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Vai faltar água, vai faltar luz

Prefeitura realiza evento que reuniu mulheres que transformam a sociedade vespasianense

Falta chuva no país, principalmente na re-
gião Centro-sul. Com a falta de chuvas, os reser-
vatórios responsáveis pela geração de energia
elétrica têm sua capacidade de produção reduzida
o que pode ocasionar um apagão. É preciso eco-
nomizar energia para que as hidrelétricas tenham
um mínimo de condições de atender a população.
Sem a participação popular pode-se todos fica-
rem no escuro. 

A falta de chuvas e os baixos índices de água
nos reservatórios que abastecem as cidades, prin-

cipalmente nas regiões metropolitanas, podem
levar ao racionamento. 

Em Minas, a maior empresa de saneamento
do estado, a COPASA, já estuda alternativas para
minimizar o problema. A situação é crítica e
tende a se agravar pois o serviço de meteorologia
prevê chuvas somente para outubro e em quanti-
dades que não recompõe os níveis dos reservató-
rios. Todos tem que colaborar, economizando
água e energia elétrica. 

Para especialistas, há risco de faltar energia

no fim do ano nos horários de pico. ONS diz que
país precisa ampliar oferta em volume superior
ao que Itaipu gera hoje.

Dois meses depois de o ministro de Minas e
Energia, Bento Albuquerque, minimizar os ris-
cos de um racionamento de energia no país num
pronunciamento em cadeia nacional, o presidente
Jair Bolsonaro assinou um decreto determinando
o primeiro corte obrigatório no consumo de ele-
tricidade no país.

Órgãos públicos federais serão obrigados

a reduzir uso de energia entre 10% e 20%. O
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)
deu novo alerta que mostra a gravidade da situa-
ção: em nota técnica disse que é necessário au-
mentar a oferta de energia em 5,5 GWmed para
garantir o suprimento de eletricidade a partir de
setembro de 2021.

Para se ter ideia do que isso significa, nesta
terça-feira o país consumiu cerca de 73 GWmed de
energia. Ou seja, será necessário tomar medidas para
garantir um adicional de cerca de 7% de energia.

Fotos de: Joel Silva / Agência O Globo

Parte das mulheres que contaram as suas lutas e caminhos no
2º Seminário da Mulher

Prefeitura promove 2º Seminário da Mulher

Barragem está localizada no curso médio do rio Grande,
no trecho denominado “Corredeiras das Furnas”, entre
os municípios de São José da Barra e São João Batista

do Glória, em Minas Gerais

Seca no lago, expõe pequenas enseadas, ilhotas e até
compromete a navegação

Especialistas do setor dizem que se não houver redução do consumo
a partir de outubro podem acontecer desligamentos pontuais

Barragem da hidrelétrica  chegou a 18% de sua capacidade.
Brasil vive sua pior crise hídrica em nove décadas

Ilce Rocha contou emocionada a sua trajetória
até chegar a Prefeitura de Vespasiano

A Secretária de Desenvolvimento Social
Nayara Rocha fez a abertura do evento

Aruana emociou a platéia com
a sua história de vida

Margarete contou a reviravolta positiva que
teve em sua vida

O baixo nível de represas preocupa especialistas. 
O baixo nível da represa pequenas ilhas

de terra começaram a surgir
no meio da represa

O Rio Grande faz parte do sistema de águas para gerar energia
na Usina Hidrelétrica de Furnas. País terá de usar os estoques
hídricos armazenados nas usinas para tentar evitar apagão e

racionamento de energia neste ano

Hidrelétrica de Furnas, em Minas, chega a 18% da sua capacidade; veja fotos

O Teatro Municipal Ma-
tilde Fonseca, no Bairro Morro
Alto, foi o palco escolhido para
sediar o 2º Seminário da Mu-
lher, realizado pela Prefeitura de
Vespasiano, através da Secreta-
ria de Desenvolvimento Social,
no dia 26 de agosto reuniu mu-
lheres de vários segmentos de
Vespasiano e seguiu todos os
protocolos de segurança contra
a COVID-19,

A Secretária de Desenvol-
vimento Social, Nayara Rocha,
abriu o evento e convidou a em-
presária Aruana Gomes e a ex-
moradora em situação de rua,

Margarete Soares para falarem
de suas trajetórias de vida que
emocionaram a plateia. Em se-
guida a Prefeita de Vespasiano,
Ilce Rocha, discursou, emocio-
nada, sobre o seu caminho en-
quanto profissional da educação
e sobre a sua carreira política
até chegar a Prefeitura de Ves-
pasiano. 

Após o discurso da prefeita,
a Juíza Cooperadora da 2ª Vara
Criminal e de Execuções Penais
da Comarca de Vespasiano, Dra.
Cibele Morão Barroso de Fi-
gueiredo Oliveira, palestrou
sobre as Leis e Direitos da Mu-

lher. Depois, foi a vez da Dele-
gada da Delegacia Especiali-
zada de Atendimento à Mulher
e Crimes Sexuais de Vespa-
siano, Dra. Nicole Perim Mar-
tins Lopes, que abordou o tema
Empoderamento Feminino.

A empresária, Katya Al-
bano Salomão, também foi con-
vidada para falar sobre o
Empreendedorismo Feminino.
Já a Presidente da Associação
de Catadores e Recicladores Se-
nhor do Bonfim, Maria Sueli
dos Santos, falou sobre o empo-
deramento da mulher recicla-
dora e arrancou muitos aplausos

da plateia contando a sua expe-
riência. Em seguida, a Presi-
dente do Conselho Municipal
dos Direitos das Mulheres e
Coordenadora do CREAS, Leni
de Fátima Castanho, apresentou
os membros do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Mulher.
Para finalizar o seminário, a ati-
vista na luta pelo combate à vio-
lência contra a mulher, Sra.
Angelina Pereira Carvalho,
falou de sua trajetória em movi-
mentos sociais e da sua expe-
riência enquanto parceira no
Programa de Mediação de Con-
flitos.
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� ARTISTAS DA TERRA

Pamella Aguiar
Jornalista

Nilton Araújo Santos,
mais conhecido como Nilton
Tuba, conta que já pratica o
instrumento há mais de 20
anos. Ele revela que seu
contato com a música come-
çou na infância, quando seus
pais resolveram colocá-lo na
banda da cidade para ocupar
o seu tempo livre.

Desde então a música
fez parte da sua vida nos
mais variados momentos.
Filho de um garimpeiro de
diamantes e uma doméstica,
Nilton viu sua mãe, ainda
jovem, adoecer, e o garoto
buscou acalento na música,
que o ajudou durante os mo-
mentos mais difíceis.

“Mesmo depois de
adulto, me deparei com mui-
tos problemas e em todos
estes momentos, a música se
fez presente em minha vida.
Eu sou e serei eternamente
grato pelas pessoas que in-
troduziram e me apoiaram
na música, pois música é
vida, conseguimos até falar
com Deus através dela”,
completa.

Natural da cidade mi-
neira de Gouveia, Nilton co-
meçou em 1993 na banda
Estrelinha Kubitscheck,
onde experimentou diversos
instrumentos até chegar à
tuba, que foi amor à pri-
meira vista. 

Na época, o maestro da
banda, João Antônio Mi-
randa, viu o talento do ga-
roto para o instrumento. “No
início era até estranho, eu

tão pequeno tocando aquele
instrumento tão grande”.

Em 2004 se mudou para
Vespasiano e alguns anos de-
pois ingressou na Corporação
Musical Nossa Senhora de
Lourdes, se apresentando nos
mais diversos eventos, na re-
gião metropolitana. Em 2014
viajou com a Corporação para
a Alemanha, um momento
ímpar em sua trajetória artís-
tica. “Fizemos vários shows lá
e o mais marcante para mim
foi quando um maestro da Ale-
manha convidou alguns músi-
cos para tocarem em um
evento local e eu fui um dos
selecionados”, relembra.

Seu talento musical já re-
flete nas gerações mais novas
da família, Nilton conta que
seus sobrinhos Mateus e Nai-
lane estão aprendendo a tocar
também; ele, trompete e ela,

trombone, instrumento este
que o próprio Nilton vem
praticando e gostando do re-
sultado.

O artista revela que
gosta de tocar de tudo, eru-
dito, músicas religiosas e
MPB, mas atualmente, de-
vido à pandemia, só tem pra-
ticado em casa, sentindo
saudades daquela ansiedade
antes das apresentações. “Dá
o maior frio na barriga, mas
quando iniciamos a apresen-
tação tudo flui”.

Quando tudo isso pas-
sar, Nilton quer voltar a se
apresentar pela região. “Eu
amo tocar na cidade e acho
que a música deveria ir tam-
bém para as periferias, para
os pais incentivarem seus fi-
lhos, pois a mesma tem um
papel magnífico na socie-
dade”, acredita o artista.

“A música tem um papel
importantíssimo na sociedade”
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Nilton Tuba: O show de Vespasiano na Alemanha
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Em Vespasiano, a mulher tem vez e voz
Casa Rosa completa um ano com mais de 5 mil atendimentos

A Casa Rosa, um projeto pioneiro implantado pela Prefeitura
de Vespasiano através das Secretarias de Desenvolvimento Social
e Saúde, completou um ano no dia 11 de agosto. De lá para cá, a
unidade é referência em saúde, qualidade de vida e bem-estar fe-
minino, além de ser modelo para os municípios vizinhos que tam-
bém estão querendo implantar o projeto em suas cidades. 

A mulher vespasianense encontra na Casa Rosa os serviços de
ginecologia, psicologia, assistência social e nutrição. A prestação

desses serviços, todos em um mesmo local, além de um atendi-
mento humanizado, que é o diferencial em Vespasiano e na Região
Metropolitana.  

Neste um ano de atendimento, a Casa Rosa realizou mais de 5
mil atendimentos: 1.216 consultas de ginecologia, 280 atendimentos
de pré-natal, 2.186 consultas de pré-natal de alto risco, 300 acolhi-
mentos de psicologia, 480 consultas de mastologia, 392 atendimen-
tos com nutricionistas e 512 coletas de exames preventivos.

Os serviços prestados pelas unidades do CRAS – Centro de
Referência de Assistência Social, estão cada vez mais ao alcance
dos vespasianenses com o projeto CRAS Itinerante. A ação, que
roda os bairros da cidade, começou em maio e já contou com
duas etapas. 

Cerca de 3 mil atendimentos já foram realizados nas duas
primeiras fases, que, neste mês de setembro, está entrado na ter-
ceira fase. O CRAS Itinerante tem como objetivo de estar perto
do cidadão e nos bairros do munícipio oferecendo para as co-
munidades os serviços de isenção de carteira de identidade e cer-
tidão de nascimento, solicitação de cestas básicas, BPC/LOAS
para os idosos, cadastro no Programa Bolsa Família, cadastro de
passe livre municipal e estadual, carteira para pessoa com au-

tismo e passe livre BHTrans para pessoas com deficiência.

Resultados positivos 
A segunda etapa do CRAS Itinerante terminou no dia 16 de

agosto e teve o resultado total de 1.633 atendimentos. Foram 1.030
famílias cadastradas para receber a cesta básica, 329 inscritos no
CadÚnico, 215 isenções de taxas (identidade/CPF/certidões de nas-
cimento e casamento), 52 concessões de passe livre da BHtrans, 6
cadastramentos no BPC e 1 carteira de autista. 

Na primeira etapa da ação foram realizados 1.517 atendimentos,
sendo: 845 famílias cadastradas para receberem cesta básica, 402 ca-
dastradas no Bolsa Família, 189 cadastros de isenção de taxas, 68 con-
cessões de Passe Livre BHTrans e 13 pessoas cadastradas no BPC.

Grávidas são
assistidas por
uma equipe
multidisciplinar

Prefeito de Ribeirão das Neves Junynho Martins e sua equipe
estiveram com a Prefeita Ilce Rocha  verificando de perto o

projeto Casa Rosa

Casa Rosa
oferece
atendimento
exclusivo
para a mulher
vespasianense

Procura
pelos
serviços
do CRAS
Itinerante
tem sido
grande

CRAS Itinerante deixa os serviços do
Desenvolvimento Social ao alcance de todos

Programe-se para a 3ª etapa do CRAS
Itinerante - mês de setembro

*DIA 8 DE SETEMBRO - RESIDENCIAL AREIAS 1A E
1B
� Local: Creche Municipal Jorge Ferraz – Rua Buenos Aires,
81 – Sueli

� Horário: das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas
*DIA 13 DE SETEMBRO - BAIRROS SUELI E VIDA
NOVA
� Local: Creche Municipal Jorge Ferraz – Rua Buenos Aires,
81 – Sueli

� Horário: das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas
*DIA 15 DE SETEMBRO - BAIRRO NOVA PAMPULHA
� Local: Escola Municipal José Silva – Rua 22, 1.251 – Nova
Pampulha

� Horário: das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas
*DIA 20 DE SETEMBRO - BAIRROS VISTA ALEGRE E
VALE FORMOSO
� Local: Escola Municipal Maria Cecília de Araújo Valle – Rua
oitenta e um, 244 – Vista Alegre

� Horário: das 9 às 12 horas 
*DIA 22 DE SETEMBRO - BAIRRO NOVA YORK
� Local: Escola Municipal Manoel José do Carmo – Rua 78, 95
– Nova York

� Horário: das 9 às 12 horas e das 13 às 16 horas
*DIA 27 DE SETEMBRO - BAIRROS GÁVEA I E II
� Local: Creche Municipal Daniele Tercete – Rua Canela de
Ema, 311 – Gávea II

� Horário: das 9 às 12 horas 
*DIA 29 DE SETEMBRO - BAIRRO CAIEIRAS
� Local: Creche Municipal Áurea Januária Fagundes Perdigão
– Rua José Cota Fonseca, 350 - Caieiras

� Horário: das 9 às 12 horas

AGENDA

Serviço
� Casa Rosa
� Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8 às 17
horas. 

� Endereço: Rua Elias Issa, 38 – Centro 
� Telefone: 3621-1102
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Vanessa Arruda*

A visita do Bispo Dom
Júlio César Gomes Moreira à
Vespasiano e às comunidades
católicas da Matriz Nossa Se-
nhora de Lourdes, na tarde de
sábado do dia 21 de agosto, fi-
cará registrada para sempre
como um dia histórico e me-
morável. 

Dom Júlio César foi no-
meado pelo Papa Francisco em
23 de dezembro de 2020,
como Bispo Titular de Tisiduo
e Auxiliar da Arquidiocese de
Belo Horizonte. Atuante fez
sua primeira visita a nossa ci-
dade conhecendo sete comuni-
dades, a Copare (Cooperativa
Paroquial de Reciclagem),
Aspav (Ação Social da Paró-

quia de Vespasiano), a Casa
Paroquial, o Santuário Santo
Isidro e a Capela Nossa Se-
nhora da Aparecida.

O encontro com as princi-
pais lideranças ocorreu no lote
de Eventos da Paróquia, onde
foi servido um farto café.
Antes porém, Padre Lauro que
o acompanhou na perenigra-
ção, apresentou Dom Júlio aos
presentes, ressaltando sua feli-
cidade com o ilustre e agrade-
ceu pelo envolvimento do seus
paroquianos neste preparativo.

Dom Júlio iniciou sau-
dando a todos. Muito à von-
tade disse que estava
“admirado ao ver a Paróquia
de Vespasiano bastante viva. E
que “atribuía o sucesso não só
ao Padre Lauro, mas às lide-

ranças comunitárias que têm
forte participação.”  

“Sou devoto de Nossa Se-
nhora de Lourdes” declarou o
Bispo “e sinto-me feliz em
estar com vocês. Minha no-
meação é recente, escolhi esta
Paróquia para ser a primeira a
ser visitada e vejo que acertei
no meu voo de beija flor, ra-
sante, para contemplar de
perto.”

Emocionado ao ser pre-
senteado com a imagem de
Nossa Senhora de Lourdes e
um exemplar do planejamento
do Centenário e Ano Jubilar da
nossa Paróquia, para o qual foi
convidado; Dom Júlio encer-
rou dizendo “obrigado. Obri-
gado e prossigamos. Prossi-
gamos todos juntos. É com
esta força de vocês, com esta
união e com as bênçãos de
Deus e Nossa Senhora de
Lourdes é que venceremos.” 

Em seguida, todos se en-
caminharam para a Igreja Ma-
triz onde a novena de Nossa
Senhora de Lourdes foi rezada
e os presentes receberam a
benção final pelas mãos do
nosso Bispo e do nosso que-
rido Pároco, Padre Lauro. 

Finalizando com atitude de
humildade Dom Júlio reveren-
ciou a Padroeira de Vespasiano,
acenando num até breve!

* Mestre em Administração,
Jornalista, Pós Graduada em

Marketing Político, Poeta,
Escritora, Master Coach

É muito comum que as pessoas, ao
longo de suas vidas, não consigam ou não
saibam como pagar o INSS (Previdência
Social), seja por falta de conhecimento ou
por falta de condições financeiras. Mas
uma questão que recebo muito aqui no es-
critório é se existe – ou não - a possibili-
dade do segurado se aposentar mesmo
sem ter contribuído para o INSS. 

Pois bem. A Previdência Social do
Brasil tem a característica de ser contri-
butiva. Isso quer dizer que para receber os
benefícios do INSS é preciso, primeiro,
ter contribuído. Como o próprio nome
diz, ela é um seguro. Podemos compará-
la com o seguro de um carro. Se algo
acontecer com o veículo somente aquele
que contratou o serviço e pagou as pres-
tações em dia poderá acionar o seguro. A
Previdência funciona quase da mesma
forma. Se a pessoa está contribuindo
então, em regra, ela é considerada segu-
rada.

E se eu parei de contribuir? Em al-
guns casos isso não vai ser um empecilho
para solicitar os benefícios do INSS, pois
o segurado pode se beneficiar do período
chamado “período de graça”.

Por isso que, esclarece-se, só se apo-
senta quem contribuiu. 

Todavia, existe um benefício assis-
tencial chamado BPC (Benefício de Pres-
tação Continuada), que não se confunde
com aposentadoria ou outro benefício pre-
videnciário, que, no entanto, gera bastante
dúvida nas pessoas.

A Constituição Federal em seu art.
203, inciso V, prevê que a Assistência So-
cial será prestada a quem dela necessitar,
independente de contribuição à seguri-
dade social, garantindo um salário mí-
nimo de benefício mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover
à própria manutenção ou de tê-la provida
por sua família, conforme dispuser a lei.

Assim, mesmo quem nunca pagou o
INSS tem direito ao BPC, pois como dito
anteriormente, trata-se de um benefício
assistencial e não previdenciário. Ele é in-
transferível, não gera direito à pensão.

Desta forma, se você preenche os re-
quisitos, e nunca contribuiu com o INSS,
terá direito ao benefício BPC – LOAS e
não a aposentadoria.

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, nunca
contribui para o INSS. 
Posso aposentar?

Bispo da Arquidiocese
de BH visita Vespasiano
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Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  SSEETTEEMMBBRROO  

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

Bárbara e Pedro
“Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompa-

nhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei! O teu povo será o meu
povo e o teu Deus será o meu Deus!” Rute 1:16

A nutricionista Bárbara Castilho e o empresário Pedro Costa
se unindo pela cerimônia de casamento a ser realizada em 02 de
outubro de 2021, às 16h30, na Casa Giardini, em Confins. 

Bárbara é filha de Antônio Claret Castilho e Rosângela Moi-
sés de Souza Castilho; Pedro é filho de Ernesto Antônio Costa e
Laura Virginia de Carvalho Costa. 

Aos noivos e familiares, os nossos cumprimentos desejando-
lhes felicidades e muita saúde.

3ª Feijoada Rotary
O Rotary Club de Vespasiano estará promovendo no dia 03 de

outubro, domingo, das 12 às 15 horas, em sua sede social, a 3ª Fei-
joada Solidária. O cartão custa R$20,00. A renda será destinada a
aquisição de cadeiras de rodas. 

Local: sede do Rotary Club de Vespasiano - Rua Renato de
Assis, n° 13 – Jardim Itaú - Retire no local ou consulte taxa de en-
trega - Fale com um rotariano. 

Rotary homenageia
José Fagundes

Em face dos bons serviços prestados ao Rotary e, principal-
mente a toda comunidade vespasianense, o Rotary Club de Ves-
pasiano homenageou o senhor José Fagundes Martins,
entregando-lhe uma Moção de Aplausos. 

A entrega aconteceu na sede do Rotary durante reunião espe-
cial no dia 23 de agosto que foi feita pelo companheiro presidente
José Luiz Durães e companheiro Sérgio Lopes.

Simone Cristine
Contando novo tempo em 01 de setembro, a nossa amiga Si-

mone Cristine Ramos Silva. Na data, comemoração em família,
mas promete grande jantar com os amigos após a pandemia. 

Na foto, a aniversariante Simone, acompanhada de sua linda
filha Camila. 

Simone, parabéns, felicidades, muitos anos de muita paz e
saúde!!!

Dia 1: Grácia Maria Gonçalves Souza, Elizabete Salomão Dias, Simone Cristine Ribeiro Silva, Ivan Correa de Araújo; Dia 4: Geraldo Maximiano
dos Santos, Rosana Salomão Campos, Públio Silveira de Souza; Dia 5: Ângela Martins de Almeida, Delmo Antônio Pretinho dos Santos; Dia 7:
Abdallah Mussa Sobrinho; Dia 9: Gilson Euzébio de Sena, Letícia Lopes Ferreira, Felipe Diniz Viana Castilho, Lílian Rose Pena; Dia 10: Palmi-
reno Benedito Santos Filho, Lilian Rose Pena Branco; Dia 11: Edílson Pereira de Carvalho; Helbert Adailton Alves; Dia 12: Vânia Aguiar Viana,
Grazielle Guimarães Bastos; Dia 13: Márcia Fonseca Lisboa Kayser; Dia 14: Celestino Bicota dos Santos Sobrinho, Gilmar Ávila Silva, Yuri Jorge
Celiack Almeida, Ana Karina Santos Souza, Emanuele Guimarães Bastos; Dia 15: Pollyane Carvalho Bretas; Dia 16: Maria Salomé da Costa Silva,
Nilce Fonseca Viana; Dia 17: Sandra Silva Issa, Rômulo Maria Satiro, José Sidney Araújo, Marta Lourdes Mansur Pimentel; Dia 18: Paulo Sérgio
Silva; Priscila Marani Albano; Dia 19: Vera Lúcia Souto Murta; Warley Luiz Vieira; Dia 20: Valéria Cristina Oliveira e Silva, Vinicius Froes Ma-
deira; Dia 23: Cláudio Adriano Rocha, Tatiana Mussa Rocha; Dia 25: Maria Simone Campos Silva, Oilian Baptista Guimarães da Silva; Dia 22:
Haroldo Vicente da Silva; Dia 26: Ilvo Marani Filho, Gabriela Francino Ramos Silva, Mara Patron Contreras; Dia 27: Paula Novaes Silva, Cláu-
dio Adriano Fonseca Rocha; Dia 29: Ana Manuela Cruz S. J. Diniz; Dia 30: Cristiane Martins da Costa.
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CCuulliinnáárriiaa

Ingredientes:
2 kg de cação em postas
Suco de 2 limões
Sal, pimenta-do-reino e coen-
tro picado a gosto
4 dentes de alho amassados
2 colheres (sopa) de colorau
2 cebolas em rodelas
4 tomates em rodelas
3 batatas em rodelas 
1 pimentão verde em rodelas
1 pimentão amarelo em rode-
las 
1 vidro de leite de coco
(200ml)
Azeite para regar
3 colheres (sopa) de azeite de dendê 

Modo de preparo:
Tempere o peixe com o suco do limão, sal,

pimenta, o alho, o colorau e deixe descansar
por 30 minutos. Em uma panela grande, faça

camadas de cebola, de tomate, de batata, de
peixe e de pimentões. Tempere com sal, des-
peje o leite de coco e regue com azeite. Tampe
a panela, leve ao fogo baixo e cozinhe por 30
minutos, após levantar fervura. Regue com o
azeite de dendê e cozinhe por mais 5 minutos.
Desligue, polvilhe com coentro e sirva em se-
guida.

Ingredientes:
2 latas de leite condensado
5 ovos
1/2 xícara (chá) de leite
1 colher (sopa) de manteiga
1 e 1/2 xícara (chá) de chocolate em pó
2 colheres (sopa) de maisena
Margarina para untar
Chocolate granulado para decorar

Modo de preparo:
Bata todos ingredientes no liquidificador

até obter uma mistura homogênea. Despeje em
uma fôrma de buraco no meio média, untada.
Cubra com papel-alumínio e leve ao forno
médio, preaquecido, em banho-maria, por 1
hora ou até firmar. Leve à geladeira por 2
horas. Desenforme polvilhe granulado e sirva.

Cozido de Cação

Pudim-brigadeirão

Fermento:Agite a embalagem do fermento
para misturar os componentes que se separam
com a embalagem em repouso. Para saber se o
fermento em pó está ativo, ou seja, se fará sua
massa crescer, dentro de um copo com agua bem
quente, coloque 1 colher de (chá) do fermento.
Se borbulhar, é porque ele está bom para o uso.
Outra sugestão é adiciona-lo por último na re-
ceita, para que ele não comece a agir antes da
hora e interfira na qualidade do seu produto.  

Fôrma: O mais indicado para quem faz bolos
para vender são as fôrmas de inox ou alumínio.
Além do bom custo-beneficio, é possível encon-

trar diversos for-
matos e tama-
nhos. Na hora de
levar ao forno,
para que a massa
não transborde da
fôrma e nem
fique fina de
mais, preencha
até 2/3 da capaci-
dade da assadeira
e utilize sempre a medida de fôrma que foi solici-
tada na receita. 

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

Conhecido como disfonia, o problema é normal-
mente relacionados a lesões decorrentes de abuso
vocal, mas pode ter origem em infecções, edemas e tu-
mores na laringe.  

Sinto o incomodo após as horas de trabalho in-
tenso: assim como os demais músculos do corpo, as
pregas vocais estão sujeitas à fadiga. Se usadas de
forma intensa, elas se chocam com força entre si, pro-
duzindo calos. O problema é comum em profissionais
que usam muito a voz, como professores, atores e ope-
radores de telemarketing. 

Surgiu depois que comecei a fumar: Pode ser
um caso de edema de Reiken, doença na laringe asso-
ciada ao tabagismo excessivo. É mais facilmente no-
tada nas mulheres, uma vez que a voz torna-se
masculinizada. Embora seja benigno, o edema pode
causar rouquidão crônica e até insuficiência respirató-
ria quando não tratado. 

O problema é recorrente: É possível que você
esteja sofrendo da doença do refluxo gastroesofágico.
Este distúrbio é caracterizado pela passagem do ácido
gástrico do estomago para o esôfago. Isso pode lesio-
nar as pregas, o que faz com que os pacientes sejam
acometidos por uma rouquidão que vai e vem. Ela nor-

malmente é acompanhada de outros sintomas, como
pigarro excessivo, tosse seca e persistente, bem como
a sensação de que há algum objeto “parado” na gar-
ganta. 

A sensação é constante e piora a cada ano: A
complicação pode estar relacionada com leucoplasias:
placas que normalmente aparecem na língua, na gen-
giva e, em alguns casos, nas cordas vocais. Elas têm
potencial de malignidade: se não tratadas, podem evo-
luir para um câncer. 

Tive após beber líquidos gelados: não há com-
provação cientifica de que a ingestão de bebidas frias
sejam a causa direta do sintoma. No entanto, os médi-
cos sabem que, na pratica, o gelado ocasiona um cho-
que térmico nas mucosas das pregas vocais. Esse
efeito facilita a proliferação de vírus que causam in-
flamação na garganta.  

É acompanhada de tosse seca com sangue: Há
uma grande possibilidade de ser tuberculose, infecção
crônica bastante prevalente no Brasil. É provocada por
uma bactéria que se propaga pelo ar de nome Myco-
bacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch. Não é
comum que o paciente fique rouco por conta desta en-
fermidade, mas pode acontecer.

SSaaúúddee --  Rouquidão

VN  MULHER Elzinha Viana

De balconista de farmácia a especialista de piscinas:
jovem investe em franquia TRATABEM da rede iGUi
Decidido a mudar de vida profissional, Gabriel Lisboa ouviu os conselhos da
mãe e instalou uma franquia sem concorrência direta na região em que mora

Gabriel e
sua Mãe
Isabel
Lisboa

Gabriel Lisboa é um jovem
empreendedor. Com apenas 24
anos, já comanda o seu primeiro
negócio: uma franquia da TRA-
TABEM, da rede iGUi – maior
fabricante do mundo em pisci-
nas de poliéster reforçado com
fibra de vidro (PRFV) – na ci-
dade de Vespasiano, em Minas
Gerais. Com um modelo de loja
tipo contêiner, a nova unidade é
especializada no tratamento,
manutenção, assistência técnica
e venda de produtos para todos
os tipos de piscinas e, por conta
da loja de sua mãe, Gabriel terá
uma rede de apoio e fatura-
mento. “Minha mãe é fran-
queada da rede, possui uma loja
de piscinas na cidade de Lagoa
Santa, em Minas Gerais, e por
essa razão, a nova franquia fará
todo o pós-venda das piscinas
que ela vender”, explica de
forma otimista o novo empresá-
rio. 

Durante cinco anos Gabriel
trabalhou como balconista em
uma farmácia da região. “Essa
oportunidade profissional foi
uma escola para mim. Ali
aprendi muitas coisas que hoje
aplico em meu negócio. Du-
rante todo esse período de tra-
balho, desempenhei muitas
funções”, conta. Ainda segundo
o jovem franqueado, o sucesso
da loja da mãe foi a mola pro-
pulsora para a decisão da com-
pra da TRATABEM. “Eu

percebi que a nossa região é alta-
mente consumidora do produto
que vendemos. Atualmente, não
existe nenhum fornecedor com o
profissionalismo dos nossos servi-
ços e ter a TRATABEM para aten-
der os pós-vendas de piscinas,
certamente foi a decisão mais cor-
reta”, explica. 

Segundo a diretora executiva
da iGUi TRATABEM, Lilian
Marques, o estado de Minas Ge-
rais é importante na expansão da
rede e a região metropolitana é
uma área sedenta por fornecedo-
res profissionais, justamente por
serem mais seletivos. Para ela, “a
necessidade de serviços e cuida-
dos para todos os tipos de piscinas
é cada vez mais crescente nas ci-
dades mineiras, por essa razão, ter
uma equipe especializada local-
mente será um grande diferencial
para quem tem ou para quem quer
ter uma piscina”.

Sobre a TRATABEM
A TRATABEM foi criada

em 2012 pela iGUi com o ob-
jetivo de formar profissionais
credenciados, treinados e es-
pecializados no tratamento de
água, através de cursos especí-
ficos realizados na própria
iGUi e com todo suporte da
marca. A franquia possui o for-
mato Loja TRATABEM e rea-
liza os seguintes serviços com
excelência:manutenção, assis-
tência técnica e tratamento de
água de todos os tipos de pis-
cinas,aspiração,limpeza de
borda; identifica e relata defei-
tos na piscina e equipamentos,
assim como sugere a solução e
efetua a venda de produtos
químicos, acessórios e pisci-
nas.

Informações:
(31) 99756-4080
(31) 3109-1222
Email: vespasiano@ iguitrata-
bem.com
www.iguitratabem.com

Confira dicas para você preparar
bolos simples perfeitos
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� LIONS CLUBE
Lions Clube de Vespasiano dá posse aos membros
da Diretoria para o ano leonístico 2021/2022

Aconteceu no último dia 29 de julho de
2021, a posse da nova diretoria para o próximo
ano leonístico que se inicia no dia 1° de julho de
2021 e cujo término será no dia 30/06/2022.

Foram reconduzidos aos cargos a presidente
Cal/ PDG Edite Buéri Nassif e o tesoureiro Cl.
Mauro Magno Viana. Assume como secretário o
CL. José Afonso Xavier.

Todos os companheiros estão motivados a
continuar trabalhando com dedicação e compro-
metimento para cumprimento do slogan leonís-
tico: -”NÓS SERVIMOS!”. Esperando que a
pandemia possa estar controlada convocamos

toda a comunidade a abraçar conosco nossas
metas globais: combate à fome, combate ao cân-
cer infantil, combate ao diabetes, combate à ce-
gueira evitável, proteção ao Meio Ambiente,
além de outras.

Se você não conhece o Lions procure um de
nossos associados e se informe. Teremos muito
prazer em apresentar nos a todos, dizendo quem
somos e o que fazemos. Quem sabe o prezado
leitor quer se integrar à nossa grande família leo-
nistica presente em 200 países! venha nos co-
nhecer!

Veja alguns momentos do acontecimento.

É comum ouvir sobre a importância da prá-
tica regular de exercícios físicos, sobre a manu-
tenção de uma dieta balanceada, sobre o
equilíbrio da rotina para fugir do estresse. Mas
além dos hábitos saudáveis que colaboram para a
saúde do coração, você sabia que o acompanha-
mento médico regular também é decisivo para o
bem-estar cardiovascular? Durante a pandemia
de Covid-19, mortes por doenças cardiovascula-
res cresceram até 132% no Brasil. É o que aponta
a pesquisa desenvolvida pela Sociedade Brasi-
leira de Cardiologia (SBC) acompanhada de uni-
versidades federais, entre elas a Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG).

O estudo comparou os meses entre março e
maio de 2019 e o mesmo período em 2020. As
seis capitais do Brasil mais afetadas pela Covid-
19 no início da pandemia tiveram aumento no
número de mortes por doenças cardiovasculares
não especificadas, infartos e AVCs (Acidentes
Vasculares Cerebrais). As doenças do sistema
cardiovascular já estavam entre as principais cau-
sas de mortes em todo o mundo. Em 2019, a hi-
pertensão foi a enfermidade que causou o maior
número de óbitos, com cerca de 10,8 milhões de
vítimas.

Segundo a pesquisa, grande parte do pro-
blema está associada à baixa frequência do
acompanhamento de doenças durante a pande-

mia. Para a cardiologista e coordenadora do ser-
viço de Ecocardiografia do Grupo Pardini,
Adriana Thomaz, o diagnóstico e o acompanha-
mento das doenças coronarianas são determi-
nantes. “A prevenção é a melhor forma de
tratamento. Grande parte da população brasileira
é hipertensa e não sabe. Se não vamos ao mé-
dico para fazer esse acompanhamento, infeliz-
mente, a primeira manifestação da doença pode
ser um infarto fulminante ou um AVC hemorrá-
gico. Por isso, é tão importante que toda a po-
pulação, especialmente a terceira idade e os
pacientes crônicos, realizem esse acompanha-
mento”, defende.

Aos pacientes que já receberam o diagnós-
tico, o controle ajuda a evitar o desenvolvimento
de fatores de risco. “A insuficiência cardíaca
grave apresenta potencial alto de redução da ex-
pectativa de vida. Tanto nesses casos quanto em
casos de insuficiência cardíaca leve, o monitora-
mento é indispensável. Pacientes hipertensos, por
exemplo, podem controlar e conviver bem com
esse quadro durante a vida inteira.”

Ainda de acordo com Adriana, a frequência
do período de acompanhamento depende do his-
tórico de cada paciente. “Existem várias diretri-
zes para cada tipo de doença. O protocolo, por
exemplo, aos pacientes que tiveram infarto é que
o acompanhamento seja mais próximo e regular.

O que temos visto é que o atendimento precisa
ser cada vez mais individualizado, monitorando,
inclusive, o histórico familiar”, explica.

Riscos da automedicação
Além da importância do acompanhamento

regular, a cardiologista alerta sobre os riscos da
automedicação. Geralmente considerada solução
para o alívio de desconfortos, a automedicação
pode provocar consequências sérias. Aos sinto-
mas que podem estar relacionados a quadros car-
díacos, Adriana Thomaz chama atenção que a
utilização inadequada de medicamentos pode es-
conder o quadro que deve ser diagnosticado o
quanto antes.

“Em casos de infarto, por exemplo, o pa-
ciente pode sentir alguma dor e, ao invés de bus-
car auxílio médico, decide tomar um
medicamento. Acaba postergando a ida para o
serviço de urgência em função da automedica-
ção, o que pode gerar consequências graves”,
pontua.

A atenção aos sintomas também deve ser
constante. “American Heart Association divulga
muitos detalhes sobre como reconhecer possíveis
sintomas. Aos sintomas de infarto, por exemplo,
dor forte no peito, aperto, queimação. Os casos
de acidente vascular cerebral podem ser sinali-
zados pelo enfraquecimento de algum lado, pela

perda de força na perna, no braço, dor de cabeça
com forte intensidade. O primordial é a vigilân-
cia: aos sintomas, ao cuidado com a saúde e aos
hábitos saudáveis. Todos devem ser diários”, re-
força.

Moradores de Vespasiano e região contam,
no Hermes Pardini, com os exames que auxiliam
no cuidado da saúde cardiovascular. Eles incluem
o controle do colesterol, triglicerídeos, hemoglo-
bina, até dosagem das enzimas cardíacas.

Além da parte laboratorial, exames de ima-
gem e de Medicina Nuclear também auxiliam no
diagnóstico e no acompanhamento preciso, como
ecocardiograma, teste ergométrico, cintilografia
miocárdica, angiotomografia. “É importante dis-
por além dos exames para o diagnóstico, os exa-
mes para o diagnóstico diferencial, ou seja, que
exclui ou confirma a suspeita de outros proble-
mas. Às vezes, o paciente chega com uma dor e,
apenas ancorado em sintomas, o médico não dis-
tingue se é um infarto ou uma embolia pulmonar.
Esses exames nos auxiliam nesse sentido”, ex-
plica Adriana.

Para ter acesso aos exames laboratoriais e de
imagem, consultar o serviço de coleta domiciliar,
garantindo segurança e comodidade no cuidado à
saúde, basta entrar em contato com a unidade do
Hermes Pardini pelo número que também é
WhatsApp: (31) 3228-6200.

�HERMES PARDINI
Como você tem cuidado da saúde do coração?
Durante a pandemia, mortes por doenças cardiovasculares cresceram até 132% no Brasil;

ecocardiografista do Grupo Pardini orienta acompanhamento regular da população

ACERV busca melhor qualidade de vida para os cidadãos
A Associação de Capacita-

ção Emprego e Renda de Ves-
pasiano (ACERV) é uma
organização social sem fins lu-
crativos atuante na sociedade
com o objetivo de capacitar e
acolher jovens/adultos através
de cursos de capacitação, pre-
parando e oferecendo suporte
necessário para inserção no
mercado de trabalho.

Como surgiu
Sua história começa na ci-

dade de Vespasiano/MG. O
fundador do projeto é um pro-
fissional da mecânica que ao
longo dos anos teve a percep-
ção da carência de mão de
obra em diversas áreas relacio-
nadas com sua profissão. Reu-
niu um grupo de amigos que
desenvolveram juntamente
com essa demanda levantada
pelo fundador um projeto so-
cial atuando no âmbito da qua-
lificação e profissionalização. 

Com início dos trabalhos
em janeiro/2021, sem qualquer
tipo de patrocínio, foi prosse-
guindo, arcando com os custos
sendo divididos entre os fun-
dadores. Tinham apenas a con-

vicção de que era a coisa certa
a ser feita e que iriam prosse-
guir independente de situação
futura.

O objetivo
A ACERV tem o propósito

de capacitar jovens/adultos,
ofertando cursos no ramo da
mecânica, incluindo ética pro-
fissional e empreendedorismo.
Tem como objetivo principal
inserir os alunos concluintes
do projeto no mercado de tra-
balho através de parcerias com
oficinas credenciadas à
ACERV. Essa parceria com
oficinas cadastradas denomi-
nada como “oficina parceira”,
serve para que os alunos ao

concluir a fase teórica do curso
sejam encaminhados para uma
“oficina parceira”, para de-
sempenhar a parte prática, po-
dendo aplicar todo
conhecimento adquirido em
sala de aula, com possibilidade

de ser efetivado após término
do estágio probatório. 

Contam também com ofi-
cina própria, onde diariamente
os alunos terão contato com
ferramental, estrutura e am-
biente de uma oficina mecâ-

nica, articulando assim um de-
senvolvimento de ambientação
aos locais de trabalho que os
mesmos serão inseridos poste-
rior conclusão das etapas.

Com elevado sentimento
de dever social a Associação,
tem como objetivo apoiar os
demais projetos sociais, sendo
berço de apoio as demais mo-
dalidades de contribuição com
a sociedade, além de oferecer
cursos da modalidade empre-
gabilidade, o apoio humanitá-
rio como doação de cestas
básicas, agasalhos, medica-
mentos, campanhas de arreca-
dação, valorização do ceio
familiar. Atua em conjunto as
demais forças de auxílio da ci-

dade para que juntos possam
acompanhar de perto a neces-
sidade de família e tornar pos-
sível que tenham acesso aos
projetos auxiliares de inserção
e renovação.

Visão
No decorrer de sua evolu-

ção a ACERV, tem a ambição
de expandir seu trabalho por
outras cidades e até mesmo
ofertar diversificados cursos
que ampare a necessidade da
sociedade. 

“Acreditamos que o pro-
jeto da Associação de Capaci-
tação Emprego e Renda de
Vespasiano (ACERV), se ini-
cia para mudar a vida de mi-
lhares de pessoas carentes que
necessitam de uma ajuda na
capacitação e inserção no mer-
cado de trabalho. O trabalho
da ACERV é tornar sonhos em
realidade, é aproximar as pes-
soas da conquista de seus ob-
jetivos, criando a oportunidade
de aprendizagem e a chance de
demonstrar seu potencial”,
afirmou o seu presidente.

"As fotos são da primeira
formatura na ACERV".
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Coluna  do Pescador Paulo Diniz
Colaborou Kioshi Ishihara e Berenice,

da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Nilinho no Pantanal
Quem vai ao Pantanal não deixa de pegar peixe. O

Nilinho Xavier esteve por lá e pegou este belo dourado.
É pena que lá o dourado não pode ser embarcado. É
pegar e soltar. Este ato se faz necessário para preserva-
ção da espécie, mas, que é muito bom lutar contra os bi-
chos e trazê-los para fora d’água é ótimo. Uma vitória.

Berenice promove
Ação entre Amigos
Nossa amiga da Loja O Pescador, de Lagoa Santa,

promovendo uma ótima rifa com ótimos prêmios. São
quatro prêmios:
1° - Molinete Daiwa BG30 – 3 rolamentos
2° - 1 Kit com 4 iscas Nelson Nakamura, 1 zarinha

baby; 1 borá plus; 1 sará sará 100; e 1 ishi 85.
3º - 1 caneca térmica com tampa NTK 360
4º - 1 Kit pesqueiro – 1 caixa Stlanley 49x26x24, 1

bóia cevadeira 65g, 1 estilingue para cevar; 1 par luvas
de proteção; 10 anzóis Crown Tinu Black 05; 10 anzóis
Crown Tinu Black 08 e 5 bóas Lambari Tam 01.
É só ligar e adquirir o seu número.

Deivin Mark
O Deivin também adora pescar. Na foto ele mostra

um belo exemplar fisgado na Fazenda Paraná. Parabéns
Deivin. Pode ir lá pescar outros.

São José da Lapa promove
Torneio Marcus Molinari

A todo vapor o torneio
Marcus Molinari promo-
vido pela Liga de Desportos
de São José da Lapa, sob o
comando do presidente Dei-
binho. O nome do Torneio é
uma homenagem ao Mar-
cus Molinari, filho de Mari-
nho, que nos deixou de
maneira trágica. 

São 24 equipes dispu-
tando o torneio dividido em
06 grupo, que teve início
em 15 de agosto e já está na
3ª rodada. No dia 05 de se-
tembro será realizada a 4ª
rodada do Torneio. 

Após a realização da 3ª
rodada a classificação por
chave ficou a seguinte:

O Vespasiano Esporte Clube estará comemo-
rado, em 26 de setembro de 2021, os seus 105 anos
de fundação. O evento vai contar com a presença da
equipe Máster do Clube Atlético Mineiro, que en-
frentará o Máster do aniversariante. O futebol terá

início às 9 horas e, às 11 horas terá início a resenha,
com música ao vivo com Wallace Freitas, churrasco
e acompanhamentos, chopp, água mineral e refrige-
rante. O preço do convite é de R$ 50,00 para conse-
lheiro e R$ 30,00 para acompanhante. Confirmação

de presença e aquisição de convite até o dia 10/09
mediante pagamento. Informações: 99805-1344. É o
famoso Frango D Àgua comemorando seus 105
anos de glórias no futebol mineiro. Parabéns a todos
conselheiros, diretores e torcedores.

Prefeitura e
Liga levam

melhoramentos
aos estádios

A Prefeitura de São José da Lapa, através do prefeito
Diego Álvaro dos Santos, vem dando todo apoio ao esporte
amador lapense. Vários foram os melhoramentos nos está-
dios do Município, entre eles relacionamos: 
� Reforma dos vestiários, pintura e asfalto do estádio Delvan
de Oliveira, no centro.

� Reforma dos vestiários e pintura do estádio Eustáquio Fer-
reira filho, no Bairro Dom Pedro I.

� Reforma dos vestiários e pintura do estádio José Antônio
dos Santos, no Bairro Inácia de Carvalho.

� Irrigação do campo do Alvorada e reforma do gramado.
� Redes de proteção de bola nos estádios.  
� Poço artesiano no estádio Delvan de Oliveira, no centro,
(em breve).

VEC comemora 105 anos e recebe o Máster do Atlético Mineiro


