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 BAIRRO SUELI

20.000 eleitores de Vespasiano
têm títulos cancelados

Prazo para regularização vai até maio/2022
A biometria está presente

em todos os 853 municípios
mineiros, sendo que em 259
cidades o recadastramento do
eleitorado já foi concluído e a
identificação biométrica é ob-
rigatória. Quase oito milhões e
meio de eleitoras e eleitores
(53,4%) já tiveram a biometria
coletada.

Nas eleições de 2020,
porém, devido às excepciona-
lidades decorrentes da pande-
mia do novo coronavírus, não
foi utilizada a identificação
biométrica.

Nos municípios onde a re-
visão biométrica já foi con-
cluída, quem não fez o
recadastramento dentro do
prazo teve o título cancelado
e precisa solicitar a regulariza-
ção da situação eleitoral. Por
conta disso, houve o cancela-
mento de cerca de 20 (vinte)
mil eleitores na cidade de Ves-
pasiano.

Os eleitores que desejam
requerer a regularização do tí-
tulo eleitoral devem ficar aten-
tos ao prazo final. Deve ser
feito até 04 de maio de 2022,
quando o cadastro será fe-
chado para as próximas elei-
ções gerais. 

O atendimento pode ser
solicitado pelo sistema Título
Net, no site do TRE:
https://www.tre-mg.jus.br/
Eleitor/ Atendimento on-line –
Título Net, e requerer sua soli-
citação conforme necessário.
Será necessário anexar os se-
guintes documentos:

- frente e verso do docu-
mento oficial de identificação;

- CPF (caso possua);
- comprovante de residên-

cia (para solicitação de trans-
ferência, o documento deve
comprovar que o interessado
reside no endereço há, pelo
menos, três meses);

- fotografia do próprio

rosto, em estilo selfie, ao lado
do documento oficial de iden-
tificação;

- para homens que solici-
tarem o primeiro título, tam-
bém é necessária imagem do
certificado de quitação do ser-
viço militar. 

Em caso de dúvidas, o

eleitor poderá comparecer ao
Cartório Eleitoral, localizado
na Rua João Barbosa da Fon-
seca, nº 58 – Centro, das
13:00hrs às 17:30hrs para o es-
clarecimento. A regularização,
emissão de alistamento, trans-
ferências, revisões, e também
para 2ª via, será feita apenas

on-line. Poderá também entrar
em contato pelo Disque-Eleitor
2116-3600 ou 148. Os eleito-
res, não cancelados, mas  que
perderam o seu documento do
título eleitoral, poderão votar,
desde que apresentem docu-
mento oficial com foto. 

Quem já tem o título de
eleitor deve consultar, antes de
solicitar atendimento, se tem
algum débito com a Justiça
Eleitoral. Havendo pendên-
cias, basta fazer o pagamento
da multa por boleto, PIX ou
cartão de crédito.

Após o envio da solicita-
ção, o eleitor pode acompa-
nhar o processamento do seu
pedido pelo sistema de acom-
panhamento do Título Net. Os
dados da inscrição, incluindo o
local de votação, poderão ser
consultados no site do TRE ou
no aplicativo e-Título, que
pode ser instalado gratuita-
mente no celular.

Penalidades
É imprescindível ter o tí-

tulo eleitoral em dia, tendo em
vista que a ausência de quita-
ção eleitoral pode causar
cancelamento de CPF, dificul-
dades na emissão de novo
passaporte, também não é
possível renová-lo, impossibi-
lidade de matricular-se em
instituições de ensino superior
e a tomada de posse em car-
gos públicos no Brasil,
impedimentos de receber ven-
cimentos, remuneração, salá-
rio ou proventos, se for
servidor público, participar de
concorrência pública, obter
empréstimo, desde que não se
trate de instituição bancária
privada. Além disso, o eleitor
com título cancelado não
pode votar. Mantenha sua si-
tuação eleitoral sempre em
dia independentemente de
onde residir.

Autoridades 
presentes na 
cerimônia de entrega
das obras de 
revitalização e 
modernização 
da UBS.

Prefeita Ilce
Rocha fala da
importância
de levar mais
conforto aos
usuários
e funcionários
da UBS Ildeu
Diniz.

A Unidade
Básica de
Saúde Ildeu
Diniz,
no Bairro
Sueli.

Comunidade recebe UBS totalmente
revitalizada e modernizada

Uma Unidade Básica de
Saúde totalmente revitalizada e
modernizada. Assim está a
UBS Ildeu Diniz, no Bairro
Sueli. Com mais infraestrutura,
conforto e segurança, a uni-
dade de saúde foi entregue para
a comunidade no sábado, 20 de
novembro. A solenidade foi
realizada de maneira híbrida,
presencial e virtual, e contou
com a participação da intér-
prete de libras, Uyara Adelaine
de Oliveira Rosa Silva. 

A revitalização e a moder-
nização contaram com novo
piso e pintura geral. As redes
elétricas e hidráulicas foram
revistas. O telhado foi recons-
truído e a cozinha e os banhei-
ros foram completamente
reformados. Além disso, a fa-
chada da unidade de saúde foi
totalmente modernizada.   

A Prefeita de Vespasiano,
Ilce Rocha, falou do desenvol-
vimento e do crescimento do
Bairro Sueli. “Em breve vamos
implantar aqui uma unidade do
CRAS, reconstruímos e reabri-
mos a Escola Municipal Depu-
tado Jorge Ferraz e estamos
revitalizando a Escola Munici-
pal Ordelina de Lourdes Costa.
Temos trabalhado incansavel-
mente, para tornar Vespasiano
cada vez melhor para todos”,
disse a Prefeita. 

A Secretária Adjunta de
Saúde, Simone Dias Cardoso,
disse que esta obra de revitali-
zação e modernização da UBS
Ildeu Diniz vai qualificar, ainda
mais, o atendimento na comu-
nidade e agradeceu a Prefeita
Ilce Rocha pelo trabalho desen-
volvido na área da saúde. “O
nosso agradecimento aqui hoje

é para a Prefeita Ilce Rocha. Ela
não tem medido esforços para
que o vespasianense tenha uma
saúde cada vez melhor, mesmo
com todos os problemas acar-
retados com a pandemia, ela
conseguiu fazer com que o

nosso serviço continuasse.
Além disso, conseguiu qualifi-
car a prestação dele com as
obras de revitalização e moder-
nização das unidades de saúde.
Isto sim é comprometimento, é
trabalho de verdade”, afirmou

Simone. Para finalizar, Cardoso
ressaltou a ampliação do ser-
viço de saúde em Vespasiano.
“Mesmo com a pandemia ela
conseguiu ampliar o atendi-
mento médico em Vespasiano,
tanto no Hospital Vespasiano

quanto na UPA, para que o ci-
dadão não precisasse buscar e
ficasse dependendo de atendi-
mento e vagas em outro muni-
cípio. Isto sim é comprome-
timento, é trabalho de ver-
dade”, concluiu Cardoso.
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 ARTISTAS DA TERRA

Pamella Aguiar
Jornalista

O artista Edmilson Deoli
conta que desde criança foi in-
fluenciado musicalmente pelos
tios, que eram músicos, e aos 15
anos foi levado por um deles
para tocar em um grupo de
samba, em Contagem, daí em
diante ele tomou gosto pela car-
reira artística. 

“Eu era apaixonado pelos
ícones da MPB, Caetano,
Chico, Gil, Milton Nascimento.
Depois conheci a Bossa Nova e
também foi amor instantâneo”,
brinca.

Ele conta que aos 18 anos
ingressou na Polícia Militar de
Minas Gerais, fazendo o curso
de Cabo Músico e entrando na
Banda de Clarins, que represen-
tavam em Minas os Dragões da
Independência, pertencente ao
Regimento de Cavalaria Alferes
Tiradentes, ficando nela por 12
anos.

Após esse tempo, Edmil-
son fez o curso de Sargento Mú-
sico, sendo transferido para a
Academia da Polícia Militar
(APM) e convidado a figurar
como cantor da Academia Mu-
sical Orquestra Show, também
da PMMG, onde permaneceu
por 14 anos. “Fazíamos bailes e
shows pelo interior de Minas
Gerais, prestando segurança pú-

blica e utilizando a música como
meio de comunicação com a co-
munidade dessas cidades”.

O artista relembra que já teve
a oportunidade de dividir o palco
com músicos como Paulinho
Pedra Azul e Tadeu Franco, que
participaram do projeto Quintal
Cultural, no teatro do Clube dos
Oficias da Polícia Militar. Além da
chance de estar ao lado do também
cantor Gilvam de Oliveira, nos en-
saios do Alto de Natal da PMMG,
juntamente com o Grupo Teatral
Ponto de Partida, da cidade de
Barbacena.

Além de cantar, Edmilson

toca violão, pandeiro, cajon, um
pouco de cavaquinho e está
aprendendo trompete. Em suas
apresentações o artista adapta o
formato às necessidades dos
contratantes – voz e violão,
banda – e costuma se apresentar
em barzinhos, festas de aniver-
sário, casamentos e festa de em-
presas. Atualmente participa das
bandas Moendo Café e Banda
Leste, ambas de Belo Horizonte.

Ele afirma que todas as
apresentações são marcantes,
cada uma de uma forma, con-
tudo, se recorda de uma que o
impactou muito. “Eu estava fa-
zendo uma apresentação com a
Academia Musical Orquestra
Show, no Colégio Tiradentes, no
bairro Santa Tereza. Fazíamos
uma palestra motivacional com
música e no meio da palestra eu
dava um testemunho dos pro-
blemas que tive com o álcool,
que me causou muito sofri-
mento; relatando também como
consegui superar esse vício e
mudar minha vida. Quando aca-
bei, uma aluna do colégio inva-
diu o palco e me abraçou,
chorando, relatando que seu pai,
um militar da reserva, havia fa-
lecido devido ao alcoolismo e
me disse que se ele tivesse ou-
vido minha história, ele ainda
estaria aqui. Foi uma experiên-
cia muito forte”, relembra emo-
cionado.

“Quero continuar fazendo do meu trabalho uma
ferramenta para chegar o mais próximo possível

dos corações e almas humanas”
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Falta de manejo adequado e uso sustentável
dos recursos naturais contribuem para a escassez de
água no Brasil e no mundo. Por isso, garantir o
acesso à água de qualidade para toda a população
brasileira é um dos principais desafios do poder pú-
blico, visto que esse bem natural é um dos que mais
dá sinais de que não subsistirá às mudanças climá-
ticas e às intervenções humanas no meio ambiente.

Principais ações dentro de casa para
evitar a escassez de água

Economizar água nas tarefas do dia a dia é
fundamental para evitar que o abastecimento seja
comprometido. Para isso, veja as dicas a seguir.

Reduzir o tempo dos banhos
Quando não adotamos hábitos diários de con-

sumo consciente para reduzir o desperdício, o chu-
veiro representa um dos maiores vilões do
consumo de energia elétrica em casa. Ele também
pode representar um enorme gasto de água.

Tomar banhos curtos é uma das principais
ações para economizar água em casa. Reduzir o
tempo embaixo do chuveiro em 1 minuto pode
fazer você economizar 6 litros de água por dia, o
que representa uma economia de 180 litros por
mês.

Além disso, é importante evitar deixar o chu-
veiro aberto enquanto se ensaboa. Ligar o equipa-
mento apenas quando for se enxaguar representa
uma economia ainda maior ao final do mês.

Outro ponto básico é manter a torneira sem-
pre fechada enquanto faz a sua rotina de higiene,
como lavar as mãos, o rosto e escovar os dentes.

Economizar água na lavagem de louças
Primeiro, faça uma limpeza prévia da louça,

retirando o excesso de alimento com uma esponja
seca. Não se esqueça de usar um ralinho de pia
para que a sujeira não desça para a rede de esgoto.
Depois, umedeça um pouco todos os itens antes de
ensaboar e comece a lavar aqueles menos gordu-
rosos.

Parta para as louças mais sujas, até ensaboar
tudo o que está na pia. No enxágue, a sequência é
a mesma. Aproveite essa água para deixar as pa-
nelas de molho e facilitar a remoção dos alimen-
tos e da gordura.

Outra dica é usar água quente para diluir a gor-
dura. Isso faz com que seja necessário usar menos
detergente e, consequentemente, menos água du-
rante a lavagem.

Reutilizar a água das máquinas
de lavar roupas

Um ciclo completo de lavagem utiliza, em
média, 90 litros de água, podendo chegar a 200
litros em alguns casos. O sabão em pó e amaciante
usados tornam a água da máquina especialmente
útil para algumas tarefas domésticas, como para
lavar pisos ou dar a descarga.

Também é possível reutilizar a água do se-
gundo enxágue para colocar outras peças de
molho. Se for necessário armazenar a água por
mais de dois dias, é recomendado adicionar pastil-
has de cloro, pois os micro-organismos presentes
na água podem causar mau cheiro.

Coletar e usar a
água da chuva

Quem mora em casa, pode coletar e usar a
água da chuva. A coleta e o armazenamento para
uso doméstico podem ser feitos em cisternas, que
é um sistema de baixo custo para o aproveitamento
da água da chuva.

Essa água não é considerada potável para o
consumo humano, pois pode conter partículas de
poeira e fuligem, além de compostos tóxicos, como
sulfato, amônio e nitrato. No entanto, ela pode ser
utilizada em diversas tarefas domésticas, como
para lavar o carro ou regar o jardim.

Verificar instalações
hidráulicas

Vazamentos nem sempre significam grandes
buracos no cano que podem ser percebidos facil-
mente. Mesmo quando se tratam de pequenas fa-
lhas, o desperdício de água pode ser grande. Como
não é fácil detectar o problema, é importante ter
atenção a qualquer alteração no consumo das con-
tas para fazer um comparativo.

É possível encontrar problemas em:
vasos sanitários;
conectores que ligam torneiras internas e ex-

ternas;
canos em paredes e próximos ao cavalete de

água.
Os recursos hídricos são utilizados nos mais

diversos setores, como na produção agrícola, cria-
ção de animais e geração de energia. A escassez de
água já é uma realidade em diversos países. Nesse
cenário, os avanços científicos e tecnológicos são
fundamentais para evitar o agravamento da situa-
ção, assim como mudanças éticas.

Crise hídrica: veja como economizar água
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Bernardo de Souza recebe
nova sede do CRAS

Nova sede do CRAS Bernardo de Souza. Prefeita Ilce Rocha e a Secretária Nayara Rocha com a equipe do CRAS e os vereadores.

Uma sede mais ampla, mais con-
fortável e totalmente acessível. Assim
é a nova unidade do CRAS – Centro
de Referência de Assistência Social,
da região do Bernardo de Souza. A ce-
rimônia de entrega aconteceu na
sexta-feira, 19 de novembro. A entrega
da nova sede foi realizada de maneira
híbrida, presencial e virtual, e contou
com a participação da intérprete de li-
bras, Uyara Adelaine de Oliveira Rosa
Silva. 

A unidade social, que atende as
comunidades dos bairros Bernardo de

Souza e Serra Dourada, está com mais
infraestrutura. Para um melhor atendi-
mento e mais conforto para o cidadão,
o novo CRAS conta com recepção,
sala de atendimento para assistente so-
cial e psicólogo, sala da coordenação,
sala da administração, espaço para
convivência/oficinas, cozinha e insta-
lações sanitárias.  

Em seu discurso a Prefeita de Ves-
pasiano, Ilce Rocha, enfatizou que “a
busca é constante por dias cada vez
melhores para que as pessoas se sintam
cada vez mais acolhidas”. E continuou

“Vespasiano vive uma nova era, um
novo tempo. As políticas públicas
nunca foram tão valorizadas no nosso
município como estão sendo valoriza-
das agora”. Para finalizar, Ilce Rocha
destacou o trabalho realizado pela Se-
cretária de Desenvolvimento Social.
“A entrada da Secretária Nayara no
Desenvolvimento Social foi um divi-
sor de águas na pasta. Hoje temos um
Desenvolvimento social cada vez mais
próximo das pessoas que dele preci-
sam e com o atendimento cada vez
mais humanizado”, concluiu Ilce. 

A Secretária de Desenvolvimento
Social, Nayara Rocha, falou da alegria
de estar entregando a nova sede da
unidade do CRAS Bernardo Souza.
“Esta unidade do CRAS vai ser um di-
visor de águas para a comunidade,
pois é um CRAS mais amplo, com
acessibilidade, contratamos mais pes-
soas para expandir os serviços, tudo
isto para atender cada vez melhor a
comunidade.” disse a secretária. Para
finalizar, Nayara destacou ainda que “
Vespasiano é uma das poucas cidade
da Região Metropolitana de Belo Ho-

rizonte que oferece um serviço tão
completo em assistência social”.     

Estiveram presentes na soleni-
dade além da Prefeita de Vespasiano,
Ilce Rocha; o vice-prefeito, Zé Wil-
son; os vereadores Tia Ju, Oziel,
Oséias Cipriano, Roberto Durães, Fi-
lipe Caldeira, Edmar e Jó Queiroz; a
Secretária de Desenvolvimento So-
cial, Nayara Rocha, o Assessor de Im-
prensa, Aurelio Salles, o Secretário de
Administração, Marcos Vinícius de
Souza Lima e o Controlador Interno,
Samuel Douglas.

Vespasiano é referência no Estado em con-
sulta prévia da RedeSim da Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais - Jucemg. Os dados são
de outubro de 2021 e comprovam que, a cada
mês, Vespasiano vem subindo no ranking da Re-
deSim para a consulta prévia de viabilidade lo-
cacional. 

Em setembro Vespasiano figurava no 20º
lugar da RedeSim, pois realizava a análise prévia
locacional em um tempo médio de 8 horas e 55
minutos. Já em outubro o município chegou ao 1º
lugar, realizando o mesmo serviço em uma
média de 2 horas e 4 minutos. De acordo com o
ranking da RedeSim, Barbacena que ocupa o 2º
lugar, ainda está muito longe de Vespasiano, pois
a cidade realiza a consulta em um tempo médio
de 3 horas e 52 minutos. 

Segundo o Subsecretário de Indústria e De-
senvolvimento, Thiago Tsuruda, “esta agilidade
no processo faz de Vespasiano uma cidade cada
vez mais atrativa para o investidor e grandes em-

presas. Esta resposta rápida faz com que Vespa-
siano seja cada vez mais competitiva”.  

Um dos fatores que fez com que o município
subisse de patamar foi a implantação do pro-
grama de geoprocessamento. O programa acele-
rou diversas consultas dentro das secretarias
municipais de Planejamento, Fazenda e Obras. 

O programa
O geoprocessamento é uma ferramenta que

utiliza programas de computador que permitem o
uso de informações cartográficas. O programa
tem como objetivo ordenar todo o território da
cidade, com isso, o município passa a ter con-
trole de todas as áreas do plano diretor. Na prá-
tica, o sistema vai facilitar e agilizar a
comunicação com os contribuintes que precisam
de aprovação de projetos diversos, certidão de
número, cadastro de IPTU e, dentre tantos outros
serviços, a integração com a Junta Comercial
para a formalização de empresas. Vespasiano é referência para Minas Gerais na RedeSim da Jucemg

Vespasiano é referência para Minas
Gerais na RedeSim da Jucemg

O trabalho desenvolvido no município tem sido referência para outras cidades do Estado. Atualmente
a cidade de Vespasiano ocupa o 1º nas consultas, realizando o serviço em uma média de 2 horas e 4

minutos. Implantação do sistema de geoprocessamento foi um divisor de águas no processo
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Bloco Piquinzada já ensaiando
para o Carnaval 2022

Acompanhamos diariamente o cenário da
pandemia no Brasil e no mundo, assim como os
desdobramentos de reaberturas e da realização
de eventos teste em outros países. Estamos bas-
tante otimistas e o avanço da vacinação na po-
pulação brasileira é um indicador positivo. 

Felizmente, onde as coberturas vacinais são
elevadas, tem-se constatado menor incidência de
casos graves e menor letalidade, em todos os paí-
ses, inclusive no Brasil.

Certamente, ninguém poderá afirmar hoje
que haverá um cenário de transmissão viral zero
nos primeiros meses do próximo ano. Sendo
assim, faz-se necessário acompanhar os níveis de
incidência da Covid-19, dos casos graves, hos-
pitalizações e óbitos nos meses vindouros.

O Bloco Piquinzada fundado em 2017 para
homenagear o saudoso Piquim, onde este movi-
mento tomou grandes proporções na região me-
tropolitana, alcançando a participação de várias
pessoas que com o intuito de resgatar e agregar
foliões para que juntos não deixem tão alegre tra-
dição brasileira se extinguir na cidade, sendo di-
recionado a todas as idades em um clima gostoso
e familiar. 

Como forma de manter alguns projetos do
Bloco Piquinzada em atividade, a Bateria Pi-

quinzada vem realizando ensaios semanalmente
desde o mês de abril, através de protocolos sani-
tários preconizados pelo Comitê Extraordinário
Covid19 em Vespasiano, sob a regência do Mes-
tre Fandangos, hoje com quase 50 integrantes a
Bateria encontra-se apta para apresentações e
vem a cada dia agregando novos ritmistas. 

Os eventos são uma das formas de maior e
melhor meio de desenvolvimento nacional, do
fomento da economia e da geração de empregos,
o qual é facilmente comprovado, levando em
consideração que autoridades governamentais,
empresas privadas e diversos profissionais já
estão cientes dos benefícios causados por tal ati-
vidade, desta forma há inúmeros investidores
neste setor, que está em constante crescimento
no país.

A 5ª edição do Bloco Piquinzada tem o in-
tuito de realizar-se no dia 05 de fevereiro de
2022, em local onde possa ocorrer controle de
acesso ao público, baseando- se nestes indicado-
res e na portaria 031/2021 de 17 de novembro de
2021, através do Comitê Extraordinário Covid
19 que dispõe sobre a capacidade de ocupação
na realização de eventos de toda natureza, mis-
sas, cultos, feiras, shows, espetáculos, dentre ou-
tros, no contexto da pandemia Covid 19.

Se o falecido foi casado no regime
de comunhão universal, todos os seus
bens e de seu cônjuge pertencem aos
dois, indistintamente. Assim, na comu-
nhão universal de bens, prevalece à má-
xima: “tudo é nosso”. Ou seja, tem-se
a criação de uma única massa patrimo-
nial, na qual todo o patrimônio anterior
ao casamento é agora do casal e os bens
futuros, gratuitos ou onerosos, irão se
comunicar.

Para fins de herança, o viúvo terá
direito a 50% do patrimônio deixado
pelo falecido, mas não como herdeiro, e
sim como meação. Esta diferenciação é
muito importante, pois significa que o
cônjuge sobrevivente já é proprietário
de 50% do patrimônio, não havendo o
que se falar em herança.

Desta forma, diferentemente do que
ocorre na partilha sob o regime de co-
munhão parcial de bens, nesse tipo de
regime, o cônjuge sobrevivente não tem
direito à herança. A explicação é sim-
ples: por ser meeiro, já possui 50% do
patrimônio. Portanto, falecendo o côn-
juge, 50% de todo o patrimônio é do
cônjuge sobrevivente, enquanto os ou-
tros 50% (patrimônio do falecido) são
divididos entre os herdeiros. Exemplo:

Maria e João, casados pelo regime co-
munhão universal de bens, têm dois fi-
lhos. Antes do casamento, João
adquiriu um automóvel. Na constância
do matrimônio, o casal comprou um
apartamento. Passados alguns anos,
João falece. Resolução do caso - Como
o regime pactuado é o universal de
bens, Maria será meeira de todo o pa-
trimônio, independente do bem ter sido
adquirido antes da constância do matri-
mônio. Os outros 50% serão partilha-
dos entre os dois filhos do casal, posto
que Maria, nesse caso, não é herdeira.

Todavia, importante destacar que
existem situações onde o falecido possa
ter deixado bens incomunicáveis, isto
é, que não entram nessa divisão de
meação. Importante lembrar ainda que
cláusula de incomunicabilidade não
pode valer para após a morte do bene-
ficiário, de modo que, casado este, in-
clusive no regime da comunhão
universal, o bem assim recebido não
entra na comunhão para fins de meação
em vida, podendo o viúvo, no entanto,
concorrer à herança deste como já de-
cidiu o STJ (REsp 155253/RJ. J. em
24/11/2015).

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 

Fui casada com o falecido
pelo regime da comunhão

universal de bens.
A herança é toda minha?

Os integrantes do Bloco Piquinzada estão muito animados para o
Carnaval de 2022 respeitando os protocolos sanitários

Natala simplicidade que nos faz melhores
Vanessa Arruda*

Padre Fábio de Melo toca nossos corações ao palestrar sobre
a simplicidade do acontecimento do Natal, sobre o Menino Natal,
sobre o significado de um Deus vivo, do Advento, e sobre sermos
instrumentos de mudança no lugar onde estivermos plantados. Um
presente para vocês, leitores do Vespasiano Notícias!

“Tempo do Advento nos propõe um despojamento que vai nos
ajudar a chegar ao Natal mais leves; é como se estivéssemos pre-
parando nossa casa para receber alguém.

O conceito de esperança é absolutamente fértil dentro da teo-
logia cristâ, mas não é o esperar por esperar. Moltmann, um filó-
sofo que gosto muito, dizia que a esperança cristã só faz sentido
porque ela é operante. Não é um cruzar de braços e ficar aguar-
dando as coisas acontecerem. Não. 

E você sabe muito bem o que significa pois na sua vida prá-
tica se aplica perfeitamente. Se vai receber uma visita você traba-
lha para esperá-la. É uma espera operante, enquanto se espera,
prepara para o bem estar daquele que vai chegar.

O Advento é um tempo que nos prepara para que a gente tenha
condição de compreender a simplicidade do acontecimento. Nos
preparamos para compreender a simplicidade que às vezes dá mais
trabalho de ser compreendida do que as realidades mais comple-
xas (...) uma simplicidade que pode passar despercebida, que em-
preende ensinamento, mas pede contemplação.

Por isto, no Advento todas as liturgias que nós rezamos e todas

É tão frutuoso identificar na vida o que nos mantém vivos, quais
são estas realidades. 

(...) Nossa prática religiosa tem filosofia em sua raiz. Isto foi
o grande trabalho de Agostinho e Tomáz de Aquino que foram lá
buscar no conhecimento acumulado pela humanidade, quando
Jesus nem era nascido, de nos revelar um Deus que quiz ser um de
nós, andar entre nós, e, falar uma linguagem que entendéssemos.

(...) Sejamos homens e mulheres de bem. É a nossa conduta
que mostrará atitudes cristãs na busca de sermos homens justos,
que faz boas escolhas pela vida e perceber nossa missão.

Missão sobre onde estivermos plantados construírmos um
lugar onde Deus queira estar. É a grande mística do belo e do sau-
dável. É preciso estar atentos ao contexto em qual local estamos
fincados. Que não seja o nocivo, o injusto, o cruel.

Deus me educa através de sua mãe, uma pedagoga. Ela apren-
deu as virtudes e nos ensina estas virtudes, através de sua vida e de
seu olhar para Menino Natal que traz em seu colo. (...) E que com
Ele possamos buscar e apropriarmos o que o Evangelho ensina:
quando Deus acontece verdadeiramente em nossos corações ele
modifica, sobretudo, nossa vontade,” modifica nossa realidade na
construção de homens melhores e de um mundo melhor.

Feliz Natal com esperança de um 2022 verdadeiramente justo.

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

Dezembro 2021

as leituras que fazemos estão sempre a serviço da construção desta
espera, deste preparo. É preciso preparar os corações para alguém
que vai chegar e a gente sabe o significado de receber Jesus no
Natal. E vamos caminhar com Ele. Gosto de dizer isto. Na vida de
todo cristão é sempre Natal. É a oportunidade de receber Jesus me-
nino e de com Ele crescer, caminhando-nos pelas vias dolorosas
até chegar ao significado mais profundo da Ressureição; o que é
justamente o desafio de nos mantermos vivos. 

Pode parecer redundante mas não é. Tem muita gente viva que
já morreu. Não é assim que acontece? O desafio da  religião é so-
prar o vento dentro de nós. Soprar o vento que nos mantém vivos.
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Paulo Diniz em Sociedade
Dança de Salão: a arte de dançar a dois

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  NNOOVVEEMMBBRROO  

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

Dia 01 - Guilhermina Maria de Souza e Silva, Maria Lúcia Araújo Souto Maior Filizolla,
Alexia Maria Souto Maior Filizolla, Hélio Soares Fonseca, Cristiane Carvalho Marani, Elizabete
Fonseca de Souza; Dia 03 - Tatiane Carvalho Araújo; Dia 04 - Flávio Augusto Reis Ribeiro,
Bruna Cristina Jorge Silva, Marcelo S. Lima Viana; Dia 05 - Sabine Lourenço Costa, Kobalsky
Braga de Oliveira Lima; Dia 06 - Renata Marani Dourado, Nice Castilho dos Reis, Fanny Fis-
cher Oliveira, Iara Regina Silva Pinto; Dia 07- Augusta Arêde Duarte, Geraldo Maria de Souza
Filho; Dia 08 - Lizie Braga de Oliveira Lima, Maira Santana Diniz, Ana Cristina Cruz, Ramom
Wesley Aleixo; Dia 09 - Delza Fonseca Viana, César Augusto Silva, Leandro Lourenço Costa,
Maria Carolina Silva Viana, Thábata Gabriela M. Faria, Romir Uirapuran Rocha; Dia 10 - Simone
Rios Fonseca, Cleison dos Santos Alves; Dia 11 - Maria da Graças C. R. Costa, Newton Fonseca
Carvalho, José Celio de Souza Franca Dia 12 - Gabriela Ávila Mazzochi Silva, Marcos Américo
Cruz Souza J. Diniz, Luciana Arêde Duarte, Eda França Kamei Aarão, Fabiane Mussa Rocha,
Kássia Regina Ribeiro, Rafaelle Rocha de Oliveira, Nardi Moreira Oliveira; Dia 13 - Luzia Alves
dos Santos, Celes Lopes Viana; Dia 14 - Ester Costa Freire, Alicina Viana A. Fonseca, Eduardo
Aguiar Salomão, Alexandrina Batista Rodrigues; Dia 15 - Flávia Viana de A. Fernandes, Nico-
medes José Damião, Vera de Fátima Oliveira, Arisson Jorge Durães; Dia 16 - Ulisses Costa Freire,
Thiago Viana Machado, Clermon Fonseca Silva; Dia 17 - José Sérvulo dos Santos Filho, Ima-
culada Araújo Fernandino; Dia 18 - Tânia Antunes Carvalho, Rosemere de Fátima Silva Faria,
José da Fonseca, Júlio César Fonseca Viana; Dia 19 - Aurelio Henrique Salles, Gentil Jorge de
Souza; Dia 20 - Leonardo Costa Fonseca, Priscila Braga Gonçalves, Deisy Luci Cândida Soares;
Dia 21 - Flávio do Valle Fernandes, José Estevão de Andrade Aarão; Dia 22 - Altamar Barbosa
Soares; Dia 24 - Eliana Silva de Araújo, Paulo Nascimento Araújo;Dia 25 – Maria Solange Cam-
pos Silva; Dia 26 - Rosely Fonseca Valente, Bárbara Sicari; Dia 27 - Camila F. Murta, Daniela
Beata Pinheiro, Rogério Fonseca de Souza, Rafael Almeida Alves; Dia 28 - Sebastião Maria Sa-
tiro Júnior; Dia 29 - David Francisco Mendes, Mariana Cristina de Almeida.

Jussara e Luís Otávio
Estão se unindo

pelo sagrado matri-
mônio os jovens Jus-
sara e Luís Otávio;
ela da sociedade de
Lagoa Santa, ele de
Vespasiano. 

O enlace aconte-
ceu no dia 4 de de-
zembro na Igreja
Matriz de Nossa Se-
nhora da Saúde, em
Lagoa Santa.

Jussara é filha de
Ademir de Apolônia
(in memoriam) e
Alice Tomaz de Apo-
lônia; Luís Otávio é
filho de Luís Shane
Kayser e Márcia Fon-
seca Lisboa Kayser. 

Desejamos felici-
dades aos noivos com
uma vida cheia de
realizações.

Juju comemorou 5 aninhos
Júlia Fonseca Murta, filha

de Mariana Murta e Giuliano
Fonseca completou 5 aninhos
no último dia 03 de novembro.
A festinha colorida recebeu
parte da família e alguns cole-
guinhas para soprar as veli-
nhas.

À Juju, nossos cumpri-
mentos desejando-lhe muita
paz e saúde. Felicidades. 

Aproveitamos para enviar
um abraço à Mariana nossa
querida amiga e ao Giuliano,
grande colaborador do Vespa-
siano em Notícias.

Provavelmente você já foi a algum baile ou
festa e viu um casal dançando e até mesmo já se
imaginou dando passos no salão. Mas talvez você
nunca tenha arriscado. Diz que não sabe dançar,
pensa que não leva jeito ou que é duro demais. 

Bem.... Ninguém nasce sabendo não é
mesmo? Chegou a hora de você se desafiar e tra-
zer a dança para sua vida.  

A dança de salão é o nome dado ao conjunto
de danças em casal, praticada como forma de en-
tretenimento e integração social. Bolero, samba,
forró, soltinho são alguns deles. Cada estilo tem
suas características próprias. Do mais lento ao
mais agitado, a dança de salão tem sempre um
gênero que agrada a todos os gostos. Só é pre-
ciso descobrir qual deles tem mais a ver com
você. Além de trazer todos os benefícios de um
exercício físico, a dança de salão é uma atividade
social que transmite uma sensação de bem-estar
psicológico.  Hoje em dia nos clubes e academias
de todo o país, adultos, jovens, casais ou pessoas
em busca de um par, é cada vez maior o número
de adeptos. O famoso “dois para lá, dois pra cá”

invadiu também as casas noturnas. Após o su-
cesso do forró, estilos como o samba e o bolero
ganham cada vez mais espaço, fazendo a alegria
dos “dançarinos de plantão”.

Em Vespasiano, um dos melhores lugares
para aprender os vários estilos da dança de salão
é no ASES - Associação dos Empregados da
Soeicom. O Studio de Dança Paulo de Tarso, em
parceria com o clube, oferece aulas toda terça
feira à partir das 18 horas no salão do Clube,
tendo como braço direito seu aluno Flávio Pa-
lhinha. O Studio de Dança Paulo de Tarso, tam-
bém realiza bailes na cidade, happy hour
dançante que funciona como um bom momento
para dançar e descontrair com os amigos. A
dança de salão, vem crescendo muito no Brasil e
a aceitação de gêneros genuinamente brasileiros
como o samba e o forró dão força à cultura bra-
sileira, deixando um pouco de lado as batidas das
músicas estrangeiras. 

*Aprenda a dançar no Studio de Dança
Paulo de Tarso

Informações: Flávio Palhinha 99753-7310

Memórias do Corpo
Foi um grande espetáculo apresentado no Pa-

lácio das Artes Nair Fonseca Lisboa, em Vespa-
siano, no dia 20 de novembro sob a direção de
Fabiana Moreira.

Os artistas Oscar e Ludmila brilharam. Oscar
Capucho, bailarino cego e Ludmila, bailarina surda
se apresentaram de forma ímpar agradando a todo
os presentes. 

O espetáculo contou com apresentações tea-
trais com foco na   inclusão cultural   de artistas
cegos e surdos. Havia acessibilidade em Libras, tra-
dução sussurrada para cegos, libras táteis para sur-
dos cegos presentes no público.   Estamos ansiosos
para que esse projeto Arteslibras e Movimento
possa desbravar cada dia mais novos horizontes.
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CCuulliinnáárriiaa

Ingredientes:
1 peça de pernil sem osso e sem pele
(3kg aproximadamente)
2 xicaras (chá) suco de laranja 
1 xicara (chá) de água 
Suco de 2 limões 
1 cebola picada 
3 dentes de alho picados
1 ramo de alecrim 
Sal e pimenta-do-reino a gosto
1 colher (sopa) de amido de milho

Farofa
4 colheres (sopa) de manteiga 
1 cebola picada 
3 bananas em rodelas 
1 xícara (chá) e azeitona verde picada 
3 xícaras (chá) de farinha de mandioca 
2 ovos cozidos e picados 
Sal e cheiro verde picado a gosto. 

Modo de preparo:
Em uma tigela, coloque o pernil, o suco de la-
ranja, a água, o suco de limão, a cebola, o alho,
o alecrim e tempere com sal e pimenta. 
Cubra e deixe de molho por 6 horas, virando
na metade do tempo. 
Transfira o pernil com a marinada para outra
fôrma, cubra com papel-alumínio e leve ao

forno médio (180°c), preaquecido, por 1 hora
e 30 minutos. 
Para a farofa, aqueça uma panela com a man-
teiga, em fogo médio e frite a cebola até dou-
rar. 
Adicione a banana e refogue por dois minutos. 
Acrescente a azeitona, a farinha, os ovos co-
zidos, sal e cheiro-verde. 
Misture, desligue o fogo e reserve. 
Retire o papel alumínio do pernil e volte ao
forno por mais uma hora ou até dourar. 
Coe o caldo que se formou na assadeira e co-
loque em uma panela. Leve ao fogo médio
com o amido de milho até engrossar. Forre
uma travessa com a farofa, coloque o pernil,
regue com o molho e sirva.

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

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

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

Pernil com farofa

Pavê de abacaxi

O peso ideal de um peru é 5 kg. Um peru desse
peso poderá servir 12 pessoas.

Para que um peru congelado fique com a carne
mais tenra e úmida, deixe-o descongelar dentro da ge-
ladeira, ao invés de temperatura ambiente. O descon-
gelamento rápido faz com que o peru perca muito do
seu próprio liquido. 

Os perus devem ser untados generosamente com
óleo ou manteiga, principalmente o peito, pois sua
carne tende a ser seca. Não se esqueça de regá-lo fre-
quentemente. 

Ao rechear um peru, não comprima o recheio.
Use o bico de um filão de pão para fechar a cavidade
se a abertura for muito grande. 

Use fio dental para costurar o peru, pois não ras-
gará a pele, com a vantagem de ser mais forte do que
fio de linha comum. 

Um peru de 5 a 6,5 kg deve ser assado em forno
moderado (170°) durante uns 40 minutos por quilo, até

que as pernas do
mesmo mexam
com facilidade
quando tocadas.
Pode-se também
perfurar a sobre-
coxa, na parte
mais grossa, com
um garfo. Se o li-
quido que escorrer for bem claro, o peru está pronto. 

Ao assar um peru recheado, coloque-o de lado
na assadeira até que a parte de cima fique dourada.
Em seguida, vire-o até dourar do outro lado. Meia
hora antes de retira-lo do forno, vire-o com o peito
para cima. Desta maneira o recheio fica assado todo
por igual. 

Para trinchar um peru, retire primeiramente as
asas. Em seguida retire a coxa e a sobrecoxa. Corte o
peito em fatias, vire o peru e retire a carne das costas.

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

MMeennssaaggeemm  --  Árvore de Natal

Por que minhas mãos formigam
quando durmo?

Esse fenômeno ocorre pela compressão dos
vasos sanguíneos e nervos da mão. Quando uma
pessoa dorme com uma parte do corpo apoiada
sobre o braço, acaba impedindo a movimentação
natural do sangue, causando a sensação de dor-
mência e alteração de sensibilidade. Além disso,
é importante ficar atento ao sintoma, pois ele
pode estar relacionado a problemas circulatórios
em geral. Deste modo, caso o incômodo persista
por muitas noites, o paciente deve procurar
orientação médica. Lembrando que estes sinais
são consequências de uma postura inadequada,
obesidade ou do sedentarismo, e a melhor forma
de prevenção são as atividades físicas que bene-
ficiam a circulação sanguínea. 

Por que os olhos dos bebês
mudam de cor?

Nos primeiros dias de vida a criança não
apresenta melanina nos tecidos da íris. É a falta

ou o baixo nível dessas substancia o fator res-
ponsável pela alteração na cor dos olhos dos
recém-nascidos. Geralmente, o bebê de raça
branca nasce com eles azuis devido à ausência
de células com pigmento. Desta forma, a luz que
entra na íris, ao passar pelas várias camadas de
tecidos, se decompõe como num prisma, por um
processo conhecido como absorção seletiva da
luz, sendo que a única cor que os olhos deixam
de absorver é a azul. Com o desenvolvimento do
organismo, as células de pigmento seu acumu-
lam na íris alterando sua tonalidade. As caracte-
rísticas genéticas em relação à cor dos olhos se
manifestam até o final do primeiro ano de vida

SSaaúúddee --  

VN  MULHER Elzinha Viana

Neste Natal, a minha árvore vai ser diferente.
Armei-a na sala do meu coração, nada virtual,

apenas uma opção, entre o real e o imaginário dessa
festa, onde muita gente anda confundindo, com
mais um feriado prolongado de fim de ano.

Queria uma árvore simples, que falasse de es-
perança, que me lembrasse dos tempos de criança,
onde eu fui feliz com tão pouco, e o presente era
tão simples como um abraço.

Na minha árvore coloquei bolinhas coloridas, que
representavam cada uma delas, uma pessoa, alguém
que passou pela minha vida e deixou uma marca.

As primeiras representavam meus pais, uma
bem colorida lembrava minha mãe, com seu aven-
tal pendurado, as mãos ocupadas, o carinho era
tanto que fazia a lâmpada acender sozinha.

Uma maior, com menos brilho lembrava meu
pai, com seu jeito durão e louco para dar um abraço,
parecia um pisca pisca, de tanta emoção.

Algumas bolinhas eram puras lembranças.
Amigos da escola, a professora do prezinho, a tia
da cantina que me servia com amor, amigos da rua
com quem eu brincava, formavam uma cascata de
luzes, que me remetiam ao passado…

Na minha caixa de Natal, peguei uma bolinha

especial, linda, colorida e translúcida, era o meu
primeiro amor, algumas lágrimas desceram sem eu
perceber, a emoção foi tão grande que parei no
tempo.

Quantas recordações…
Mais bolinhas coloridas, gente amiga que tanto

me ajudou, quanta saudade, quanta gratidão…
Até que vieram as bolinhas descascadas, sem

cor, sem brilho, pessoas que eu magoei, que me ma-
goaram, frutos de desavenças e brigas tolas, gente
que eu não via há tanto tempo.

E foram essas bolinhas que eu quis colocar no
alto da árvore, para me lembrar que eu ainda preci-
sava aprender a perdoar, gente que eu preciso reen-
contrar e acender uma nova luz.

No alto da árvore, no centro do meu coração,
coloquei a bolinha mais iluminada, que eu segurava
como se fosse um relicário, para declarar meu amor
ao Mestre da Luz, desejando feliz aniversário, para
Aquele que dá sentido à nossa jornada, que ensinou
a amar, trouxe de novo a paz, iluminou a árvore da
humanidade ferida, para sempre, Jesus, caminho,
verdade e vida!

Feliz Natal!
Paulo Roberto Gaefke

Como preparar um peru mais úmido

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Comunitário de Segurança Pública Santa Clara e Região – CON-
SEP SANTA CLARA E REGIÃO, de conformidade com o Parágrafo 2º, do Ar-
tigo 31, do seu Estatuto Social, CONVOCA todos os moradores, da sua área de
Atuação, para uma Assembleia Geral Extraordinária, dia 16 de dezembro de
2021, às 20h, no endereço Rua Arari, 331, Bairro Santa Clara, Vespasiano – MG,
para tratar da seguinte pauta:

1 – Prorrogação do Mandato da atual Diretoria Executiva;

2 – Assuntos Diversos

Vespasiano, 25 de novembro de 2021

RONALDO SILVESTRE DA SILVA
Presidente
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HERMES PARDINI
Dezembro Vermelho:

testagem e
prevenção são

aliados contra a Aids
Período é dedicado à luta contra o
vírus HIV mas também contra
todas as infecções sexualmente

transmissíveis (IST)

Chegamos ao último mês do ano, um período marcado pela
campanha Dezembro Vermelho, caracterizada por uma grande mo-
bilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras IST
(infecções sexualmente transmissíveis). O objetivo é chamar a
atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos
das pessoas infectadas com o HIV.

A Aids (sigla em inglês de Síndrome da Imunodeficiência ad-
quirida) é a doença causada pela infecção do Vírus da Imunodefi-
ciência Humana (da sigla em inglês HIV). Esse vírus ataca o
sistema imunológico, que é o responsável por defender o orga-
nismo de doenças.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, 694 mil
pessoas estão em tratamento contra o HIV no Brasil. Neste ano, 45
mil novos pacientes iniciaram a chamada terapia antirretroviral.
Os números representam cobertura de 81% das pessoas diagnos-
ticadas com HIV no país. Do total de pacientes em tratamento,
95% já não transmitem o vírus por via sexual por terem atingido
carga viral suprimida (indetectável).

Para a infectologista do Hermes Pardini, Melissa Valentini,
um dos aspectos fundamentais é a testagem. Ela reforça a reco-
mendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que 90%
das populações sejam testadas. “É fundamental que as pessoas
diagnosticadas tenham acesso imediato ao tratamento. Tratar pre-
cocemente é um pilar primordial e que assegura a qualidade de
vida dos infectados”, alerta.

No Brasil, todas as pessoas diagnosticadas com HIV têm di-
reito a iniciar o tratamento com os medicamentos antirretrovirais,
independente do estágio da doença, para proteger o sistema imu-
nológico. Esses medicamentos (coquetel), são distribuídos gratui-
tamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e impedem que o
vírus se replique, evitando que a imunidade caia e a doença
avance.

Ainda segundo a infectologista, depois que a pessoa iniciou a
medicação é necessário manter o tratamento com disciplina. “Usar
o coquetel regularmente, sem falhas, é essencial para assegurar os
benefícios da medicação e seguir uma vida normal”, observa.

Todo esse cuidado é essencial pois os pacientes HIV positi-
vos podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações se-
xuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas
contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a ama-
mentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção.

A infectologista do Hermes Pardini lembra ainda que o SUS
também disponibiliza outras estratégias de prevenção combinada
com uso de medicações antirretrovirais como a profilaxia pré-ex-
posição (PrEP) e a profilaxia pós-exposição (PEP). A PreP é in-
dicada para pessoas que estão mais expostas ao vírus e a PEP pode
ser usada até 72 horas após uma exposição de risco. “Essas me-
didas são complementares as demais recomendações clássicas de
prevenção e tem tido impactos positivos, reduzindo as novas in-
fecções”, conclui.

Somente incentivando a prevenção, estimulando a testagem e
o tratamento precoce, além de combater o preconceito, será pos-
sível avançar na pauta do combate ao vírus, proporcionando se-
gurança à população e uma vida saudável aos pacientes.

Moradores de Vespasiano e região contam com o apoio do
Hermes Pardini para cuidar da saúde. Para consultar o serviço de
análises clínicas, vacinação e de coleta domiciliar para exames la-
boratoriais, basta entrar em contato pelo número, que também é
WhatsApp: (33) 3228-6200. A unidade de atendimento ao público
em Vespasiano fica à Av. Portugal, 27, Centro.

O Lions Clube de Vespasiano prosse-
gue no seu intuito de bem servir a Comu-
nidade. Apesar das dificuldades impostas
pela Pandemia, procurou e continua pro-
curando, não ficar paralisado pois, as difi-
culdades dos assistidos aumentaram
significativamente. 

Apesar das grandes dificuldades im-
postas, o Lions Clube, vem trabalhando in-
cessantemente, para não paralisar suas
atividades e pode contabilizar alguns bons
resultados. Seguindo sempre em busca do
alcance das metas propostas pelo Lions In-
ternacional, todos os Companheiros Leões,
estão imbuídos do desejo de combater a
fome, preservar o meio ambiente, trabalhar
para combater o câncer infantil, o diabetes,
a cegueira evitável, além de outros.

Para tal, todos os associados são vol-
tados para o ato de Servir Desinteressada-
mente e o aumento de Associados é sempre
motivo de muita alegria para todos, pois re-
presenta mais mãos e corações para servir.

No último dia 8 de novembro, o Lions
Clube observando todas as medidas sani-
tárias recomendáveis, esteve em festa, para

receber dois novos Associados que se com-
prometeram a integrar ao serviço voluntá-
rio com amor e dedicação. 

São eles: a professora Sônia Mariano
Rodrigues, filha de companheiros leões,
tendo como madrinha a companheira Leão
Sônia Cerqueira e o vereador Andrés Ítalo
Vercesi Costa, que tem também uma traje-
tória leonistica por ter sido presidente dis-
trital  do Leo Clube  do LC4. O novo
Companheiro Andrés foi indicado e apa-
drinhado pelos Companheiros Leões João
Bosco dos Santos (Buião) e Heloisa Ver-
cesi, mãe do CL. Andrés. Ambos foram
alegremente recebidos pelos demais com-
panheiros e prestaram o seu compromisso
de bem servir aos propósitos  de Lions In-
ternacional.

Para comemorar a posse, foi servido
um delicioso jantar, oferecido pela Cal.
Maria das Graças Rocha (Zapinha).

O Lions está sempre aberto a receber
novos companheiros desde que seja indi-
cado por um(a) dos sócios e não leve para
o clube querelas  político  partidárias nem
tampouco discussões  de cunho religioso.

Lions Clube de Vespasiano: um clube
de serviços que transforma amor em servi-
ços! Vem para o Lions você também!

Abaixo alguns flashes dos serviços
leonísticos que se transformam em ajuda à
comunidade.

Posse de novos associados
Doação de Tampinhas plásticas e

BLISTERS para Hospitais de Câncer.
Bazar permanente do Lions (Rua

Paulo Cota, 25) para as obras sociais: ces-
tas básicas, fraldas geriátricas, cadeiras de
roda/ banho e outras. 

A atual diretoria composta pela
PDG/CaL Edite Buéri Nassif, o tesoureiro
CL. Mauro Magno Viana e o secretário
CL José Afonso Xavier, juntamente aos
demais companheiros estão sempre pron-
tos a explicar o que é o Lions e seus pro-
pósitos. Se o leitor se interessar em
conhecer melhor o Lions é só procurar um
dos nossos associados que terá prazer em
apresenta lo.

Onde todos trabalham e colaboram
para o resultado aparecer

 LIONS CLUBE

Para a infectologista, a testagem é um dos passos
mais importantes na luta contra o vírus HIV

Leo Lara

Lions Clube de Vespasiano dá
posse a novos Associados
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Coluna  do Pescador Paulo Diniz
Colaborou Kioshi Ishihara e Berenice,
da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Miguel 

A turma de Lagoa Santa

O Miguel Mussa de vez em
quando dá uma esticada até a represa
de um amigo nosso. Pega vários bons
peixes. São muitos, de várias quali-
dades e peixes grandes, mas, trazer
nem pensar. Nesta foto o Miguel
exibe uma bela matrinchã pescada
nessa represa. Contar onde é, eu não
vou contar!!!

Galo: campeões brasileiros em
1971 vibram com o bicampeonato
Vantuir, Humberto Ramos e Lôla enaltecem o título conquistado

pelo Atlético, que interrompeu a espera de 50 anos na fila
“Mexe com o coração, claro

que a gente se lembra de 1971”.
Desso modo, o ex-meio-campo
Lôla, expressou seu sentimento
logo após o Atlético conquistar o
bicampeonato brasileiro, nessa
quinta-feira (2), depois de uma vi-
rada história sobre o Bahia, por 3
a 2, na Fonte Nova. A viagem no
tempo não foi por acaso. Há 50
anos, Lôla e seus companheiros
entravam para a história ao des-
bancar o Botafogo, em pleno Ma-
racanã, e levar para a sede de
Lourdes a taça de primeiro cam-
peão brasileiro de futebol.

Na noite de quinta, a expe-
riência foi diferente. Da casa do
filho em Brodowski, cidade do in-
terior de São Paulo a 30 quilôme-
tros de Ribeirão Preto, onde
reside, o ex-jogador teve a sensa-
ção de milhões de corações que
pulsam em preto e branco e não
suportavam esperar nem mais um
minuto, após intermináveis cinco
décadas de angústia e sofrimento.

PUBLICIDADE
“Quando jogava, não sentia

esse peso. Torcendo é diferente,
embora eu seja uma pessoa tran-
quila. Tomara que não demore
mais tanto tempo (para ser cam-
peão)”, confessou”

Refeito da emoção, Lôla re-
petiu o que havia externado em
outras ocasiões. “Há sete ou oito
rodadas, falei que o Galo seria
campeão. Sabia disso tudo pelo
time, pelo equilíbrio, a qualidade
técnica. É merecedor porque tem
uma equipe fortíssima”, avaliou.

De sua residência na região
da Pampulha, em Belo Horizonte,
o ex-zagueiro Vantuir, compa-
nheiro de Lôla no título de 1971,
também não via a hora da espera
terminar. “O coração fica grande,
é uma satisfação enorme ver o
Atlético campeão e a gente acaba
voltando no tempo”, admitiu.

Ao comemorar o bicampeo-
nato alvinegro e destacar a festa
que tomou conta da capital mi-
neira desde a noite dessa quinta-
feira, Vantuir relembrou a chegada
dos campeões de 1971 à cidade.
“Havia uma multidão nos espe-
rando na Pampulha. Lembro-me
que passamos pela Praça 7 e as
ruas estavam tomadas. O Atlético
fez uma festa para nós que lotou a
sede de Lourdes”, recordou.

Título merecido
Campeão em 1971, Vantuir

O volante Rômulo Zanre, que
formava dupla com Adriano na cate-
goria de base do Cruzeiro, pode vol-
tar à Toca da Raposa. O time
estrelado negocia com o La Serena,
do Chile, a possibilidade de uma
troca por empréstimo até o fim de
2022 envolvendo um jogador do
atual elenco do Cruzeiro. A informa-
ção foi divulgada inicialmente pelo
site ‘Deus me Dibre’ e confirmada
pelo Super.FC.

O La Serena ofereceu Rômulo
por intermédio do empresário André
Cury. Permanece o interesse dos chi-
lenos no zagueiro Paulo, apesar da
negativa inicial passada pelo Cru-
zeiro por meio de sua comunicação.
As conversas com o atleta ainda

estão acontecendo e existe a disposi-
ção do clube em fechar o acordo com
o defensor envolvido na negociação.
Um novo elemento incluído foi o ata-
cante Zé Eduardo, sem espaço com
Luxa e que poderia ser uma opção
para os chilenos.

A história de Rômulo remete às
negociações que o Cruzeiro alinhou à
época com o Desportivo Brasil, onde
também envolviam as cessões do vo-
lante Éderson e do atacante Maurício.

O Cruzeiro teve nas mãos a pos-
sibilidade de adquirir Rômulo em de-
finitivo por R$ 700 mil. Mas acabou
não levando adiante a negociação e o
jogador transferiu-se para o La Se-
rena, onde já disputou 35 jogos e fez
dois gols.

O pessoal de Lagoa Santa sempre
curtindo a Amazônia. Quando não, para

não ficarem em casa, vão até os pesque-
pagues. Veja ai os resultados:

Lindo exemplar de tucunaré paca, lembrando
que no estado do Amazonas a pesca esportiva
(pesque e solte) é grande fonte de renda para

as famílias. Rio Urubu Amazonas
Rafael Freitas e seu parceiro de pescaria
Leandro, com dois belos tucunarés paca

Sr. Ailton Pereira e sua pirarara fisgada na Fazenda do Engenho. Ele exibe ainda um
belo exemplar de Surubim, parabéns pela bela pescaria!

Vantuir (em pé), Humberto Ramos e Lôla agachados

Arquivo/Agência O Globo

também estava em campo quando
o Galo perdeu o título de 1977, in-
victo, em pleno Mineirão. Na co-
brança de pênaltis, o São Paulo
ficou com a taça. O Atlético ainda
bateria na trave em mais quatro
oportunidades, ficando com o vice
(1980, 1999, 2012 e 2015).

Em 2021, porém, o ex-za-
gueiro confiava que a conquista
não escaparia. “O Atlético foi
campeão jogando muito bem e
mereceu. O Cuca fez um ótimo
trabalho e está de parabéns. Ele é
muito bom técnico e demonstrou
saber lidar com os atletas. Nunca
vi o Cuca ‘brigando’ com os jo-
gadores à beira do campo, fa-
lando mal na imprensa, como
muitos costumam fazer. Com
isso, foi bem recebido e respei-
tado”, avaliou.

Lôla também elogiou o tra-
balho do comandante alvinegro e
evitou apontar apenas uma peça
como destaque na campanha vito-
riosa. “O Hulk foi bem e se iden-
tificou muito com a torcida. O
Keno, autor dos dois gols contra o
Bahia, também joga muito. O
Alonso é um zagueiraço, como os
volantes Jair e Allan”, detalhou.

Galo de 1971 x Galo de 2021
O time de Cuca conseguiu re-

petir o feito da equipe dirigida por
Telê Santana, em 1971. Em mo-
mentos assim, as comparações
acabam sendo naturais, embora
estabelecer paralelo entre épocas
tão distintas acabe sendo algo
pouco factível.

“É difícil (comparar) porque
é tudo diferente, sem exceção.
Todos os campeões da Copa de
1970 pelo Brasil disputaram o
Brasileiro de 1971. Só tinha fera,
em todos os times. Jogadores ma-
ravilhosos. Com o passar do

tempo, perdemos muito dessa
qualidade. Tínhamos Jairzinho,
Paulo Cezar Caju, Gerson, Clo-
doaldo, Rivellino, Tostão... Era
muita gente boa em todos os clu-
bes. Não vou citar o Pelé, porque
ele não conta, mas a gente enfren-
tava Dirceu Lopes, Ademir da
Guia”, recorda-se Lôla.

No entendimento do ex-joga-
dor Humberto Ramos, o responsá-
vel por colocar a bola na cabeça
de Dario em 1971 e garantir o iné-
dito título dos mineiros diante do
Botafogo, em pleno Maracanã, há
pontos convergentes entre os dois
grupos campeões.

“A semelhança do nosso time
para o atual é a performance, a re-
gularidade. O time de hoje não é
de grandes estrelas, temos de ser
realistas. Mas, nosso time também
não tinha uma estrela. O Dadá
fazia a diferença, marcava muitos
gols, mas não era estrela. E, no
momento importante, a torcida foi
junto e fez a diferença. A torcida
junto é outra coisa, é outro time.
A torcida do Atlético é maravi-
lhosa”, elogiou.

Humberto Ramos pondera
que o Galo bicampeão é mais con-
junto do que individualidade, mas
elege seu preferido. “O Hulk fez a
diferença. É o melhor centroa-
vante do Brasil e tinha de ser o ca-
misa 9 da seleção brasileira. Foi a
melhor e grande a contratação do
Atlético”, enalteceu.

Ser bicampeão foi uma
grande façanha, mas em Minas
temos outro grande time que por
4 vezes já conquistou o título de
Campeão Brasileiro: o Cruzeiro
Esporte Clube. Para o Atletico
empatar com o Cruzeiro ele pre-
cisa ganhar mais 2 Brasileiros. 

Colaborou O Tempo

Rômulo pode voltar à Toca da Raposa
Pelo La Serena, do Chile, volante, de 21 anos, entrou em

campo 35 vezes e marcou dois gols


