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Parlamentares querem R$5,7 bilhões para
campanha eleitoral de 2022. Um absurdo!
Esclarecimentos serão usados para analisar um pedido de sete parlamentares que visa
anular a votação do fundo no Congresso, cujo valor estimado é de R$ 5,7 bilhões

Serão entregues aos Estados e ao
DF imunizantes da Astrazeneca, da Pfi-
zer e Coronavac a partir desta segunda-
feira (26)
Mais 10,2 milhões de doses de va-

cinas contra a Covid-19 serão distri-
buídas aos Estados pelo Ministério da
Saúde até quinta-feira (29). O anúncio
foi feito pela pasta nas redes sociais na

manhã desta segunda-feira (26).
Entre os imunizantes, serão envia-

das 4.848.000 de doses da Astraze-
neca, 3.335.000 da Coronavac
e 2.104.000 da Pfizer.
De acordo com o Ministério da

Saúde, foram distribuídas ao todo aos
Estados 164.478.404 doses de vacinas
contra o coronavírus.

Estão muito enganadas as pessoas
que acham que a pandemia acabou.
Não acabou não. A situação está me-
lhorando mas o coronavírus está ro-
dando por ai. É preciso que a
população continue usando máscaras,
lavando as mãos e mantendo o distan-
ciamento e, principalmente tomar a va-
cina. 
Aglomerações nem pensar. É pre-

ciso que todos tomem vacina, as duas
doses para se imunizarem. Mesmo os
que já tomaram as duas doses, correm
o risco de ter a doença num grau mais

leve e a possibilidade de transmitir o
vírus para uma outra pessoa. 
No Brasil já temos 44,61% da po-

pulação vacinada, com a primeira dose
o que tem influenciado para a diminui-
ção da doença mas é preciso que esta
população vacinada aumente substan-
cialmente. 

Em Vespasiano são 189 mortes
Em Vespasiano, até o dia 23 de

julho de 2021, já eram 189 mortos con-
firmados e mais 18 em investigação.
Foram confirmados 6.212 casos. O

bairro Morro Alto lidera o número de
casos onde foram confirmados 822 in-
fectados, seguido pelo bairro Nova
Pampulha com 752 casos. 

Confirmados por bairro: 
Alphaville 01; Angicos 44; Ber-

nardo de Souza 27; Boa Vista 09; Bon-
sucesso 65; Caieiras 419; Célvia 618;
Central Park 17; Centro 114; Cruzeiri-
nho 19; Fagundes 09; Gávea I e II 458;
Gran Park 11; Imperial 85; Jardim da
Glória 318; Jardim Alterosa 38; Jardim
Bela Vista 70; Jardim Daliana 68; Jar-

dim Encantado 44; Jardim Itaú 74; Jar-
dim Paraíso 04; Jequitibá 26; Lar de
Minas 34; Loudes 14; Mangueiras 48;
Maria José 38; Morro Alto 822; Názia
108; Nova Pampulha 752; Nova York
89; Novo Horizonte 113; Pouso Alegre
11; Ribeirão da Mata 07; Rosa dos
Ventos 35;  Santa Clara 362; Santa
Cruz 86; Santa Maria 49; Santo Antô-
nio 70; São Damião 09; Serra Azul 21;
Serra Dourada 318; Sueli 133; Vale
Formoso 139; Vida Nova 130; Vila Es-
portiva 212 e Vista Alegre 74.

A ministra Rosa Weber,
vice-presidente do Supremo
Tribunal Federal, determi-
nou que o Congresso Na-
cio nal preste informações
em 10 dias sobre a aprova-
ção fundo que vai financiar
as eleições de 2022. A
verba, que é calculada em
R$ 5,7 bilhões, foi validada
na esteira da aprovação da
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias.

No dia 16 de julho, um
grupo de parlamentares in-
gressou no Supremo com
um pedido para anular a vo -
tação. A Corte também re-
cebeu uma segunda ação no
mesmo sentido do senador
Álvaro Dias (Podemos-PR)
no último dia 20.

“Considerada a natu-
reza da controvérsia, em
que se contende a respeito
da correção do procedi-
mento legislativo de vota-
ção aplicado à espécie,
determino a notificação das
autoridades impetradas para
que prestem informações,

para que parlamentares pu-
dessem analisar 2.663
emendas ao projeto da
LDO.

“A forma como ocor-
reu a inserção desse au-
mento do chamado Fundo
Eleitoral não seguiu os trâ-
mites constitucionais pre-
vistos para o processo
legislativo específico no
que tange à norma orça-
mentária. Isso porque não
houve atendimento a um
prazo razoável de delibera-
ção quanto a uma mudança
tão impactante no tocante
ao Fundo Eleitoral”, afir-
mam os advogados que
apresentaram o pedido em
nome dos parlamentares.

“Salta aos olhos que o
procedimento adotado na
discussão e votação, que
são requisitos constitucio-
nais, não foi atendido e a
minoria parlamentar, que
tem o direito de participar
da deliberação, sendo ou-
vida e considerada, foi
simplesmente ignorada, ao

arrepio de nossa Carta
Magna”, afirma.

O grupo também criti-
cou o aumento do fundo em
meio à crise econômica e
sanitária - pelos cálculos de
técnicos, o valor do fundo
para 2022 deverá ser três
vezes maior do que o que
foi estabelecido para as elei-
ções de 2018 e de 2020

“Triplicar o valor do
Fundo Eleitoral, enquanto
mais de 500 mil cidadãos
brasileiros morreram pelo
coronavírus, além de in-
consti- tucional, é imoral e
cruel”, escreveram.

“O valor de 5,7 bilhões
de reais é suficiente para
adquirir todas as vacinas
que o país precisa – mais
de 350 milhões de doses”,
completaram.

A votação do fundo
eleitoral gerou críticas nas
redes sociais e entre parla-
mentares. Após a reação
negativa, o presidente Jair
Bolsonaro tem sinalizado
que deve vetar a medida.

no prazo de dez dias (art. 7º,
I, da Lei 12.016/2009),
como providência prévia ao
exame do pedido de limi-
nar”.

Weber determinou ain -
da que o caso seja enviado
posteriormente ao relator
original do caso, o ministro
Nunes Marques.

Pedido
Um dos processos foi

apresentado por sete parla-
mentares - seis deputados e
um senador. São eles: Ales-
sandro Vieira (Cidadania-
SE), Adria na Ventura
(Novo-SP), Tiago Mitraud
(Novo-MG), Vinícius Poit

(Novo-SP), Felipe Rigoni
(PSB-ES), Tábata Amaral
(PDT-SP) e Daniel Coelho
(Cidadania-PE).

O grupo apontou ao
Supremo o que considerou
irregularidades na votação
do projeto, ocorrida no dia
15 de julho. Entre elas, o
curto intervalo de tempo

Ministério da Saúde distribui
10 milhões de doses contra a

Covid-19 até quinta

A pandemia diminuiu mas não acabou
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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, inventi-
vidade 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 co-
meçou quase que por acaso, es-
timulado pela professora
Margareth de Barros, a quem
atribui ser a “melhor do mundo”
e pela mãe, que contava histórias
“para passar o tempo e a fome”.
Já no início dos anos 2000, Car-
los se juntou a um grupo de ami-
gos que idealizou a criação da
Biblioteca Sócio Cultural Dia-
dorim, no bairro Santa Clara,
onde sua paixão pelos livros se
tornou ainda mais intensa. “Vi
nascer ali a necessidade de ir
além da leitura individual. Pas-
sei a buscar por algo que trans-
cendesse a leitura e que
“ajuntasse” pessoas”, explica.
Em seguida, em um encontro de
jovens no Colégio Pio XII, em

Belo Horizonte, Carlos viu um
padre que tinha como didática mi-
nistrar seus conteúdos através da
contação de histórias. “Meu Deus!
Com que vontade ele narrava suas
histórias... Saí do encontro 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 ta-
lento, Carlos revela aquilo que
entende como o segredo para se
contar uma boa história. O con-
tador indica o caminho. Trilha-lo
bem é outra coisa. “Primeiro,
para se contar uma boa história é
necessário enamorar-se dela
completamente, ouvi-la, lê-la
para espelhos, paredes, plantas,
bichos e pessoas do convívio
particular. E assim, quando a his-
tória for parte de você, é preciso
que ela seja narrada com o cora-
ção. 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,
Espírito Santo e Bahia. Em Ves-
pasiano, o artista sempre traba-
lhou em escolas do entorno do
bairro Santa Clara e Célvia. Se-
gundo ele, as crianças são os me-
lhores mestres 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 tra-
balhei anos atrás se tornando
grandes pais e mães hoje e me
encho de orgulho. Seria um pra-
zer trabalhar mais e mais na ci-
dade”, 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.

Carlos Barbosa: “É muito importante para
todos nós ouvirmos boas histórias”

* Vanessa Duguet Arruda
Recentemente publiquei que não mais aguento ligar

a TV e só ouvir de minuto a minuto sobre covid-19, mor-
tes diárias, ocupação diária de leitos, etc etc etc. Não
aguento mesmo e, creio que muitos também estão adoe-
cendo com esta avalanche de informações repetitivas. 

Contudo, meus caros, isto não implica em fechar os
olhos e tampar os ouvidos. A mídia tem o dever de noti-
ciar ainda que mil vezes por dia. É notícia. Notícia é ma-
téria prima dos meios de comunicação. Além do mais
estamos no olho do furacão da morte, onde pessoas estão
usando viseiras e se recusam a fazer parte da não disse-
minação do letal.

Vivemos o pior momento de uma pandemia. Em 21
de julho de 2021, e segundo o MS -Ministério da Saúde,
o Brasil tem uma população de 210.147.125 pessoas e
um total de 19,5 milhoes acometidos pela covid 19. Uma
marca de quase 1.200 mortes diárias, 1.388 mortos em
27/07/2021 causadas pela maldita doença associadas a
inércia do governo Federal que demorou a comprar va-
cinas em quantidades suficientes para a necessidade po-
pulacional. Demorou tomar atitude, quer gostem ou não
os bolsonarianos. Contra fatos não há o que se discutir. 

Pasmem, o MS atualizou os números e já são
547 mil mortos em todo o território brasileiro. Este nú-
mero equivale a quase três cidades do porte de Vespa-
siano. É doloroso. É triste. Mas é a verdade bem diante
dos nossos olhos. 

Contudo o que mais me intriga é que estas cansati-
vas notícias não abalam as pessoas que ainda insistem
em promover festas e aglomerações, disseminando assim

ainda mais o mortal vírus. Imaginem se a mídia não es-
tivesse cumprindo seu chato papel de noticiar, de escla-
recer, de sensibilizar e de conscientizar cada cidadão... 

Mas a pior das intrigas e que me deixa abalada é a
atitude dos empresários do transporte, seja metrô, seja
ônibus, seja van, que não se sensibilizam com o sofri-
mento do povo. Continuam fazendo deste meio de trans-
porte um criatório e um multiplicador do vírus!!! Eles
andam lotados com pessoas caindo pelas portas. Não
cumprem o protocolo de manter distanciamento mínimo,
não fornecem álcool gel, e ainda permitem que uns e ou-
tros não usem máscaras. Um amontoado de passageiros
com potencial de transmissão. Não tem governo, não tem
polícia, não tem TV Globo, enfim, não tem nada e nem
ninguém que ponha freio nesta atitude indecente e im-
piedosa.

Enfim, só quero esclarecer que sem os meios de co-
municação o povo seria mais passivo e mais alienado do
que já é. Por isto que governos ditadores adotam a cen-
sura e fecham todos os jornais, rádios e TV. Com isto ja-
mais podemos concordar.

Esclareço ainda que não sou Bolsonaro e nem Lula.
Apenas exponho minha opinião. Que sejamos imparciais
e inteligentes. Há diversas tipos de mídia e diversas for-
mas de transmitir fatos. É preciso saber o que ouvir, se-
parar o joio do trigo e jamais ficar sem informação. Seria
muita alienação.

* Mestra em Administração, Jornalista,
Pós Graduada em Marketing, Poeta, Escritora,

Colunista Jornal Vespasiano em Notícia
Vanessaduguet1@gmail.com

Com a morte do titular do bem, somente o in-
ventário pode regularizar a situação patrimonial
distribuindo a quem de direito (ou seja, aos herdei-
ros) aquilo que fazem jus, conforme regras válidas
ao tempo do fato gerador (sim, a lei vigente ao
tempo do óbito é que irá regularizar a sucessão dos
bens do falecido - art. 1.787 do CCB/2002). 

É bem verdade que, judicialmente, preenchi-
dos os requisitos legais, pode ser possível requerer
ao juízo alvará para alienação de bens da herança.
Mas e extrajudicialmente? É possível a venda do
bem sem a realização do inventário?

Pois bem. Não será possível ignorar a citada
regra processual que exige autorização judicial, to-
davia, existem posicionamentos no sentido de ser
possível a realização da cessão de direitos heredi-
tários, desde que observadas às regras prescritas
pelo art. 1.793 e seguintes do mesmo Código Civil.
Há quem entenda também pela possibilidade da
promessa de compra e venda e, ainda, pela pro-
messa de cessão de direitos hereditários. 

De todo modo, sabe-se não ser possível, pen-
dente o inventário, ser realizada a efetiva venda
sem autorização judicial e observação das formali-
dades legais. Desta forma, importante ponderar
muito bem sobre os riscos e vantagens, já que o
pretenso adquirente não terá um título definitivo e,

por conseguinte, enquanto cessionário, não terá seu
nome registrado na matrícula.

Há quem defenda, inclusive, que, observados
os requisitos legais, é plenamente possível à regu-
larização mediante usucapião (vide art. 13 do Prov.
CNJ 65/2017), especialmente nas modalidades que
dispensam título. No entanto, a jurisprudência
ainda não é pacífica, já que existem aqueles que
sustentam que o contrato particular de cessão de di-
reitos hereditários possibilitaria a parte buscar o re-
conhecimento de sua propriedade pelo
procedimento do inventário, não sendo cabível,
pois, a usucapião.

Assim sendo, imprescindível se faz sopesar
todos esses fatores antes de adquirir um imóvel que
ainda não foi devidamente partilhado.

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 

Doutora, não pretendemos fazer
Inventário. Podemos vender os bens
da herança sem processo judicial?

As notícias e a pandemia

Os consumidores que fazem compras pela in-
ternet precisam ficar atentos não apenas com a se-
gurança dos seus dados nos sites em que fazem suas
transações comerciais. Na hora em que recebem
suas encomendas, é necessário um cuidado simples,
mas que muita gente ignora. É que as etiquetas co-
ladas nas embalagens trazem dados importantes do
cliente, como nome, endereço e até CPF.

Por isso, o Procon da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG) orienta que os clientes
rasguem essas etiquetas ou as violem de forma que
não seja possível ler as informações pessoais conti-
das nelas. Essa dica vale também para todo tipo de
correspondência recebida e que estiver sendo des-
cartada, como contas de água, luz, internet, TV por
assinatura e comunicados de bancos, por exemplo.

“A maioria das pessoas simplesmente joga as
embalagens e as correspondências no lixo, sem se

darem conta de que seus dados estão impressos ali
de forma clara”, afirma o coordenador do Procon
Assembleia, Marcelo Barbosa. Esses dados pes-
soais podem ser utilizados por criminosos para se
fazer cadastros fraudulentos, clonar cartões de cré-
dito, falsificar documentos, obter empréstimos ile-
galmente e até abrir contas bancárias fantasmas,
criando sérios transtornos para os titulares desses
dados.

“O lixo, quando vai para a rua, está disponível
para qualquer pessoa. Por isso é muito importante
tornar as etiquetas das correspondências ilegíveis a
fim de evitar problemas”, completa Barbosa. Fi-
nalmente, outra dica não menos importante: lem-
bre-se de retirar e guardar as notas fiscais, que
muitas vezes vêm em um saquinho plástico colado
na embalagem da encomenda despachada pelo for-
necedor.

Cuidado ao descartar
embalagens das compras

feitas pela internet
Consumidor deve destruir as etiquetas que

contenham seus dados pessoais
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Em sua 4ª edição, o cursinho
comunitário gratuito de Vespa-
siano está com suas vagas abertas
para professores voluntários e
alunos se inscreverem. O projeto
social, que surgiu em 2018 com o
intuito de ajudar jovens e adultos
a ingressarem no ensino superior,
ainda ocorrerá em casa este ano,
de forma totalmente online, de-
vido a pandemia do covid-19,
mas já conta com diversos cola-
boradores para fazer o projeto
acontecer.

Segundo dados da Agência
Brasil, apenas 3 em cada 10 bra-
sileiros de 18 a 24 anos têm
acesso ao ensino superior. O Pre-
para Vespá surge então como um
projeto social com o propósito de
ampliar esses números, tratando
especificamente de estudantes
que têm o sonho de ingressar em
uma faculdade, mas por condi-
ções financeiras não conseguem
pagar por um cursinho preparató-
rio.

Sabemos que atualmente o
ENEM é a maior porta de in-
gresso às universidades, e pode

contou com alunos e professores
de todo o Brasil, desde o Rio
Grande do Sul até o Acre, fa-
zendo o projeto se tornar ainda
mais grandioso, com jovens e
adultos em buscas de oportunida-
des de estudos, e voluntários co-
laborando para essa trajetória de
dezenas de pessoas.

Ao longo dos três anos, o
projeto ajudou dezenas de jovens
a conseguirem vagas nas univer-
sidades federais, estaduais e tam-
bém privadas. Este ano, o Prepara
Vespá continuará ajudando aque-
les que tanto anseiam por uma
vaga no ensino superior. As ins-
crições para professores voluntá-
rios ocorrerão até o dia 20 de
julho, e as inscrições para alunos
irão do dia 19 a 30 de julho. Apro-
veite essa oportunidade para co-
nhecer o projeto, realizar o seu
sonho de ingressar na universi-
dade, ou colaborar como profes-
sor voluntário.

Para acompanhar o projeto
siga as redes sociais e acompanhe
tudo: Facebook.com/preparavespa
e o Instagram: @PreparaVespa

ser utilizado tanto em instituições
privadas quanto públicas. Por-
tanto, desde 2018, estamos pro-
porcionando a estes alunos, aulas
que contribuam para que esse ca-
minho se torne mais fácil e para
que também encontrem um apoio
aos estudos. “Em 2018, possuía-
mos apenas a nossa unidade no
bairro Morro Alto, no qual acon-
teciam aulas presenciais e tive-
mos em torno de 60 pessoas
inscritas, e muitos desses, já apro-
vados no ensino superior. No ano
de 2019 conseguimos ampliar o
projeto, contando com duas uni-
dades desta vez, uma no Centro e
dando continuidade ao projeto no
bairro Morro Alto, foram mais de
250 pessoas inscritas para partici-
par do cursinho apenas neste
ano.” - menciona Andrés Vercesi,
um dos idealizadores do projeto.

Ano passado, o cursinho ini-
ciou presencialmente com cerca
de 150 inscritos, mas devido a
pandemia e teve que ser reinven-
tado, tornando assim o projeto em
‘Prepara Vespá em Casa’, cursi-
nho realizado à distância e que

Cursinho pré-enem gratuito
de Vespasiano se prepara
para sua 4ª edição

Cursinho Prepara Vespá tem suas inscrições abertas
para voluntários e alunos

� LAGOA SANTA
Carros abandonados são
recolhidos pela Translago
A Translago realiza opera-

ção para identificar e notificar
os proprietários de veículos
abandonados em vias públicas
no município. O objetivo da
ação é liberar as ruas e calçadas
para melhorar o fluxo de veícu-
los e pedestres, e também, eli-
minar possíveis focos do
mosquito Aedes Aegypti e
abrigo de animais peçonhentos.

Até o momento, foram
identificados, em Lagoa Santa,
90 veículos abandonados. Eles
foram fotografados pelos
agentes municipais e recebe-
ram aviso de recolhimento.
Caso não sejam retirados den-
tro do prazo determinado os
veículos serão recolhidos para
o depósito municipal.

O proprietário que tiver
seu veículo apreendido e dese-
jar retirá-lo deverá regularizar
o motivo de sua entrada em
depósito e quitar os débitos
existentes decorrentes do pro-
cesso (IPVA, multas e despe-
sas com a remoção).

Feito isso, o proprietário
deverá comparecer à Trans-
lago com a documentação
atualizada do veículo para a
emissão do documento de li-
beração.

O veículo recolhido e não
reclamado por seu proprietário
dentro do prazo de 60 dias,
contados da data de recolhi-

mento, será avaliado e levado
a leilão.

Para informações sobre
veículos abandonados e apreen-
didos entre em contato com a
Translago pelo telefone: 3688-
1369 ou 3688-1308.

Considera-se veículos
abandonados de acordo com a
Lei Municipal nº 3993, de 2017:

Estacionados em via pú-
blica, por tempo superior a 15
(quinze) dias, com sinais de

abandono ou impossibilidade
de se deslocar com segurança
e/ou gerando risco à coletivi-
dade e à saúde pública;

Sem identificação de nú-
mero de chassi ou sem a
identificação de número de
motor;

Com débitos fiscais regis-
trados no sistema DETRAN-
NET e encontrados em visível
estado de abandono em via pú-
blica.

Prefeitura lança programa especial
de Regularização de Débitos

A Prefeitura criou o programa de Regulari-
zação de Débitos 2021 que dá descontos para o
pagamento de créditos tributários ou não tribu-
tários, inscritos em dívida ativa, ajuizados ou
não, vencidos até 31/12/2020. A adesão poderá
ser feita até dia 15/09/21. E o pagamento integral
em parcela única tem desconto de 100% sobre o
valor das multas e dos juros.

A Lei 4586/21, prevê o benefício para pessoas
físicas e jurídicas com débitos vencidos até
31/12/2020. Não vale para lançamentos com ven-
cimentos posteriores.

Veja os créditos que podem ser
parcelados com desconto:

� IPTU
� Taxa de Coleta
� Contribuição de Iluminação Pública
� ISS (exceto o do Tomador)
� Taxas relativas ao cadastro mobiliário
�Taxas relativas à execução de obras particulares

É possível também parcelar em até 72 vezes.
Confira os descontos abaixo e faça sua escolha.
� 100% sobre o valor das multas e dos juros mo-
ratórios, podendo o vencimento da 1ª parcela
ser de até 30 dias a partir da adesão e da última
parcela até o dia 15/10/21;

� 80% sobre o valor das multas e dos juros mo-

ratórios, para parcelamentos que extrapolem o
exercício de 2021 e tenham no máximo 24 par-
celas mensais, sucessivas e iguais. Sendo a
adesão até dia 15/09/21 e a 1ª parcela para dia
15/10/21;

� 60% sobre o valor das multas e dos juros mo-
ratórios, para parcelamentos de 25 até 48 par-
celas mensais, sucessivas e iguais. Sendo a
adesão até dia 15/09/21 e a 1ª parcela para dia
15/10/21;

� 40% sobre o valor das multas e dos juros mo-
ratórios, para parcelamentos de 49 até 72 par-
celas mensais, sucessivas e iguais. Sendo a
adesão até dia 15/09/21 e a 1ª parcela para dia
15/10/21;

Saiba como regularizar
Para regularizar os débitos, você pode com-

parecer a sede da Prefeitura no endereço: Rua
São João 290, Centro de 12h às 18h, ligar no te-
lefone: 3688-1331/1335 ou solicitar a sua nego-
ciação pelo e-mail: cobrancaiptu@lagoasanta.
mg.gov.br

Não se esqueça de levar ou informar os
dados completos do imóvel e do responsável
por ele.
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�ROTARY CLUB
Rotary Club empossa novo presidente e

entrega mais um título Paul Harris
Durante reunião solene e festiva

realizada no sítio do Cp Jaderson, em
Pedro Leopoldo, o Rotary Club de
Vespasiano entregou mais um título
Paul Harris desta vez à Cp Elane
Fonseca de Oliveira e deu posse ao
novo Conselho Diretor liderado pelo
Cp José Luiz Durães para o ano ro-
tário 2021/2022. A solenidade acon-
teceu em 04 de julho último. 

A mesa de honra foi composta
pela presidente Cp Kátia Aparecida
Froes Madeira e seu esposo Cp. Ge-
nivaldo Madeira Junior; o presidente
2021/2022 Cp. José Luiz Durães e
sua esposa Cp Edna Dada Durães; o
Governador Eleito do Distrito 4521,
ano rotário 2022/2023, Cp Aurelio
Henrique Salles e sua esposa Cp.
Sheila Regina de Aviz Salles. 

Com a palavra, a presidente
Kátia Froes Madeira fez a abertura
da solenidade quando foi ouvido o
Hino Nacional Brasileiro, a Sauda-
ção aos Pavilhões hasteados e re-
zada a Oração da Paz. 

O cerimonial destacou a im-
portância do título Paul Harris que
é outorgado pelo Rotary Internatio-

nal aos homens e mulheres que de-
dicam sua vida profissional e pes-
soal ao bem servir. 

Dando continuidade, a Cp Tâ-
mara Marani Albano leu o currículo
da homenageada, Cp Elane Fon-
seca de Oliveira destacando o tra-
balho por ela prestado junto ao
Rotary Club em benefício da co-
munidade. O Governador Eleito do
Distrito 4521, Cp Aurelio Henrique
Salles e a presidente Cp Kátia Ma-
deira fizeram a entrega da honraria
à Cp Elane. Na sequência a home-
nageada agradeceu os companhei-
ros pela distinção. 

Novo Presidente 
Dando prosseguimento a sole-

nidade foi dado posse ao novo pre-
sidente, Cp José Luiz Durães que,
ato continuo, deu posse aos demais
membros do Conselho Diretor para
dirigirem o Rotary Club no ano
2021/2022. 

A presidente Cp Kátia Ma-
deira em suas considerações finais
fez um balanço de sua administra-

ção agradecendo os companheiros
que com ela muito colaboraram à
frente da entidade. Ao final de seu
pronunciamento a Cp Kátia foi ho-
menageada pela rotarianas e mem-
bros da Casa da Amizade presentes. 

Na sequência, o Cp José Nasci-
mento Bicalho Filho fez a leitura do
currículo do Cp. José Luiz Durães
que naquele momento estava sendo
empossado. Após, foi feita a troca do

distintivo e a troca de lugares na
Mesa, tendo o Cp José Luiz assu-
mido a presidência da solenidade. 

Em seu primeiro pronuncia-
mento como presidente, o Cp José
Luiz Durães agradeceu a oportuni-
dade para dirigir o clube no ano ro-
tário 2021/2022 aproveitando para
apresentar seu Conselho Diretor
que ficou assim constituído 
� Presidente: José Luiz Durães 
� Secretário: Genivaldo Madeira
Junior

�Tesoureira: Elane Fonseca de Oli-
veira 

� Protocolo: Sérgio Lopes

Também foram nomeados os pre-
sidentes das comissões: 

� Administração do Clube – Cp
Sérgio Lopes

�Desenvolvimento do Quadro So-
cial – Cp Zerisson Durães Junior

� Imagem Pública - Cp Sheila Re-
gina de Aviz Salles 

�Projetos e Humanitários – CpAu-
relio Henrique Salles

�Orientadora de Intercâmbio – Cp
Tâmara Marani Albano

� Fundação Rotária – Cp. Elane
Fonseca de Oliveira

� Novas Gerações – Cp João Luiz
Mussa

�Patrimônio – Cp Paulo Diniz Cruz
� Instrução Rotária – Cp José da
Paixão
A Cp. Kátia Madeira, as rotaria-

nas e damas da Casa da Amizade pre-
sentes deram as boas-vindas à Cp
Edna Dada Durães que, naquela opor-
tunidade, também estava assumindo
a presidência da Casa da Amizade. 

Após a solenidade, os rotaria-
nos participaram de ótimo almoço
(churrasco) com muita cerveja,
água e refrigerante.

A ASSOV – Associação Or-
quidófila de Vespasiano, realizou no
dia 22 de maio de 2021 na sede do
Lions Clube de Vespasiano a sua 1ª.
Exposição Virtual de Orquídeas e o
1º Salão das Cattleyas Walkerianas.
Foram 185 plantas expostas de 16
expositores da ASSOV. Respei-
tando todos os protocolos do Coro-
navírus, a Exposição teve uma
duração de 60 minutos, transmitida
ao vivo pela empresa Kemet por
https://youtu.be/dixH7S0An1o.
Idealizada pelo vice-presidente da
ASSOV Sr. José Murilo Rodrigues,
a exposição foi um sucesso.

O presidente Mauro Magno
Viana fez a abertura, falando sobre
a fundação da ASSOV; O trabalho
incansável de seu fundador Pedro
Gabriel Schamber -in memoriam,
do Prefeito na época Dr. Carlos
Moura Murta e do Secretário de
Planejamento Dr. Paulo Diniz Cruz,
que não mediram esforços para a
concretização da fundação da
ASSOV.A ASSOV foi fundada em
16 de dezembro de 2004, contando
hoje com 65 associados.

Ele comentou ainda sobre ou-
tros orquidófilos in memoriam- Sra.
Ony Braga de Faria, Sra.Vânia Ma-
rilia do Pau Brasil, Sra. Eva Cunha,
Sra. Raquel, Sra. Maria Miranda,
Sr. Antônio Carlos Rodrigues, den-
tre outros, que muito contribuíram
para o sucesso da ASSOV.

Falou sobre a ajuda e apoio do
Sr. Márcio Clemente de Oliveira-
orquidófilo da cidade de Oliveira-
MG que muito ajudou e ensinou os
vespasianenses como cultivar or-
quídeas, bem como o Sr.André Te-
desco da Cidade de Venda Nova do
Imigrante-ES

Nossos patrocinadores: Su-
permercado Arca de Noé; Contabi-
lidade Vespasiano, deposito do

Ozeas; Fabiana Tadeu Martins
Lara; Orquidário C3M; CDL; Re-
vista Natureza; Mundo do NPK;
Glauco Cabaça, Inetvip; Kemet.

Como Orquídea é cultura e
cultura também tem o seu lado so-
cial, conseguimos 25 cestas básicas,
que serão distribuídas aos carentes
da nossa comunidade. A Orquidofi-
lia além do lado cultural, tem tam-
bém o lado social, que é ajudar o
próximo.

Tivemos ainda pequenas pa-
lestras na exposição. Coube ao as-
sociado Matheus Correa Salomão
Nassif Dagher, falar sobre as Cat-
tleyas Walkerianas, planta símbolo
da nossa Associação

Fabiano Tadeu Martins Lara
falar sobre as Vandas, uma outra es-
pécie de Orquídea, muito bem cul-
tivada por ele.

Houve na exposição o julga-
mento das plantas, presidida por
Mauro Magno Viana, árbitro pleno,
José Murilo Rodrigues e Fabiano
Tadeu Martins Lara, árbitros auxi-
liados da CAOB e do Matheus Cor-
rea Salomão Nassif Dagher,
seguindo rigorosamente os critérios
de julgamento da CaoB.

O pódio foi composto por be-
líssimas plantas, selecionadas pelos
árbitros, dentro das categorias bási-
cas da CAOB: Planta Natural Bra-
sileira; Planta Natural Estrangeira,
híbridos dessas categorias:  Mono-
podiais -Vandas. Houve ainda o jul-
gamento especial das Cattleyas
Walkerianas. Nas categorias: Tipo;
Coerulea;  Semi-Alba e outras.

A Revista Natureza de São
Paulo irá publicar na edição do mês
de julho, 10 fotos das plantas pre-
miadas de nossos associados. Fotos
essas selecionadas e escolhidas pela
própria revista.
Veja algumas fotos da exposição:

ASSOV promove
Exposição Virtual
de Orquídeas

Cp.Elane Fonseca de Oliveira, recebe o Título Paul Harris das
mãos dos companheiros Aurelio Henrique Salles e Kátia Madeira

Mesa de Honra, Companheiros Genivaldo Madeira, José Luiz
Durães, Kátia Madeira, Elaine Dada Durães, Sheila Regina de

Aviz Salles e Aurelio Henrique Salles

Companheiros rotarianos e
da Casa da Amizade homenagearam
a presidente Elaine Dada Durães

Cp. Kátia Madeira passou o
distintivo de Presidente para
o Cp. José Luiz Durães

Cp. Elaine Dada Durães,
presidente da Casa da Amizade
– muito trabalho pela frente
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Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  AAGGOOSSTTOO  

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

Família Mansur em festa

Dia 1: Célio Pena, Tony de Oliveira Xavier; Dia 2: Larissa Celiaque de Almeida; Dia 3: Marcos Vinícius de Souza Lima, Sandro Carvalho Marani,
Ricardo Alexandre Pimentel; Dia 4: Sérgio Paulo Perdigão, Carla Castanho; Dia 6: Elizabete Fonseca Diniz, Gracielly Martins Henriques, Daniel
Elias Viana; Dia 7: Rodrigo César Silva; Dia 10: Ricardo Martins da Costa; Dia 11: Magda Costa Luz; Dia 13: João Luiz Mussa, Antônio Jorge
Fonseca; Dia 14: Kaline Emanuelle S. Queiroz, Belchior Vieira; Dia 15: Gustavo do Vale Fonseca Ferreira, Maria Cristina Cataldo Silva; Dia 16:
Humberto Silva, Luiz Carlos Soares/Caim; Dia 17: Kênia Lima Perdigão, Hamilton Silva Ferreira, Andreia Pereira dos Santos, Maria Margareth
Barros; Dia 18: Ilacir dos Santos Viana; Dia 19: José Marani, Larissa Mansur dos Santos, Lorena Mansur dos Santos; Dia 20: Fabiana Cardoso
Guimarães, Cintia Rosa Paulista; Dia 21: Daniel Soares Fonseca, Andréia Fernandes, Paulo Cesar Meireles; Dia 22:Amália Barbosa Soares Sal-
vador, Edna Mara Durães, Euler Miranda Costa; Dia 23: Cláudia Luciene Salomão Carvalho; Jasmim Mundim Brandão Diniz Dia 24: Nely Apa-
recida Araújo, Marcos Guirelli Batista; Dia 25: Bruno Luiz Schamber Reis, Rosalia Alves, Ilca Pereira, Nízio Júnior Ziderich Xavier; Dia 26:
Daniel Vinícius de Morais; Dia 27:Valter Carvalho Lima, Antônio Alves Carvalho; Dia 28:Dr. José Ferreira Pinheiro, Ivana Maria dos Santos; Dia
29: Volga Celiaque Almeida, Dr. Rui Carlos Barbosa, Wilma Marcial Palma, Janete Araújo Silva Franca; Dia 30: Sávio C. Guimarães, Paulo da
Silva Guimarães Neto; Dia 31: Camila Lorraine Pereira Perdigão

São várias as comemorações na família Mansur. Luca com-
pletou 5 anos; Também quem contou novo tempo foi a garotinha
Lara, que comemorou seu terceiro aniversário. Ambos são filhos de
Ricardinho Mansur e Carla Carvalho, e netos de nossa prezada
amiga Marta Mansur e Ricardo Pimentel. Também aniversariou o

Ricardinho Pimentel. A todos, nossos cumprimentos. 
Também é motivo de comemoração o fato do Danilo Tavares

Mansur, filho de Ronald Mansur e Simone Tavares, ter se classifi-
cado em 1° lugar para o curso de Automação Industrial no COL-
TEC. Ao Danilo, nossos cumprimentos!!!

Ana Paula
Ana Paula Fischer Laje. Colando grau em psicologia pela PUC

Minas. Ela, a neta querida de Dona Maria Helena e Sr. Nardi Mo-
reira de Oliveira. É filha de Paulo Fernando Morais Lage e Luciana
Fischer de Oliveira Lage. À nova psicóloga, seus pais e avós, nos-
sos cumprimentos desejando muito sucesso à formanda.

Letícia
Aconteceu no dia 06 de março, o aniversário da linda garotinha

Letícia Toledo de Morais, filha de Karen Toledo e Vinicius de Mo-
rais. Para a festa, sem aglomeração, os familiares e alguns convi-
dados foram cantar os parabéns. Os avós maternos da garotinha são
Dolores Toledo e Carlos Roberto Toledo; os avós paternos: Edna
Castro e João de Morais. À aniversariante e familiares, nossos cum-
primentos desejando muita paz e muita saúde. Felicidades!!!

Giuliano
Quem aniversariou no mês passado foi o nosso jornalista Giu-

liano Fonseca Panizza. Na foto, ele, sua filha Júlia e, ao fundo, sua
esposa, Mariana Souto Murta.

Netinhas de Graça
e Panizza

Estas beldades são netas de Graça e Panizza. Gabriela, filha de
Glauber e Vanessa, Marina e Sofia, filhas de Guilherme e Jane, e
Júlia, filha de Giuliano e Mariana.
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CCuulliinnáárriiaa

Ingredientes:
3 xicaras (chá) de grão-de-
bico cozido 
1 lata de atum sólido escor-
rido 
1 xicara (chá) de palmito em
rodelas
1 cenoura cozida em cubos
½ pimentão verde em cubos
2 tomates sem sementes em
cubo 
Sal, pimenta-do-reino, azeite
e cheiro-verde picado a gosto
1 e ½ xícara (chá) de maio-
nese
½ maço de alface crespa 
10 ovos de codorna cozidos 

Modo de preparo:
Em uma tigela, misture o grão-de-bico, o

atum, o palmito, a cenoura o pimentão e o to-
mate. Tempere com sal, pimenta, azeite e

cheiro verde. Junte a maionese e leve à gela-
deira por 1 hora. Arrume em uma travessa for-
rada com alface, decore com os ovos de
codorna e sirva em seguida.

Ingredientes:
1 bolo pronto sabor chocolate cortado em fa-
tias 
500g de chocolate ao leite picado
1 xícara (chá) de creme de leite 
200g de cereja em calda picada 
500g de chantili (comprado pronto)
Raspas de chocolate para decorar

Modo de preparo:
Em um refratário médio, coloque as fatias do
bolo e reserve. Derreta o chocolate em banho-
maria e misture com o creme de leite. Coloque
sobre as fatias de bolo e, em seguida, espalhe
metade das cerejas. Cubra com chantili, decore
com raspas de chocolate e o restante das cere-
jas. Leve à geladeira por 3 horas e sirva.

Salada de grão-de-bico

Floresta Negra de travessa

Confira dicas para você preparar bolos sim-
ples perfeitos.
�� Mise en place: Antes de iniciar qualquer re-
ceita, faça o mise en place, ou seja, deixe todos
os ingredientes necessários separados nas
quantidades em que serão utilizados. É essen-
cial seguir rigorosamente o modo de preparo
para que o resultado seja exatamente o espe-
rado.

��Ovos: Quanto maior os ovos melhor. Ovos mé-
dios e grandes deixam o bolo mais fofo. Use-
os frescos ou em temperatura ambiente para
não prejudicar a receita. Se preferir, retire da
geladeira pelo menos 1 hora antes do preparo.
Na hora de usar, quebre os ovos em um reci-
piente à parte e só depois agregue-os à receita.
Desta forma, você evita o desperdício, caso
algum deles esteja estragado. E lembre-se que
as gemas ajudas a dar liga à massa e as claras
em neve dão leveza e consistência. 

�� Farinha: O ideal é peneirar a farinha para dei-
xar a massa aerada (com furinhos), pois isso
ajuda no crescimento. Faça isso com todos os

ingredientes
secos, como o
açúcar e o fer-
mento, por
exemplo, antes
de utilizá-los.
Desta forma,
você evita a
formação de
grumos. 

�� Gordura:Mar-
garina, man-
teiga e óleo são gorduras que devem ser usadas
com cuidado, já que em excesso podem deixar
a massa pesada. A sua falta ao contrário, deixa
o bolo seco e duro. Mas, no geral, a margarina
garante a maciez do bolo. 

��Açúcar:A maioria das receitas pedem açucares
finos, como o refinado ou mascavo, porque são
fáceis de dissolver. Cuidado com o excesso
para a massa não ficar com uma textura grossa.
O açúcar batido com a manteiga resulta em
uma massa mais leve e delicada. 

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr    -- Sem medo de errar!

MMeennssaaggeemm  --  Tenha paciência, muita paciência

�� Depilação mancha a pele? Nem sempre. Se
você tem a tendência, pode observar o escure-
cimento de algumas regiões, como buço e as
axilas. Isso acontece como uma resposta da
pele à agressão da remoção de pelos. Neste
caso, o ideal é descobrir qual é o melhor mé-
todo de depilação para e procurar um derma-
tologista. 

�� Cera quente dói menos que a fria? Normal-
mente, sim. O calor dilata os poros, facilitando
muito a saída dos pelos. Mesmo assim, algu-
mas pessoas não abrem mão da cera fria. Se
você está na dúvida, faça um teste em uma pe-
quena área do braço. 

�� Posso passar creme depois? Depende, hidra-
tantes à base de aloe vera, camomila ou azu-
leno são bem vindos para acalmar a pele. Se
você costuma ter pelos encravados, prefira
águas termais ou produtos de textura leve. A
única restrição é nas axilas. Nessa região, evite
passar desodorantes e cremes logo após a de-
pilação, para não provocar ardência e até
mesmo irritações mais sérias. 

�� Lâmina engrossa o pelo? Não. E nem au-
menta a quantidade. Há quem tenha essa sen-
sação porque ela corta os pelos ao meio, e não
pela raiz. Isso faz com que voltem a crescer
logo e ao mesmo tempo. Mas a espessura é a
mesma. 

�� Tem um jeito certo de usar lamina? Sim. Sem-
pre com agua e gel ou creme. Se você raspar os
pelos com a pele seca, poderá se cortar. Um se-
gredo é passar condicionador de cabelo antes.
É melhor do que um sabonete porque forma
uma camada hidratante que protege bem o
local. 

��A cera diminui o pelo? Não. Somente laser e a
fotodepilação podem fazer isso. Mas é comum
ter essa impressão com algumas técnicas que
tirar o pelo desde a raiz, como a cera, porque
eles demoram mais tempo para reaparecer.

�� Tem como evitar os pelos encravados? Quase
sempre, sim. A esfoliação é uma grande
aliada. Crie o hábito de fazê-la uma vez por
semana. Usar agua quente antes e durante o
processo e raspar os pelos no sentido do cres-
cimento deles também ajuda a combater isso,
no entanto, se você tem foliculite (nome téc-
nico do pelo encravado) grave e dolorosa, pro-
cure um dermatologista para discutir
medicamentos e o melhor método de depila-
ção para o seu caso. 

�� Posso me bronzear no dia?Não. Quando você
remove os pelos acaba sensibilizando a pele, e
o sol pode irritar amis e causar manchas. Fuja
dele também um dia antes e um dia depois.
Nos casos de depilação definitiva, siga orien-
tação médica. 

�� Posso me depilar duas vezes no mesmo mês?
Sim. Com a cera, o certo é esperar, no mínimo,
20 dias para se depilar novamente. No caso de
lâminas, cremes depilatórios e depilador elé-
trico, o intervalo pode ser de uma semana. O
ideal é que o pelo não esteja muito curto.  

�� Qual o melhor método? Depende. Todos eles
têm prós e contras, e cada pessoa tem uma rea-
ção. Assim, um método bom para você pode
até causar alergia em outra mulher. O mais im-
portante é encontrar a técnica que mais atenda
suas necessidades. Por isso, pode acontecer de
você usar mais de um tipo de depilação em di-
ferentes áreas do corpo.

BBeelleezzaa  --  Depilação sem dúvidas

VN  MULHER Elzinha Viana

A paciência é uma virtude que poucas pes-
soas têm. Na maioria das vezes, não se conten-
tam com as coisas, no momento em que se nos
apresentam, pondo-se a maldizer tudo e a todos,
exigindo dos outros aquilo que não pratica.

A paciência é, acima de tudo, sabedoria. É
esperar o momento certo de fazer ou de dizer as
coisas, sem criar nenhum tipo de rejeição. É a se-
renidade, diante das dificuldades, impedindo que
ações mal pensadas sejam externadas. Não é sub-
serviência, é cautela, é saber esperar a oportuni-
dade exata é ter a calma necessária.

A paciência é um Dom Divino. Felizes aque-
les que a usam com sabedoria. A paciência é a
certeza do que se quer, se busca, se espera. Não
adianta ficar impaciente, isto só irá aumentar o
sofrimento, angústia, a agonia, o desespero e
tudo isso faz com que a pessoa se perca em meio

aos seus próprios objetivos.
Não se desespere diante das dificuldades,

mantenha-se calmamente, ainda que grande seja
a dor e o sofrimento interminável. Espere. Es-
pere. Não tenha pressa nada acontece por acaso,
tudo tem seu tempo certo.

De nada adianta apavorar-se, desatinar-se,
isto fará com que você tome uma decisão que tal-
vez, mais tarde, poderá lhe custar muito. Não
queira resolver tudo ao mesmo tempo, dedique-
se um pouco a organizar as coisas à sua volta,
isto facilitará a sua vida e a dos outros e tornará
melhor o seu dia a dia, o convívio com os outros,
onde quer que você esteja.

É devagar que se vai ao longe. Toda grande
caminhada começa com o primeiro passo. Tenha
paciência, muita paciência.

Autor desconhecido
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� LIONS CLUBE

Lions Clube de Vespasiano:
44 anos de serviços voluntários
à comunidade de Vespasiano

O Lions Clube de Vespasiano, entidade filantrópica sem fins
lucrativos, completou no último dia 26 de junho de 2021, 44 anos
de fundação e de prestação de serviços voluntários à comunidade
de Vespasiano e do entorno. Neste ano, as atividades rotineiras do
Lions ficaram prejudicadas, em razão da pandemia, mas, a atual
diretoria, não se quedou inerte e acomodada. Sob a liderança da
entusiasmada presidente, PDG Edite Bueri Nassif, os membros do
Lions se reinventaram e, não mediram esforços para a obtenção de
recursos, para promoverem os costumeiros atendimentos, aos mais
necessitados.

As atividades do Bazar do Lions, que funciona duas vezes ao
mês, tem contribuído para a aquisição e doação   de fraldas geriá-
tricas, doação de cestas básicas, campanha de doação de agasa-
lhos, doação de caixas de Gelatinas para hospitais, além de outras.

No último mês de junho, para comemorar o aniversário dos
44 anos, várias atividades foram propostas: Drive Trhu de caldos
e canjica/ entronização das fotos das ex presidentes Marilza Cas-
tro e Marta Mansur, na Galeria dos Ex Presidentes. Homenagem
aos ex presidentes fundadores ainda atuando no Clube: Dr. Carlos
Murta e Dr. Sebastião Rodrigues Bastos. 

Para encerrar o mês do aniversário o Clube implantou o Pro-
grama do Leãozinho que é um programa que visa inserir crianças
de 2 a 12 anos à prática da socialização e do trabalho voluntário
através de pequenas atividades tais como recolhimento de lacres,
de tampinhas de plástico que servirão para fins filantrópicos.
Abaixo alguns momentos das atividades mencionadas. 

Parabéns Lions Clube de Vespasiano; continue praticando or-
gulhosamente o seu lema: SERVIR DESINTERESSADAMENTE.

O Lions na pandemia
Como não é novidade para ninguém, a pandemia do Corona-

vírus, mexeu com os planejamentos de todas as famílias, empre-
sas e /ou Instituições. 

Com o Lions não foi diferente. Embora com a boa vontade de
todos os associados, a diretoria está reestruturando o planejamento
e fazendo o possível para manter em dia suas obrigações finan-
ceiras, bem como prestar assistência às famílias e necessitados da
Comunidade. 

O fato de não poder promover os eventos como sempre foi
feito, a diretoria tem procurado levantar alguns recursos com o
Bazar de novos e usados e promovido as doações costumeiras de
cestas básicas e de fraldas geriátricas. Continua com o empréstimo
de cadeiras de rodas, banho e camas hospitalares. Também a cam-
panha dos lacres vai de vento em popa e agora recolhe também
tampinhas de plástico para o envio ao Hospital do Câncer de Bar-
retos.

É lógico, se não fosse este triste período, o Clube poderia ter
desenvolvido outras muitas campanhas conforme sempre o fez:
Desfile de fantasias, serestas, etc.

Mas como nem tudo está sob o controle humano, o clube vai
fazendo o possível e o impossível para manter algumas de suas
costumeiras atividades, esperando que tudo possa voltar à norma-
lidade num futuro bem próximo.

Em tempo:- Quem quiser colaborar com a doação de lacres,
será ótimo. Idem, com a coleta das tampinhas de plástico, podendo
fazer a entrega no escritório da presidente Edite Buéri Nassif. (Rua
Paulo Cota,29, Centro) ou para qualquer outro associado. O Lions
agradece a doação da voluntária Déa Soares Fonseca que fez a
doação de sete embalagens de lacres. A ela, os agradecimentos de
todos os membros do Lions.

Os lacres conseguidos vão para o Hospital do Câncer
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Coluna  do Pescador Paulo Diniz
Colaborou Kioshi Ishihara e Berenice,

da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Turma do pé de pano Rancho do Nilão

Carlos Murta mostra um
pacú de 11 quilos que pegou

no Piquiri

Marquinho da
carpintaria também pegou

um belo pacú

� HERMES PARDINI

Bebês e gestantes
saudáveis: conheça a
trilha de vacinação
Vacinas durante a gestação e o
primeiro ano de vida do bebê:
saiba quais são as doses de
imunização mais importantes

A Turma do Pé-de-Pano retornando do Pantanal onde foram pescar
no Rio Piquiri. Uma boa pescaria. Foram 18 pescadores. Avião até
Cuiabá. Quatro horas de van até Porto Jofre. São 145 km de estrada de
terra com 120 pontes sobre os pântanos. Mais 40 minutos de barco até a
Pousada. 

Na pousada, todo conforto, tudo a tempo e a hora. Farto café da
manhã, almoço, jantar e muito tira gosto. Cerveja, água mineral e refri-
gerantes o tempo todo – 24 horas por dia. Boas acomodações. Aparta-
mentos com boas camas, ar condicionado, chuveiro quente, etc. 

Foram cinco dias de pesca com barco, motor e piloteiros. Os peixes
não foram tanto, mas deu para divertir muito com os pacús, tucunarés, pi-
ranhas grandes, palmitos e cacharas. 

Valeu a pena. Ano que vem, tem mais.

O Samir Dahe, que chamamos de Samir de Abraão, também esteve
na fazenda do Abdallah. O seu troféu foi um belo peixe que ele mostra
com muita alegria. Valeu Samir!!!

A saúde da mulher grávida e do seu bebê estão diretamente
ligadas já que o feto recebe, da mãe, os primeiros anticorpos.
Por isso, as vacinas são importantes no pré-natal, para garan-
tir a saúde da mãe e filho e, também, no primeiro ano de vida
da criança. Segundo a ginecologista do Laboratório Hermes
Pardini, Rayana Campos, o ideal é que a vacinação seja feita
toda vez que a mulher engravidar, para que cada bebê seja be-
neficiado individualmente. “Para nós, o cuidado com a saúde
começa com a vacinação para evitar doenças. É importante as
mulheres saberem quais são as vacinas recomendadas pela So-
ciedade Brasileira de Imunização e contra quais doenças elas
protegem”, disse a médica. O laboratório é uma das referências
em Minas Gerais para aplicação de vacinas e o serviço está
disponível, em domicílio, para moradores da cidade de Vespa-
siano. Para vacinação, a unidade mais próxima da região fica
na cidade vizinha de Lagoa Santa, (rua Conde Dolabella,
1711). A loja está aberta de segunda à sexta, de 6h às 17h e aos
sábados, de 6h às 13h. Porém, a vacinação é de segunda à
sexta-feira, de 6h30 às 16h30 e aos sábados, de 6h30 às 13h.

O Programa Nacional de Imunizações indica que a ges-
tante deve ser vacinada para algumas vacinas a partir da 20ª
semana de gravidez. “Precisamos atentar para as principais va-
cinas que podem ser administradas e que tem benefício na ges-
tação, como a vacina para a hepatite B, a dT ou dTpa e a vacina
contra influenza. A vacina para influenza pode ser adminis-
trada a qualquer momento na gestação, já a para hepatite B e a
dT ou dTpa a partir de 20 semanas. Alguns artigos inclusive
mostram o benefício de se vacinar as gestantes com a dTpa
entre 27 e 32 semanas de gestação na prevenção para o bebê de
tétano neonatal e coqueluche”, afirma Rayana Campos do Her-
mes Pardini. De acordo com ela, Na falta da vacina Dupla
adulto (dT), pode-se usar dTpa+IPV, ou no caso de viagem
para região de risco.

Vale destacar que os bebês podem e devem ser imunizados
desde o nascimento. A Vacinação previne doenças e é funda-
mental para o crescimento saudável da criança.

Vitor dá
show

Filho de peixe é peixe, mas
neto também é. O Vitor Mussa
Mendonça, neto do nosso amigo
Abdallah esteve na fazenda do avô
lá pelas bandas de Vila Amanda e
deu um show na pescaria. Na foto
ele mostra um belo pacú de 4 qui-
los fisgado no açude da fazenda.

Samir Abraão

Quem andou por lá foi o Vandinho, Gilmar Castanho, e outros com-
panheiros. O Rio Paracatu ainda estava sujo e um pouco cheio mas deu
para pescar. Vandinho disse que pegaram 600 mandis. Eu pedi para dei-
xar por menos mas ele garantiu que foram 600. Pegaram também vários
dourados abaixo da medida e tiveram que soltar. 

Quem está por lá é o companheiro Rudiney e sua esposa Márcia le-
vando vários convidados. Tive notícia que estão pegando muitos peixes. 

Na foto, Vandinho vibrando com um belo dourado. Seu irmão Geo-
vane pegou outro do mesmo tamanho.

Turma de Lagoa Santa
Os pescadores de Lagoa Santa continuam curtindo nos bons pesque

e pagues da região.  Veja as fotos:

Gabriel, proprietário do Pesqueiro Roda D’água e ex goleiro
Márcio Pereira com um pirarucu

Marciano e um belo piau
fisgado no Kiki Turismo em

Pedro Leopoldo

Acácio e uma bela pirarara fis-
gada na pesca noturna no Kiki
Turismo em Pedro Leopoldo

Dra Rayana Campos alerta sobre o calendário de
vacinação das gestantes e bebês até 12 meses


