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Prefeitura de Vespasiano prepara experiência
mágica e lúdica para celebrar o Natal
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Decoração descentralizada com muita luz levou a alegria levou o espírito de Natal para os
bairros Jardim da Glória, Morro Alto, além da região central. Iluminação cenográfica e
música levam o vespasianense a vivenciar uma experiência lúdica e emotiva

No dia 11 dezembro, a
Prefeitura de Vespasiano, através das secretarias municipais
de Meio Ambiente e Serviços
Urbanos e Cultura, Turismo e
Lazer, lançou o projeto Natal
de Luz nos bairros Jardim da
Gloria, Morro Alto e centro.
O lançamento do projeto
aconteceu na Praça de Juventude, no bairro Jardim da Glória. A praça recebeu uma
árvore de Natal com iluminação cenográfica e deixou o espaço mais colorido, acolhedor
e iluminado. Para celebrar o
mês mais festivo do ano, ainda
teve a apresentação do Coral
Primeiros Acordes e o Grupo
de Flauta Doce, da Escola Mu-

nicipal de Artes Capitão Carambola, que marcaram o momento cantando e encantando
os presentes com canções de
Natal.
Em seguida, na mesma

noite, centenas de pessoas se
reuniram no entorno da Lagoa
do Morro Alto para celebrar a
chegada do Natal de Luz. A
lagoa, o futuro cartão postal
de Vespasiano, recebeu uma
árvore flutuante com iluminação cenográfica, além de iluminação na ponte. O
momento foi celebrado com
muita música, aplausos e
fogos de Luz. Para selar a
noite o Coral Primeiros Acordes e o Grupo de Flauta Doce,
ambos da Escola Municipal
de Artes Capitão Carambola,
também deixaram o momento
ainda mais emocionante e
executaram lindas canções de
Natal. Para finalizar o evento,

IBGE abre 104 vagas para
recenseadores em Vespasiano

o artista Tom Irmandade também deu um show cantando
músicas de artistas nacionais.
O Natal Luz na região
central aconteceu no domingo,
12 de dezembro. Um show de
luzes, cores, músicas e movimentos. O vespasianense que
esteve presente no lançamento
da decoração vivenciou uma
experiência lúdica e emotiva
com o show de luzes desenvolvido pelo cenógrafo Vladimir Miranda. Para deixar o
momento ainda mais emocionante, o Coral Municipal de
Terceira Idade Lia Viana e a
Corporação Musical Nossa
Senhora de Lourdes, emocionaram adultos e crianças

executando as tradicionais
canções natalinas. O Coreto da
Praça JK também recebeu uma
decoração Natalina executada
pelo professor da Escola Municipal de Artes Capitão Ca-

rambola e cenógrafo, Cícero
Miranda.
No domingo também aconteceu a abertura da Casa do
Papai Noel, na galeria principal
do Palácio das Artes Nair Fonseca Lisboa, na região central,
que foi todo decorado e ornamentado especialmente para
abrigar a casa do Bom Velhinho.
Assim como o Palácio das Artes,
a Casa da Cultura também recebeu uma iluminação especial.
O Natal Luz ficará exposto até o dia 6 de janeiro de
2022, nas três regiões que
estão recebendo o projeto,
das 18 às 23h. E a Casa do
Papai Noel estará aberta até o
dia 6 de janeiro das 15 às 21h.

O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística realizará em 2022 o censo
demográfico. Em Vespasiano serão contratados 104 recenseadores.
Por ser um processo seletivo a nível nacional e contar com mais de 200 mil vagas espalhadas pelo país, se fazem necessários esforços para atingir localmente os moradores
da cidade, objetivando preencher as mais de 100 vagas temporárias disponíveis para o
município.
As inscrições para o processo seletivo abriram no dia 15 de dezembro e continuam até
o dia 29/12.
Mais informações no site www.ibge.gov.br

Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br
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MEIO AMBIENTE EM NOTÍCIAS Tempo de dar valor às pessoas

Em reunião com a Associação Mineira de Municípios (AMM), a secretária de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Marília
Carvalho Melo, anunciou novas e importantes medidas para a gestão da fauna doméstica em Minas
Gerais. Uma delas é o Edital Semad 03/2021 que
abre o processo seletivo de municípios para participação no Programa “Conheça seu amigo”. Por meio
do programa, serão doados para 50 municípios mineiros, microchips e leitores desses aparelhos.
Os municípios selecionados poderão fazer a
adesão, por meio de um Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável (Semad), num período de 12 (doze) meses, quando receberão microchips e leitores de microchips para serem
utilizados em cães e gatos provenientes de comunidades de baixa renda, de animais em situação de
rua que participem de algum programa de controle
reprodutivo municipal, de animais para adoção sob
tutela de Organizações da Sociedade Civil e animais de áreas prioritárias de superpopulação animal. A quantidade de microchips destinados será de
10% da população de cães e gatos dos municípios
selecionados
Os municípios interessados deverão realizar
inscrição entre 10 e 29 de dezembro de 2021, pelo
email fauna.domestica@meioambiente.mg.gov.br.
No dia 12 de janeiro, será feita a divulgação dos resultados, com o final sendo divulgado no dia 20 de
janeiro. “A partir daí será celebrado um Termo de
Cooperação Técnica, com a troca das informações
e entrega dos equipamentos”, explica Patrícia
Silva, gestora ambiental da Semad. Todos os requisitos para participação estão disponíveis no link
do Edital.
O superintendente de Gestão Ambiental da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), Diogo Melo
Franco, explicou que para participar serão observados critérios que já estão dispostos na Plataforma
e Dados Espaciais (IDE-Sisema), que possui informações como: estimativa de população canina por
município; cidades que já possuem convênio com o
Estado para castração e a proporção de cães para a
população humana. “É importante observar que o
trabalho é uma política pública voltada para as populações mais carentes”, complementou Diogo
Franco.
Diogo Melo Franco ressaltou, ainda, que a microchipagem é importante, pois, se o animal for
solto e encontrado vagando, o instrumento permite
identificar as condições dos animais.

Educação Ambiental e Humanitária

Outro ponto abordado na reunião, também voltado para os municípios, foi o projeto “Jovens Mineiros Sustentáveis”. Por meio do Edital Semad 02/2021,
serão selecionados municípios para implementação do
Projeto em escolas da rede municipal de ensino no Estado de Minas Gerais, contemplando alunos do ensino
fundamental II. A ação será realizada em 40 municípios, 80 escolas e envolverá 240 professores e 4 mil
alunos.
Os municípios selecionados também firmarão
Termo de Cooperação Técnica com a Semad, num
período de 12 meses e sem transferência de recursos
financeiros entre as partes. O projeto irá desenvolver
as temáticas de consumo consciente de água e energia, cidadania, gestão sustentável de resíduos sólidos e educação humanitária em bem-estar animal
nas escolas.
Segundo a diretora de Educação Ambiental e Relações Institucionais da Semad, Ana Cristina da Silveira, o edital é inspirado em projeto-piloto que aborda
ações de consumo consciente de água e energia, cidadania e gestão de resíduos sólidos.
“Na educação humanitária, o enfoque é o bemestar e cuidado com animais, prevenção a maus tratos,
obrigação e deveres dos tutores e adoção responsável”,
observa Ana Cristina.
As inscrições devem ser feitas entre os dias 10 e
29 de dezembro de 2021. Todos os requisitos para as
inscrições podem ser consultados no link. Os municípios interessados devem enviar suas propostas para o
email educacao.ambiental@meio ambiente.mg.gov.br

Capacitações

Outra iniciativa voltada para os municípios é o
projeto de capacitação de gestores municipais, especialmente aqueles com maior concentração de animais
domésticos proporcionalmente à população humana.
O projeto prevê a capacitação de veterinários para castração. Os profissionais serão indicados pela Prefeitura ou Consórcio Municipal que possuem programas
de castração.

tempo não está passando depressa, ele
está passando supersônicamente. Quando nos damos conta, filhos já cresceram,
se formaram, se casaram, netos chegaram e nós?
Claro que não necessariamente nesta ordem e alguns optaram por não ter filhos. Contudo, o
tempo voa assim mesmo, independentemente do
modo de vida ou da opção que se faz.
Nos dois anos passados (2020 e 2021) epidemias de doenças ou de caráter detonaram a
vida do planeta Terra. Construímos alguma
coisa? Conscientizamos sobre alguma coisa? Valorizamos os nossos? Aproveitamos para aprender e para ensinar?
Particularmente a experiência vivida com
minha mãe, que de uma hora para outra ficou inválida e superdependente de tudo e de todos;
estes questionamentos chegaram em boa hora.
Ela poderia ter morrido na cirurgia que
durou 14 horas. E aí?
Certamente não usamos adequadamente o
tempo com ela quando ainda estava saudável, dirigindo, cozinhando, trabalhando com artesanato
com muito talento. Não aproveitamos o tempo
para abraçá-la mais ou dizer por diversas vezes
que a amamos e que sempre nos fará falta. Não,
não usamos e nem falamos o suficiente.
Hoje sequelada embora lúcida, estão os filhos a planejar seu futuro. Sim, ela ainda terá um
futuro ainda que o tempo não perdoe.
Alguns sugeriram levá-la para o asilo e outros fizeram diversas sugestões. O que quero trazer aqui para reflexão, não é se os filhos estão
corretos ao pensar em casa de idosos.
É sobre o que damos mais importância. Se é
ao lado profissional que vem nos consumindo e
sugando ao máximo deixando nossa saúde precária. Tem também a zona de conforto pois a
opção de levar uma idosa para casa de algum
filho mudará toda a
rotina e, exigirá mais sacrifício de cada um. É falar sobre o desprendimento afetivo e não percebermos isto. É permitir

O

EXPEDIENTE

Semad lança programas voltados para a
proteção de animais domésticos

* Vanessa Arruda

que o tempo com outras coisas tenha mais valor
e pronto. É sobre resistir às mudanças de pensamentos, de atitudes e acreditar que os outros são
mais importantes do que a sua própria família.
Saulo Subira disse que “a nossa importância
está tão fixada no profissional, no valor de nossos
interesses, nos horários, nos compromissos, que
quase ninguém deixa um tempo para viver
mesmo.
E pior ainda, quase ninguém deixa um
tempo para os outros! Nos aglomeramos em multidões todas as manhãs, dividimos espaços com
outros sonhos, com outras histórias e sequer demonstramos interesse nisso.
(...) todos têm tem uma família em casa, tem
uma esposa, um marido, um irmão, uma mãe, um
pai ou até mesmo um animalzinho lhe esperando.
Todo mundo é importante para alguém. Acredito
que é possível parar um pouco para enxergar isso,
porque a vida passa muito rápido. Se você tem,
beije seus pais e diga o quanto eles são importantes. Alguns vão até se surpreender! Se você
tem, abrace seus avós, vocês não têm ideia de
como é triste querer e não poder mais! Mas faça
mesmo, porque o tempo passa muito rápido e
quando a gente parar para pensar, já era!”
@saulo.subira
* Vanessa Arruda - Jornalista,
Pós-Graduada em Marketing Político,
Mestra em Administração, Poeta, Escritora
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Benefício da Iluminação de Led já chegou
a 90% da região central de Vespasiano

Desde julho que o vespasianense vem acompanhando
a mudança, gradativa, da iluminação pública da região
central. A implantação do
serviço, um feito inédito no
município, é um trabalho da
Prefeitura de Vespasiano,
através da Secretaria de
Obras e Serviços Públicos.
Divido em três fases,
cerca de 90% da região central do município já foi beneficiada com a troca da
iluminação pública por lâmpadas de led. Já foram contemplados os bairros Célvia,
Fagundes, Jardim Alterosa,
Nova Granja, Lourdes, Názia
I e II, centro, Jardim Itaú,
Santo Antônio, Distrito Industrial, Caieiras, Vale Formoso, Vista Alegre, Condomínios Rosa dos Ventos e
Gran Park. No total foram
trocadas mais de 3 mil lâmpadas.

Novo transporte coletivo
municipal já está atendendo
a população vespasianense
Dezembro - 2021
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A diferença é perceptível a olho nu.
As próximas etapas vão
contemplar os bairros Imperial, Angicos, Jardim da Glória, Vila Esportiva, Gávea,
Morro Alto, Nova Pampulha,
Vida Nova, até chegar ao
Bairro Sueli, pois são mais de
12 mil lâmpadas e o serviço
tem que ser realizado por
fases, contemplando todas as
regiões.

A Avenida Thales Chagas foi beneficiada com a
iluminação de led na 1ª etapa

A Secretaria de Obras
enfatiza que as novas lâmpadas de led além de deixar
a cidade mais iluminada e
segura, geram uma grande
economia, pois diminuem o
valor da conta de luz do
município, têm durabilidade
de cerca de 10 anos e o
custo com a manutenção é
menor.

A equipe realizando a traca das lâmpadas
no Bairro Fagundes.

Coluna Jurídica

Profissionais das áreas da
saúde, vítimas de Covid-19,
tem direito à indenização
Foi promulgada em 26 de março de 2021, a
Lei 14.128/21, que concede indenização aos profissionais de saúde que venham a ficar incapacitados para o trabalho ou que venha a óbito em
decorrência da Covid-19.
A presente lei dispõe sobre compensação financeira a ser paga pela União aos profissionais e
trabalhadores de saúde que, durante o período de
emergência de saúde pública de importância nacional decorrente da disseminação do novo coronavírus (SARS-CoV-2), por terem trabalhado no
atendimento direto a pacientes acometidos pela
Covid-19, ou realizado visitas domiciliares em determinado período de tempo, no caso de agentes
comunitários de saúde ou de combate a endemias,
tornarem-se permanentemente incapacitados para
o trabalho, ou ao seu cônjuge ou companheiro, aos
seus dependentes e aos seus herdeiros necessários,
em caso de óbito.
Quem tem direito a receber? Profissionais de
saúde que venham a ficar incapacitados para o trabalho ou venha a óbito em decorrência da Covid19, são exemplos: médicos, fisioterapeutas,
nutricionistas, fonoaudiólogos, enfermeiros, biomédicos, assistentes sociais, biólogos, farmacêutico, psicólogos, técnico e auxiliar de enfermagem,
técnico em radiologia, técnico em nutrição e dieté-

*Dra. Danielle Barbosa
Advogada

tica, técnico em análises clínicas, técnico em hemoterapia, auxiliar de laboratório de análises clinicas, maqueiros.
Existem ainda outras áreas que não são da
saúde, tais como: copeiras, auxiliar administrativos
em hospitais, segurança dos hospitais, auxiliar de
lavanderia, condutor de ambulância, auxiliar de necrotério, coveiros, entre outros.
Faz constar que os profissionais acima citados,
na época do fato, devem estar trabalhando. Isto é,
não adianta ser médico e vir a óbito em decorrência
de Covid-19, se na época o mesmo não trabalhava
como médico ou estava aposentado, por exemplo.
O valor é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) fixo, em caso de invalidez permanente ou
óbito. E mais R$10 mil reais por ano até filho
menor completar 21 anos, ou 24 anos, se for estudante. E, em caso de dependentes com deficiência,
existem valores específicos.
Mas quem recebe? Tornando-se permanentemente incapacitado para o trabalho, o incapaz recebe a indenização, ou em caso de óbito, a
indenização ira a seu cônjuge ou companheiro, aos
seus dependentes e aos seus herdeiros necessários.
Para maiores informações ou esclarecimentos,
procure um advogado.
Fiquem atentos!

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.

A empresa Expresso Unir, assumiu, desde o
dia 13 de dezembro, o transporte coletivo de Vespasiano para os próximos seis meses. A Prefeitura de Vespasiano, através da Secretaria de
Defesa Social, realizou o processo de contratação emergencial da Expresso Unir depois do
contrato com a Viação Buião ter sido suspenso
unilateralmente, pois a prestadora de serviços de
transporte público não teve condições de atender
a demanda da cidade.
De acordo com o Procurador Geral do Município, Rodrigo do Carmo Faria, “a substituição da
empresa prestadora de serviço de transporte coletivo foi realizada o mais rápido possível, respeitado os prazos estabelecidos por lei e assegurando
ao antigo concessionário o acesso à ampla defesa”.
Vespasiano vai vivenciar uma nova era no
transporte coletivo municipal. A Expresso Unir
se comprometeu realizar as viagens em ônibus,
com qualidade, conforto e segurança para passageiros e funcionários. Além disso, fiscais juntamente com os agentes da Transvesp, estão
realizando o acompanhamento diário das catracas, do cumprimento dos horários e a limpeza interna do transporte coletivo.
Os valores das tarifas praticadas pela Expresso Unir são de R$3,65 (três reais e sessenta

e cinco centavos) para as linhas 0614, 0914 e
1114 que vão atender as regiões do Morro Alto,
Nova Pampulha, Nova York, Gávea e Sueli, respectivamente, e a linha 0114 vai atender ao
Bairro Bela Vista com a tarifa no valor de
R$5,60.

Linha 0114

A tarifa da linha 0114, que atende o bairro
Bela Vista e adjacências tem o valor de R$5,60,
pois era uma linha intermunicipal e passava por
outro município (São José da Lapa), e tinha seu
o valor estipulado pelo DER-MG.
Por determinação do Executivo Municipal
um novo ajuste está sendo discutido, para que o
trecho passe a ter o mesmo valor dos outros.
Visto que a linha que atende a região do Bela
Vista tem um novo itinerário e não mais atravessa o município de São José da Lapa para chegar a região. O novo itinerário da linha 0114 vai
passar pela MG-010, estrada velha que liga a
MG-010 à MG-424, até chegar aos bairros que
compõem a região.
Durante estes 180 dias em que a Expresso
Unir vai realizar o transporte coletivo municipal
em caráter emergencial, o processo licitatório
será preparado pela Prefeitura de Vespasiano.
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Lions Clube de Vespasiano, encerra o
 HERMES PARDINI
semestre leonistico, com saldo positivo, Início do ano é oportunidade
alegria e bom companheirismo

O Lions Clube de Vespasiano, comemorando o
final do semestre leonistico, promoveu duas reuniões
festivas no início de dezembro. A primeira, aconteceu
no dia 04 de dezembro organizada pela assessoria do
programa Leãozinho, Cal Marilza Castro e Karla
Castro.
O Programa, tem como escopo, a iniciação das
crianças, a prática do serviço voluntário e a socialização das mesmas na ajuda aos menos favorecidos.
As tarefas dos mesmos podem ser sintetizadas na
coleta de lacres e tampinhas de plástico, que são doadas a hospitais que possuem tratamento oncológico.
As assessoras Marilza e Karla Castro, escolhidas
pela presidente Edite Buéri, não mediram esforços para
agradar os leõezinhos e seus familiares que compareceram ao evento.
Já no dia 06 de dezembro foi a vez dos associados

do clube se reunirem para fazerem a avaliação dos trabalhos realizados bem como fazerem a já tradicional
Confraternização de Natal. A reunião contou com a
presença da maioria dos membros do Clube que, conjuntamente, avaliaram os trabalhos positivamente, apesar das dificuldades provocadas pela Pandemia.
Durante a realização da reunião administrativa, um dos
pontos de pauta foi o reexame do Código de Ética do
Leão, que contou com a participação efetiva de todos
os membros presentes. Finalizada a parte administrativa, com os relatórios apresentados pelos tesoureiro,
secretário e presidente, passou se ä parte festiva do encontro com a troca de presentes do amigo oculto e ato
continuo foi servido um delicioso jantar de congraçamento, marcado pela alegria e companheirismo, traduzido nos votos de Boas Festas e Feliz Natal a todos!
Registramos os acontecimentos:

para colocar a saúde em dia
Pesquisa revelou que cresceu o número de pessoas
que negligenciaram acompanhamento médico e
prevenção por meio de exames laboratoriais

O ano de 2022 já começou
e o início desse novo ciclo é
uma oportunidade para refletirmos especialmente sobre saúde
e qualidade de vida. Momento
de chamar a atenção para um
dado alarmante e que se tornou
uma preocupação adicional no
decorrer da pandemia.
Uma pesquisa feita em
2021 pela Sociedade Brasileira
de Patologia Clínica/Medicina
Laboratorial (SBPC/ML) e pela
Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial (CBDL) revelou que o descuido com a saúde
aumentou durante a crise epidemiológica, não só na frequência
ao médico para acompanhamento de doenças, mas também
na prevenção por meio de exames laboratoriais.
Conforme o levantamento,
durante a pandemia, 43% dos
entrevistados reduziram suas
consultas médicas. Junto com a
menor ida ao médico está a redução dos exames laboratoriais.
O estudo revelou que 58% decidiram adiar ou fazer com menor
frequência os exames durante a
pandemia. Apenas 1% aumentou esta frequência e 41% disseram não ter mudado esta rotina.
O epidemiologista do Hermes Pardini, José Geraldo Leite
Ribeiro, alertou para outro aspecto fundamental nesse contexto: as vacinas. “Muitas
pessoas estão começando o ano
com as vacinas atrasadas. Com
o retorno das aulas presenciais e
com um convívio social maior é
essencial colocar a caderneta de
vacinação em dia”, orientou.
De acordo com o epidemiologista, com a retomada das atividades presenciais aumenta o
risco de transmissões de doenças. “É indispensável que as

O epidemiologias do Hermes Pardini, José Geraldo Leite Ribeiro,
alerta para a importância de colocar todas as vacinas em dia
pessoas retomem todos os controles médicos que eventualmente estejam atrasados. Os
exames de rotina são fundamentais para auxiliar na prevenção
de diversas doenças”, reforçou.
E se o desafio é melhorar a
qualidade de vida, mantendo-se
ativo para cuidar do equilíbrio
entre mente e corpo, vale lembrar que os exercícios físicos –
realizados com orientação profissional -, fazem parte desse
cuidado e também estão associados a uma melhora da função
imunológica, otimizando as defesas do organismo diante de
agentes infecciosos.

Dessa maneira, colocando a
saúde em primeiro lugar, o início desse novo ano também
pode significar um recomeço
mais saudável, cheio de disposição e com muito mais energia.
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
laboratoriais, basta entrar em
contato pelo número, que também é WhatsApp: (33) 32286200. A unidade de atendimento
ao público em Vespasiano fica à
Av. Portugal, 27, Centro.

O início do ano é mais uma oportunidade de retomar o
acompanhamento médico e a realização de exames
laboratoriais para prevenir diversas doenças

E M N OT Í CI A S
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Paulo Diniz em Sociedade
Jussara e Luís Otávio

Aconteceu no altar da Igreja Matriz de Nossa Senhora da
Saúde, em Lagoa Santa, a união matrimonial de Luís Otávio e Jussara. Ele é filho de Luís Shane Kayser e Márcia Fonseca Lisboa
Kayser. Ela é filha de Ademir de Apolônia (in memoriam) e Alice
Tomaz de Apolônia.A cerimônia foi realizada no dia 04 de dezembro de 2021.
Veja algumas fotos do acontecimento

ANIVERSARIANTES DE JANEIRO
Dia 01- Valter José Menezes; Dia 02- Saulo F. Viana, Rodolfo Marcos Santos de Souza, Rubens Araújo Beghini, Niviane Faria de Carvalho Alves,
Raíza Kelly Durães Gomes; Dia 03- Rhana E. A. Mussa, Cláudia Adriana Fonseca Rocha, Elazir Oliveira Caldeiro, Renata C. Fonseca Diniz, Fábio
Ronald Fonseca Nassif, Valéria Silva Araújo; Dia 04- Carla Luciene Soares Viana; Dia 05- Margarete Gelmini Machado, Lucas Fonseca Vieira; Dia
06 – Matheus Sachetto Fonseca Costa; Dia 07- Andréa Pereira de Jesus; Dia 09- Vânia das Graças Diniz Carvalho; Dia 11- Ercy Alves de Souza;
Dia 12- Jorge Felipe Esteves Borges, Rodolpho César Castilho Reis; Dia 13- Carlos Henrique Pinto Dias; Dia 14- Francele Vasconcelos, Daniela
Rocha Costa; Dia 16- Ângela Maria Souza Lima Viana, Luiz Fernando Araújo; Dia 17- José Nicolau de Oliveira Lima; Dia 18- Ana Cláudia Souto
Murta, Custódio Antunes de Morais, Belkis do Valle Fonseca Ferreira, Vanda Ziderich Xavier; Dia 19- Hérika Janaína Fernandino, Alexandre Silva
de Aviz; Dia 20- Karina Viana Diniz Cruz; Dia 21- Karoline de Oliveira Bretas, Siléia Mara Fonseca Lage, Inês Maria Braga Paixão; Dia 23- Mara
Lúcia Fernandes, Ildefonso Marques Gomes Resende, Lucas Viana Brasileiro, João Henrique Aviz Salles; Dia 24- Luiz Felipe Mussa Rocha Fonseca; Dia 26- Matheus Lucas Nunes Diniz, Helder Adriano Pena; Dia 27- Fabiano A. Carvalho Bretas; Dia 28- Francieles Angelis Sales, Linda Salim
Salomão, João Bispo Donizzeti Batista; Dia 30- Breno Kamei Aarão; Dia 31- João Bosco dos Santos, Léa Marise Cerqueira C. Mussa, Ricardo Fonseca Carvalho, Enízia Soares dos Santos, Marcos Vinícius Mota Lopes
A todos, os cumprimentos do Jornal Vespasiano em Notícias com o desejo de muita paz, saúde e prosperidade!

Kelen é fisioterapeuta

Kelen de Souza
Silva, filha de Marlene
de Souza Silva e Geraldo Antônio da Silva
(in memoriam) formando-se em fisioterapia pela Faculdade
Universo, em Belo Horizonte.
Desejamos à nossa
amiga muito sucesso na
carreira escolhida. Temos a certeza de que
será vitoriosa. Parabéns!!! Felicidades!!!

VN MULHER
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Culinária

Elzinha Viana

Torta de Bacalhau

Ingredientes:
1 e ½ de batata
1 kg de bacalhau
3 colheres (sopa) de óleo ou azeite
2 dentes de alho
½ colher (sopa) de coloral
1 lata de molho de tomate
1 copo de azeitona
1 lata de milho
1 lata de ervilha
2 caixas de creme de leite
2 copos de requeijão
300g de muçarela
1 colher de manteiga
2 tabletes de caldo de galinha

Modo de preparo:
Purê
Cozinhe a batata e amasse. Acrescente a manteiga, uma caixa de creme de leite e um tablete
de caldo de galinha. Leve ao fogo até formar
um purê.

Molho de bacalhau
Em uma panela coloque o óleo e doure o alho.
Acrescente o coloral e o molho de tomate. Adicione o bacalhau desfiado e dessalgado, o
milho, a ervilha, a azeitona, um copo de água,
e um tablete de caldo de galinha.
Deixe apurar. Reserve
Em um refratário, coloque o purê de batata.
Misture o requeijão e o creme de leite e coloque sobre o purê.
Despeje o bacalhau. Cubra com a muçarela.
Leve ao forno por cerca de 20 minutos.

Bolo de Reis

Ingredientes:
1 xícara (chá) de leite
1/2 xícara (chá) de óleo
3 ovos
2 xícaras (chá) de açúcar
3 xícaras (chá) de farinha de trigo
1 colher (sopa) de fermento em pó químico
1/2 xícara (chá) de damasco picado
1/2 xícara (chá) de ameixa picada
1/2 xícara (chá) de nozes picadas
1/2 xícara (chá) de uva-passa preta sem sementes
1/2 xícara (chá) de cereja picada
1 colher (sopa) de raspas de laranja
Margarina e farinha de trigo para untar
Cobertura:
1 xícara (chá) de açúcar de confeiteiro
3 colheres (sopa) de água
Modo de preparo:
Bata o leite, o óleo, os ovos e o açúcar no liquidificador até ficar homogêneo.
Despeje em uma tigela, adicione a farinha, o

fermento, o damasco, a ameixa, as nozes, a
uva-passa, a cereja e as raspas e misture com
uma colher.
Despeje em uma fôrma de buraco no meio de
média untada e enfarinhada e leve ao forno
médio, preaquecido, por 30 minutos ou até
dourar.
Retire, deixe amornar e desenforme.
Para a cobertura, misture o açúcar e água até
dissolver.
Se necessário adicione mais água.
Espalhe sobre o bolo.
Se desejar, decore com cerejas e folhas de
manjericão ou hortelã.

Dicas úteis para o Lar - Limão
Onde e como utilizar

Manchas de ferrugem: se misturar a própria casca do limão com sal, funcionando como
um esfregão, é uma pasta ótima contra as manchas de ferrugem na nossa casa. Experimente!
Remover gordura de louças: Adicione 1
xícara de chá de suco de limão puro dentro do
seu frasco de detergente manual de louças. Vai
prolonga-lo e torná-lo muito mais eficaz.
Azulejos do banheiro: utilize um pano embebido em suco de limão diluído em água, pois
demasiada acidez do limão também pode danificar o vidrado do azulejo. Contudo, assim ficarão limpos e muito brilhantes. No final, passe
um pano de camurça para lhes puxar o brilho.
Depois, com uma escova de dentes já velha,
passe nas juntas e aí poderá usar um pouco de
vinagre.

Roupas ou
tecidos amarelados: como os
fazer ficarem
de novo brancos? Ponha as
peças de roupa
ou os tecidos
em questão de
molho durante
algumas horas
em água quente com limão cortado aos pedaços
e algum suco de limão. As roupas ficaram mais
claras.
Cobre, latão e alumínio: o limão e o sal
misturados fazem maravilhas para trazer de
volta o brilho dos seus utensílios.

Saúde - O Pilates

Você sabe o que é Pilates?

Pilates é um método de condicionamento físico
criado pelo alemão Joseph Pilates, no início do século 20. Quando criança, Pilates sofria de raquitismo e estava praticamente condenado a acabar
numa cadeira de rodas. Estudou medicina oriental,
anatomia e fisiologia humana. Desenvolveu centenas de exercícios e inventou aparelhos para exercícios. Praticando o próprio método, superou suas
limitações e chegou a ser ginasta e mergulhador.
Dores – Os exercícios do pilates promovem o fortalecimento da musculatura abdominal e favorecem o realinhamento da coluna. Dessa forma, é
muito indicado para quem sofre de dores nas costas.
Corrida – Você gosta de praticar corrida? Estão

saiba que praticá-la de maneira incorreta pode
causar diversas lesões. Ao promover maior controle do corpo e reeducar a respiração, o pilates
pode ajudar a evitar lesões graves em médio e
longo prazo.
Estresse – No pilates, a respiração é um dos princípios fundamentais. Ao concentrar a sua atenção
na respiração, a pessoa adquire maior poder de
controle sobre o corpo. Isso faz com que a pessoa
lide melhor com situações de estresse e nervosismo.
Fraturas – O pilates também ajuda a prevenir fraturas decorrentes da osteoporose. Ao trabalhar
com a força muscular, ajuda a modelar a estrutura
óssea por meio de estímulo mecânico. Aumentando a coordenação motora, melhora o equilíbrio
do corpo, e isso contribui para evitar quedas.

Rotary Club de Vespasiano encerra o 2021 com saldo positivo
E M N OTÍ C I A S

O Rotary Club de Vespasiano comemorou no dia 6 de dezembro mais um ano de bons serviços prestados à comunidade. Durante a reunião, o presidente José Luiz Durães fez um balanço das
atividades do Clube destacando a distribuição de cestas básicas, a
cessão de cadeiras de rodas e banho, o apoio ao Asilo Nossa Senhora da Conceição, entre outras atividades. Destacou ainda o
companheirismo entre os sócios buscando o Ideal de Servir.
Prosseguindo, o presidente convidou a companheira Edna
Dada para coordenar a brincadeira de amigo oculto que foi muito
divertida.
Ainda na oportunidade os companheiros cantaram o “Parabéns para você” homenageando o companheiro Nardy Moreira de
Oliveira pelo seu aniversário comemorado no dia anterior, 5 de
dezembro. Veja algumas fotos do amigo oculto.
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Companheiro Nardy e sua esposa Maria Helena. Ele o
aniversariante homenageado pelos companheiros presentes

 ARTISTAS DA TERRA

“Cantar e atuar são formas de contar uma história. Temos a missão de fazer
isso da maneira mais verdadeira possível para, assim, alcançar o público”

*Pamella Aguiar - Jornalista

Atriz, cantora e dubladora
são apenas alguns dos talentos da
artista Kátia Assis, que sempre
admirou o trabalho de atores e
atrizes da TV, especialmente pela
emoção que transmitem através
dos personagens. Essa admiração
deu lugar a vontade de conhecer
a prática do ofício, com o objetivo
de entender como funcionava e o
que teria que desenvolver para se
tornar uma profissional da área.
Seu primeiro curso foi na
Escola de Teatro PUC Minas,
onde descobriu suas habilidades e
teve muito incentivo de professores e colegas. “Foi onde recebi as
primeiras lições sobre a arte de
atuar, através de aulas teóricas e
práticas, além de participar das
montagens que a escola produzia
ao final de cada semestre letivo”.
Logo depois da formação
em teatro, começou a fazer aulas
na Babaya Casa de Canto, referência em Belo Horizonte, no ensino do canto popular. Ela explica
que lá aprendeu as técnicas vocais, além da experiência prática
em ensaios abertos e shows promovidos pela escola.
Em seguida, vislumbrando a
possibilidade de atuar no teatro
musical, veio o estudo da técnica
do belting contemporâneo, com o
músico, ator e professor Beto Sorolli. Em 2019, passou a integrar o
Coral Lírico da Faculdade de Medicina da UFMG, sob a regência
da maestrina Riane Menezes.
Sobre a dublagem, Kátia diz
que surgiu naturalmente, uma vez
que para participar de trabalhos
como dubladora, o primeiro requisito era o registro profissional

de atriz. Assim, algum tempo depois
de formada, a convite de amigos que
são dubladores e diretores de dublagem, teve suas primeiras experiências e, desde então, não parou mais.
Em 2014 a artista iniciou seu
trabalho como Agente Cultural, em
Belo Horizonte, atuando no órgão
público responsável pelo desenvolvimento de políticas de incentivo à
cultura. “Trabalho que considero de
essencial importância, pelo apoio
técnico e financeiro aos artistas locais na execução dos seus projetos”,
enfatiza.
Sempre na busca por novos conhecimentos, ao longo da carreira,
ela tem participado de vários cursos,
oficinas, workshops e imersões, que
lhe permitem um contato frequente
com as inúmeras facetas da expressão vocal e corporal, seja no teatro,
na música ou no audiovisual.
Em mais de 15 anos de carreira, atuou em 19 espetáculos teatrais para os públicos adulto e
infantil, sendo os mais recentes
“Somos todas Simone de Beauvoir”
e “A Patinha Feia” e recebeu, em
ambos, a indicação ao Prêmio Copasa Sinparc de Artes Cênicas, nas

categorias de Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Atriz.
Ela também integra o “Coral
Vozes de Aço”, que em breve lançará seus clipes musicais, nos
quais ela interpreta canções com
temáticas ativistas, juntamente
com outros artistas de Belo Horizonte e região. Como dubladora,
interpretou inúmeros personagens
de filmes, séries e desenhos animados para canais a cabo e plataformas de streaming.
Como cantora, produziu
cinco shows. O último deles estreou em 2019, o espetáculo solo
“Katya Kantriz – Do anonimato
ao estrelato”, com direção artística
e preparação vocal de Babaya Morais. “Há alguns meses, trabalho
na produção independente do meu
sexto show musical, em dueto
com o ator, cantor e diretor Ary
Nóbrega, que vai contar com um
trio de músicos. A proposta artística é de um repertório composto
por duetos clássicos da história da
música, em canções nacionais e
internacionais, incluindo trilhas
sonoras, musicais da Broadway,
pop rock, entre outras”.
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Ronaldo Fenômeno anuncia compra Coluna do Pescador
do Cruzeiro por R$ 400 milhões
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Paulo Diniz

Colaboraram Kioshi Ishihara e Berenice,
da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Ex-jogador do clube mineiro afirma que “tem muito a retribuir”
à Raposa; detalhes do negócio ainda serão anunciados

Anamaria
Gonçalves Pereira
da Silva, sempre fez
boas pescarias no
Pesqueiro Pesque e
Paz Fazenda do
Açude. Além de
tilápias, tambaquis,
pirararas, surubins,
ela pode conferir
esse belo exemplar
de Bagre-ariaçu
fisgado no
pesqueiro

Divulgação

O Cruzeiro terá investimento realizado pelo ex-atacante Ronaldo Nazário na casa
dos R$ 400 milhões. Ele comprará 90% das ações da SAF.
O ex-jogador do clube confirmou o acerto junto do presidente da Raposa, Sérgio
Santos Rodrigues. O fechamento do acordo foi realizado
em São Paulo e comemorado
pelo agora “dono” do clube
mineiro
“Feliz demais de ter concluído essa operação. Dizer
que tenho muito a retribuir
ao Cruzeiro, levar o Cruzeiro aonde ele merece estar.
Temos muito trabalho pela
frente. Peço ao torcedor que se
conecte outra vez ao clube, ir
ao estádio, porque vamos precisar de muita força e união.
Temos muito trabalho e ambição para fazer o Cruzeiro novamente. Não temos nada que
comemorar ainda, mas temos
muita ambição” disse Ronaldo.
O investimento de Ronal do será realizado por meio da
empresa Tara Sports, segundo
comunicado da XP. O clube
mineiro tinha outras duas propostas efetivas em mão.
A transação vislumbra o
reequilíbrio financeiro e operacional do departamento de
futebol do clube, com um
plano de crescimento sustentável de médio e longo prazo. A
conclusão da transação está
sujeita à finalização de uma
série de condições precedentes
- diz o comunicado.

Anamaria e o
tucunaré fisgado na
represa de Três
Marias MG
Ronaldo com a camisa do Cruzeiro após acordo
O Cruzeiro irá anunciar
mais detalhes durante a semana. Ronaldo Fenômeno será
acionista majoritário do Cruzeiro SAF, constituída há duas
semanas pelo clube. Nessa
sexta, a compra pelo ex-atacante foi viabilizada por uma
decisão realizada em assembleia pela Raposa.
Ronaldo, de 45 anos,
atualmente também é dono do
Valladolid, clube da Segunda
Divisão da Espanha. Em 2018,
adquiriu 51% das ações por 30
milhões de euros. A expectativa é que haja uma interação
maior entre os clubes agora.

Segundo o diretor da XP
Investimento, Pedro Mesquita,
que conduziu a operação, ainda precisam ser acertados detalhes para concluir a operação.
“O futebol no Brasil tem
que mudar a forma de gestão.
Ainda tem que resolver muitas
coisas para concluir a operação. Tem uma dívida grande
do Cruzeiro. A gente tem toda
a tramitação, renegociação
para fazer. Mas é um início da
nova trajetória”.
O primeiro anúncio realizado foi do diretor da XP Investimentos, Pedro Mesquita.

Em um post no Twitter, ele confirmou a compra. O clube mineiro confirmou a negociação.
O presidente Sérgio Santos Rodrigues, durante live,
comentou sobre o negócio realizado com o ex-jogador:
“O clube que revelou
o Ronaldo para o mundo,
agora o Ronaldo está abrindo
as portas para o mundo de
novo. Um trabalho muito bem
feito e costurado há um tempo.
Já conhecido como presidente,
agora acionista majoritário
do Cruzeiro SAF”.

Ryan, um futuro
promissor

Edição g1

O pequeno atleta vespasianense, Ryan Lucas Aquino de
9 anos, filho de Reinaldo Aquino e Mônica Aquino integrante dos times de futebol (Clube Meritus de Contagem e
M.D.O de Vespasiano) vem brilhando e encantando nos gramados e nas quadras de MG, enfileirando títulos e premiações individuais, o pequeno craque tem um futuro promissor
pela frente. Nesse ano foram 6 títulos conquistados e um
vice-campeonato, jogando por essas respectivas equipes.
Tendo conquistado no mês de novembro o título mais
importante a Iberleague MG,
que garantiu a equipe Meritus
representar MG na Iberleague
BR no mês de janeiro em S.P.
Ryan Lucas agora é atleta do
SUB-10 do América Futebol
Clube. O pequeno craque vespasianense se inspira em
grandes craques da nossa cidade como Buião e Éder
Aleixo, para trilhar o mesmo
caminho de sucesso e levar o
nome da nossa querida Vespasiano para o Brasil e se
Deus quiser para mundo. Sucesso Ryan Lucas!

Matheus (Universo do Pet) realizou um sonho de muitos pescadores
que vão ao Rio Juma no Amazonas. Fisgou um tucunaré açú de
mais de 80 cm. Nessa pescaria realizada em novembro 2021, 23
pescadores se aventuram no lago do Maçarico

Além de tucunarés açú,
o Edwaldo (loja Late e Mia)
pegou um belo exemplar
de aruanã na pescaria
realizada para Rio Juma
no Lago do Maçarico,
no Amazonas, em 2021.
Parabéns a todos os
clientes da Loja O Pescador
de Lagoa Santa MG, pelas
belas fotos e excelentes
pescarias realizadas
em 2021

