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Paróquia Nossa Senhora de
Lourdes comemora 100 anos
Vanessa Arruda*

No dia três de novembro, às 6:30 h da manhã, deu-se o início à co-
memoração dos cem anos da criação da nossa Paróquia, seguida pela
Missa de abertura do Centenário na Réplica da Matriz antiga.

Após a Missa houve o Rito de Louvor a Deus pela natureza como
um “gesto concreto de preservação do meio ambiente em comunhão
com o Centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte.”

Neste momento, a benção das sementes da árvore fundamental do
Horto Centenário de mudas de jequitibá, árvore símbolo do centenário
da Arquidiocese de BH, e do ipê amarelo, árvore símbolo do centená-
rio da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes. 

Houve também a benção da água no adro lateral da Réplica, como
uma evocação à antiga nascente, e gesto de aspersão do solo feito pelas
cem pessoas da comunidade.

O dia foi marcado pela distribuição de água benta aos participan-
tes e de sementes que irão compor o viveiro do Horto do Centenário.

Não poderia faltar o café comunitário como celebração e comu-
nhão de um momento tão tocante e maravilhoso.

No final da tarde houve a Confissão da Matriz e Adoração ao San-
tíssimo.

Nas palavras da nossa Ministra Margarida Corrêa “Feliz quem
pode celebrar com júbilo o Centenário Paroquial. Foi uma festa de lou-
vores e graças regada à beleza acrescida com requintada ornamentação,
que feita com esmero não ofuscou a centralidade da oração. Cem anos
de bênçãos derramadas sobre Vespasiano.” Assim foi a celebra-
ção da Missa das 19 h. De acordo com Padre Lauro em sua homilia
“tudo com a simplicidade que o momento requer, seguindo a vontade
do filho de Deus. As missas das quartas feiras chamadas de Missa da Es-
perança traduzem não só a esperança do melhor e da cura, mas do aco-
lhimento, do amor, da igualdade da consciência de Jesus.”

Nos jardins da Matriz encantando ainda mais os fiéis a Corporação
Musical Nossa Senhora de Lourdes tocou o ‘Parabéns pra você’ ilumi-
nada pelas cem velas. Reforçando o momento Luciana Lara cantou Ami-
gos para Sempre.  “Transcendental é a palavra que definiu o momento.
A igreja somos nós.” pelas palavras da Ministra Luciene Fonseca. 

A comemoração do dia foi encerrada com a promoção beneficente
no lote de eventos reforçando ainda mais o clima de cooperação, de gra-
tidão, de profundidade, de oração e de fé com as benção de Nossa Se-
nhora de Lourdes.

O Ano Jubilar se estenderá até onze de fevereiro de 2023, data que
se celebra o dia da Padroeira de Vespasiano, Nossa Senhora de Lourdes.

*Jornalista, Mestra em Administração, Poeta, Escritora,
Membro da Comissão de Comunicação do Centenário

Serginho Sette com parte dos alunos beneficiados 
pelo Automobilismo Educacional

Alunos em ação
Sérgio Sette Câmara Serginho Sette

e a Prefeita Ilce Rocha

Alunos da rede municipal têm aulas
de automobilismo educacional

40 alunos da rede municipal de ensino estão cursando as aulas teóricas e
práticas do projeto. Com a iniciativa meninos e meninas tem a oportunidade

de conhecerem e vivenciarem de perto o mundo do automobilismo
No dia 4 de outubro, o Ins-

tituto Sérgio Sette Câmara, em
parceria com a Prefeitura de
Vespasiano, através das Secre-
tarias de Educação, Cultura e
Desenvolvimento Social, lan-
çou o Projeto Automobilismo
Educacional, no Kartódromo
RBC Racing, no Bairro Bela
Vista, na cidade de Vespasiano. 

Autoridades municipais,
patrocinadores do Projeto Au-
tomobilismo Educacional, os
jovens pilotos e diversos convi-
dados estiveram presentes para
o lançamento do projeto inédito
mundialmente.

Muito emocionada, a Pre-
feita de Vespasiano, Ilce Rocha,
falou da importância do Auto-

mobilismo Educacional. “Hoje
nasce um momento diferen-
ciado não só para Vespasiano,
mas para o Brasil e o mundo.
Como profissional da área de
educação sei da importância
que um projeto como este tem
na vida das crianças e de toda a
família. Vi no rosto de cada
criança a felicidade de partici-
par de um projeto como este.
Um novo mundo de possibili-
dades está se abrindo para cada
uma”, discursou Ilce. Para fina-
lizar a Prefeita enfatizou ainda
que “este é um dos momentos
mais importantes que participo
como prefeita, e a grandiosi-
dade deste projeto se deve a
você, Serginho, idealizador do

Automobilismo Educacional. E
só campeões pensam como
você e sabem que investir no
social é de extrema importân-
cia. Seu sonho se tornou reali-
dade, parabéns”.  

Para o piloto Sérgio Sette
Câmara, o sentimento é de gra-
tidão. “Hoje eu só tenho a agra-
decer! Agradecer a quem
acreditou e sonhou junto co-
migo! Minha carreira começou
aqui neste kartódromo e, na-
quela época, o meu sonho era
me tornar um piloto profissio-
nal e hoje eu começo aqui o iní-
cio de um novo sonho. O sonho
de dar a oportunidade de mudar
a vida destas crianças assistidas
pelo projeto Automobilismo

Educacional e de suas famílias.
Este é o momento de olhar para
o futuro e retribuir para estes
futuros cidadãos o que o auto-
mobilismo proporcionou para
mim”, falou o piloto.    

O Projeto  
Com o objetivo de oferecer

atividades gratuitas, apoio edu-
cacional e contribuir para a
construção da cidadania, o pro-
jeto Automobilismo Educacio-
nal foi criado pelo Instituto
Sérgio Sette Câmara e conta
com o apoio da Lei Federal de
Incentivo ao Esporte e de em-
presas parceiras. 

O projeto beneficia 40 me-
ninos e meninas, sendo 20 de

11 e 12 anos (categoria cadete)
e 20 de 13 e 14 anos (categoria
júnior). A escolha dos integran-
tes do projeto foi realizada
pelas escolas da rede municipal
de ensino de Vespasiano, tendo
como base os seguintes crité-
rios: bom desempenho escolar,
a frequência às aulas e ser as-
sistido por algum programa so-
cial do Governo Federal - Bolsa
Família ou CadÚnico. É im-
portante ressaltar também que
entre os alunos escolhidos está
uma criança que é autista, pro-
movendo assim, a inclusão de
pessoas com deficiência no
projeto.

Por 12 meses, os integran-
tes do Automobilismo Educa-

cional vão receber, no contra
turno escolar, aulas regulares de
kart, que é a modalidade de en-
trada do automobilismo, além
de atendimento psicossocial.
As aulas são ministradas duas
vezes por semana, no kartó-
dromo RBC Racing. Cada um
dos participantes recebeu um
kit contendo macacão, capacete
e sapatilhas, além de luvas, pro-
tetores de pescoço e bala-cla-
vas. A Prefeitura de Vespasiano,
além da seleção dos alunos
também fornece o transporte e
as monitoras, no dia das aulas. 

Os karts são especiais para
cada faixa etária dos integran-
tes e eles recebem aulas teóri-
cas e práticas.



2 - Outubro/Novembro - 2021 EEEEMMMM    NNNNOOOOTTTT ÍÍÍÍ     CCCC IIIIAAAASSSS

� ARTISTAS DA TERRA

Pamella Aguiar
Jornalista

O escritor vespasianense,
Alex Pedrosa lançará no iní-
cio de novembro seu segundo
livro infantil, Bê-a-bá do
Balé, contemplado pela Lei
Municipal de Incentivo à
Cultura de 2021.

O livro é um manual prá-
tico de dança, que apresenta
de forma lúdica como uma
aula de balé pode ser emocio-
nante e leva aos seus leitores
uma maneira divertida de en-
xergar a dança, deixando
claro que todos podem dan-
çar, basta se dedicar a essa
arte e fazer com o coração.

Em 2017 o autor lançou
seu primeiro livro, o Bolsa de
Letrinhas, que conta a histó-
ria de Miguel, um menino
que acredita ter uma bolsa de
letrinhas na barriga, e de
acordo com o que vai falando
essas letrinhas vão saindo e
não voltam mais. A partir
dessa descoberta, Miguel de-
cide ficar calado para não
acabar seu estoque de letri-
nhas.

Alex conta que sempre
foi apaixonado pelas artes,
principalmente a dança, o tea-
tro e a literatura. Formado em

Letras e também em Dança,
conseguiu conciliar as suas pai-
xões e isso contribuiu para es-
crever suas aventuras,
mantendo o fascínio pelos li-
vros. Para ele, a arte é uma
forma de expressar o seu modo
de pensar e buscar sua identi-
dade, seja por meio da dança,
das artes cênicas ou mesmo
pelas palavras de um livro.

Durante o seu curso de
Dança, na UFMG, foi o respon-
sável pelo Leve Arte, um evento
produzido pelo curso em come-
moração ao Dia Internacional

da Dança (29 de abril), com
palestras, workshops e mos-
tras, uma oportunidade para
que outros alunos e a comuni-
dade tivessem acesso a essa
arte e suas vertentes.

Em 2019 Alex realizou
um intercâmbio, também pela
UFMG, para Portugal, onde
estudou Ciências da Cultura,
contribuindo muito para a sua
formação como graduando e
também para a troca de expe-
riências em outras áreas,
como o teatro e o cinema.

No período de pandemia
o artista foi contemplado pela
lei emergencial Aldir Blanc e
através dela produziu dois ví-
deos, sendo um como diretor e
o outro como produtor, ambos
com a contação de histórias
dos livros de sua autoria.

Adotando as medidas de
prevenção ao Covid-19, o
lançamento do livro Bê-a-bá
do Balé será feito de forma
simbólica na Biblioteca Pú-
blica Municipal, no dia 12 de
novembro, às 10h. Cerca de
30% dos exemplares serão
doados para as escolas muni-
cipais da cidade. Além disso,
os livros estarão disponíveis
para venda na Livraria Via
Áppia, no centro de Vespa-
siano.

Alex Pedrosa lança seu segundo
livro: Bê-a-bá do Balé
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A locação de um imóvel, em muitos casos,
se torna um problema tanto para o proprietário
do imóvel, quanto para o locatário. No decorrer
da vida podem surgir inúmeros conflitos por
causa do uso do imóvel, seja o valor do aluguel,
deterioração do bem e/ou a comercialização da
propriedade alugada. 

Diante disso, surge a dúvida: é permitido
realizar a venda do imóvel locado durante a sua
ocupação pelo inquilino? E, sendo permitido,
qual o tempo que o locatário terá para desocu-
par o bem? 

Em regra, é possível a comercialização de
imóvel locado, não existindo, portanto, qual-
quer impedimento
na lei de locações,
Lei de nº
8.245/1991. Inclu-
sive, a própria lei
traz alguns regra-
mentos acerca do
direito de preferên-
cia na aquisição
imobiliária pelo
próprio inquilino.
Todavia, é possível
fazer constar no
contrato, caso seja
de interesse das
partes, a proibição de alienação do imóvel du-
rante a locação. 

Antes de adentrarmos ao prazo que o loca-
tário tem para deixar o imóvel alugado que fora
vendido, é interessante que seja esclarecido
sobre o direito de preferência. O art. 27, da Lei
de Locações, assegura ao locatário, nas mesmas
condições que terceiros interessados, o direito
de adquirir o imóvel locado. E é dever de o lo-
cador notificar o inquilino dando-lhe ciência de
eventual proposta recebida. Ao receber essa no-
tificação, o locatário deverá se manifestar, no

prazo de 30 dias, sobre a aceitação à proposta.
Caso fique em silêncio, isso significará que não
a aceitou, liberando o proprietário do imóvel
para vender o bem. Caso, porém, o locatário não
tenha recebido essa comunicação, poderá pedir
indenização por perdas e danos ou, caso queira
comprar o imóvel, terá a opção de depositar o
valor da compra e despesas de transferência,
desde que preenchidos algumas condições.

Quanto ao prazo para desocupar o imóvel,
existem duas situações: (i) contrato de locação
por prazo determinado ou (ii) contrato de loca-
ção por prazo indeterminado.

Havendo um prazo de locação previsto no
contrato, o novo
comprador do imó-
vel deverá respeitar o
prazo previsto, desde
que o contrato tenha
cláusula de vigência
em caso de alienação
e esteja averbado
junto à matrícula do
imóvel. Findo esse
prazo, o novo com-
prador terá de aguar-
dar o prazo de 30
(trinta) dias para que
o inquilino desocupe

o bem, desde que notifique o locatário.
Por outro lado, não havendo um prazo

certo para encerramento do contrato, o inqui-
lino terá o prazo de 90 (noventa dias) para de-
socupação do imóvel, conforme prevê o art. 8º,
da Lei de nº 8.245/91. Essa comunicação, cha-
mada de denúncia, deverá ocorrer no prazo de
90 (noventa) dias contados do registro da venda
ou do compromisso, caso esse prazo não seja
respeitado, entende-se que há concordância na
manutenção da locação.

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 

Aluguel um imóvel e o
proprietário vendeu o

local. E agora?
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Vespasiano tem o maior saldo anual
de empregos dos últimos 20 anos

Cidade considerada o “polo do Vetor Norte” tem recebido novos empreendimentos, e, além disso,
mantém e cria novos postos mês a mês. O município tem investido em grandes obras de
desenvolvimento, infraestrutura e incentivado a instalação de novas empresas na cidade

Mesmo com a pandemia
de COVID-19 que assola o
mundo, a crise econômica e
social e a falta de emprego,
Vespasiano segue na contra-
mão do que acontece no Bra-
sil e consegue atingir índices
inéditos no aumento de em-
pregos formais, com carteira
assinada, dos últimos 20
anos.  

De acordo com o Cadas-
tro Geral de Empregados e
Desempregados – CAGED,
de janeiro de 2017 a agosto
de 2021, gestão Ilce Ro-
cha, os empregos formais
em Vespasiano cresceram
30,9%, ou seja, mais de
4.289 novos empregos foram
gerados nos setores de cons-
trução, indústria, serviços e
comércio. 

Nos últimos dois anos,
período pandêmico, a cidade
registrou o maior saldo anual
líquido de emprego gerados
em 20 anos, foram gerados
3.090 novos postos. 

A Prefeita de Vespasiano,
Ilce Rocha, salienta a impor-
tância de tomar decisões as-

devido a administração cons-
ciente das regras de restri-
ções às atividades econô-
micas e comerciais, evitando
lockdowns de maneira extre-
mamente restritas, reduzindo
o impacto da pandemia na
economia do município”,
afirmou Tsuruda.        

Crescimento e
infraestrutura 

Vespasiano já é o “polo
do Vetor Norte” por ser a ci-
dade mais próxima da Ci-
dade Administrativa, da
Capital Mineira e do Aero-
porto Internacional de Belo
Horizonte. A cidade está no
centro de tudo. Nos últimos
anos o setor imobiliário de
Vespasiano teve um salto. A
cidade foi muito procurada
para atender a demanda da
Cidade Administrativa, das
novas indústrias e para isso
teve que investir ainda mais
em infraestrutura, desenvol-
vimento, mobilidade urbana
e em novas ferramentas,
como o geoprocessamento.

sertivas. “Este momento de
pandemia de COVID-19 foi
muito desafiador, tudo novo,
sem receita para seguir, com
Governos Federal e Estadual
tomando atitudes diferentes
e, aqui no município, fomos
seguindo, com cautela, as re-
comendações do Comitê Ex-
traordinário COVID-19 e
conforme os índices. Aqui,
muitas coisas deram certo,
tanto que a geração de em-

pregos foi a maior dos últi-
mos tempos”, ressaltou a
Prefeita. 

Para o Subsecretário de
Indústria e Desenvolvi-
mento, Thiago Tsuruda, o
crescimento da empregabili-
dade na pandemia se deve a
importantes decisões toma-
das pela Prefeita de Vespa-
siano, Ilce Rocha. “Em
Vespasiano o crescimento
continuou e muito dele foi

Distrito no Nova Granja

A Escola Estadual Machado de Assis reali-
zou entre os dias 04 e 08 de outubro, de forma
online, a IV Semana da Gestão dos Cursos Téc-
nicos de Logística e de Recursos Humanos.

A equipe pedagógica calcula que participa-
ram, em cada dia do evento, cerca de 50 pes-
soas, entre alunos, professores e convidados,
que se reuniram através de videoconferência
para transmitir e absorver conhecimentos a res-
peito dos cursos e de sua atuação no mercado
de trabalho.

A abertura, no dia 04, ficou por conta do
Engenheiro de Sistemas Complexos, formado
pela UFMG, Victor Oliveira, que falou sobre o

desenvolvimento de soluções e marketing, mos-
trando estratégias e tendências do mercado. 

Outra importante palestra foi a do Gestor
de Produção Industrial, Paulo Rezende, com o
tema pessoas x trabalho, mostrando a impor-
tância de se cuidar da saúde física e mental dos
colaboradores para que a organização alcance
melhores resultados no mercado.

A semana também contou com diversas di-
nâmicas relacionadas às matérias ministradas
nas aulas, conduzidas pela coordenadora dos
cursos técnicos da escola, Camilla Lopes, além
de apresentações de trabalhos dos alunos, com
temas relacionados ao evento.

Distrito Industrial

E.E. Machado de Assis promove IV
Semana da Gestão dos Cursos Técnicos
de Logística e de Recursos Humanos

Lar dos Idosos N. Sra. Auxiliadora é hoje
uma das casas que além da boa acolhida, ofe-
rece qualidade de vida aos seus velhinhos.
Apresenta também uma das melhores estrutu-
ras físicas da região. Seus idosos contam com
assistência médica, nutricionista, assistente so-
cial, terapeuta ocupacional, psicóloga, fisiote-
rapeuta, acompanhamento de enfermagem e de
cuidadoras. Para a tranquilidade e segurança de
todos não foi constatado nenhum caso de
COVID entre os idosos. 

As funcionárias são remuneradas em dia
conforme exigências trabalhistas. 

Tudo isso só é possível porque contamos
com a ajuda da comunidade todos os anos para
pagamento do 13° salário das funcionárias do
Lar, correspondente neste ano ao total de
R$28.812,00 (vinte e oito mil, oitocentos e doze
reais). No final do ano o caixa do Lar dos Ido-
sos é bastante onerado com a necessidade de
saudarmos este compromisso o que só é possí-
vel com a colaboração de todos. Ajude-nos
neste compromisso depositando sua participa-

ção na conta bancária abaixo:
� Lar dos Idosos N. S. Auxiliadora – CNPJ

04.670.459/0001-53
� Banco do Brasil
� Agência: 2770-7 conta 21754-9
� PIX 04670459000153

Caso opte, sua oferta poderá ser entregue
para as seguintes pessoas:
� Sra. Maria Tereza Lara – Presidente da Con-

ferência N. Sra. Auxiliadora 
� Sr. Antônio Claret – Presidente do Lar dos

Idosos 
� Sr. Valter Giovane – 1º Secretário do Lar dos

Idosos
Confiante mais uma vez na preciosa cola-

boração de todos, para continuarmos cumprindo
fielmente os direitos trabalhistas, proporcio-
nando aos funcionários o pagamento do 13° sa-
lário no período exigido pela lei, agradecemos
o empenho, o carinho e o espirito cristão supli-
cando a São Vicente e Nossa Senhora Auxilia-
dora que derramem muitas bênçãos sobre você
e sua família.

Lar dos Idosos conta
com sua colaboração
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�ROTARY CLUB
Rotary Club planta 33 ipês no trevo de entrada da cidade

Aurelio Salles e Sheila
O companheiro Aurelio Salles, eleito Governador do Distrito

4521 do Rotary International e sua esposa, a companheira Sheila
de Aviz Salles, estão em São Paulo, participando de um Seminário

de Treinamento. Ele assume a Governadoria do Distrito no ano ro-
tário 2022/2023 que se inicia em julho.

Durante seu mandato vai visitar 85 clubes em 62 cidades na

Região Metropolitana, Zona da Mata e Vale do Jequitinhonha.
Veja algumas fotos do Governador Aurelio Salles e Sheila e

companheiros de outros clubes durante o Seminário:

Dando prosseguimento ao seu tra-
balho de preservação do Meio Am-
biente, o Rotary Club de Vespasiano
plantou no dia 23 de outubro, 33

mudas de ipê no trevo da entrada da
cidade.

Cada rotariano doou e plantou uma
muda de ipê. A Prefeitura Municipal

apoiou o evento mandando furar as
covas. Presentes ao acontecimento,
além dos rotarianos, o vice-prefeito
José Winston da Silva e o Secretário

de Meio Ambiente Valdeci Alves
Rocha.

Veja fotos do evento:
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Paulo Diniz em Sociedade

Kalissya e Luiz Felipe
Acontecerá no dia 11 de novembro a união civil de Kalissya

Ferreira Pena e Luiz Felipe Pereira Caldeira. Ela engenheira quí-
mica e proprietária da K2 Aulas Particulares; ele engenheiro civil
da Senko Engenharia.

A celebração religiosa acontecerá no dia 11 de dezembro às
19 horas, na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, em Belo Ho-
rizonte.

Aos noivos, os nossos cumprimentos desejando-lhes muita
paz, saúde e prosperidade nessa nova etapa de vida. Felicidades!

Emma
Nasceu em 26 de julho de 2021, na cidade de Vancouver, no

Canadá, a menina Emma Mansur Braga. Ela é filha de Diogo
Braga e Tátila Mansur, residentes naquele país.

Emma é a sétima dos netos de Marta Mansur. Para a Emma,
nossos cumprimentos desejando-lhe felicidades.

Natália Mansur 
Natália Mansur, médica da nossa Vespasiano. Ocupando cargo

de gerente no Hospital Odilon Behrens. 
Convidada, aceitou o desafio de ser professora para os alunos

de medicina da Faculdade Ciências Médica.

Amanda
Amanda de Araújo Aquino Ananias, filha de Cidinha

Aquino e Leonardo Ananias completou dois aninhos no dia 26
de outubro. À linda garotinha nossos cumprimentos desejando
muita paz e saúde.

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  NNOOVVEEMMBBRROO  

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

Dia 02 – Edmar Aguiar Dornas; Dia 03 – Deli Soares Fonseca, Carla Marani, Carlos Roberto Satiro, Daniela Mayumi Kamei Aarão, Marcelo Diniz da Silva; Dia 04 –
Kênia Gomes Aires, Andréa Salomão; Dia 06 – Wagner Antônio da Cunha, Alessandra Cristina de Oliveira Gomes, Bruna Paula Castilho Reis; Dia 07 – Augusta Arede
Duarte, Flávio Henrique Vieira, Maria Helena Fischer de Oliveira, Maurício Morais Teixeira, Alessandro Martins dos Santos, Rafael Moreira da Costa; Dia 08 – Ali-
cina Faria de Carvalho, Abel Antônio da Silva; Dia 09 – Maria Cristina Silva Viana, Paula Cristina da Silva, Edwiges Angélica Viana, Wellington de Souza; Dia 10 –
José Carlos Miranda Urbano, Irene Luciana Ferreira, Elizabete Conceição Cruz, José Silva Júnior, Luciana Pereira Santos, Anderson Geraldo da Silva; Dia 11 – Virgí-
nia Lúcia Araújo, Dilma Ferreira Vieira, Rangel Faria Batista; Dia 12 – José Carlos de Aguiar Malta, Dulce Anete Albano, Saulo Fonseca Araújo; Dia 13 – Maria da
Conceição Andrade; Dia 14 – Diocele Albano Viana, Fabíola Salomão, Elaine Víctor de Morais, Simone Duarte de Assis, Breno Maximiano dos Santos, Sarah Martins
de Oliveira, Giovani Vercesi Barros dos Santos, Breno M. Gelmini Santos; Dia 15 – Vilmar Freire da Silva, Denize Ávila Silva, Dia 16 – Flávio Túlio Costa Fonseca,
Beatriz Fátima Ogando, Selma Maria Mansur, Sheila Batista de Jesus, Jesus Amir Freire da Silva, Henrique Marconi F. Viana; Dia 17 – Rodrigo Mansur Drumond, Hugo
Leonardo Gelmini Machado, Saulo Vercesi Santos, Camila Fonseca Araújo; Dia 18 – Sônia Maria Cerqueira Costa, Deise Meire da Silva Lima, Alexandre Resende Bi-
calho, Marina Reis Cassimiro, Vera Maria Bessa; Dia 19 – Marcos Vinícius Cerqueira, Raquel Fernanda Drumond, Izabela Brito Silva, Wanda Lúcia Soares, Fabiano
de Assis B. Alves, Cleide Matos N. Silva, José Roque Batista, Fulvio Gelmini; Dia 20 – Elza Martins Aguiar, Vânia Terezinha Cunha, Rodolfo Fischer M. de Oliveira,
Rafael F. Viana, Gabriela Viana Machado; Dia 21 – Jandira Lopes Ferreira, Maria de Lourdes A. Reis; Dia 22 – Thiago dos Santos Araújo Costa, Carlos José de Matos,
Flávia Calábria Silva, Alexandre Albano Duarte, Luiz Cláudio Gonçalves de Souza; Dia 23 – Silene Gelmini Araújo; Dia 24 – Hérica Soraya Albano Texeira; Dia 25
– Leonardo Valle Fernandes, Perpétua das Graças de Oliveira, Geraldo Sebastião Leles Vieira; Dia 26 – Márcia Imaculada Viana, Renan Fonseca Satiro, Maurílio Leme
Santana, Cristiane Soares Menezes, Tânia Maria Silva; Dia 27 – Syonara Salomão Carvalho, Mauro César Campelo Diniz, Gustavo de Oliveira Bretas, Suelen Man-
sur Silva, Vinícius Prudente de Aquino; Dia 28 – André Eustáquio Silva, Ângela Regina do Valle Ferreira, Marta Martins de Aguiar, Gustavo do Valle Fonseca Ferreira;
Dia 29 – José Paulo Malaquias, Márcia Carvalho Bretas; Dia 30 – Luciene Loureiro Fonseca, Maria das Graças C. Marani, Zuleide Santana Nunes.

� LIONS CLUBE

Lions Clube atuando
na comunidade

O Lions Clube de Vespasiano, através de
seus membros, tem procurado, na medida do
possível, cumprir suas metas programadas, ape-
sar das dificuldades geradas pela pandemia.

A distribuição de fraldas geriátricas, em-
préstimo de cadeiras de rodas, campanha do
lacre, das tampinhas plásticas e dos blisters,
sendo estes últimos enviados para a Santa Casa
de Belo Horizonte e, para o Hospital de Barre-
tos, S. Paulo, na colaboração para os pacientes
em tratamento oncológico. São peque-
nas/grandes ações, que, pelo empenho dos asso-
ciados, têm dado bons resultados.  O Clube está
feliz porque no dia 9 de novembro próximo es-
tará dando posse a mais dois novos companhei-

ros que virão integrar se ao Clube para o cum-
primento do lema:-” NÓS SERVIMOS”.

No último dia 26 de outubro os membros do
Lions Clube de Vespasiano, participaram da fes-
tiva do Lions Clube de Belo Horizonte Carmo
Sion, em comemoração, aos 50 anos de trabalho
voluntário daquele Clube.

O Lions Clube de Vespasiano, está progra-
mando para os próximos dias, mais um Drive
Trhu de comidas sírias, para angariar recursos
para suas obras sociais de final de ano e, para
este, espera contar com o apoio de toda comuni-
dade.

NÓS  SERVIMOS!.
Veja algumas fotos de eventos do Lions:
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CCuulliinnáárriiaa

Ingredientes:
3,5 kg de pernil c/ ou sem
osso;
1 cebola grande picada 
5 caldos de carne 
2 xicaras de azeite de oliva 
Suco de dois limões 
Suco de duas laranjas 
2 colheres de sal 
5 dentes de alho 
1 litro de água
1 xicara de salsinha e cebo-
linha.

Modo de preparo:
Bata todos os temperos no
liquidificador
Fure o pernil para o preencher com tempero 
Coloque o pernil em um recipiente com tampa
e deixe na geladeira marinando para o outro
dia. 

Retire da geladeira, cubra com papel alumínio
e leve ao forno por 3 horas, retire do forno e
retire o papel alumínio, regando com molho
Leve novamente ao forno por 30 minutos para
dourar e está pronto.

Ingredientes:
4 colheres (sopa) de mai-
sena
1 litro de leite
1 lata de leite condensado 
2 gemas
1 lata de creme de leite 
1 colher (chá) de essência
de baunilha 
Raspas de chocolate ao
leite a gosto para decorar 

Recheio:
170g de chocolate meio
amargo picado
1 lata de creme de leite
1 xícara (chá) de nozes pi-
cadas
1 pacote de biscoito de cho-
colate tipo cookies picado
(110g)

Modo de preparo:
Dissolva a maisena no leite em uma panela
com o leite condenado, as gemas peneiradas e
leve ao fogo baixo, mexendo até engrossar. Re-
tire do fogo, misture o creme de leite, a essên-
cia de baunilha e deixe esfriar coberto com
papel-filme para não formar película. Para o re-
cheio, derreta o chocolate em banho-maria ou

no micro-ondas e misture o creme de leite.
Despeje metade do creme branco em um refra-
tário médio, espalhe o creme de chocolate, me-
tade das nozes, metade dos cookies e cubra
com o restante do creme branco. Decore com o
restante das nozes, dos cookies e com raspas
de chocolate. Leve à geladeira por 2 horas e
sirva.

Pernil de Natal

Travessa de festa

Fique atenta à dicas a seguir para
calcular a quantidade certa de ali-
mentos para uma festa evitando des-
perdício ou situações constran-
gedoras. 

Arroz: Quando o arroz é servido
com acompanhamentos, 1 xícara
(chá) ou 100g é recomendável para
três pessoas. Se ele será servido como
risoto, a mesma quantidade é sufi-
ciente para duas pessoas. Agora, se
for incrementado por legumes e lin-
guiça, reserve de 80 a 90g por pessoa. 

Massas: Cada pessoa costuma
consumir 100g de massas com mo-
lhos mais encorpados. No caso de
massas leves e recheadas prepare
150g por convidado. 

Carnes:
Bovina ou suína: o consumo

médio por pessoa em uma refeição é
de 250g. 

Frango: Multiplique o número de
convidados por 250g para cada um.

Peixes: A quantidade ideal é 170g
por pessoa. Para peixes inteiros, é
bom reservar 250g por pessoa. 

Salgados: Caso os salgados sejam
servidos apenas como aperitivos para

os pratos principais, multiplique o
total de convidados por 10 salgadi-
nhos e obterá o número recomen-
dado. Agora, se for servido sem outro
prato salgado, o ideal é destinar a
cada pessoa 15 ou 18. Preocupe va-
riar nos tipos. 

Bebidas: Para agradar a todos, o
ideal em uma reunião ou festa é servir
um pouco de cada bebida. Lembre-se
entretanto de que ela deve se adequar
a ocasião.

Refrigerante: Esse tipo de bebida
agrada a qualquer pessoa. Por se tra-
tar de uma bebida sem teor alcoólico,
recomenda-se meio litro de refrige-
rante por convidado.

Cerveja: A opção por garrafas
apresenta economia. Não há um nú-
mero exato de cerveja por pessoa.
Isso dependerá da “intimidade” que
os convidados têm com a bebida.

Vinho: Uma garrafa é recomen-
dada para servir de duas a três pes-
soas. 

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

MMeennssaaggeemm  --  Coisas que a vida ensina depois dos 40

Por que os ouvidos
entopem no avião? 

Quando o avião aterrissa, mergulha-
mos ou descemos em um elevador a
pressão atmosférica muda e isso provoca
a pressão no ouvido médio, que fica atrás
do tímpano. Essa região precisa ser are-
jada para funcionar bem. O ar que ela
deve receber entra pelo nariz e percorre
a tuba auditiva, canal que leva esse ar até
o ouvido médio e a normaliza. Quando
isso muda temos a sensação de entupi-
mento. 

Para reverter esse incomodo, reco-
menda-se fazer tentativas curtas de des-
tampar, comprimindo o nariz e soprando,
deglutindo saliva ou mesmo mascando
chiclete. Quando há secreção nasal a me-
dida deve ser evitada, pois pode levar
esse fluido ao ouvido médio e provocar
otite.

Por que a visão diminui
com a idade? 

Os tecidos oculares também estão
suscetíveis aos processos degenerati-
vos provocados pelo tempo. Toda a
estrutura do olho está sujeita a isso.
As doenças oculares mais comuns
provocadas pelo envelhecimento são:
catarata, glaucoma e degeneração
macular relacionada à idade, todas
podendo levar à cegueira. Vale desta-
car também a presbiopia, conhecida
como vista cansada, que ocorre a par-
tir dos 40 anos. É importante ressaltar
que as consultas com oftalmologista
devem ser feitas desde criança, não
somente na idade adulta. Isso é im-
prescindível para detectar o mais
cedo possível o surgimento de doen-
ças. Todo sintoma deve ser avaliado
por um especialista.

SSaaúúddee --  

VN  MULHER Elzinha Viana

Amor não se implora, não se pede
não se espera. Amor se vive ou não.
Ciúme é um sentimento inútil. Não
torna ninguém fiel a você.

Animais são anjos disfarçados, man-
dados à terra por Deus para mostrar ao
homem o que é fidelidade.

Crianças aprendem com aquilo que
você faz, não com o que você diz. As
pessoas que falam dos outros para você,
vão falar de você para os outros. Perdoar
e esquecer nos torna mais jovens.

Água é um santo remédio. Deus in-
ventou o choro para o homem não explo-
dir. Ausência de regras é uma regra que
depende do bom senso. Não existe co-
mida ruim, existe comida mal temperada.

A criatividade caminha junto com a
falta de grana. Ser autêntico é a melhor
e única forma de agradar. Amigos de
verdade nunca nos abandonam. O cari-

nho é a melhor arma contra o ódio. As
diferenças tornam a vida mais bonita e
colorida. Há poesia em toda a criação
divina. Deus é o maior poeta de todos os
tempos.

A música é a sobremesa da vida.
Acreditar, não faz de ninguém um tolo.
Tolo é quem mente. Filhos são presentes
raros. De tudo, o que fica é o seu nome
e as lembranças acerca de suas ações.
Obrigada, desculpa, por favor, são pala-
vras mágicas, chaves que abrem portas
para uma vida melhor. O amor... Ah, o
amor...

O amor quebra barreiras, une fac-
ções, destrói preconceitos, cura doen-
ças... Não há vida decente sem amor! E
é certo, quem ama, é muito amado e
vive a vida mais alegremente.

Artur da Távola

Apenda a calcular a quantidade
de alimentos para uma festa
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�HERMES PARDINI
Novembro Azul: diagnóstico precoce é decisivo
para o sucesso do tratamento do câncer de

próstata e diminuir a mortalidade pela doença
50% dos homens de 50 anos nunca se

consultaram com um urologista
Com o número de câncer de próstata em alta,

este Novembro Azul chega com alerta aos cuidados
com a saúde masculina no combate a essa doença - é
o tumor mais incidente no público masculino, após o
câncer de pele. Isso significa que representa o maior
número de casos entre homens. Segundo o Instituto
Nacional de Câncer (Inca), a estimativa atual é de
6.420 novos casos em Minas Gerais e 1270 em Belo
Horizonte. A notícia boa é que com os avanços diag-
nósticos é possível traçar uma estratégia de prevenção
e combate à doença, de forma a encontrar um tumor
em fase inicial e, assim, possibilitar maior chance de
tratamento bem sucedido.

Mais do que qualquer outro tipo, o câncer de
próstata é considerado um câncer da terceira idade,
já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a
partir dos 65 anos. Se levarmos em conta o aumento
na expectativa de vida e consequente envelhecimento
da população, o risco torna-se ainda maior. Outros fa-
tores de risco que servem de alerta são histórico fa-
miliar, obesidade, raça negra e sedentarismo. 

De acordo com o urologista do Hermes Pardini,
Pedro Paixão, o mais importante da campanha No-
vembro Azul é conscientizar os homens sobre o cui-
dado com a saúde de forma geral, o ano todo.
“Aproveitamos a oportunidade para quebrar tabus e
reforçar a importância da prevenção. Sabemos que os
homens cuidam menos da saúde do que as mulheres.
Existe um dado assustador que diz que 50% dos ho-
mens da faixa etária de 50 anos não se consultaram
com urologista ainda. Durante uma consulta uroló-
gica, o médico pode encaminhar o paciente para um
clínico, geriatra, cardiologista ou qualquer outra es-
pecialidade. Os homens precisam buscar atendimento
médico, e com periodicidade”, reforçou o médico.

Na consulta urológica, o médico avalia a saúde
do homem no geral, dos hábitos urinários, da ativi-
dade sexual, além do exame de toque retal para ava-
liar a próstata e solicita o exame de sangue PSA
(antígeno prostático específico). Caso o urologista
identifique a próstata aumentada e o resultado do
PSA dê alterado, o médico recorre a um arsenal de
exames que podem ser realizados para investigação.
“Se houver suspeita de câncer de próstata, pedimos o
PHI - Índice de Saúde da Próstata, o ultrassom pél-

vico e a ressonância multiparamétrica. Após a análise
desses, é a biópsia prostática que vai fechar o diag-
nóstico, ou não”, explicou o urologista Pedro Paixão. 

Segundo Pedro Paixão, muitos pacientes fazem
os exames de rastreio por dois ou três anos seguidos
e, ao verem que está tudo bem, param de se consul-
tar e de fazer exames periodicamente. Com isso, pode
surgir um câncer que logo, só será diagnosticado anos
depois, em estágio mais avançado”, explicou o uro-
logista. Para ele, prevenção é isso, fazer o acompa-
nhamento médico necessário e, claro, boa
alimentação, prática de atividade física e outros há-
bitos de vida saudáveis.

Apesar de mais comum nos idosos, homens de
todas as idades devem ficar atentos aos fatores de
risco pessoais e conversar com o seu médico para a
realização de exames que permitam a detecção pre-
coce da doença. “O câncer de próstata, quando des-
coberto no início, tem uma alta taxa de cura, mais de
90%. Por isso, a importância da realização das con-
sultas preventivas. 

A detecção precoce pode ser feita por meio da
investigação com exames clínicos, laboratoriais, en-
doscópicos ou radiológicos, de pessoas com sinais e
sintomas sugestivos da doença (diagnóstico precoce),
ou de pessoas sem sinais ou sintomas (rastreamento),
mas pertencentes a grupos com maior chance de ter a
doença.

Estudos apontam que a incidência e a mortali-
dade por câncer vêm aumentando no mundo, em
parte pelo envelhecimento da população, pelo cres-
cimento populacional, como também pela mudança
na distribuição e na prevalência dos fatores de risco
de câncer. O diagnóstico precoce pode ajudar a mudar
essa realidade e diminuir os números de mortalidade.
Por isso, a frequente ida ao médico é recomendada,
especialmente em caso de qualquer dúvida, suspeita,
desconforto e percepção de alteração ou sintomas.

Moradores de Vespasiano e região contam com
o apoio do Hermes Pardini para cuidar da saúde. Para
consultar a disponibilidade do serviço de exames la-
boratoriais e de imagem, além de coleta domiciliar,
basta entrar em contato pelo número, que também é
WhatsApp: (31) 3228-6200. A unidade está locali-
zada na Avenida Portugal, 27, Centro.

MMEEIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  EEMM  NNOOTTÍÍCCIIAASS

Energia renovável é a ener-
gia obtida de fontes que regen-
eram-se espontaneamente ou
através da intervenção adequada
do homem.

O rápido esgotamento das
fontes de energia, principalmente
de energia fóssil, o aumento do
consumo de combus- tíveis, a
contaminação do meio ambiente,
são alguns motivos que nos
levam a buscar opções de ener-
gia mais abundantes e menos po-
luentes chamadas de energias
alternativas ou renováveis.

São exemplos a energia
solar, eólica, hidráulica, de bio-
massa, geotérmica, energia dos
oceanos e energia de hidrogênio.

Energia Solar
Energia solar é uma fonte de

energia limpa e barata. Sua utili-
zação não traz danos para o am-
biente e representa uma opção
bastante viável. As estações de
captação ou painéis solares de
energia já são usados ampla-
mente para o aquecimento de
água e a obtenção de eletricidade
em diversos países, entre eles, Is-
rael, França e Estados Unidos.

Energia Eólica
Aenergia eólica é a energia

dos ventos, é abundante fonte de
energia renovável e disponível
em todos os lugares do mundo.
É gerada por meio de aeroge -
radores, onde a força dos ventos
é captada por hélices ligadas a
uma turbina que aciona um ge-
rador elétrico. Diversos países já
fazem uso da energia eólica,
entre eles, Estados Unidos (Ca-
lifórnia), Dinamarca, Grécia,
China e Holanda, No Brasil o

maior potencial está no litoral da
Região Nordeste.

Energia Hidráulica
A hidreletricidade é obtida

pelo aproveitamento do movi-
mento da água dos rios. A ener-
gia elétrica assim obtida é uma
fonte não poluente e renovável.
Os maiores impactos ambientais
ocorrem na construção da usina
hidrelétrica, com o represamen -
to da água. Entre os países que
mais produzem hidreletricidade
estão Canada, Brasil e China.

Energia da Biomassa
A energia da biomassa é ob-

tida através de tecnologias que
permitem converter em energia
uma variedade de produtos
como plantas, excrementos, ma -
deira, resíduos agrícolas e até o
lixo. Os produtos são transfor-
mados em energia, por meio de
combustão, gaseificação, fer-
mentação ou na produção de
substâncias líquidas. A biomassa
pode ser convertida em eletrici-
dade, calor e combustíveis. No
Brasil, a cana de açúcar é utili-
zada para produção do etanol.

Energia Geotérmica
A energia geotérmica é ob-

tida através da energia que pro-
vem do calor do interior da
Terra. São aproveitadas as águas
quentes e os vapores para a pro-
dução de eletricidade e calor.
Próximo a superfície, a água
subterrânea pode atingir tempe-
raturas de ebulição e dessa
forma servir para impulsionar
turbinas para eletricidade e
aquecimento.

Energia dos Oceanos
A energia dos oceanos con-

siste na transformação da ener-
gia contida nas ondas do mar em
energia elétrica. É uma energia
limpa e renovável, já empregada
em Portugal, Reino Unido,
Japão e Noruega.

Energia do Hidrogênio
A energia do hidrogênio é

obtida da combinação do hidro -
gênio com o oxigênio, produ-
zindo vapor de água e liberando
energia que é convertida em ele-
tricidade. Já existem protótipos
de carros movidos a hidrogênio.

Você sabe o que é Energia Renovável?
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� SÃO JOSÉ DA LAPA

Coluna  do Pescador Paulo Diniz
Colaborou Kioshi Ishihara e Berenice,
da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Turma foi ao Amazonas
Uma turma de pescadores liderada pelo

Kioshi foi até o Amazonas; Nathan, Fred, Robi-
nho, Danilo, Rafão, Robson e Derson. Pescaram

mais no lago Maçarico, no Rio Juma. Pescaria
excelente com muitos peixes das mais diversas
espécies.

Ipê é campeão do Torneio Marcus Molinari
Ipê e São José se confrontaram no último dia 24 de outubro

disputando a partida final do Torneio Marcus Molinari. Foi uma
grande festa, muito bem organizada pela Liga de Desportos com o
irrestrito apoio da Prefeitura Municipal de São José da Lapa, que
aconteceu no Estádio do Ipê. Autoridades e torcedores das duas
equipes se misturaram e se confraternizaram elevando o nível da
competição. 

O Torneio teve início com a participação de 16 equipes. A
final, ficaram o Ipê e o São José que fizeram um grande duelo. 

Com um grande futebol, o Ipê venceu a partida decisiva pelo
placar de 3 a 1 com gols de Jhonatan, Mateus Gomes e Rogério. O
São José marcou o gol de honra através do Rodrigo. 

O Ipê sagrou-se campeão do Torneio Marcus Molinari for-
mando com Leonardo Oliveira, Matheus Felipe, Pedro Henrique,
Matheus de Paula e Wenderson Sena; Henrique Costa, Jean Fer-
reira e Lucas Braga; Fabrício Henrique, João Marcos e Lucas Ema-
nuel. Wenderson Sena foi o artilheiro da competição.

O São José formou com Leandro Ribeiro, Wesley da Costa,

Rodrigo dos Santos, Marlon Batista e Pedro Henrique; Glauber
Henrique, Washington da Costa e Luiz Henrique; Diennys Brayan,
Rodrigo Fernandes e Everton Santos.

Foi uma bela festa organizada pela Liga de Desportos de São
José da Lapa, sob o comando do presidente Deibinho e sua equipe
que contou com o total apoio do Prefeito Diego Álvaro dos Santos,
por sinal um grande desportista que tem dado todo apoio ao es-
porte amador de São José da Lapa.

Veja algumas fotos do evento:

A turma no acampamento

Nathan e um exemplar de tucunaré açu Rafão e o tucunaré paca

Kioshi e um belo aruanã


