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Governo do Estado da início ao projeto
do Rodoanel Metropolitano

Projeto está em fase de Consulta Pública até 22 de março. Obras deverão ser iniciadas em 2023 e
vão beneficiar além de Belo Horizonte, as cidades de Betim, Contagem, Ribeirão das Neves,
Vespasiano, Pedro Leopoldo, Confins, São José da Lapa, Santa Luzia e Sabará (Ravena)

A Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Mobilidade (Se-
infra) concedeu, no dia 09 de fe-
vereiro, na Cidade Administra-
tiva, entrevista coletiva sobre o
projeto do Rodoanel Metropoli-
tano. O objetivo do encontro foi
solucionar dúvidas sobre as eta-
pas que serão cumpridas até o
início efetivo das obras.

Atualmente, o projeto en-
contra-se em fase de Consulta
Pública (https://bit.ly/3tGljK7).
Assim, ao longo de 45 dias,
serão promovidas Audiências
Públicas para esclarecimentos
sobre o projeto e oitiva da po-
pulação. Devido à pandemia,
as sessões serão virtuais e inte-
gralmente acessíveis ao pú-
blico por meio de links a serem
disponibilizados nos canais de
comunicação da Seinfra e
no Diário Oficial do Estado.

“Garantir total transparên-
cia ao processo e receber a
contribuição da sociedade são
passos importantes para um
projeto dessa magnitude. O
Rodoanel Metropolitano irá
beneficiar milhares de minei-
ros e, para isso, é essencial a
participação de todos”, desta-
cou o secretário da Seinfra,
Fernando Marcato, durante a
coletiva.

Audiências públicas 
No mês de março serão

realizadas outras três audiên-
cias públicas individualizadas
por alça do Rodoanel (Oeste,
Sudoeste e Sul), nas seguintes
datas e horários:

• 3/3/2021 de 13h30 às
16h30 – Alça Oeste;

• 8/3/2021 de 13h30 às
16h30 – Alça Sudoeste;

• 11/3/2021 de 13h30 às
16h30 – Alça Sul.

Essa segmentação, por
alça, tem objetivo de promover
discussões mais aprofundadas
e que contemplem as especifi-
cidades de cada trecho.

Também está prevista a
realização de uma reunião para
apresentação global do projeto.
A data dessa última audiência
pública geral ainda não foi de-
finida e será publicada oportu-
namente.

Consulta pública
A consulta pública sobre

os estudos de modelagem do
projeto está em andamento,
com término previsto para o
dia 22/3/2021. Nessa fase, o
Governo de Minas vai colher
contribuições da sociedade e
de órgãos reguladores.

Após a consulta pública,
as contribuições serão analisa-
das e o Estado fará as altera-
ções pertinentes nos docu-
mentos que compõem o edital
e seus anexos. A previsão é de

que o edital da licitação seja
publicado ainda no primeiro
semestre de 2021.

Prazos
O secretário esclareceu,

também, que o projeto ainda pre-
cisa cumprir diversas etapas até
a licitação e o início das obras,
que estão previstas para 2023.

O edital para Concorrência
Pública deverá ser lançado até
julho. Em seguida, a licitação
será concretizada na Bolsa de
Valores de São Paulo (B3) e,
até novembro, a pasta espera
que o contrato seja assinado.

Serão necessários, ainda, a
desapropriação de áreas espe-
cíficas em municípios da
Grande BH e, também, o cum-
primento da etapa de licencia-
mento ambiental.

Benefícios
Durante a coletiva - que

pode ser acessada na íntegra
no canal da Seinfra no
YouTube (https://youtu.be/IUq
6lnDYSDU) -, Marcato ainda
falou sobre os inúmeros bene-
fícios da obra para a Região
Metropolitana de Belo Hori-
zonte.

No campo da saúde, a re-
dução de custos causados por
acidentes fatais será de mais de
R$ 474 milhões ao longo do
prazo de concessão.

Cemig alerta sobre cuidados
durante chuvas e raios

As características geográficas e meteorológicas de Minas Gerais são
os motivos para a grande incidência de descargas atmosféricas
Minas Gerais é um dos estados

com a maior incidência de raios do
Brasil. Desde o início deste ano, o es-
tado registrou mortes causadas por
descargas atmosféricas, tanto em área
rural quanto urbana. Por isso, é muito
importante que a população esteja
atenta para evitar acidentes – que
podem ser fatais – e também proteja
equipamentos eletrônicos, que
podem ser danificados durantes as
tempestades.

As características geográficas e
meteorológicas de Minas Gerais são
os motivos para a grande incidência
de descargas atmosféricas. De acordo
com o Centro de Meteorologia da
Cemig, as regiões do estado mais
atingidas – como Sul de Minas, Zona
da Mata e Região Metropolitana de
Belo Horizonte – estão sob o efeito
de fenômenos meteorológicos como
frentes frias e linhas de instabilidades.
Esses fenômenos provocam chuvas
fortes de curta duração e que podem
causar alagamentos – que se agravam
dependendo do relevo e da posição
geográfica. É importante ressaltar
ainda o Oceano Atlântico como for-
necedor de umidade para o Sul de
Minas e Zona da Mata, proporcio-
nando a formação mais frequente de
nuvens de chuva.

O gerente de Saúde e Segu-
rança do Trabalho da Cemig, João

José Magalhães Soares, destaca que
durante as tempestades com raios as
pessoas devem procurar abrigo ime-
diatamente. “Caso a pessoa esteja na
rua, ela deve procurar um local se-
guro, como um estabelecimento co-
mercial. O mesmo vale para regiões
rurais. Além disso, é importante não
ficar debaixo de árvores ou de postes,
que podem atrair a descarga atmos-
férica e, consequentemente, eletrocu-
tar quem esteja próximo. O raio
provoca queimaduras gravíssimas e
pode provocar parada cardiorrespira-
tória, que pode levar a pessoa à
morte”, explica.

João José Magalhães Soares
ressalta que todos os equipamentos
elétricos devem ser retirados das to-
madas para evitar risco de queimar.
Essa atitude preventiva também con-
tribui para a segurança das pessoas.
“Apesar de a rede elétrica possuir dis-
positivos de proteção contra eleva-
ções bruscas das tensões
(sobretensões), durante as chuvas o
raio pode cair nos fios da rede elétrica
e, apesar de remota, existe a possibi-
lidade de chegar às residências por
meio da fiação, podendo atingir os
aparelhos e até os moradores que es-
tiverem em contato com eles. Esse
mesmo raio pode cair próximo à re-
sidência e induzir uma sobretensão
nas instalações elétricas das residên-

cias, acima do suportado pelos equi-
pamentos, e causar danos a estes
equipamentos”, destaca.

De acordo com o gerente de
Saúde e Segurança do Trabalho, o te-
lefone celular só deve ser utilizado
caso o carregador de bateria do apa-
relho não esteja plugado na tomada.
Essa recomendação vale para qual-
quer situação, independentemente se
forem dias de chuva ou de sol.

Uma das principais ocorrências
durante tempestades intensas é o fio
partido, principalmente quando há
quedas de árvores sobre a rede elé-
trica. Caso as pessoas se deparem
com um fio partido, elas não podem
se aproximar ou tocar no cabeamento
e, se possível, não devem permitir
que outras pessoas se aproximem
também. A recomendação é telefonar
imediatamente para o Fale com a
Cemig, no telefone 116, que funciona
24 horas por dia. Se uma árvore cair
na frente de sua residência, nunca
tente retirá-la ou cortá-la e chame o
corpo de bombeiros para retirar esta
árvore. Em muitos casos, no meio da
árvore caída, existe um cabo partido
da rede elétrica que pode estar ener-
gizado e escondido no meio dos ga-
lhos e, ao tentar retirar a árvore, a
pessoa pode sofrer um choque elé-
trico de até 13.800 volts, com risco de
morte ou graves queimaduras.

Na mobilidade urbana, a
diminuição média do tempo
de deslocamento, com a nova
rodovia, será de 30 a 50 mi-
nutos, até mesmo para veícu-

los de carga.
Os ganhos ambientais tam-

bém serão expressivos. A queda
nas emissões de CO2 será de
quase 10% no mesmo período.

Da mesma forma, a expectativa
é a de que a redução no custo
do transporte gere aumento de
competitividade e impulsione a
economia.
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� ARTISTAS DA TERRA

Pamella Aguiar
Jornalista

Em tempos onde o abraço
está suspenso, o acalento precisa
vir de outras maneiras. O poder
da palavra na poesia e nas histó-
rias pode ajudar a suprir essa ca-
rência e, nisso, o contador de
histórias Carlos Barbosa é espe-
cialista. O técnico em Meio Am-
biente e fotógrafo é, também, um
“performer poético”, como se
auto intitula, ou um entusiasta da
arte da contação de histórias.
“Histórias são mundos mágicos
de descobertas, magia, inventivi-
dade e poeticidade, recheadas
sempre de uma alegria debo-
chada. E cada vez que se conta
um conto, é como que se a magia
acontecesse”, detalha Carlos.

Sua trajetória artística come-
çou quase que por acaso, estimu-
lado pela professora Margareth de
Barros, a quem atribui ser a “me-
lhor do mundo” e pela mãe, que
contava histórias “para passar o
tempo e a fome”. Já no início dos
anos 2000, Carlos se juntou a um
grupo de amigos que idealizou a
criação da Biblioteca Sócio Cul-
tural Diadorim, no bairro Santa
Clara, onde sua paixão pelos li-
vros se tornou ainda mais intensa.
“Vi nascer ali a necessidade de ir
além da leitura individual. Passei
a buscar por algo que transcen-
desse a leitura e que “ajuntasse”
pessoas”, explica. Em seguida,
em um encontro de jovens no Co-
légio Pio XII, em Belo Horizonte,

Carlos viu um padre que tinha como
didática ministrar seus conteúdos
através da contação de histórias.
“Meu Deus! Com que vontade ele
narrava suas histórias... Saí do en-
contro com uma certeza: serei um
contador de histórias”.

E Carlos sabe que para ser um
bom contador de histórias é preciso
inspiração, coisa que ele busca
numa associação particular entre a
ficção dos livros e a vida real. Para
ele, é preciso ver a realidade com
“olhos internos” para se entender o
ser humano. “Sou apaixonado pela
vida de pessoas, de gente, e todas as
histórias que ouço, sobretudo de
gente simples, tem muito valor para
meu processo de pesquisa”.

Ciente da sua arte e seu talento,
Carlos revela aquilo que entende
como o segredo para se contar uma
boa história. O contador indica o ca-
minho. Trilha-lo bem é outra coisa.
“Primeiro, para se contar uma boa
história é necessário enamorar-se dela
completamente, ouvi-la, lê-la para es-
pelhos, paredes, plantas, bichos e pes-
soas do convívio particular. E assim,

Carlos Barbosa: “É muito importante para
todos nós ouvirmos boas histórias”
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Minas Gerais reforçou o
rigor acerca da segurança de bar-
ragens em seu território. No dia 26
de fevereiro, o Governo Estadual
publicou o Decreto nº 48.140/
2021, que traz regulamentações
importantes para Política Estadual
de Segurança de Barragens
(PESB), tratada na Lei 23.291. O
instrumento normativo é o se-
gundo publicado, de um grupo de
três decretos previstos para a lei
de barragens. Depois da regula-
mentação do Plano de Ação de
Emergência (PAE), em novembro
do ano passado, desta vez a publi-
cação detalha mecanismos como
classificação das barragens, des-
caracterização das estruturas
construídas com alteamento a
montante, obras emergenciais,
entre outros assuntos.

O decreto possui 38 artigos e
a primeira medida importante foi
o estabelecimento de uma classifi-
cação das barragens. Essa classifi-
cação é relevante para que os
órgãos do Sistema Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídri-
cos (Sisema) possam estabelecer
suas prioridades de fiscalização e
acompanhamento, dando foco
àquelas barragens que representam
maior potencial de dano ambiental
e social. Essas ações são coorde-
nadas no Sisema pela Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
(Semad) e pela Fundação Estadual
do Meio Ambiente (Feam).

Vários fatores são levados em
conta para a classificação trazida
no decreto, entre eles a existência
de: comunidade na mancha de
inundação; de unidades habitacio-
nais ou equipamentos urbanos ou
comunitários; de equipamentos de
serviços públicos essenciais, in-
clusive manancial ou reservatório
de água destinados ao abasteci-
mento público; e de áreas protegi-
das definidas em legislação.

AUDITORIA
Outro ponto de destaque é a

determinação de que os auditores
responsáveis por avaliar a segu-
rança de barragens passem por um
credenciamento junto à Feam, que

será detalhado em portaria a ser
editada. O decreto proíbe que
esses profissionais já tenham
mantido vínculo empregatício ou
prestado serviços de qualquer na-
tureza às empresas que serão au-
ditadas. Tal medida é considerada
importante para se garantir maior
autonomia no trabalho desses pro-
fissionais.

DESCARACTERIZAÇÃO
Já em relação à descaracteri-

zação de barragens construídas
pelo método a montante, a Lei
23.291 determina que estas sejam
descaracterizadas até fevereiro de
2022. Nesse contexto, um terceiro
conjunto de regras do decreto ex-
plica como se dará esse processo.
O encerramento das estruturas
deve estar acompanhado da remo-
ção das infraestruturas associadas
e, para isso, algumas regras preci-
sam ser seguidas. Isso inclui a eli-
minação ou redução da entrada de
águas superficiais e subterrâneas
no reservatório e a adoção de me-
didas para garantir a estabilidade
física, química e biológica de
longo prazo das estruturas que per-
manecerem no local. Além disso,
deve haver um monitoramento
pelo período necessário para veri-
ficar a eficácia das medidas adota-
das para descaracterização.

Todas essas medidas deverão
constar em um projeto elaborado
pelo responsável pela barragem,
que trará a previsão dos impactos
ambientais causados pelas obras
de descaracterização. O docu-
mento também precisa listar as
ações e os programas para contro-
lar, mitigar, recuperar e compen-
sar os próprios impactos causados
pelo encerramento do funciona-
mento da estrutura, que não terá
mais características de barragem e
se destinará a outra finalidade.

Esses detalhes são resultado
da atuação de um grupo de traba-
lho formado por diversos profis-
sionais, que desenvolveu um
Termo de Referência para a des-
caracterização das 54 barragens
existentes em Minas enquadradas
no método construtivo de altea-
mento a montante.

De acordo com a secretária
de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável,
Marília Melo, esse é o segundo
decreto que, dentro de um pacote
de três, vai contribuir para a plena
operação, com efetividade, da Lei
23.291. “Todas essas medidas, so-
madas às previstas pelo Decreto
48.078, que regulamentou o Plano
de Ação de Emergência (PAE),
buscam parâmetros normativos e
instrumentos capazes de promo-
ver a segurança da população e
dos recursos ambientais, em fun-
ção do potencial de danos causa-
dos pelo rompimento de
barragens”, afirmou.

Ainda segundo Marília Melo,
“essas regulamentações irão per-
mitir, ao mesmo tempo, que a ati-
vidade minerária e industrial se
desenvolva de forma mais se-
gura”. Ainda é aguardada a pu -
blicação do terceiro decreto
regulamentador da Lei 23.291,
que vai tratar da caução ambiental
para operação de barragens de mi-
neração.

OBRAS EMERGENCIAIS

Além das medidas citadas, o
decreto publicado hoje também trata
de obras emergenciais. O dispositivo
estabelece os parâmetros para que
os responsáveis por barragens
possam tomar medidas de modo
célere para prevenir  novos
rompimentos, ao mesmo tempo em
que se garante um acompanhamento
por parte do poder público.

Nesse sentido, os órgãos am-
bientais deverão ser comunicados
da necessidade de tais medidas
emergenciais, além de receber re-
latórios periódicos sobre as ações
executadas. Nos casos em que não
for constatado o caráter emergen-
cial da intervenção serão aplica-
das multas e outras restrições
administrativas, além da comuni-
cação do fato ao Ministério Pú-
blico de Minas Gerais (MPMG)
para a adoção das medidas de na-
tureza cível e penal.

Guilherme Paranaíba
Ascom Sisema

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

Governo publica decreto e reforça Política
Estadual de Segurança de Barragens

Um evento online que acontecerá de 11 a 14
de março e será transmitido ao vivo do canal Co-
nexão Cultural Vespasiano no Youtube. 

Este é um Projeto aprovado nos editais da
Lei Aldir Blanc pelo Estado de Minas Gerais,
cuja a proponente é a produtora vespasianense
Cíntia Reis.

Serão 04 dias, 16 shows musicais, entrevis-
tas e muita arte pulsando. 

E além de movimentar o cenário artistico-
cultural e proporcionar entretenimento ao pú-
blico online, o Festival também prestará uma
homenagem ao artista vespasianense Alan Silva,
que faleceu no ano de 2020. Sua trajetória e his-
tória são um exemplo no meio musical da cidade,
era um profissional e pessoa bem quisto e admi-
rado por quem teve o prazer de conhecê-lo e sen-
tir o seu talento.

O Festival Conexão conta com uma equipe
de profissionais em sua maioria vespasianenses,
e em sua grade shows com artistas e bandas lo-
cais:

Bateria Terremoto / Pedro Miller / Carol
Nascimento / Dragões de Garagem / Kratos /
Thiago Henrique / Irmandade REC / Cleber Ca-
margo / Amigos de Fato / Longitude 3º / Alan
Araújo / Grupo Doxsonett/  Chamakébunito /
Warley Vieira / Felipe Santos / Banda Piquin-
zada

O Festival Conexão Cultural vem chegando
pra pulsar nossa cultura, com muita sensibilidade
e entretenimento, reflexões e atenção a tudo de
maravilhoso que surge e é produzido aqui, e atra-
vés desta conexão não haverá limites para o al-
cance, será de Vespasiano para o mundo. Nossa
arte por toda parte!

Confluência do Rio Paraopeba com o ribeirão Ferro Carvão, em Brumadinho,
foi um dos locais afetados pelo rompimento da barragem da Vale em 2019

Vem aí o Festival Conexão Cultural

quando a história for parte de você,
é preciso que ela seja narrada com
o coração. É preciso uma sintonia
com olhos e ouvidos”.

Nascido em Sete Lagoas,
Carlos já se apresentou em diver-
sas cidades de Minas Gerais, além
de estados como São Paulo, Espí-
rito Santo e Bahia. Em Vespa-
siano, o artista sempre trabalhou
em escolas do entorno do bairro
Santa Clara e Célvia. Segundo ele,
as crianças são os melhores mes-
tres para se lapidar esse ofício, já
que a autenticidade e inquietude
da meninada está aflorada tanto
nas ações quanto no olhar delas.
“Vejo as crianças de Vespasiano
com as quais trabalhei anos atrás
se tornando grandes pais e mães
hoje e me encho de orgulho. Seria
um prazer trabalhar mais e mais
na cidade”, diz.

O contador de histórias Car-
los Barbosa vai se apresentar no
evento “Contação de Histórias”
no SESC Palladium, em Belo
Horizonte, nos dias 7 e 21 de
março de 2021.
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A pandemia do novo Coro-
navírus ainda apresenta núme-
ros alarmantes. Em Vespasiano,
de acordo com a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, na última se-
mana de janeiro, havia o total
de 2.891 casos registrados. Já
em 1º de fevereiro, esse número
passou para 2.946.

Para a infectologista do
Hermes Pardini, Melissa Va-
lentini, o momento requer cui-
dado. “A pandemia não
acabou e pelo que estamos
vendo não vai acabar tão cedo.
A gente precisa do apoio da
população para entender a im-
portância de evitar aglomera-
ções, usar máscara em locais
públicos e higienizar as mãos
com álcool em gel periodica-
mente”, revela.

Estou com sintomas, e
agora?

A médica aconselha que,
ao sentir os primeiros sinto-
mas, a pessoa procure uma
consulta online. “O profissio-
nal irá orientar o paciente da
melhor forma, e, se preciso, in-
dicar qual tipo de teste mais re-
comendado”, explica. Esse foi
o caso da moradora de Vespa-
siano Gricélia Apolônia Silva,
66. Ao sentir os sintomas, ela
foi aconselhada a passar pelo
exame. “Eu tive perda do ol-

soas infectadas não apresen-
tam sinais da doença, por isso
é preciso ficar em alerta.
“Diante do contato com uma
pessoa infectada ou com sinto-
mas da doença é importante
procurar atendimento, prefe-
rencialmente online, para rece-
ber as devidas orientações.
Pacientes que pertencem ao
grupo de risco como idosos e
pessoas com doenças crônicas
ou obesidade devem ser ava-
liados presencialmente, visto
que este grupo tem risco maior
de desenvolver doença mais
grave”, explicou Melissa Va-
lentini.

Qual teste fazer?
De acordo com a infecto-

logista do Hermes Pardini,
Melissa Valentini, um teste rea-
lizado em momento inopor-
tuno ou escolhido de maneira
errada pode gerar falsos resul-
tados negativos. “Na Covid-19,
a produção de anticorpos não
acontece em todos os pacientes
e ela é tardia. Para saber se já
teve a doença, por exemplo, o
melhor momento para fazer os
testes sorológicos é na terceira
semana após início dos sinto-
mas. Eles detectam os anticor-
pos produzidos pelo organismo

em resposta ao vírus. Por isso,
os exames sorológicos não são
recomendados para diagnós-
tico da Covid-19 ativa no orga-
nismo”, explica. 

Já para diagnosticar a in-
fecção aguda, o teste padrão-
ouro é o RT-PCR, cuja coleta
utiliza swab no nariz, e pode
ser realizado na 1ª semana de
sintomas, idealmente entre o
3º e 7º dia de sintomas. Caso o
resultado seja negativo e haja
fortes indícios de contamina-
ção, é recomendável reaplicar
o teste”, orienta Melissa.

A chegada da vacina traz
esperança. Nesta fase, os pro-

fissionais da linha de frente,
na cidade, receberam a pri-
meira dose. Mas a médica
alerta que ainda é cedo para
interromper os cuidados con-
tra. “Até que toda população
esteja vacinada, os cuidados
precisam continuar. Os estu-
dos mostraram que as vacinas
protegem as pessoas de infec-
ções pela Covid, entretanto,
como tudo ainda é novo,
temos dúvidas se a pessoa
imunizada poderia ser infec-
tada e não apresentar sinto-
mas, mas mesmo assim
transmitir a doença para pes-
soas susceptíveis”.

fato e do paladar. Fui ao Her-
mes Pardini, pois é um labora-
tório de confiança, realizei o
teste e deu positivo”, lembra.
Outra moradora com caso pa-
recido é Ana Maria do Amaral,
69. A aposentada precisou re-
correr ao laboratório para a
realização do exame. “Estava
com os principais sintomas do
Coronavírus e tive que fazer o
teste. Recorri ao Pardini, pois
é um laboratório tradicional e
sempre realizo meus exames
lá. Testei positivo e me recu-
perei”, conta.

De acordo com a médica
infectologista, algumas pes-

Infectologista do Hermes Pardini alerta: é
preciso manter os cuidados contra a Covid-19
Vespasiano iniciou o mês de fevereiro com quase três mil casos confirmados. De acordo com especialista, o
momento requer cautela e é essencial que as pessoas sigam os protocolos de segurança para frear a doença

Unidade Hermes Pardini Vespasiano - Avenida Portugal, 27, Vespasiano. O horário de
funcionamento é de segunda a sexta-feira de 6h30 às 17h e aos sábados de 6h30 às 12h30
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O governador Romeu
Zema empossou em 24 de feve-
reiro último, na Cidade Admi-
nistrativa, em Belo Horizonte, a
nova direção da Associação dos
Municípios da Região Metro-
politana de Belo Horizonte
(Granbel) para o período
2021/2022.

A prefeita Ilce Alves Rocha
Perdigão, de Vespasiano, foi a
escolhida para comandar a ins-
tituição no próximo biênio. Ilce
era a vice-presidente da asso-
ciação. A Granbel era coman-
dada pelo prefeito de Nova
Lima, Vitor Penido.

Na mensagem aos prefei-
tos, o governador afirmou que
quer deixar um grande legado
aos municípios ao final do seu
mandato. Romeu Zema lembrou
do bem-sucedido acordo fir-
mado entre a Justiça, o Governo
de Minas e municípios para co-
locar em dia os repasses consti-
tucionais não pagos na
administração estadual anterior.

de emprego, renda e desenvol-
vimento”, disse.

Transformação
Já a nova presidente da

Granbel, a prefeita Ilce Alves
Rocha Perdigão, destacou o
poder transformador dos muni-
cípios da Grande BH. “A Gran-
bel representa cerca de 6

milhões de pessoas, quase 25%
da população do Estado e um
quarto dos eleitores”, explicou.

Ilce também citou a impor-
tância do trabalho conjunto
entre Estado e municípios. “É
preciso que os prefeitos sejam
atuantes e decisivos para que a
nossa população possa ter dias
melhores”, disse.

Agradecimento
Ao deixar o cargo de presi-

dente da Granbel, o ex-prefeito
de Nova Lima, Vitor Penido,
enalteceu o trabalho desenvol-
vido por Romeu Zema. “O go-
vernador Romeu Zema assumiu
um Estado totalmente arrasado,
falido, endividado, lamentavel-

mente. Com seriedade, trabalho
e boa vontade, assumiu o com-
promisso de pagar uma dívida de
alguns bilhões de reais. Mesmo
com todas as dificuldades, os
municípios da região metropoli-
tana receberam R$ 1 bilhão. Por
isso, só tenho que agradecer à
atual gestão”, ressaltou.

Diretoria
A prefeita de Contagem,

Marília Campos, foi empossada
vice-presidente da entidade. Já
o prefeito de Capim Branco,
Elvis Presley Moreira Gonçal-
ves, diretor-tesoureiro, além do
prefeito de Brumadinho, Avi-
mar Barcelos (diretor- adminis-
trativo) e o prefeito de Mateus
Leme, Renilton Ribeiro Coelho
(diretor- secretário).

A Granbel foi fundada em
Betim, em 6 de fevereiro de
1975. É uma associação sem fins
lucrativos, com 34 municípios
que compõem a Região Metro-
politana de Belo Horizonte.

“O Estado está fazendo um
sacrifício enorme para pagar os
853 municípios. Assumimos
um compromisso mensal de R$
240 milhões até o final de 2022.
Sabemos da importância desses
recursos para a saúde financeira
das cidades”, explicou.

Proximidade
Romeu Zema destacou

ainda que o Governo de Minas
permanecerá trabalhando junto
aos municípios, escutando as
demandas e buscando soluções
para que a gestão pública muni-
cipal seja cada dia mais efi-
ciente e traga qualidade de vida
para a população.

Zema também elencou
avanços no desenvolvimento
econômico de Minas, mesmo
diante da restrição orçamentá-
ria. “Por meio de um trabalho
sério, com gestão e planeja-
mento, o Estado passou a bater
recordes de atração de investi-
mentos. Isso significa geração

Diretoria eleita, outros prefeitos da Grande BH e o Governador Romeu Zema
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Romeu Zema empossa nova diretoria da Granbel para o biênio 2021/2022
Governador reafirmou o compromisso de trabalhar cada vez mais próximo dos municípios

Teste Covid-19-RT-PCR,
cuja coleta utiliza swab no nariz
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�ROTARY CLUB

Feliz Aniversário!!!
Rotary Club comemora 116 anos de bons serviços prestados à comunidade mundial

“Quando Paul Harris e
seus três amigos iniciaram
suas reuniões na cidade de
Chicago em 1905, eles certa-
mente não imaginavam a gran-
deza que sua ideia inicial
atingiria. Hoje somos pouco
mais de 1,2 milhão de rotaria-
nos distribuídos em cerca de
200 países e regiões geográfi-
cas. Somos a maior organiza-
ção voltada à responsabilidade
social no planeta. 

Ao celebrar esses 116
anos de existência, com tantos
serviços voluntários prestados
em todo o mundo, temos
muito a comemorar. Tanto em
ações grandiosas como a erra-
dicação da Poliomielite (muito
perto de ser concluída), como
em inúmeros projetos humani-
tários em cada uma das comu-
nidades onde o Rotary está
presente. Cada rotariano no
mundo faz parte dessa gigan-
tesca força de trabalho. Cada
um se envolve de coração nas
suas ações.

Celebremos a ideia de
Paul Harris e seus três ami-
gos imaginando novas for-
mas de servir. Nunca nossas
comunidades precisaram
tanto de nós como nesse mo-
mento peculiar que atraves-
samos. Vamos abraçar os
desafios e transformá-los em
OPORTUNIDADES DE
SERVIR. Vamos usar essas
oportunidades para trazer um
sorriso a uma criança ou uma
vida melhor para as famílias

das nossas comunidades.
Agindo assim, estaremos da
melhor maneira celebrando a
existência do nosso querido
Rotary e cumprindo a princi-
pal razão da nossa associação
– SERVIR.”

Parabéns a todos
os rotarianos pelo seu dia.
Feliz 23 de fevereiro!

Fauzi Haddad & Fátima 
Casal Governador -

Distrito 4521

Rotary International comemora 116 anos
Saiba mais sobre esta instituição

Em 27 de fevereiro de
1896, Paul chegou a Chicago.
Alugou um pequeno conjunto
de escritórios e toda a mobília
para equipá-los, escolheu um
para si e sublocou os outros. A
Chicago da virada do século
era uma cidade em cresci-
mento e as constantes mudan-
ças sociais e financeiras
proporcionavam bons negó-
cios para os advogados.

A natureza amável de Paul
lhe rendeu amizades em todas
as camadas sociais. Mas, aos
domingos e feriados, o “rapaz
do campo” adorava sair da ci-
dade. E, ao passear pelos arre-
dores da cidade, sonhava com
as amizades simples de seu lar.

Em uma noite de verão de
1900, Paul jantou com um
amigo no bairro Rogers Park,
de Chicago. Depois, os dois
foram dar um passeio, parando
em vários lugares onde se con-
centravam as empresas da ci-
dade. Em cada uma delas, seu
amigo o apresentava ao pro-
prietário. Paul começou a pen-
sar que seria uma boa ideia
reunir um grupo de colegas de
negócios em um ambiente in-
formal, de amizade.

E ainda haveria uma van-
tagem especial se cada um re-
presentasse uma profissão

diferente. Pensou em seus pró-
prios clientes: SilvesterS-
chielle, comerciante de
carvão; GustavusLoehr,
engenheiro de minas;
Harry Ruggles, gráfico.
Na noite de 23 de fe-
vereiro de 1905, Paul
Silvester e Gus reuni-
ram juntos com Hi-
rainShorey, alfaiate,
no escritório de Gus,
no Edifício Unity, no
centro de Chicago.

Assim, começaram a
se encontrar regularmente,
levando os amigos para o seu
“clube”. Paul sugeriu alguns
nomes para esse clube e esco-
lheram Rotary, já que o plano
era realizar encontros em es-
quema rotativo, nos escritórios
de todos. O número de asso-
ciados cresceu rapidamente,
atraindo homens que obtive-
ram êxito em seus negócios
sem qualquer ajuda, a maioria
solteiros vindos de fazendas
ou cidades pequenas. Logo,
clubes de Rotary começavam
a ser fundados em outras cida-
des. Paul compreendeu que o
sistema de clubes com seus di-
ferentes membros comparti-
lhando seu ponto em comum,
a amizade, era uma ótima
oportunidade para encorajar a

tolerância política e religiosa e
também para servir. Ele tinha
convicção de que a amizade
levava, inevitavelmente, à boa
vontade e às grandes realiza-
ções.

Paul Harris não gastava
todas as suas energias no Ro-
tary. Trabalhava muito como
advogado e também era mem-
bro da Associação Comercial
de Chicago, do Clube da Ci-
dade, da Associação dos Ad-
vogados de Chicago e do
Hinsdale Golf Club.

Além de todas essas asso-
ciações, ainda fazia parte de

um clube de caminhadas e pas-
seios, o Prairie Club. Lá co-

nheceu uma moça
chamada Jean Thom-

son, que viera da Es-
cócia há três anos.
Apenas três meses
depois, se casa-
rame assim come-
çou para essa
meiga jovem es-
cocesa uma vida
nova ao lado de

quem cinco anos an-
teshavia fundado a

primeira instituição de
serviço do mundo.
A frustação de não ter fi-

lhos serviu em parte para a
total dedicação do casal ao
movimento rotário, que a cada
dia via crescer com mais in-
tensidade.

Esposa e amiga, apoio e
estímulo constante de seu ma-
rido, Jean o acompanhava
sempre, sendo recebida em
todas as partes com amizade e
carinho, o que lhe permitiu
afirmar: as pessoas são muito
parecidas, não importa o lugar
em que vivam; o coração hu-
mano palpita com a mesma
ternura debaixo de todos os
céus.

Em 1907, Paul sucedeu
Albert L. White como presi-

dente do Rotary Club de Chi-
cago e exerceu a metade de um
mandato. Em 1910, represen-
tantes de 14 Rotary Clubs in-
dependentes compareceram à
primeira convenção em Chi-
cago, “com Chesley Perry
marcando o ritmo do traba-
lho”. A partir daí, a “ Associa-
ção Nacional de Rotary Club
emergiu, com estatuto e regi-
mento interno cuidadosamente
preparados” e com Paul Harris
como presidente e Ches Perry
como secretário.

Quando Ches pediu a Paul
que escrevesse uma mensagem
para os então 1.800 associados
dos Rotary Club, ele respon-
deu com um ensaio tão longo
que Ches teve que mandar im-
primi-lo em uma gráfica. O re-
sultado disto foi o lançamento,
em 1° de janeiro de 1911, do
Vol.1, N° 1 do boletim The
NationalRotarian.

Ches Perry guiava a orga-
nização e a administração da
Associação e Paul trabalhava,
principalmente, com as rela-
ções públicas. Visitava clubes
em Cincinnati, Cleveland, De-
troit, Pittsburgh, Indianápolis e
também em outros países, pois
Rotary estava se expandindo.
Como fundador e “presidente
emérito” do Rotary, ele era

uma inspiração poderosa para
a expansão e influência da or-
ganização aonde quer que
fosse.

Seu projeto original era o
de incentivo ao companhei-
rismo, visando ao auxílio
mútuo. Logo de início,
porém, consideraram o plano
um tanto egoísta e por isso
optaram por uma conduta da
qual se originou o lema
“DAR DE SI ANTES DE
PENSAR EM SI”. Convenci-
dos de que mais se beneficia
quem melhor serve, baseados
talvez, no princípio filosófico
de que “é dando que se re-
cebe”.

Considerada a primeira
organização dedicada exclu-
sivamente à prestação de ser-
viços, se expandiu com
grande rapidez mundo afora.
Seus membros, os Roraty-
Clubs, são grupos apolíticos,
não sectários, abertos às pes-
soas de todos os credos, cul-
turas e raças, as quais se
reúnem semanalmente para
abordar tópicos de importân-
cia local e global em um am-
biente de caloroso
companheirismo.

Paul Percy Harris morreu
em 27 de janeiro de 1947, aos
79 anos.
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Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  MMAARRÇÇOO  

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

Aniversário de Larissa e Lorena Karina e Euder

Dia 2: Rosely Maria Viana, Andréia Albano Duarte, Mônica de Oliveira Costa, Carlos Eugênio Souto M. Filizola, Rutinéia Corrêa Campos, Viviane Ciríaco Oliveira; Dia 3: Heloísa
Vercesi dos Santos, Samuel Aguiar Sabino, Luigi Reis Ribeiro, Márcio Antônio de Oliveira, Daniele Costa Fonseca; Dia 5: Marcelo Castilho Diniz, Laís Georgina Vercesi dos S. Fernandes,
Robson Ogando, RogeresOgando; Dia 6: Flávia de Souza e Silva, Heloísa Diniz Carvalho; Dia 7: Circe Beatriz C. S. Soares, Paulo César de Oliveira; Dia 8: Cátia Maria Carrijo Duarte,
Roberta Barbosa Santos, Cléria Eunice Teixeira Xavier, Zulmira Gelmini dos Santos, Silvânia GelminiAtademo; Dia 9: Marilene Fonseca Corrêa, Alfredo Albano Duarte, Bráulio Marcos
B. Resende, Valderez Maria Dada Oliveira; Dia 10: Dea Soares Fonseca Valente, Salim Antônio Salomão, Waltério Eustáquio Viana, Elsi Lopes Viana, Ricardo Alexandre M. Pimentel; Dia
11: Cláudia Beatriz Moraes, Felipe Azevedo Borges, Ângelo M. Barbosa Fonseca, Karina de Paiva Lopes, Pedro Henrique Aviz Salles; Dia 12: Lauro Batista Soares, Rosângela M. Mene-
zes, Fernando Lessa de Moura, Carla E. Esteves Borges; Dia 13: Gláucia Henriques Lisboa, Rogério Oliveira Machado, Izabella Cristina Mota Lopes; Dia 14: Abmael de Souza da Silva,
José de Souza Viana, Virgílio Martins da Costa, Francine de Souza Mansur, Marilza Castro P. Cruz; Dia 15: Márcia Maria Campelo Diniz, Lucinéia Carrijo Pereira, Paula Cristina Tomaz
Fagundes de Araújo, Rodrigo Duarte da Costa, José Antônio Santana Palma, Andréa do Carmo Faria; Dia 16: Neida Elaine Soares Viana, Paulo Diniz Cruz, Meire Ane Gonçalves da Silva
Costa, Sybele Maria Freire da Silva; Dia 17: Joyce Giovana Fonseca Matos, Ilce Alves Rocha Perdigão, Luiz Gustavo da S. e Silva, Anselmo Domingo;, Dia 18: João Bosco Arrede, Patrí-
cia Maria Perdigão,  Igor Machado Malaquias, Wladimir Machado Malaquias, Maria José Silva Pinto Dias, Marcos José Campelo Diniz; Dia 19: Michele Araújo Dada; Dia 20: Luciene
Érica Rocha, Moacir Soares Fonseca, Nina Rosa F. Viana, Alexandre Braga de Oliveira Lima; Dia 21: Natália da Cunha Macedo, Frederico A.de Paula Fonseca, Careni Isabela G. dos San-
tos, Sílio Alexandre Fagundes; Dia 22: Simone Gelmini Araújo, João Bosco dos Santos Júnior; Dia 23: Giuliana Araújo Atademo, Maurício Aguiar Dornas; Dia 24: Gisele Onete Marani
Bahia, Marcos Rogério Tocafundo, Marcelo Eduardo F. Rocha, Rita de Cássia Campos Araújo, Patrícia de Paula Tocafundo; Dia 25: Sônia Silva, Aline V. Gelmini dos Santos, Luiz Otávio
Fonseca L. Kayser, Flaviana Cruz Silva, Igor Rodrigo Duraes; Dia 26: Flávia da Cruz Cassemiro; Dia27: Glauco R de Souza, Marília Marani Barbosa, Alba Valéria de Barros Silva, José
Caldas de Souza, Senhorinha Venícia Cruz Costa, Edna Aguiar Malta Fonseca, Rogério Satiro, Robson Beghini; Dia 28: Edna Aparecida Batista, Celeste de Araújo Sena, Sandra Cunha dos
Santos de Brito Silva, Paula Murça Machado Rocha, Natália Costa Dada, Jane de Araújo Aires, Giorgia Silva; Dia 29: Ana Beatriz Morelli Araújo, Walber José Reis, Marilza Fonseca Gar-
cia, Vanessa F. F. Garcia; Dia 30: Vera Lúcia Vilela Moreira, Célio César Pena; Dia 31: Érika Francine de Souza Queiroz, Salomé Aguiar Sabino, Alex Fernandes de Oliveira.

Vanessa Duguet Arruda
Jornalista, Mestra em Administração,
Pós Graduada em Marketing, 
Poeta e Escritora.

Março é um mês
muito especial por
homenagear as mu-
lheres do mundo in-
teiro já que no dia 08
de março comemora-
se o Dia Internacio-
nal da Mulher. 

É sabido que
muitas se reinventam
independente do por-
quê. Conseguem sair melhores do que estavam, no entanto,
muitas ainda permanecem no sofrimento. Seja qual for o caso,
abaixo, a história de simbolismo de fortaleza, fé e amor. 

Nos tempos do tráfico de pessoas negras trazidas da
África, muitas mulheres vinham com seus filhos. Estes ame-
drontados choravam dia e noite e ainda presenciavam a cruel-
dade com que seus pais, vizinhos e outros sofriam nas mãos
dos traficantes.

Como forma de acalentar seus filhos as mulheres rasga-
vam seus vestidos e iam fazendo bonequinhas de pano apenas
com tranças e nós. Não havia como costurar. Assim, de nó em
nó as bonecas íam sendo criadas com roupas coloridas e len-
ços na cabeça. Forma de acalmar as crianças, expressão má-
xima do cuidado de mãe.

Interessante que devido a falta de recursos a boneca não
tinha olhos, boca e nariz mas havia um forte simbolismo pois
“também tornaram o brinquedo mais democrático simboli-
zando todas as etnias africanas.”

Abayomi no dialeto africano significa encontro precioso e
foi desta forma, através do amor moterno, que a bonequinha
ganhou vários significados. Desde a representação de um amu-
leto de proteção e sorte para filhos até à luta feminina nos dias
atuais em busca de nova vida, direitos e respeito dentro de uma
sociedade machista e castigante. Significa também poder e de-
terminação das mulheres negras. 

“Quando vocè dá uma boneca abayomi para alguém, esse
gesto significa que você está oferecendo o que tem de melhor
para esta pessoa.” Significa que deseja felicidade e alegria ao
outro.

Com afeto ofereço tudo isto e mais: paz e esperança, pois
há de chegar o dia que todas teremos o que merecemos: valor
e respeito.

Abayomi: a
bonequinha do amor Recordando setembro de 2018
Um presente afetuoso para todas as mulheres

Ótima festa
marcou mais um
aniversário das
irmãs gêmeas La-
rissa e Lorena, fi-
lhas de Paulo dos
Santos e Sandra
Mansur, ocorrido
em 10 de agosto
último.

Na foto, da esquerda para direita: Simone, Maria, Suely, Larissa,
Marta Mansur, Sonia e Valéria. Residência de Sandra e Paulinho.

Uniram-se pelo sagrado
matrimônio os jovens Karina e
Euder. Ela é filha de Paulo
Diniz Cruz e Elza Aguiar
Viana Cruz; ele é filho de
Euder José de Oliveira e Lúcia
Barcelos Costa Oliveira. A ce-
rimônia aconteceu no Sítio do

Capão (Newtinho) em 18 de
agosto último. O local estava
muito bem decorado. O buffet
em alto estilo. O ato religioso
aconteceu nos jardins do sítio.
A recepção no salão principal.
Aos nubentes, muita paz,
saúde e felicidades.

Emilyn e Elisa Valéria fez
gastronomiaEstas duas beldades, Emi-

lyn e Elisa, são filhas de Elias
Aguiar Viana (Eliasinho) e
Elen Cristina Porto Viana.

A primeira aniversariou
em 05 de junho e a segunda
em 05 de setembro. Festas em
família. Parabéns e felicidades.

Nossa amiga Valéria Cris-
tina Oliveira e Silva formando-se
em gastronomia pela Faculdade
Promove. A colação de grau
acontece em 24 de setembro, às
21h30, no Cine Theatro Brasil
Vallourec em Belo Horizonte.
Valéria é filha de Paulo Wildber-
ger (in memoriam) e Dilma Apa-
recida Oliveira e Silva.
Cumprimentos a Valéria pela sua
dedicação ao curso desejando
que faça muita coisa gostosa para
todos nós. Felicidades Valéria.

Karina e Euder expressando
satisfação e alegria em

momento tão importante na
busca da felicidade

Os noivos Euder e Karina com
os pais Euder José de

Oliveira e Lúcia Barcelos
Costa Oliveira

Euder e Karina com os pais
Paulo Diniz Cruz e Elza Aguiar

Viana Cruz

Euder com os pais,
irmãs, cunhado
e sobrinhos
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Ingredientes:
4 colheres (sopa) de azeite
600g de bacalhau dessalgado, cozido e des-
fiado
1 cebola picada
2 dentes de alho picados 
1 pimentão verde picado
2 tomates sem sementes picados
1 xicara (chá) de azeitona preta picada
Sal e cheiro verde picado a gosto
1 saché de requeijão tipo Catupiry (250g)
100g de queijo parmesão ralado para polvilhar

Purê:
500g de mandioquinha cozida e amassada
2 colheres (sopa) de margarina 
Sal a gosto

Modo de preparo:
Para o purê, em uma panela, leve a mandio-
quinha, a margarina e sal ao fogo médio, me-
xendo até ficar espesso. Reserve. Em outra

panela, aqueça o azeite, em fogo médio, e frite
o bacalhau, a cebola, o alho e o pimentão por
3 minutos. Adicione o tomate, a azeitona, sal,
cheiro-verde e refogue por mais 3 minutos.
Desligue e transfira para um refratário médio.
Por cima, espalhe o purê de mandioquinha e o
Catupiry. Polvilhe com o parmesão e leve ao
forno médio, preaquecido, por 10 minutos para
gratinar.

Ingredientes:
5 files de pescada
2 dentes de alho picados
Sal a gosto
1 xícara (chá) de farinha de trigo
2 ovos batidos
1 e ½ xicara (chá) de farinha de rosca
Óleo para fritar
1 xicara (chá) de molho de tomate
200g de queijo mussarela fatiado 

Modo de preparo:
Passe os files temperados com o alho e sal pela
fari nha de trigo e pelos ovos batidos. Empane
na farinha de rosca e frite, aos poucos, em óleo
quente até dourar. Escorra sobre papel-toalha e
transfira para um refratário médio. Cubra com

o molho de tomate, a mussarela e leve ao forno
médio, preaquecido por dez minutos ou até
gratinar. Retire e sirva acompanhado de arroz
branco polvilhado com cebolinha se desejar.

Escondidinho de bacalhau

Parmegiana de peixe

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

Compre apenas pacotes bem congelados 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

�� Troque de posição: permane-
cer na mesma posição por
muito tempo prejudica a ana-
tomia das veias, dificultado o
retorno venoso. 

�� Modere no sal: quando mais
sal no sangue, mais água o
corpo reterá. E atenção ao
consumo de alimentos diet,
como refrigerantes, que tem
alto teor de sódio.

��Faça exercício: caminhar, pe-
dalar, nadar e subir escadas
ajudam a evitar o acumulo de
líquidos. Os exercícios con-

traem e relaxam a muscula-
tura da panturrilha, favore-
cendo o retorno venoso.

�� Evitar o salto alto: Modelos
de até 3 cm favorecem o mo-
vimento do pé ao caminhar,
ajudando a bombear sangue
das pernas para o coração.

�� Use roupas soltinhas: no dia a
dia, evite peças que restrinjam os
movimentos para não compro-
meter a microcirculação local.  

�� Hidrate-se: beba água ao pri-
meiro sinal de sede ou se
notar a urina escura.

�� Coma bem: alimentos indus-
trializados possuem muito
sódio e poucas vitaminas.
Isso aumenta a fragilidade
das paredes dos vasos sanguí-
neos, retendo liquido. 

�� Use um bom cosmé-
tico:produtos com arnica e
castanha-da-india ativam a
circulação sanguínea e au-
mentam a resistência dos
vasos sanguíneos.

�� Faça uma massagem:a dre-
nagem linfática diminui os
sintomas e o inchaço.

SSaaúúddee  --  10 Dicas para combater o inchaço nos pés

VN  MULHER Elzinha Viana

Por que 8 de março é o
Dia Internacional da Mulher?

As histórias que remetem à criação do Dia
Internacional da Mulher alimentam o imaginá-
rio de que a data teria surgido a partir de um in-
cêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em
1911, quando cerca de 130 operárias morreram
carbonizadas. Sem dúvida, o incidente ocorrido
em 25 de março daquele ano marcou a trajetó-
ria das lutas feministas ao longo do século 20,
mas os eventos que levaram à criação da data
são bem anteriores a este acontecimento.

Desde o final do século 19, organizações
femininas oriundas de movimentos operários
protestavam em vários países da Europa e nos
Estados Unidos. As jornadas de trabalho de
aproximadamente 15 horas diárias e os salários
medíocres introduzidos pela Revolução Indus-
trial levaram as mulheres a greves para reivin-
dicar melhores condições de trabalho e o fim
do trabalho infantil, comum nas fábricas du-
rante o período.

O primeiro Dia Nacional da Mulher foi ce-
lebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos,
quando cerca de 1500 mulheres aderiram a
uma manifestação em prol da igualdade eco-
nômica e política no país. No ano seguinte, o
Partido Socialista dos EUA oficializou a data
como sendo 28 de fevereiro, com um protesto
que reuniu mais de 3 mil pessoas no centro de
Nova York e culminou, em novembro de 1909,
em uma longa greve têxtil que fechou quase
500 fábricas americanas.

Em 1910, durante a II Conferência Inter-
nacional de Mulheres Socialistas na Dina-
marca, uma resolução para a criação de uma
data anual para a celebração dos direitos da
mulher foi aprovada por mais de cem repre-
sentantes de 17 países. O objetivo era honrar as
lutas femininas e, assim, obter suporte para ins-
tituir o sufrágio universal em diversas nações.

Com a Primeira Guerra Mundial (1914-
1918) eclodiram ainda mais protestos em todo
o mundo. Mas foi em 8 de março de 1917 (23
de fevereiro no calendário Juliano, adotado
pela Rússia até então), quando aproximada-

mente 90 mil operárias manifestaram-se con-
tra o Czar Nicolau II, as más condições de tra-
balho, a fome e a participação russa na guerra
- em um protesto conhecido como “Pão e Paz”
- que a data consagrou-se, embora tenha sido
oficializada como Dia Internacional da Mulher,
apenas em 1921.

Somente mais de 20 anos depois, em 1945,
a Organização das Nações Unidas (ONU) assi-
nou o primeiro acordo internacional que afir-
mava princípios de igualdade entre homens e
mulheres. Nos anos 1960, o movimento femi-
nista ganhou corpo, em 1975 comemorou-se
oficialmente o Ano Internacional da Mulher e
em 1977 o “8 de março” foi reconhecido ofi-
cialmente pelas Nações Unidas.”O 8 de março
deve ser visto como momento de mobilização
para a conquista de direitos e para discutir as
discriminações e violências morais, físicas e se-
xuais ainda sofridas pelas mulheres, impedindo
que retrocessos ameacem o que já foi alcan-
çado em diversos países”, explica a professora
Maria Célia Orlato Selem, mestre em Estudos
Feministas pela Universidade de Brasília e
doutoranda em História Cultural pela Univer-
sidade de Campinhas.

No Brasil, as movimentações em prol dos
direitos da mulher surgiram em meio aos gru-
pos anarquistas do início do século 20, que bus-
cavam, assim como nos demais países,
melhores condições de trabalho e qualidade de
vida. A luta feminina ganhou força com o mo-
vimento das sufragistas, nas décadas de 1920 e
30, que conseguiram o direito ao voto em 1932,
na Constituição promulgada por Getúlio Var-
gas. A partir dos anos 1970 emergiram no país
organizações que passaram a incluir na pauta
das discussões a igualdade entre os gêneros, a
sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, o
feminismo passou a manter um diálogo impor-
tante com o Estado, com a criação do Conselho
Estadual da Condição Feminina em São Paulo,
e em 1985, com o aparecimento da primeira
Delegacia Especializada da Mulher.
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� LIONS CLUBE

� LAGOA SANTA

Lions Clube de Vespasiano sofre
baixa em seu quadro de Associados

Os Associados do Lions
Clube de Vespasiano, nos últi-
mos meses vivenciaram mo-
mentos muito tristes com a
perda de Companheiros queri-
dos que, no linguajar leonis-
tico, eram chamados de
“Leões de juba larga”.

Causou consternação aos
Associados, o falecimento de
companheiros que deixaram
um importante legado, carac-
terizado por excelente folha de
serviços desinteressados a
favor da comunidade. Dentre
os Companheiros que falece-
ram nos últimos meses são ci-
tados a Companheira Gua-
raciaba Beghini, os Compa-
nheiros Valdir Soares Pereira,
Armando Beghini e a Cal
Darcy Ângela de Moura.

Todos muito engajados no es-
pírito leonístico e que viven-
ciavam na prática o ideal do
fundador Melvin Jones: “NÓS
SERVIMOS”. Também os
companheiros do clube, senti-
ram muito o falecimento da
companheira Marilda Castro,
do Lions Clube de Corinto,
irmã da nossa Companheira
Marilza Castro. A Cal Ma-
rilda, também era bastante
atuante no seu clube do qual
era presidente, por mais de
três mandatos.

Apesar de tantas perdas o
Clube não pode deixar de
cumprir os seus compromissos
com os mais necessita-
dos;(doação de cestas básicas,
fraldas geriátricas, etc.)

Para manter seus compro-

missos de serviços, e em não
podendo realizar os costumei-
ros eventos para arrecadações,
os sócios do Lions Clube de
Vespasiano, vêm realizando
mensalmente um Bazar Bene-
ficente que, felizmente, tem
colaborado para que possa
manter seus compromissos. O
mesmo é renovado pelas doa-
ções de novos e usados em
bom estado e, observando as
medidas sanitárias, vem fun-
cionando no Centro da cidade
com sucesso, oriundo da boa
vontade dos Associados. (Rua
Paulo Cota,25).

Lions Clube de Vespa-
siano, há mais de quatro déca-
das servindo desinteressada-
mente à comunidade vespasia-
nense.

Obras na
CIAAR tem
início em março

Equipe de funcionários da Prefeitura e populares se uniram
para que a margem da lagoa voltasse à normalidade

Nos termos do artigo 74 da Lei de Bene-
fícios, a pensão por morte é um benefício da
Previdência Social pago aos dependentes do
segurado, seja este aposentado ou não, que
vier a falecer. O rol de dependentes previsto
no artigo 16 da Lei 8.213/1990 é expresso ao
dispor sobre a condição de dependência do
companheiro ou do cônjuge viúvo.

Contudo, a condição de dependente por-
ventura poderia ser ampliada ao ex-parceiro
ou ao ex-cônjuge do segurado falecido, de
forma que existisse a possibilidade de recebe-
rem a pensão por morte?

Tal situação é muito comum e desperta
muitos questionamentos.

Em regra, o ex-cônjuge ou o ex-compa-
nheiro possuirá direito à pensão por morte,
caso demonstre que era dependente econô-
mico do falecido. Porém, é necessário obser-
var alguns detalhes, especialmente em relação
aos requisitos essenciais a esta comprovação,
relacionados ao recebimento ou não de pen-
são alimentícia.

Agora, questiona-se: a ex-exposa que re-
cebia alimentos informais tem direito à pen-
são por morte? Em 2015, no julgamento do
REsp 1.505.261/MG, a Segunda Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça, admitiu como
prova da situação de dependência financeira
de uma ex-cônjuge os extratos bancários que
demonstravam que o falecido efetuava depó-
sitos mensais em prol das filhas, a título de
pensão alimentícia, ainda que esta não fosse

uma obrigação formal. Então, sim, é possível
que uma ex-esposa tenha direito a pensão por
morte, ainda que recebesse alimentos de ma-
neira informal.

Mas e a ex-esposa que não recebia ali-
mentos? Tem direito à pensão por morte? Sim,
é possível, pois ela prossegue concorrendo em
equidade com os outros dependentes de pri-
meira classe. Todavia, é necessário (única exi-
gência) que ela demonstre, em momento
anterior ao óbito, a dependência financeira su-
perveniente à separação.

Resumidamente, se o ex-companheiro ou
ex-cônjuge estivesse recebendo pensão ali-
mentícia do segurado falecido, concorrerá de
forma igual com os dependentes de primeira
classe na divisão da pensão por morte. No en-
tanto, se não recebia alimentos, o ex-cônjuge
ou ex-companheiro deverá comprovar, neces-
sariamente, a dependência econômica com re-
lação ao de cujus para ser considerado
dependente.

O Superior Tribunal de Justiça tem reco-
nhecido casos de necessidade econômica su-
perveniente, isto é, situações em que o ex
abdicou da pensão alimentícia na ocasião da
separação e/ou do divórcio, contudo perma-
nece ou posteriormente se torna dependente
do antigo cônjuge ou companheiro. Trata-se,
pois, de uma realidade corriqueira e que não
tem sido ignorada pelo Poder Judiciário, fe-
lizmente.

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 

É possível que o ex-cônjuge/
companheiro receba
pensão por morte?

Chuvas fortes deixam
estragos na ciadde

Obras em Lagoa Santa podem
causar retenção de trânsito na
MG-10 a partir do dia 1/3/2021Em face das chuvas vio-

lentas que desabaram sobre a
cidade de Lagoa Santa, a lagoa
central transbordou alagando
várias ruas no bairro Várzea.
Há tempos não existia o trans-
bordamento da Lagoa Central,
o que agora aconteceu. Várias
casas comerciais, principal-
mente bares, ficaram total-
mente alagadas e os prejuízos
foram enormes. A Prefeitura
controlou o vertedouro, sol-
tando aos poucos o excesso de
água acumulada evitando que
o córrego que passa por vários
bairros também ficassem ala-
gados. 

No último dia 19, choveu
em seis horas mais da metade
prevista para todo o mês de fe-
vereiro em Lagoa Santa. As
fortes chuvas deixaram 04 fa-
mílias desabrigadas e 16 desa-
lojadas, dois bairros inundados
e três alagados. Houve tam-
bém quedas de muros e árvo-
res. Apesar da gravidade da
situação não houve feridos.

A Prefeitura por meio da
Defesa Civil e das Diretorias
de Desenvolvimento Social e
de Obras atuou, prontamente,
no atendimento às ocorrências
e no acolhimento das famílias
atingidas. O apoio do Corpo de

Bombeiros e da Polícia Militar
foi fundamental neste pro-
cesso.

Todos os profissionais en-
volvidos nestes atendimentos
continuam mobilizados na
atuação e enfrentamento das
consequências das chuvas em
Lagoa Santa.

Os bairros mais atingidos
foram: Vila José Fagundes,
Várzea, Vila Rica, Sobradinho,
Ipanema, Morro do Cruzeiro e
Promissão.

A lagoa central transbordou
levando prejuízo a moradores

e comerciantes da região

No incansável trabalho dos associados, eles estão sempre a postos. Veja algumas fotos

No dia 1º de março serão iniciadas das obras
para construção das alças de acesso ao CIAAR
em Lagoa Santa e poderão ocorrer congestiona-
mentos inclusive com reflexos na MG-10.

Você que sempre passa pelo local adiante-se
um pouco para os seus compromissos pois estão

previstos pontos de retenção de trânsito com pos-
síveis reflexos tanto na MG - 10, quanto na en-
trada e saída de Lagoa Santa.

O transtorno será temporário, mas a obra vai
proporcionar uma grande melhoria para o fluxo
de trânsito na região.

Cadastramento SUS Municipal
Lagoa Santa quer garantir os serviços e os

recursos investidos pelo Ministério da Saúde ao
município. Para se adequar às novas exigências,
a Prefeitura de Lagoa Santa lança a segunda
etapa da campanha para cadastramento de usuá-
rios do SUS.

A cidade, está mobilizada para atingir 100%
de sua população cadastrada no sistema. Isso ga-
rantirá a totalidade dos recursos, e consequente-
mente, a manutenção da rede de saúde e vacina,

mais medicação, exames e atendimentos.
Para isso, a Administração Municipal conta

com a participação de toda a população no sen-
tido de realizar o cadastro.

Faça a sua parte. É rápido e fácil.
Então faça o cadastro pela Internet em qual-

quer hora e lugar.
Acesse e preencha o formulário no site.  
O seu cadastro é fundamental para melhorar

a qualidade da saúde na cidade.
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Coluna  do Pescador Paulo Diniz
Colaborou Kioshi Ishihara e Berenice,
da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Ainda buscando acertar o
local que vai abrigar seus jogos
na sequência de 2021, o Cru-
zeiro escolheu o Mineirão para o
pontapé inicial como mandante
na temporada. Um retorno desde
o dia 5 de dezembro, quando su-
perou o Brasil de Pelotas por 4 a
1, na Série B. Na noite desta
quarta-feira (3), às 21h30 , o
time celeste recebeu a Caldense.
Um jogo importante dentro do
processo de evolução do time
pensando nos objetivos da tem-
porada. Será mais uma chance
para o entrosamento que vem
sendo trabalhado na Toca da Ra-
posa II, ainda mais quando cinco
novos nomes foram inseridos,
logo de cara, em uma equipe.

Um deles é Matheus Bar-
bosa, que no empate por 1 a 1
com o Uberlândia, no último sá-
bado, foi, aos poucos, esquen-
tando. “Individualmente, meu
primeiro tempo não foi como eu
esperava, acredito que pela an-
siedade do jogo, a estreia com a
camisa do Cruzeiro, um grupo
novo se conhecendo, então achei
que, não somente eu, mas o time
acabou errando algumas coisas

Pantanal

Marcos Vinicius e uma bela carpa fisgada
no Pesque e Pague Brejão

Wanderson Oliveira e seu belo exemplar de
tambaqui fisgado no Pesqueiro Quatro Estações

Marcos Pereira,
ex. goleiro do
Atlético Mineiro e
do Cruzeiro, agora
na profissão de
técnico de futebol,
achou na pesca
esportiva uma
adrenalina para os
seus dias. Ele
esteve no Pesque e
Pague Roda
D’agua onde fisgou
um belo pirarucu

que são naturais para a estreia”,
analisou o volante.

O desafio agora será em
Belo Horizonte. Uma missão
que deu muita dor de cabeça ao
torcedor cruzeirense na última
temporada. Não foram poucas as
vezes que o time deu vexame
dentro de casa. Na Série B, os
tropeços se acumularam e in-
fluenciaram diretamente na cam-
panha do time. O Cruzeiro teve
apenas a 16ª campanha como
mandante em toda a segundona,
com 25 pontos conquistados em
57 possíveis. Em 19 jogos,
foram apenas seis vitórias, sete

empates e seis derrotas, um apro-
veitamento de apenas 43,86%, o
mesmo dos rebaixados Figuei-
rense e Paraná.

Em 2021, o goleiro Fábio
não tem dúvida. O Cruzeiro pre-
cisa fazer o dever de casa. O
acesso pela recuperação da iden-
tidade como mandante. “A gente
tem que buscar sempre a vitória,
independentemente do adversá-
rio. Dentro de casa, a gente tem
que ter uma porcentagem alta de
aproveitamento da pontuação. E
nada melhor do que, na quarta-
feira, em casa, ir em busca dessa
vitória”, declarou Fábio.

Notícias do Paracatu dão conta de que o
rio está muito cheio e muito sujo. Aqueles
pescadores mais animados devem esperar
mais um pouco para irem dar umas enzaladas.

Rio cheio é sinal de que, quando voltar ao
normal, a pesca de dourados e outros peixes
será ótima. Já estamos com saudade do Ran-
cho do Nilão.

� ESPORTES

Cruzeiro quer retomar
sua força em casa

Seja no Mineirão, seja no Horto, jogar como mandante
foi um drama para a Raposa na última temporada; clube

busca retomar identidade dentro de seus domínios

Galo: Tardelli encara Mineiro
como Libertadores de olho em

extensão de contrato
Jogador prorrogou vínculo até o final do Estadual e sabe
que vai precisar render para seguir no clube por mais meses

Paracatu

Pesque e Pagues

Tudo pronto para a pescaria da turma que
vai para ao Pantanal em junho, precisamente,
para o Rio Piquiri. Vão atrás dos grandes jaús,
cacharas e pintados. O rio Piquiri também tem
muito pacú e dourados sendo que dourados não
é permitido embarcar. Aliás, outros peixes tam-
bém tem a pesca limitada. Cada pescador pode

trazer de lá, um exemplar mais 5 quilos de
peixe. 

Está tudo pronto: pousada reservada, pas-
sagens aéreas confirmadas, 2 vans para o trans-
porte Cuiabá/Porto Jofre/Cuiabá já contratadas.
Só falta chegar lá, hospedar e partir para o
abraço, aliás, para a grande pescaria.

Felipe Conceição vai em busca de sua primeira
vitória no comando celeste

A saída de Jorge Sampaoli
pode ter sido um divisor de
águas para Diego Tardelli no
time do Atlético. Quando o
treinador argentino ainda es-
tava no comando do clube, até
pouco tempo, o atacante teve
poucas oportunidades de en-
trar em campo, mesmo já re-
cuperado de lesão que o
deixou afastado dos gramados
por nove meses.

Agora, com Sampaoli na
França, Tardelli não demorou
a mostrar o que pode render.
No último domingo, abriu o
placar na vitória de 3 a 0 sobre
a URT na estreia do Campeo-
nato Mineiro. No dia seguinte,
chegou a notícia da renovação
de contrato até o fim do Esta-
dual. Para Tardelli, o torneio
regional é uma chance de ouro
que aparece para ratificar sua
condição de ídolo no clube e
mostrar que ainda tem muito
para ajudar, de olho na exten-
são do contrato até o fim da
temporada.

“É uma felicidade enorme
dar continuidade no meu tra-
balho aqui depois deste pe-
ríodo ausente. Fui sur-
preendido com esta notícia,

mas foi algo muito gratifi-
cante. Eu não poderia sair do
clube do jeito que a coisa se
encaminhava. Pra mim, o mais
importante é voltar a jogar em
alto nível, sei que posso ajudar
muito, me sinto bem fisica-
mente mesmo com 35 anos.
Ainda posso render bastante”,
garante o jogador em entre-
vista à TV Galo.

A ‘fome’ de Tardelli pode
ser mostrada pela forma como
encara a mais nova oportuni-
dade na carreira.

“Pra mim, é como se fosse
uma Libertadores ou Campeo-
nato Brasileiro. Falo isso pela

minha vontade de voltar a
jogar, fazer gols, mesmo sa-
bendo que não preciso provar
mais nada pra ninguém, ainda
mais aqui dentro. Encaro isso
como uma vitória pessoal por
tudo que passei, pela resiliên-
cia que tive. Ganhar ritmo de
jogo era o que faltava pra mim,
ter uma sequência de jogos e
isso pode acontecer no Esta-
dual. Quero deixar uma boa
impressão pra sequência da
temporada e tenho certeza que
esse vínculo será prorrogado”,
projeta.

Fonte: Jornal O Tempo

Tardelli sabe do seu potencial para seguir no Galo até o final do ano
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