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

ASecretaria de Fazenda de Minas Gerais divul-
gou o calendário de pagamento do IPVA 2021, que
tem início no dia 18 de janeiro e vai até 24 de março.
De acordo com o órgão, no ano de 2021 o imposto
terá redução média de 4,12% na base de cálculo na
comparação com 2020. Como em anos anteriores, o
pagamento do tributo é atrelado à quitação do licen-
ciamento de veículos e o vencimento é organizado
de acordo com o final da placa.

Como pagar o IPVA 2021 parcelado
e com desconto

Em 2021, fica mantido em Minas Gerais o pro-
grama “Bom Pagador”,que concede automatica-
mente 3% de desconto para os contribuintes que
tiverem quitado em dia todas as obrigações relacio-
nadas ao veículo em 2019 e 2020.

Além disso, quem escolher pagar o IPVA em
cota única tem direito a outros 3% de abatimento.
Porém, o contribuinte que preferir parcelar o tributo
em três vezes perde o desconto de 3%. O valor mí-
nimo do imposto para parcelamento é de R$ 150.
Abaixo desse valor, só em cota única.

O pagamento pode ser feito desde o dia primeiro
de dezembro diretamente nos terminais de autoaten-
dimento ou nos guichês dos bancos Bradesco, Mer-
cantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas
Lotéricas, Mais BB, Banco Postal, Santander e SI-
COOB. Para tal, basta informar o número do Rena-
vam do veículo.

A emissão da guia de arrecadação do IPVA2020
também pode ser feita pelo site da Secetaria de Es-
tado de Fazenda de Minas Gerais. Os valores do
IPVA2020 podem ser consultados no site da Seceta-
ria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, pelo te-
lefone 155 (opção 5) do LigMinas ou no Diário
Eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda.

A Secretaria de Fazenda alerta que não envia
boletos de IPVA para o endereço dos contribuintes
nem mensagens eletrônicas para e-mail ou celular

contendo links para acesso à tabela ou emissão de
guias de arrecadação.

Calendário IPVA 2021 MG
+ Placas com finais 1 e 2
1ª parcela ou cota única com desconto Venci-

mento em 18/1
2ª parcela Vencimento em 18/2
3ª parcela Vencimento em 18/3
+ Placas com finais 3 e 4
1ª parcela ou cota única com desconto Venci-

mento em 19/1
2ª parcela Vencimento em 19/2
3ª parcela Vencimento em 19/3
+ Placas com finais 5 e 6
1ª parcela ou cota única com desconto Venci-

mento em 20/1
2ª parcela Vencimento em 22/2
3ª parcela Vencimento em 22/3
+ Placas com finais 7 e 8
1ª parcela ou cota única com desconto Venci-

mento em 21/1
2ª parcela Vencimento em 23/2
3ª parcela Vencimento em 23/3
+ Placas com finais 9 e 0
1ª parcela ou cota única com desconto Venci-

mento em 22/1
2ª parcela Vencimento em 24/2
3ª parcela Vencimento em 24/3.

Taxa de licenciamento
Valor da taxa em 2021: R$ 112,40
Para efetuar o pagamento, dirija-se a uma das

agências dos agentes arrecadadores: Bradesco, Ban-
coob, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Fede-
ral, Santander, Casas Lotéricas, Mais BB e Banco
Postal, informando o número do RENAVAM.
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Balanço da vacinação con-
tra Covid-19 no Brasil naterça-
feira, 02 último, aponta que 26
estados e o Distrito Federal
vacinaram 2.496.159 pessoas,
segundo dados divulgados até
às 20h.

Total de vacinados desde
17/1: 2.496.159 pessoas.

Essa quantidade é a soma
dos vacinados em 26 estados e
no DF.

Divulgaram dados novos
(22 estados e o DF): AL,
AM, BA, CE, DF, ES,
GO, MG, MT, PA, PB, PI,
PE, PR, RN, RO, RR, RS,
SC, SE, SP, TO.

Divulgaram dados em dias
anteriores (4 estados): AC, AP,
MS, RJ

O total de 2.496.159 vaci-
nados equivale a:
� 1,18% da população brasi-
leira

� 1,55% da população brasi-
leira acima de 18 anos

� 28,23% das doses recebidas
pelos estados

Vacinados por estado
Total de vacinados, se-

gundo os governos, e o per-
centual em relação à população
do estado:
AC: ..........5.799.......(0,65%);
AL: ........53.136.......(1,59%);
AM: ........63.565.......(1,51%);
AP: ..........6.517.......(0,76%);
BA: ......217.680.......(1,46%);
CE: ......120.917.......(1,32%);
DF: ........76.424.......(2,50%);
ES: ..........62.367.......(1,53%);
GO: ........84.525.......(1,19%);
MA: ........65.040.......(0,91%);
MG: ......176.777.......(0,83%);
MS: ........46.152.......(1,64%);
MT: ........31.179.......(0,88%);
PA:..........59.780.......(0,69%);
PB:..........42.658.......(1,06%);
PE: ........136.107.......(1.42%);
PI: ..........37.873.......(1,15%);
PR:........158.780.......(1,31%);
RJ: ........172.131.......(0,99%);
RN: ........52.261.......(1,48%);
RO: ........18.595.......(1,04%);
RR: ........12.645............(2%);
RS:........183.189.......(1,60%);
SC:..........70.558.......(0,97%);
SE: ..........22.461.......(0,97%);
SP: ........509.181.......(1,10%);
TO: ..........9.862........(0,62%)

Quantas doses
cada estado

recebeu até 02 de
fevereiro

AC: 54.910; AL: 127.760;
AM: 459.420; AP: 37.000;
BA: 550.700; CE: 334.900;
DF: 166.660; ES: 136.820;
GO: 212.980; MA: 233.140;
MG: 855.780; MS: 190.746;
MT: 161.160; PA: 251.440;
PB: 167.446; PE: 354.960;
PI: 96.160; PR: 352.100;
RJ: 673.320; RN: 113.940;
RO: 70.200; RR: 95.920;
RS: 511.200; SC: 191.540;
SE: 76.160; SP: 2.268.040;
TO: 60.900.

Origem dos dados
Total de doses: números

divulgados pelos governos es-
taduais.

As informações sobre po-
pulação prioritária e doses dis-
poníveis são do Ministério da
Saúde.

As estimativas populacio-
nais são do IBGE.

Fonte: Consorcio de
veículos de imprensa

Sob a presidência do Pe. Lauro Elias de Oli-
veira, a Paróquia promove sua 99ª Festa de Nossa
Senhora de Lourdes.As comemorações tem início
no dia 1° e vão até o dia 11 de fevereiro.

A Paroquia Nossa Senhora de Lourdes tam-
bém comemora os 100 anos da Arquidiocese de
BH-11 de fevereiro de 2021 a 22 abril de 2022;
100 anos da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes–
03 de novembro de 2021 a 03 de novembro
de2022; e 99ª Festa de Nossa Senhora de Lour-
des- Padroeira de Vespasiano

Veja a programação na página 07

EM NOTÍCIAS

GGEE
TTÇÇÉÉáá

GGEE
TTÇÇÉÉáá

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

Ilce Rocha é a nova presidente da Granbel
A Prefeita de Vespasiano,

Ilce Rocha, foi eleita na tarde
do dia 27 de janeiro, por acla-
mação, a 36ª Presidente da
Granbel – Associação dos Mu-
nicípios da Região Metropoli-
tana de Belo Horizonte, para o
biênio 2021/2022. A Chapa
eleita ficou assim composta:

Presidente - Prefeita de Vespa-
siano, Ilce Rocha; vice-presi-
dente - Prefeita de Contagem,
Marília Campos; Diretor Ad-
ministrativo - Prefeito de Bru-
madinho, Neném da Asa;
Diretor Tesoureiro - Prefeito
de Capim Branco, Elvis Pres-
ley e Diretor Secretário - Pre-

feito de Mateus Leme, Dr. Re-
nilton.

Em seu discurso a Presi-
dente eleita, Ilce Rocha, desta-
cou a importância da união dos
prefeitos, inclusive a presença
do prefeito da capital mineira,
Alexandre Kalil, que pela pri-
meira vez participou da eleição

na entidade. “Este é um mo-
mento em que nós prefeitos
temos que unir as nossas forças
e mostrar que temos vez e voz.
Temos que adotar uma postura
firme e independente para que
todas as cidades, irmanadas,
mostrem uma Granbel cada
vez mais ativa, forte e empe-

nhada em melhorar a qualidade
de vida de cerca de 6 milhões
de pessoas, que fazem parte
das 34 cidades, que compõe a
nossa Associação”, falou a pre-
sidente eleita.

Ilce Rocha esclareceu
ainda como foi a formação da
chapa, que acabou sendo enca-

beçada por duas mulheres. “A
formação dessa chapa se deu
através do diálogo, do respeito
entre os prefeitos e sem cono-
tação partidária. Nossa união
foi com o objetivo de dar voz
ao cidadão de nossos municí-
pios junto à esfera estadual e
federal”, discursou Ilce.

Presidente Ilce Rocha: a formação desta chapa se deu através
do diálogo e do respeito entre os prefeitos

Alexandre Kalil, prefeito de Belo Horizonte, pregou a união
dos municípios em busca do bem comum

A nova diretoria da Granbel é formada por: Presidente -
Prefeita de Vespasiano, Ilce Rocha; Vice-Presidente - Prefeita
de Contagem, Marília Campos; Diretor Administrativo -

Prefeito de Brumadinho, Neném da Asa; Diretor Tesoureiro -
Prefeito de Capim Branco, Elvis Presley e Diretor Secretário -

Prefeito de Mateus Leme, Dr. Renilton

Estados e o DF já vacinaram mais
de 2,49 milhões contra Covid
Levantamento junto a secretarias de Estado de Saúde
aponta que 2.496.159 pessoas já tomaram dose de vacina

IPVA 2021 tem calendário e valores
divulgados; veja preços e descontos

Dia da Padroeira
será celebrado

no dia 11
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� ARTISTAS DA TERRA

Pamella Aguiar
Jornalista

Com apenas 22 anos de
idade a cantora e compositora
Carol Nascimento conta que
deu seus primeiros passos na
música ainda na infância. O
envolvimento era tanto, que
aos cinco anos começou a
tocar bateria no grupo de lou-
vor da igreja. 

Depois aprendeu teclado,
que também desenvolveu por
conta própria. Cursou três
meses de violão básico e após
esse tempo foi desenvol-
vendo sozinha. Atualmente
faz aulas de violão, técnica
vocal e aula básica de flauta
doce, todas elas oferecidas
pelo seu curso na Universi-
dade.

Hoje Carol faz licencia-
tura em Educação Musical na
UEMG e conta que a escolha
do curso foi justamente por
esse amor pela música, culti-
vado desde a infância. 

“O curso é voltado à
Educação Musical Escolar e
te capacita como professor, o
que é diferente do bachare-
lado, que enfatiza mais a téc-
nica e performance. Apesar
do curso ser para formação de
professores, ele tem me tra-
zido muitos conhecimentos

dependente do gênero musi-
cal, são de grande influência
para a minha vida”. 

Além de cantora, Carol
também é compositora e pos-
sui algumas músicas de sua
autoria, compostas durante a
adolescência e apresentadas
em seu repertório durante
seus shows. As apresentações
geralmente são feitas no for-
mato voz, violão e percussão
e costumam acontecer em
restaurantes, bares, hotéis e
festas particulares. 

Em 2017 a artista reali-
zou um show particular no
Palácio das Artes, em Vespa-
siano, para um público de 200
pessoas e em outubro de 2020
teve a oportunidade de apre-
sentar o seu trabalho no Pro-
grama do Ratinho. “A música
sempre teve um mercado dis-
putadíssimo e supostamente
complicado para crescer. Com
o passar do tempo tem evo-
luído mais, com a ajuda das
mídias e de toda tecnologia
que se tem hoje”, completa.

Sobre o futuro Carol se
mostra confiante. “O pri-
meiro passo é você conquis-
tar o lugar em que está.
Ninguém começa de cima,
cada passo, cada pessoa que
conhece e gosta do seu traba-
lho é uma evolução”.

teóricos e práticos na música.
Pois são estudos aprofundados
que trazem crescimento, estra-
tégias e conhecimento para
qualquer músico”. 

Sua principal referência
musical vem da cantora Paula
Fernandes, grande influência
pelo seu estilo de canto e violão,
porém, para a artista, a música
é um universo vasto e, por este
motivo, não definiu um estilo
musical único, mesclando suas
apresentações entre o sertanejo
e a MPB. 

“Paula Fernandes foi uma
inspiração e um exemplo da
minha geração. Hoje seria im-
possível citar os cantores e can-
toras que são inspiração e
grandes exemplos para mim
dentro da música. Há muitos
músicos extraordinários que, in-

Carol Nascimento: Trabalho,
persistência e investimento
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O Projeto “Membranas Recicladas de Baixo Custo no Tratamento
Descentralizado de Água e de Esgoto” da UFMG, ficou em 1° lugar
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O Sistema Estadual de
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável (Sisema)
promoveu na tarde dessa terça-
feira (26/1), a entrega do IV
Prêmio de Boas Práticas Am-
bientais, cerimônia em que foi
comemorado, também, o Dia
Mundial da Educação Ambien-
tal. Apesar da pandemia da
Covid-19, o Prêmio de Boas
Práticas teve nesta edição um
incremento de 56,67% no nú-
mero de projetos inscritos em
relação à edição anterior, pas-
sando de 30 em 2019 para 47
em 2020. A premiação busca
valorizar aqueles que trabalham
em prol do meio ambiente,
além de divulgar boas ideias,
para que outros indivíduos pos-
sam adotá-las como exemplo.

O 12º Fórum Interinstitu-
cional AmbientAÇÃO (FIA):
“Tecnologias sociais na prá-
tica” também foi integrado às
comemorações e contou com
a participação do doutor em
Saneamento e Meio Ambiente
pela Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) e pro-
fessor da Faculdade Dom Hel-
der Câmara, José Cláudio
Junqueira. O especialista apre-
sentou o estudo de caso do
Programa AmbientAÇÃO e
seus desdobramentos no poder
público e na iniciativa pri-
vada.

Para José Cláudio Jun-
queira, o evento foi uma opor-

tunidade rara para o aprendi-
zado de ações transformadoras
do meio ambiente. O subsecre-
tário de Gestão Ambiental e Sa-
neamento da Semad, Rodrigo
Franco, reforçou que o Dia
Mundial da Educação Ambien-
tal foi bem comemorado em
Minas Gerais, mostrando o en-
gajamento das pessoas em uma
ferramenta de gestão que pode
construir comportamentos
transformadores e inovadores
para uma sociedade mais justa,
e consequentemente, sustentá-
vel.

“O IV Prêmio de Boas
Práticas Ambientais demons-
trou ser um ente inspirador ao
apresentar projetos e tecnolo-
gias viáveis, que motivam as
pessoas a preservar e melhorar
o meio ambiente, além de sina-
lizar que a educação ambiental
deve ser priorizada e replicada
pelos municípios de Minas”,
afirmou Rodrigo Franco.

Para o coordenador-geral
do Comitê Executivo do Prê-
mio e analista da Diretoria de
Educação Ambiental e Rela-
ções Institucionais da Semad,
André Ruas, foi muito inspira-
dor conhecer os projetos ven-
cedores do IV Prêmio de Boas
Práticas Ambientais. “São
provas de que é possível ino-
var e replicar conhecimentos e
práticas que têm um grande
ganho, não somente ambien-
tal, mas também social e eco-

nômico. Acredito que cumpri-
mos a missão do Prêmio, que
busca valorizar as pessoas e
instituições que trabalham
pelo meio ambiente, além de
inspirar outras a fazê-lo, ao
promover bons exemplos”,
disse.

O analista explicou, ainda,
que o aumento no número de
inscrições nessa última edição
se deve à ampla divulgação e
popularização do Prêmio Boas
Práticas, que vem tendo um re-
conhecimento ascendente pe-
rante a sociedade.

De acordo com a superin-
tendente de Gestão Ambiental
da Semad, Fernanda Wasner, o
Prêmio de Boas Práticas, pro-
movido pela Semad, integrou
diferentes tecnologias e mos-
trou que a mais importante é o
ser humano. “O Prêmio valori-
zou a experiência humana na
heterogeneidade do território
mineiro. Já sobre a palestra do
professor José Cláudio Jun-
queira, no 12° FIA, a superin-
tendente destacou a fala dele
sobre trajetória do programa
AmbientAÇÃO. “Ele ressaltou
o passado glorioso, o presente
desafiador e o futuro do pro-
grama, chamando a atenção
para ações sustentáveis, de-
monstrando a importância do
engajamento, das parcerias e da
criatividade como ferramentas
para reinventar o programa
AmbientAÇÃO”, reforçou.

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

Dia Mundial da Educação Ambiental é
comemorado com IV Prêmio de Boas Práticas

José Cláudio Junqueira, doutor em
Saneamento e Meio Ambiente

Fernanda Wasner, superintendente de
Gestão Ambiental da Semad
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Lei Aldir Blanc incentiva
ações em Vespasiano

Uma das maiores conquistas dos idosos no Bra-
sil, foi a promulgação da Lei 10.741 de 1 de outubro
de 2003, identificada como Estatuto do Idoso. Esse
dispositivo trata dos principais direitos dos idosos,
dos deveres da sociedade, da família e do Poder Pú-
blico. No entanto, muitas pessoas desconhecem di-
versos benefícios que poderiam desfrutar ao
atingirem 60 anos.

Sem dúvida, o Estatuto do Idoso representa um
grande avanço na proteção jurídica de pessoas ido-
sas, mas é fundamental que os beneficiados, assim
como seus familiares, busquem informações a res-
peito para que consigam fazer valer os direitos ad-
quiridos e melhorar a qualidade de vida.

Pensando nisso, elaborei este artigo para apre-
sentar os principais direitos proporcionados pelo Es-
tatuto do Idoso, a legislação que trata da saúde e os
termos estabelecidos quanto aos direitos humanos
para assegurar a integridade e ao auxílio às pessoas
idosas. 

Veja, a seguir, os principais aspectos que bene-
ficiam as pessoas a partir dos 60 anos.
� (i) Atendimento preferencial: o Estatuto do Idoso
garantiu às pessoas idosas o atendimento prefe-
rencial e individualizado junto aos órgãos públi-
cos e privados que prestam serviços à população; 

� (ii) Medicamentos gratuitos: de acordo com o ar-
tigo 15º do Estatuto cabe ao poder público pro-
porcionar medicamentos gratuitos aos idosos,
especialmente os de uso contínuo; 

� (iii) Transporte público: a gratuidade do trans-
porte é assegurada, no entanto, há especificidades
quanto à extensão do benefício em legislações
municipais. Dessa forma, a idade mínima para
usufruir desse benefício pode variar entre 60 e 65
anos. Isso porque o Estatuto define a obrigatorie-
dade somente a partir dos 65 anos, deixando por
conta das administrações municipais, sobre a in-
clusão ou não os maiores de 60 anos; 

� (iv) Isenção de pagamento de IPTU: a isenção
de pagamento do IPTU é válida para pessoas com

idade acima de 60 anos, que sejam aposentadas,
proprietárias de apenas um imóvel e com renda de
até dois salários-mínimos; (v) Pensão alimentícia:
o dever de pagar alimentos não se limita aos pais.
O Estatuto do Idoso determina a obrigatoriedade
de o filho pagar pensão para o seu ascendente. De
acordo com o artigo 12 da norma, os idosos que
não apresentam condições de se sustentarem têm
direito a receber pensão. Além disso, ele tem o di-
reito de escolher qual filho deve arcar com essa
despesa. O não pagamento da pensão pode levar
o inadimplente à prisão. Nos casos em que os fi-
lhos comprovem a falta de condições financeiras
para o pagamento, o idoso com mais de 65 anos
pode solicitar o benefício assistencial, no valor de
um salário-mínimo mensal, conforme os critérios
definidos na legislação.

� (v) Tramitação de processos na justiça: os ido-
sos também têm prioridade na tramitação de pro-
cessos judiciais nos quais sejam partes
interessadas. 
Você sabia de todo esses direitos? O Estatuto,

portanto, é importantíssimo, pois contribui de ma-
neira efetiva para o aumento de conhecimento e per-
cepção dos idosos em relação aos seus próprios
direitos, proporcionando um sentimento de empo-
deramento no lugar da fragilidade que fazia parte dos
seus sentimentos. 

Fiquem atentos.

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 

Direitos dos idosos:
saiba quais são!

� CULTURA

Alan Araújo apresenta
Congo, Pop e Cordéis

Petica sempre foi destaque na Improvisados
do Ritmo. Ao fundo, a pintura nos leva a

saudosa Inês de Pequim 

Pequim, grande carnavalesco, fundador da
primeira Escola de Samba de Vespasiano: Im-

provisados do Ritmo

A Lei federal 14.017/2020,
carinhosamente chamada de Lei
Aldir Blanc, em homenagem ao
compositor que faleceu em 2020
vítima de covid-19, tem o objetivo
central estabelecer ajuda emer-
gencial para artistas, coletivos e
empresas que atuam no setor cul-
tural e atravessam dificuldades fi-
nanceiras em face da pandemia.

Implementada em Vespa-
siano através da Prefeitura Muni-
cipal promoveu repasses de
subsídios financeiros por meio de
editais que através de propostas
artísticas que visam fomentar as
práticas culturais, dentre elas ofi-
cinas, shows e documentários são
algumas das ações propostas que
serão disponibilizadas online.

“Luzia - Ciclo de
Formação, Pesquisa e

Arte”
Traz para a cidade de Vespa-

siano e regiões do Brasil uma
parte da trilha caminhada no pro-
cesso de pesquisa e criação do Es-
petáculo de Teatro“Luzia, entre o
mangue e o mar”. Serão ofereci-
das três oficinas virtuais gratuitas
que acontecerão de 01 a 10 de fe-
vereiro, sempre às 20 horas. São
elas: “Introdução à Educação Am-
biental: as comunidades tradicio-
nais e o saber científico”
ministrada por Flora Zauli, “Pes-
quisa, Cena e Dramaturgia Tea-
tral” ministrada por Cristiane R.
Andrade e “O espaço entre fios:
planejando cenários” ministrado
por Cícero Miranda.

As inscrições são gratuitas e
as vagas são limitadas. É aceitável
se inscrever em mais de uma ofi-
cina. Serão disponibilizadas 20
vagas por oficina, sendo que 60%
das vagas serão reservadas para re-
sidentes de Vespasiano. Haverá
certificado virtual de participação
e, após a conclusão, os cursos serão
abertamente disponibilizados no
site e redes sociais da prefeitura.
Este Projeto foi contemplado pela
Lei Aldir Blanc da Prefeitura Mu-
nicipal de Vespasiano.

Oficinas
Data das Oficinas Virtuais:

01 a 10 de fevereiro de 2021

Quem me viu quem me
vê – Vespasiano e outros

carnavais
Gabriele Silva, conhecida

como Gabi Gusa atua como pro-
dutora cultural em Vespasiano e
região há mais de 17 anos e traz o
projeto: Outros Carnavais, nesta
significante história de contribui-
ção de amor, que, com a profunda
convicção que o nosso Carnaval
representa hoje a mais fiel tradu-
ção das nossas heranças, contradi-
ções, tradições, perplexidades e
perspectivas, que realizamos e
produção do show musical:
QUEM ME VIU, QUEM ME VÊ:
VESPASIANO E OUTROS
CARNAVAIS, título do último
samba enredo apresentado pela
escola de samba Improvisados do
Ritmo em Vespasiano, que conta
a história do Piquim, antigo mora-
dor e presidente da agremiação, o
espetáculo musical consiste em
contar a história dos antigos car-
navais na cidade, através de me-
mórias, depoimentos, fotografias,
vídeos e performances artísticas,
que remontam a perspectiva e
contribuição do saudoso Piquim
para o carnaval vespasianense,
além de canções autorais e relei-
tura de clássicos que marcaram
época no carnaval brasileiro, atra-
vés da sensível interpretação de
artistas do nosso município.

Gabi enfatiza que a proposta
tem como um dos objetivos valo-
rizar e promover a arte da região,
onde contará com a participação
dos artistas Adriano Pimentel,
Alan Araújo, Chell Carvalho,
Cíntia Reis, Débora Salomão,
Fandangos, Fernandinho Henri-
que, Hytalo Matos, João Paulo
Buchecha, Junio Ka, Luciana
Lara, Marion César, Paulinho
Freitas, Pedro Paiva e Pedro San-
tana, sendo todos com a sensibi-
lidade necessária para a
realização do espetáculo,no in-
tuito de promover novas premis-
sas e resgate dessa manifestação
cultural local, propiciará o surgi-
mento de novos talentos nesse
segmento, trará visibilidade e re-
conhecimento do nosso fazer e
patrimônio cultural.

Horário: sempre às 20H
Duração: 2h30 (cada oficina)
O link será enviado para o e-

mail de cada participante.
Informações:
Instagram e Facebook @lu-

ziaentreomangueeomar
E-mail luziaespetaculo@

gmail.com

Alan Araújo – Congo,
Pop e Cordéis

Alan Araújo, vespasianense,
músico, compositor e cantor.
Traz na sua essência sua avó con-
gadeira Dona Marcolina, o artista
também tem grande influência de
seu pai, nordestino cantador, re-
pentista, fazedor de cordéis e
além disso Alan possui vasta ex-
periência na música pop, uma vez
que ainda é tido como referência
no município quando o assunto é
bandas de garagem, traz no seu
currículo um CD autoral pela
banda Bugiganga, premiações em
festivais de música fora do estado
e a sensibilidade necessária para
realizar e gravar no Teatro Valté-
rio Araújo Vale o show: “Congo,
Pop e Cordéis” de composições
autorais que remontam sobre
suas vivências desta gama de ver-
tentes culturais, no intuito de va-
lorizar e fomentar o fazer
artístico, uma vez que estas ma-
nifestações são patrimônio nacio-
nal.
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�ROTARY CLUB
Lixo sustentável:projeto de clube de Uberlândia ajuda
catadores durante a pandemia e incentiva a reciclagem

� LIONS CLUBE
O Lions em tempo da pandemia

No contexto da pandemia do
novo coronavírus, os Rotary
Clubs assumiram um papel
atuante por todo o país, seja auxi-
liando suas comunidades a suprir
necessidades básicas, com doa-
ções de cestas de alimentos e
equipamentos de proteção indivi-
dual, por exemplo, ou com inicia-
tivas mais estruturadas e
nacionais, como o programa Co-
rona Zero, que faz testagens em
asilos e casas de repouso. Pen-
sando em garantir renda às pes-
soas em situação de
vulnerabilidade social e também
capacitação profissional a afeta-
dos pela crise relacionada à
Covid-19, alguns projetos de clu-
bes brasileiros buscaram subsídios
da Fundação Rotária para criar al-
ternativas sustentáveis que pos-
sam construir novas perspectivas
para as comunidades também no
futuro pós-pandemia. É o exem-
plo do Rotary Club de Uberlân-
dia-Cidade Jardim, MG (distrito
4770), que utilizou um Subsídio
Global na área de enfoque Desen-
volvimento econômico comunitá-
rio para fomentar uma parceria
com a Associação de Recicladores
e Catadores Autônomos de Uber-
lândia (ARCA). O Rotary Club de
Bahía Blanca Norte, da Argentina,
também foi parceiro do projeto. 

Seguindo à risca a ideia da
campanha Pessoas em Ação, a

partir de uma visita à oficina do
grupo, os rotarianos identificaram
a necessidade de facilitar o traba-
lho dos catadores, que até então
era realizado de forma exclusiva-
mente manual, gerando baixa pro-
dutividade e muito desgaste físico.
Fernanda Machado Ferreira An-
drade, presidente do clube, conta
que a urgência de comprar máqui-
nas era evidente, não só pelo fun-
damental aumento de
rentabilidade para os 19 recicla-
dores da instituição, mas também
para a qualidade de vida e saúde
deles, evitando que grandes quan-
tidades de lixo fossem carregadas
por longas distâncias.

O apoio da Fundação Rotá-

ria transformou a realidade da
ARCA. Com os recursos o clube
não só providenciou o maquinário
necessário para o trabalho interno
na associação, como uma prensa
hidráulica, uma empilhadeira e
um triturador industrial, mas tam-
bém adquiriu três bicicletas adap-
tadas e transformadas em triciclos
elétricos com caçamba para cap-
tação de recicláveis nos bairros.
Os associados, com o auxílio do
Rotaract, inauguraram ainda uma
sala de inclusão digital na institui-
ção, que dispõe de cinco compu-
tadores e todo o material de
escritório e multimídia para ini-
ciativas de capacitação. Os rota-
rianos buscaram a parceria do

Sebrae para a organização dos
cursosnas áreas de empreendedo-
rismo social e gestão de negócios,
que agora são oferecidos aos reci-
cladores, e também possibilitam
inclusão digital aos filhos dos in-
tegrantes da instituição. 

“Hoje a ARCA já realiza par-
cerias com outras associações de
catadores no município e pode aju-
dar com as máquinas e a estrutura
que foi montada no espaço. O pro-
jeto também motiva o interesse de
clubes da região, como o Rotary
Club de Ituiutaba, que pretende
realizar um trabalho semelhante”,
conta Fernanda, exemplificando o
poder dos projetos de desenvolvi-
mento econômico de gerarem uma

corrente de transformações nas co-
munidades. A ação recebeu desta-
que na TV Globo, no MGTV 1ª
Edição, e ampliou a visibilidade da
iniciativa no estado.

Solidariedade feminina
A forte participação feminina

é um ponto que chama atenção na
iniciativa. A maioria do quadro
associativo do clube é formada
por mulheres, como Fernanda e a
associada Viviane Fátima Freitas
Nomura, ambas muito engajadas
Integrantes da ARCA trabalham
com o maquinário oriundo do
projeto de desenvolvimento eco-
nômico comunitário Os associa-
dos do Rotary Club de Uber-

lândia-Cidade Jardim e rotarac-
tianos confraternizam com traba-
lhadores da ARCA na parceria
com a ARCA, e a própria asso-
ciação de recicladores tem pelo
menos a metade da equipe com
participação feminina, com cata-
doras de diversas faixas etárias.
No contexto da crise global da
Covid-19, em que as mulheres
têm sido especialmente afetadas
(dados da Fundação Getúlio Var-
gas apontam que no primeiro tri-
mestre da pandemia as brasileiras
tiveram uma queda de 20,54% na
renda mensal), o projeto é um
exemplo de apoio às trabalhado-
ras da coleta e reciclagem.

Fonte: Revista Rotary Brasil

Rotarianas e recicladores da ARCA mostram o equipamento
comprado com apoio de recursos da Fundação Rotária

Os associados do Rotary Club de Uberlândia-Cidade Jardim e rotaractianos
confraternizam com trabalhadores da ARCA

Como é do conhecimento de todos o Lions é uma
entidade internacional, filantrópica que presta serviços
voluntários em mais de 200 países.Foi fundado em 1917
por um abastado corretor de seguros de nome Melvin
Jones. A sede do Lions Internacional é em Chicago e,
como já foi dito, existem os Clubes de Serviços do
Lions, espalhados praticamente no mundo todo. Em
Vespasiano, o Lions Clube está sediado à Rua Renato de
Assis, 55, no Bairro Jardim Itaú.  O Lema dos associa-
dos (que são chamados de Leões) é NÓS SERVIMOS!

Com este lema os associados, promovem cam-
panhas, realizam eventos, tudo com vistas à arrecada-
ção de fundos que se destinam a aquisição de cestas
básicas, camas hospitalares, cadeiras de rodas,fraldas
geriátricas, além de agasalhos, cobertores, para atendi-
mento a pessoas necessitadas da comuni-
dade.Infelizmente, neste período de pandemia o Lions
no Mundo Inteiro sofreu, além de centenas de baixas
de companheiros que morreram vítimas do
Covid,limitações nas suas atividades rotineiras.

As Convenções Internacionais, Distritais e outras,

foram todas substituídas pelo modo virtual, o que não
deixa de enfraquecer bastante a motivação dos asso-
ciados. Todos os Clubes estão tendo que se reinventa-
rem para que as atividadesnão fiquem de todo
paralisadas.

A atual diretoria do Lions Clube de Vespasiano
não tem medido esforços para dar continuidade às
campanhas anteriormente programadas. Tem conse-
guido algumas parcerias bem sucedidas que dão su-
porte para que algumas atividades tenham
continuidade.Uma dessas parcerias que tem ajudado
bastante são as doações feitas pelo Juizado Especial
Criminal que doa alguns objetos que são vendidos no
Bazar Mensal do Lions cuja renda é aplicada na com-
pra das cestas básicas, fraldas geriátricas, etc.O Bazar
do Lions, conta com a doação de peças de vestuário,
calçados, bolsas, bijuterias, etc doadas pelos próprios
companheiros,amigos do Lions e familiares dos asso-
ciados. Cada mês, o estoque é renovado graças à ge-
nerosidade dos doadores que tanto doamquanto
compram os produtos que são doados.

Além do Bazar   uma bonita campanha realizada
pelo Lions Clube de Vespasiano foi a Campanha de
confecção de mamas para doação aos hospitais que
atendem mulheres mastectomizadas (em razão do cân-
cer de mama).Nesta campanha, foram doadas pelo
clube, quase 100 mamas, confeccionadas pelas asso-
ciadas do mesmo. O Hospital Luxemburgo de Belo
Horizonte foi o beneficiado desta campanha.

Léo Clube
Excelente campanha realizada pela ala jovem do

Lions, o Leo Clube Potência, apoiada pelos associa-
dos do Lions,é a arrecadação de caixas de gelatinas
para doação a hospitais que se dedicam ao tratamento
oncológico de crianças, jovens e adultos.Enfim,
mesmo em tempo de pandemia, os Clubes de Lions
não param,se esforçam, se reinventam e continuam a
cumprir o seu slogan:SERVIR SEMPRE, GRA-
TUITA E DESINTERESSADAMENTE.NÓS SER-
VIMOS!

VEM PRO LIONS, VOCÊ TAMBÉM!



EEEEMMMM    NNNN OOOOTTTT ÍÍÍÍ     CCCCIIIIAAAA SSSS Janeiro - 2021   5

Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  JJAANNEEIIRROO  

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

Comemorado no dia   último, o aniversário de
96 anos de Custódio Antunes de Morais. Reunião em
família, evitando aglomeração. Em sua residência no
bairro Názia os familiares mais próximos, entre eles,
filhos, genros e neta. Lógico que teve bolo de ani-
versário e o tradicional Parabéns pra você. 

Ao Custódio, viúvo de nossa saudosa Luzia Cruz
de Morais, desejamos felicidades, saúde e paz. E que
seu sonho, se Deus quiser, seja realizado: comemo-
rar o centenário de vida. 

É isso Custódio, fé em Deus e pensamento posi-
tivo que você vai chegar lá.

Custódio Antunes Família Faria

O aniversário de Letícia

Dia 1: Urânia Fortini Teixeira, Rodrigo Marani; Dia 3: Afonso Vercesi do Vale, Clésio MúcioDrumond, Ma-
noela Maria Viana; Dia 4: Daniele Adriana Silva Novaes, Ane Karenina Campos Souza; Dia 5: Laís Giorgina San-
tos, Juliano Carvalho Marani, Paulo dos Santos, Samuel Marcus Silva; Dia 6:Waldem Adão Cunha; Dia 7: Anelise
Faria de Carvalho, Maria Isabel Pinheiro; Dia 8: Iara Alves Araújo Perdigão, Marísio Viana; Dia 9: Maria Amanda
Fonseca Rocha, Margarete Reis Gontijo, Nilson José Damião; Dia 10:Giandélia Lourdes Silva, Luíza de Marilac
F. Souza, Marcos Rogério Diniz, Fernanda A. Mussa; Dia 11: Inês Araújo Salomão, Romualdo Fernandino, Juliana
Costa Mussa, Rosângela Augusta de Almeida; Dia 12: Flávio Ribeiro da Silva, Ivan Barbosa da Fonseca, Tatiana
Beatriz Carvalho Lima; Dia 13:Synara Lisboa Pinto, Cláudio Pimenta Murta; Dia 14: Vera Lúcia de Barros, De-
nílson Marcos Perdigão, Alexandra Fernandes de Deus, Marcela Fonseca Satiro, Ester Pereira de Araújo; Dia 15:
Alexandre Fernandes, Hilton Robésio S. Viana, Nancy Resende Silva, Giovana Ilaria Silva, Jaqueline Salomão
Silva, Sinara Araújo Vasconcelos; Dia 16: Rejane Resende Bicalho, Ricardo Rocha Costa, Conceição Marinho
Viana; Dia 17:Leimar Lopes Ferreira, Daniella Gontijo Conrado Silva; Dia 18: Rivânia Vilella Moreira, Clíntia Vi-
lela Moreira, Geraldo Galvão da Silva, José Deodoro Rodrigues, Mercedes Tavares Novo Dias; Dia 19: Verônica
Albano Viana, Jair Bento Rodrigues, Sergio Lopes, Thales Resende Silva; Dia 20: Joaquim Carvalho Lima, Anto-
nio Domingos Albano, Romeu Palux Albano, Vicente Rocha Pinto, Elias Bastos, Iracy Souza Nunes Vera;Dia 21:
Érica de Oliveira, Sandra F. Mansur Santos, Raíssa Martins da Silva, Rosilene Loscha; Dia 22: Lauro de Souza Mar-
ques, Solange Gonçalves Dias; Dia 23: Juliana Marani Barbosa, Leilane Marani, Bruno Henrique Aviz Salles; Dia
24:Eduardo Rios Fonseca, Ana Alice Rocha, Laura H. Fischer de Oliveira; Dia25: Edimar Sena Lima (Shaulim),
Alexandra Marinho Viana, Roney Marani Dourado, Sandra Cardoso Guimarães; Dia 26:Bernardete de L. Salles
Cardoso, Michele Assis Salomão, Aloma de Oliveira Batista; Dia 27: Samuel Marani Faria, Maria Helena de Paula
Araújo; Dia 28: Sthefane M. Soares Oliveira.

Rodriguinho Faria e Glenda muito felizes com a chegada de Gustavo, em 17 de
janeiro último.

Agora o casal tem dois filhos: Gustavo e Francisco que já tem três anos. 
São avós das crianças: Luciano Faria e Gracinha; Ledir e Helena. Ao Gustavo,

seus pais e o irmãozinho, desejamos felicidades, saúde e paz!!!

Letícia de Rezende Bicalho
e Carvalho, comemorando seus
dezoito anos. A comemoração
aconteceu no sítio do vovô Bi-
calho, em Lagoinha de Fora.
Ela é filha de Rejane Rezende
Bicalho e Diógenes Carvalho.
Neta de José Bicalho e Fátima,
Sérgio e Vânia. 

Para comemorar, oferece-
ram um ótimo churrasco que
contou com a presença dos
avós, tios e primos. Mamãe Re-
jane e vovó Fátima cuidaram de
tudo com muito bom gosto. 

Parabéns Letícia!!! Que
Deus te ilumine e lhe dê muita
saúde e paz!!!
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CCuulliinnáárriiaa

Ingredientes:
1 xícara (chá) de leite
1/2 xícara (chá) de óleo
3 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó químico
1/2 xícara (chá) de damasco picado
1/2 xícara (chá) de ameixa picada
1/2 xícara (chá) de nozes picadas
1/2 xícara (chá) de uva-passa preta sem se-
mentes
1/2 xícara (chá) de cereja picada
1 colher (sopa) de raspas de laranja
Margarina e farinha de trigo para untar

Cobertura:
1 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro
3 colheres (sopa) de água

Modo de preparo:
Bata o leite, o óleo, os ovos e o açúcar no li-
quidificador até ficar homogêneo. 
Despeje em uma tigela, adicione a farinha, o
fermento, o damasco, a ameixa, as nozes, a

uva-passa, a cereja e as raspas e misture com
uma colher. 
Despeje em uma fôrma de buraco no meio de
média untada e enfarinhada e leve ao forno
médio, preaquecido, por 30 minutos ou até
dourar. 
Retire, deixe amornar e desenforme. 
Para a cobertura, misture o açúcar e água até
dissolver.
Se necessário adicione mais água. 
Espalhe sobre o bolo.
Se desejar, decore com cerejas e folhas de
manjericão ou hortelã.

Ingredientes:
2 latas de leite condensado
2 xicaras (chá) de leite 
2 colheres (copa) de maisena
1 conher (chá) de essência de baunilha
2 gemas peneiradas 
1 caixa de creme de leite (200g) 
2 pacotes de biscoito de champanhe (340g)
2 latas de abacaxi em calda picado (400g) (re-
serve a calda)
2 xicaras (chá) de chantilly pronto 
Abacaxi em calda e cerejas para decorar

Modo de preparo:
Em um panela, misture o leite condensado, o
leite, a maisena, a essência de baunilha e as
gemas. 
Leve ao fogo médio mexendo até levantar fer-
vura e engrossar.
Retire do fogo e misture o creme de leite.

Deixe esfriar. Em um refratário médio faça ca-
madas de biscoito umedecido na calda do aba-
caxi reservada, creme e abacaxi picado. Repita
as camadas e finalize com creme. 
Coloque o chantilly em um saco de confeiteiro
com bico pitanga pequeno e decore toda a su-
perfície do pavê.
Leve à geladeira por 4 horas. Retire decore
com abacaxi e cerejas.

Bolo de Reis

Pavê de abacaxi

Certifique-se que a embalagem não esteja
amassada ou avariada.

Compre apenas pacotes bem congelas e
duros.

Não compre pacotes descongelados e depois
recongelados. Você poderá verificar ao notar gelo
do lado de fora da embalagem. 

Se for uma embalagem transparente veja se
você nota alguma descoloração no alimento ou
queimaduras feitas pelo congelamento. 

Se a embalagem exala algum cheiro, não
compre. Peixe congelado não deve ter cheiro
algum. 

Ao fazer compras, deixe a compra do peixe
congelado no fim da sua lista, a fim de que não

comece a des-
congelar antes do
tempo. 

Não guarde
pacotes de peixe
congelado por
mais de um mês
em seu congela-
dor.

Ao desejar
descongelar o
peixe para a re-
feição do dia seguinte, retire do congelador na
véspera e coloque na geladeira. Isto será o tempo
certo para o descongelamento.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr    -- Como comprar peixe congelado

Essas manchas na pele ao
redor dos olhos, geralmente
com aspecto fundo, nos tons
vermelho escuro, azulado ou
arroxeado, também podem ser
casadas por algum tipo de aler-
gia, excesso de Sol, retenção de
liquido, envelhecimento ou até
mesmo hereditariedade (princi-
palmente da etnia árabe e por-
tuguesa). Com a idade o
problema vai ficando mais vi-
sível e quem sofre com elas
sabe que uma noite mal dor-
mida é o suficiente para piorar
o seu aspecto. 

O bom disso tudo é que,
independente da causa, há
formas de tratamento que
ajudam a amenizar as olhei-
ras ou até mesmo a acabar
com elas em alguns casos,
seja por meio de tratamento
ou cirurgia. Dependendo do
grau e profundidade da
olheira, escuridão e mudança
de habito do paciente (como
dormir bem e parara de
fumar), procedimentos tais
como o peeling ou laser aju-
dam a amenizá-la, já que é
preciso considerar também
que há um processo de enve-
lhecimento continuo, em ou-
tros casos, elas chegam às
vezes a desaparecer.

Tipos de tratamentos
Preenchimento: mais indi-

cado para pessoas que tenham
olheiras causadas por perda de
sustentação no colágeno da
pele, ocorrida após grande
perda de peso. As olheiras por
flacidez, formadas por proble-
mas ligados ao habito de dor-
mir tarde, por exemplo, não se
beneficiam desse tipo de drena-
gem. 
Uso de cremes específicos

para os olhos (à base de ácidos
clareadores): geralmente indi-
cados para as olheiras causadas
por hereditariedade.
Intervenção cirúrgica: in-

dicadas para as olheiras com
frouxidão, formadas a partir da
flacidez da pele (no formato de
bolsa de gordura). A pigmenta-
ção é de difícil tratamento e
deve ser feita com produtos es-
pecíficos para cada caso, mas o
seu agravamento, causada pelo
excesso de pele, melhora muito
quando ela é esticada na cirur-
gia. Basta fazer um teste sim-
ples, esticando a própria pele
das pálpebras inferiores para
perceber essa melhora.
Laser CO2: em parceria

com o preenchimento, ele ofe-
rece bons resultados na fase ini-
cial das olheiras por flacidez. 

Formas de evita-las
Além dos tratamento, algu-

mas mudanças na rotina de
vida também podem ajudar a
prevenir as olheiras 
Descansar bem: se uma

das causas é a fadiga, é impor-
tante dormir pelo menos 8
horas por dia e fazer atividades
que ajudem a relaxar. 
Reduzir o consumo de sal:

ele é uma das causas da reten-
ção de líquidos e, consequente-
mente contribui para o
aparecimento de olheiras. 
Beber agua: é importante

beber pelo menos 2 litros de
água por dia. Quando ingerida
em grande quantidade, o corpo
elimina mais facilmente os flui-
dos e toxinas que podem afetar
o seu funcionamento e, por ta-
bela, ajuda a reduzir o pro-
blema com as olheiras. 
Hidratar a pele do rosto:

as olheiras podem aparecer por
causa do ressecamento ou ex-
posição ao Sol, que destrói as
fibras de colágeno e elastina da
pele fina ao redor dos olhos.  
Evite esfregar a área dos

olhos: aliada ao ressecamento,
essa pratica acaba destruindo as
fibras de colágeno e elastina,
piorando o aspecto.

SSaaúúddee  --  Olheiras, livre-se delas

VN  MULHER Elzinha Viana

Eu Marta Mansur, vereadora por 2 mandatos, secretária de De-
senvolvimento Social por 3 mandatos, venho agradecer ao povo de
Vespasiano que me permitiu trabalhar pela cidade por um período de
quase 20 anos, e no decorrer, os 31 anos, que atuei como Educadora. 

Foi uma honra ter participado deste processo de crescimento da
cidade e da população.

Com muito carinho e gratidão, agradeço à toda a população o
apoio e a demonstração de respeito ao meu empenho e comprome-
timento. Foi muito bom, pois foi uma forma de agradecer a Deusto-
das as bençãos que ele sempre proporciona à nossa família. Estes
anos me permitiramfazer algo pelo próximo e buscar projetos para
amparar quem mais precisava. Foi muito gratificante!

Vespasiano continuará crescendo e teremos com certeza uma
grande cidade no futuro.
Àqueles que magoei, peço desculpas,e, àqueles que me ma-

goaram,não guardo nenhuma mágoa ou ressentimento.
Fiquei muito feliz e agradecida com cada mensagem que recebi

logo após a eleição municipal de Vespasiano 2020. Agora, eu é que
agradeço!

Muitas vezes o trabalho do vereador é difícil de ser acompa-
nhado, principalmente numa cidade como Vespasiano por ser extensa
e com crescimento tão irregular. A vereadora não se encontra todos os
dias com o seu eleitor. Você trabalha, reivindicando, fazendo projetos,
indicando ações ao executivo, fiscalizando, caminhando pela cidade
em busca de melhorias para a população como um todo. Visitas foram
feitas, nas comunidades, nas escolas, nas obras, no hospital,Centros de
saúde e onde demandava a participação de um vereador.

Vocês todos, população de Vespasiano, foram o meu incentivo
para que continuasse trabalhando nessa cidade. Me elegeram verea-
dora por 2 mandatos. O início me fortaleceu e me fez orgulhar de
estar representando vocês, e buscar fazer a cada dia melhor o meu tra-
balho.

Sou Vespasianense de alma e coração.Nasci e fui criada aqui
nessa cidade. Na minha trajetória de vida, de trabalho, sempre Ves-
pasiano estava à frente.

Foi com meu pai JOSÉ MANSUR que aprendi o verdadeiro
sentido de fazer uma política honesta, de ir em busca dos nossos
ideais. 

Devemos partir do princípio que ninguém constrói sozi-
nho.Importante é a gente entender que Unidos somos mais Fortes,
Unidos podemos muito mais.

Depois de assumir por 3 mandatos a Secretaria de Desenvolvi-
mentoSocial e 2 mandatos como vereadora,acredito que aprendi
muito.Quando eu comecei, lá atrás, atendendo as pessoas, traduzia
que as mesmas vinham até a mim, em busca de uma Esperança.

Muita coisa ainda tem que ser conquistada em nossa cidade, e é
pensando assim, com esse sentido, que temosde sempre estarmos e
lutarmos juntos, pois só assim alcançaremos nossos objetivos de ci-

dadãos.
No executivo, Secretaria

municipal de Desenvolvi-
mento Social, avançamos
muito. No Legislativo, muitos
projetos apresentados e apro-
vados na Câmara municipal.

Precisamos que os novos
gestores e os novos vereadores
tenham uma visão voltada
para o coletivo. 

Há muito que avançar em
nossa cidade. Precisamos
avançar na saúde. 

De maneira bem triste que
eu falo o crescimento de Ves-
pasiano tem sido desigual.

As comunidades pedem socorro. É importante terminar as obras
construindo totalmente e não por partes.

A pandemia, contribuiu para o desequilíbrio social.  Jamais imagi-
návamos passar por tal situação.

Por isso precisam ser atuantes e competentes.
OExecutivo com certeza vai encarar novos desafios. Esperamos

que todos sejam superados e a política de fato funcione. Estarem real-
mente representando o nosso povo Vespasianense que é batalhador, tem-
garra, que é decente. Por isso façam com responsabilidade.

Independente na questão partidária, necessárioimplantar uma po-
lítica de qualidade. Uma política que favoreça a construção de uma ci-
dade melhor para se viver,que incentive e dê oportunidade ao cidadão
Vespasianense.

Nessa mensagem, quero dizer que a democracia tem sempre que
prevalecer. A pluralidade de ideias ajuda construir uma sociedade me-
lhor. Divergências de opiniões existem, é salutar,mas que seja enten-
dido que é necessária uma política inteligente, que temos que construir
juntos a política. A política tem queser solidária.

Nossa cidade precisa da participação de todos. Tem que ter opor-
tunidades para todos. Pandemia precisa ser combatida, mas urgente-
mente precisa dar oportunidades para os filhos de nossa Terra com vagas
de trabalho, valorização como ser humano. Não dá para resolver uma
cidade sem o espírito de humanidade.

A política tem que servir para melhorar a vida das pessoas. Impor-
tantehaver debates, discussões.Discussões políticas para um cresci-
mento e não para afastar as pessoasda política. Mostrar que nossa visão
política tem que ser transformada em políticas públicas.

O uso maldoso das redes sociais tem contribuído para uma des-
crença dos trabalhos.Já não se sabe mais distinguir o que é certo do que
é errado, o que é verdadedo queémentira, issodevido estar sempresendo
derramado vários fakeNews.

Política é uma discussão de ideias tem que ser um debate saudável.
Como político nós temos que desenvolver a credibilidade, a con-

fiança, tem que ter pessoas que possamos confiar. Votar tem que ser
um ato de vontade e não obrigação. Para isso acontecer, vai depen-
der de nós.

Transparência na coisa pública, isso é o que espera o cidadão e
a única maneira de mudar a política é por gente boa. Conheço polí-
ticos que desistiram por não conseguir conviver num ambiente pe-
sado, hostil e aí a opção que encontrou foidesligar da vida
pública.Não pode haver desrespeito, violência, corrupção. Que os
nossos representantes não errem, que avaliem o que está sendo pro-
posto para a nossa cidade, ter convicção verdadeira daquilo que vai
ser, porque vai votar. O sistema brasileiro já é corrompido e nós elei-
tores temos o dever de escolher bem escolhido.

Nossa cidade precisa de você em todos os momentos e não so-
mente no período eleitoral. Escute, comente, fale de política.Informe-
se, busque seu crescimento em relação a realidade da sua cidade.

Apresente suas ideias. Claro que em alguns momentos você vai
decepcionar, mas a persistência será um diferencial. Precisamos man-
ter Vespasiano integra, uma cidade que todos gostem de morar.

Depositei toda minha esperança nesses últimos anos, acompa-
nhei os profissionais da saúde que se desdobraram para ajudar no
combate à pandemia coronavírus COVID-19. Convivi com mães so-
licitando atendimento de seus filhos no posto de saúde, idosos em
filas de madrugada para conseguir um atendimento.

Entrei na política por acreditar na política, por acreditar que po-
deria fazer a diferença.

Hoje eu quero agradecer por acreditarem em mim, pessoas que
deixaram seu dia a dia de suas casas e caminharam comigo, bus-
cando fortalecer o meu trabalho.

Montei uma grande equipe no executivo eno legislativo, que a
cada dia me trouxe muito orgulho pelo resultado que aqui obtivemos.

Para todos aqueles que foram à rua, que pediram votos para
mim, que passaram mensagens, que usaram as redes sociais, omeu
muito obrigado!Tudo o que fiz tem um dedinho de vocês.

Deixo a Câmara com a Esperança de que vai estar melhor do que
quando ali cheguei. Aprendi, cresci e, estou muito melhor do que 4
anos atrás. Foi muita honra poder servir e representar a população.

Não termina aqui minha vida política, continuo com todos os
130.000 habitantes de Vespasiano como cidadã, para buscar uma ci-
dade cada dia melhor.

Penso que o legislativo está em boas mãos.
Peço à Deus que continue abençoando, iluminando e protegendo

Vespasiano.
Meu muito obrigado desejando um 2021 cheio de saúde e vitó-

rias para a população Vespasianense.

MARTA MANSUR/2021

Marta Mansur agradece aos colaboradores, eleitores, amigos, e toda a comunidade
pelos 2 mandatos de Vereadora e à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social
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� LAGOA SANTA
Município está com matrículas abertas

para Rede Municipal de Ensino

A Secretaria Municipal de Educação informa
que as matrículas para o Ensino Fundamental e
para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas
escolas municipais estão abertas.

Os pais e responsáveis que realizaram o ca-
dastramento escolar dos filhos em nosso site ou
no Sistema Único de Cadastro e Encaminha-

mento para Matrícula (SUCEM) da Secretaria de
Estado de Educação devem procurar a escola
mais próxima de sua residência para realizar a
matrícula, a partir do dia 25 de janeiro, no horá-
rio de 8h às 14h.

Em caso de dúvida, ligue para a SEMED, no
telefone: (31) 3688-1300 - ramal 2810.

Inscrições abertas - Licenciatura
em Filosofia - EAD 2021/1

O Processo
Seletivo Espe-
cial para ingres -
so nos cursos de
graduação da
Univers idade
Federal de São
João Del Rei - UFSJ de Licen-
ciatura em Filosofia - EAD
2021/1 oferece 25 vagas para
Lagoa Santa.

As inscrições vão até o dia
13/01, para os professores da
rede pública de ensino e de
29/01 a 11/02, para candidatos
de demanda social.

A Universidade Aberta do
Brasil -UAB é um sistema inte-

grado por universidades públi-
cas que oferece cursos de nível
superior por meio do uso da
metodologia da Educação a
Distância - EAD.

ATENÇÃO:
A nota do ENEM é obriga-

tória para a seleção dos
alunos para o ingresso dos cur-
sos de graduação da UFSJ, na
modalidade Educação a Dis-

tância - EAD.
O Processo Seletivo Espe-

cial é publicado em edital pró-
prio da UFSJ e utiliza as notas
obtidas nas provas do ENEM
dos últimos três anos. Basta es-
colher os anos de utilização da
nota do ENEM (2017, 2018 ou
2019) no momento da inscri-
ção.

Dia da Padroeira será celebrado no dia 11/02
Sob a presidência do Pe. Lauro Elias de Oliveira, a Paróquia

promove sua 99ª Festa de Nossa Senhora de Lourdes. As come-
morações tem início no dia 1° e vão até o dia 11 de fevereiro. 

A Paroquia Nossa Senhora de Lourdes também comemora os
100 anos da Arquidiocese de BH-11 de fevereiro de 2021 a 22 abril
de 2022; 100 anos da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes– 03 de
novembro de 2021 a 03 de novembro de2022; e 99ª Festa de Nossa
Senhora de Lourdes- Padroeira de Vespasiano

Veja a programação
01 a 11 de fevereiro 2021 

PROGRAMAÇÃO 
Dia 1º de fevereiro – Segunda-Feira
18h – Reza do terço 
19h-Missa de abertura da 99ª Festa da Padroeira e de orações

pelo Centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte  
Presidente:Pe. Lauro Elias 
Comunidade convidada e coral: Sant’Ana 
APÓS A MISSA: VENDA DE PASTÉIS NO LOTE DE

EVENTOS

Dia 02 de fevereiro – Terça-feira ( Festa daApresentação
do Senhor) 
18h – Atendimento de Confissão – Pe. Íris Mesquita 
18h15– Reza do terço 
18h40- Reza da Novena 
19h – Missa e bênção das velas
Presidente:Pe. Íris Mesquita 
Comunidade convidada e coral: Nossa Senhora do Amparo
Movimento responsável pelo ofertório: Movimento da Sa-

grada  Face e Pastoral Familiar 

Dia 03 de fevereiro – Quarta-feira ( Dia de SãoBrás)
18h15– Reza do terço 
18h40- Reza da Novena 
19h– Missa (Memória dos festeiros falecidos) 
Presidente: Pe. Lauro Elias Bênção das gargantas (coletiva)  
Comunidade convidada e coral: São João Batista 
Pastoral responsável pelo ofertório: Ministros Extraordiná-

rios da Comunhão Eucarística 
APÓS A MISSA: VENDA DE PASTÉIS NO LOTE DE

EVENTOS

Dia 04 de fevereiro – Quinta-feira
18h – Atendimento de Confissão – Pe. Francisco das 
Chagas,SJ 
18h15– Reza do terço 
18h40- Reza da Novena 
19h – Missa  
Presidente: Pe. Francisco das Chagas,SJ 
Capela convidada e coral: Capela Nossa Senhora Aparecida 
Movimento responsável pelo ofertório: RCC – todos os gru-

pos e Pastoral Carcerária 

Dia 05 de fevereiro – Sexta-feira -1ª Sexta-feira)
Intenção de oração universal do Papa Francisco:Rezemos

pelas mulheres vítimas de 
violência
17h 45 – Reza do terço
18h – Atendimento de Confissão – Pe. Juarez Carlos, CM 

18h - Hora Santa sob a responsabilidade da Equipe de Litur-
gia e Rede de Oração do Papa (AO) 
18h40- Reza da Novena 
19h- Missa 
Presidente: Pe. Juarez Carlos, CM 
Comunidade convidada e coral: São Judas Tadeu 
Movimento responsável pelo ofertório: Apostolado da Oração 
APÓS A MISSA: VENDA DE PASTÉIS NO LOTE DE

EVENTOS

Dia 06 de fevereiro- Sábado
18h15– Reza do terço 
18h40- Reza da Novena 
19h– Missa 
Presidente: Pe. Lauro Elias 
Comunidade convidada e coral: Nossa Senhora do Perpé-

tuo Socorro
Pastoral responsável pelo ofertório: Pastoral dos Círculos

Bíblicos 

Dia 07 de fevereiro – Domingo: Missas normalmente na Ma-
triz - 7h30 (com transmissão) e 9h  
10h30 –Batizados na Matriz 
10h30-Missa na Comunidade São Vicente de Paulo 12h

–Venda de marmitex (Galinhada) em benefício da obra do Lote de
Eventos 18h15– Reza do terço 
18h40- Reza da Novena 
19h – Missa na Matriz (com transmissão) 
Presidente: Pe. Lauro Elias 
19h - Missas também: Com. S. João Batista, Comunidade

Nossa Senhora do Amparo, Comunidade São Judas Tadeu, São
Francisco de Assis   
Comunidade convidada e coral: Santa Bárbara e Santa

Luzia 
Pastoral responsável pelo ofertório: Pastoral da Juventude

e Catequese de adultos e da Crisma 

Dia 08 de fevereiro – Segunda-feira
18h – Atendimento de Confissão – Pe. Ademir Ragazzi
18h15– Reza do terço 
18h40- Reza da Novena 
19h – Missa 
Presidente: Pe. Ademir Ragazzi
Comunidade convidada e coral: São Francisco de Assis 
Pastoral responsável pelo ofertório: Movimento do Terço

dos Homens

Dia 09 de fevereiro – Terça-feira
18h – Atendimento de Confissão – Pe. Geraldo Dias, FDP 
18h15 - Reza do terço 
18h40- Reza da Novena 
19h – Missa 
Presidente: Pe. Geraldo Dias, FDP 
Capela convidada e coral: Santuário de Santo Isidro 
Pastoral responsável pelo ofertório: Pastoral Litúrgica, Pas-

toral do Batismo, Catequese paroquial (infanto-juvenil) Pastoral
da Criança 

Dia 10 de fevereiro – Quarta-feira
18h – Atendimento de Confissão – Pe. José 
Claudinei, SSP
18h15– Reza do terço 
18h40- Reza da Novena 
19h – Missa  
Presidente: Pe. José Claudinei, SSP 
Comunidade convidada e coral:São Vicente de Paulo 
Pastoral responsável pelo ofertório: Vicentinos

Dia 11 de fevereiro – Quinta-feira – 100 anos da Padroeira
da Paróquia e do Município e Dia Mundial do Enfermo 
06h – Missa intenção especial da Arquidiocese de 
Belo Horizonte  
08h– Missa – intenção especial dos enfermos 
10h – Missa- intenção especial das crianças  
15h– Consagração 
15h- Carreata-Concentração nas comunidades 
18h-Terço e ofício de Nossa Senhora 19h -Missa de encerra-

mento – intenção especial de todos os paroquianos  
Presidente: Pe. Lauro Elias 
Comunidade responsável e coral: Nossa Senhora de Lour-

des (Matriz) 
Movimento responsável pelo ofertório: Mãe Rainha 
APÓS A MISSA: VENDA DE PASTÉIS NO LOTE DE

EVENTOS

PARTICIPE DAS MISSAS PELO CANAL DO
YOUTUBE:https://www.youtube.com/c/Par%C3%
B3quiaNoss aSenhoradeLourdesVespasiano/featured

Nossa Senhora de Lourdes, Rogai por nós!
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Coluna  do Pescador 
Paulo Diniz

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

A comunidade de São José
da Lapa viveu momentos de
muita tristeza com a perda do
filho Marcus Molinari, jogador
de futebol, atacante que se des-
pontada na equipe do Palmas. 

Um acidente fatal com o
voo que levava Molinari e
mais três jogadores, Ranule
(27 anos), Lucas Praxedes (23
anos), Guilherme (28 anos) o
presidente do Palmas – Lucas
Meira e o piloto Wagner Ma-
chado aconteceu em Porto Na-
cional-TQ.

O Palmas estava indo para
Goiânia, onde enfrentaria o
Vila Nova pela Copa Verde.
Nas redes sociais do time
foram compartilhadas imagens
do último treino realizado no
Tocantins no sábado (23). O
jogo estava marcado para as
16h de segunda-feira (25), em
Goiânia. Mas o próprio Vila
Nova emitiu nota lamentando
o acidente e informando que
colaboraria para o adiamento
da partida. No início da tarde
deste domingo, a CBF confir-
mou que o jogo não será reali-
zado na segunda.

O acidente foi na manhã
do domingo. O avião caiu mo-
mentos após decolar de uma
pista de pouso no distrito de
Luzimangues, em Porto Na-
cional, município localizado
60km ao sul de Palmas. A
aeronave tinha acabado de de-
colar e acabou atingindo o solo
em um matagal logo após a ca-
beceira da pista.

A Força Aérea Brasileira
(FAB) informou que integran-
tes do Sexto Serviço Regional
de Investigação e Prevenção
de Acidentes Aeronáuticos
(SERIPA VI) irão de Brasília a
Porto Nacional para investigar
o acidente. De acordo com o
Corpo de Bombeiros, a aero-
nave é um bimotor modelo
Baron, de prefixo PTLYG. O
site da fabricante, a Beech-
craft, indica que este avião
pode transportar até seis pes-
soas por voo.

Marcos Molinari: A tragédia ceifou seus sonhos

Após a queda, o avião incendiou

Defeso da Piracema no rio São
Francisco vai até o fim de fevereiro

Camila Campos, a jovem
pescadora promete muito.
Esta sua pescaria no Retiro
das Lajes. Quer ganhar

vários torneios e ir pescar na
Amazônia

Otávio, filho de Paulo Cézar
Batista Oliveira e Sabrina
Aparecida Alcici, com um
belo exemplar pescado
no Kiki – Pedro Leopoldo

Wesley Dias deu
show no Retiro
das Lajes. Veja o
belo exemplar

Marinho 
Jogador, que defendeu o

Atlético-MG entre 2006 e
2008, utilizou as redes sociais
para falar sobre o acidente que
vitimou o seu– filho Marcus
Molinari. Marinho é natural de
São José da Lapa onde sempre
participou da vida esportiva na
cidade. 

Nas redes sociais, Mari-
nho externou sua dor:  “Por
favor, fala que é mentira, que
é só um pesadelo. Que dor,
gente”, postou o ex-atacante.

Molinari surgiu no Villa
Nova-MG, passou pelo time
sub-23 do Santos, Tupi, Ipa-
tinga, até chegar ao Palmas em
2021. Morreu aos 23 anos. 

Tragédia
O acidente aconteceu na

manhã de domingo, dia 24, e
matou, além de Molinari,
Lucas Meira, presidente do
Palmas, os atletas Lucas Pra-
xedes, Guilherme Noé, Ranule
e o comandante Wagner.

De pequeno porte, o avião
caiu logo após a decolagem na
Associação Tocantinense de
Aviação (ATA), no distrito de
Luzimangues, em Porto Na-
cional. O avião deu algumas
voltas, perdeu altitude e atin-
giu o solo em um matagal, pe-
gando fogo. Todos integrantes
morreram carbonizados. 

Eles viajavam para Goiâ-
nia, onde o Palmas enfrentaria
o Vila Nova nesta segunda-
feira pelas oitavas de final da
Copa Verde. A Confederação
Brasileira de Futebol (CBF)
adiou o jogo.

A Berenice e o Kioshi, da loja O Pescador, de Lagoa Santa, nos enviando fotos
de grandes pescadores da cidade que adoram os Pesque Pague. Veja algumas fotos:

� SÃO JOSÉ DA LAPA

Marcus Molinari e mais 5 pessoas
morrem em acidente aéreo

Tristeza tomou conta de São José da Lapa

Lagoa Santa

O defeso da Piracema na bacia do rio São
Francisco teve início em 1º de novembro e se-
guirá até 28 de fevereiro. Estão restritas a pesca
na bacia e nos reservatórios do São Francisco,
assim como a venda do pescado.

Nesse período, só é permitida a comercia-
lização dos estoques de peixe in natura, res-
friados ou congelados, provenientes de águas
continentais, armazenados por pescadores pro-
fissionais, e os existentes nos postos de venda,
declarados até o quinto dia útil após o início do
defeso ao órgão competente.

A Portaria Ibama n° 50, de 5 de novembro
de 2007, proíbe:

A pesca, de qualquer categoria, modali-
dade e petrecho, nas lagoas marginais de 1º de
novembro a 30 de abril;
� a pesca, de qualquer categoria, modalidade e
petrecho, até a distância de mil metros a
montante e a jusante das barragens de reser-
vatórios de usinas hidrelétricas, cachoeiras e
corredeiras;

� a pesca até 500 metros das confluências de
rios;

� a realização de competições de pesca
como torneios, campeonatos e gincanas,
com exceção para as realizadas em re-
servatórios, com o objetivo de capturar
espécies não nativas e híbridos (peixes
resultantes do cruzamento de espécies
distintas).
A norma também estabelece, para fins de

subsistência, o limite de captura e transporte
diário de 5 kg de peixes mais um exemplar por
pescador. “Aqueles que praticarem a pesca
neste período contrariando as normas restriti-
vas do defeso estão sujeitos à perda do produto
capturado, apreensão dos petrechos de pesca e
multa entre 700 reais a 100 mil reais, com
acréscimo de 20 reais por quilo do produto
apreendido, além de sofrer as penalidades pre-
vistas na Lei de Crimes Ambientais”, disse o
coordenador da divisão técnica do Ibama,
Romeu Boto.

O defeso da Piracema na bacia do rio São
Francisco atinge os estados de Goiás, Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas
e o Distrito Federal.


