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�AUXÍLIO EMERGENCIAL DE VESPASIANO

Município vai liberar Auxílio Emergencial
para os atingidos pelas chuvas

Com solidariedade e de mão dadas superamos as dificuldades

De acordo com o boletim expedido
pela Prefeitura de Municipal de Ves-
pasiano em 17 de fevereiro, já são 225
mortes na cidade. 
Durante o período da pandemia,

foram confirmados 10.120 casos de
Covid19 e mais 1919 em investigação,

em Vespasiano. Destes, 9.619 tiveram
alta, 501 em acompanhamento, 296
óbitos descartados e 225 óbitos confir-
mados. 
Os bairros com a maior incidência

de casos confirmados são: Morro Alto
com 1.169 casos; Célvia 1.130; Nova

Pampulha 1.072; Gávea 772; Caieiras
727; Jardim da Glória 569; Santa Clara
539 e Serra Dourada com 504 casos
confirmados. 

Preserve-se
As autoridades sanitárias recomen-

dam que, com um poder muito maior
de transmissão da ômicron, é necessá-
rio que a população siga as mesmas
orientações de combate à cepa ante-
rior. Usar máscara, lavar sempre as
mãos, usar álcool em gel ou 70% e
manter o distanciamento social.

A equipe conferiru item por item dos documentos solicitados. Equipe preparada e orientada estava a postos para atender à todos.

Os vespasianenses atingidos pela chuvas compareceram ao Paço Municipal para requerer o Auxílio Emergencial.

Misssa Solene

Coronavirus: são 225 óbitos confirmados em Vespasiano

Desde o dia 31 de janeiro,
as pessoas que foram atingidas
pelas fortes chuvas do começo
do ano, estão realizando um ca-
dastro junto à Prefeitura de Ves-
pasiano, através da Secretaria de
Desenvolvimento Social, para
requerer o Auxílio Emergencial
Vespasiano, uma ação inédita no
município. 

O cadastro foi realizado do
dia 31 de janeiro até 10 de feve-
reiro no auditório do Paço Mu-
nicipal e do dia 14 de fevereiro
até 1º de março na sede da Se-
cretaria de Desenvolvimento
Social, no Bairro Célvia. Até o
fechamento desta edição mais
de 200 pessoas (moradores, co-
merciantes, empresários e pro-
fissionais liberais) fizeram o
requerimento do benefício. 

O benefício será pago para
todos aqueles que apresentarem a
documentação necessária dos

siano, o projeto de lei para aju-
dar, em caráter excepcional, os
moradores e os micros e peque-
nos empresários e comerciantes
que tiveram suas residências e
estabelecimentos comerciais
atingidos pela enchente, com
prejuízos materiais. 

Além disso, ela destacou
que os imóveis comerciais e re-
sidenciais, que foram atingidos
pela enchente, serão isentos de
IPTU no ano de 2022. 

Serviço: saiba como
solicitar o auxílio
O mutirão para solicitar o

Auxílio Emergencial vai até o dia
1º de março, na sede da Secreta-
ria de Desenvolvimento Social. O
formulário para solicitar o benefí-
cio está disponível no site vespa-
siano@mg.gov.br, aba Serviços
para o Cidadão/formulários.

danos causados pela enchente do
Ribeirão da Mata. E, de acordo
com a lei, vai beneficiar os imó-
veis residenciais com o valor de
até R$ 3.000,00 (três mil reais).
Já para os imóveis comerciais
atingidos pela enchente, serão be-
neficiados da seguinte forma: 

Depois do apoio dos verea-
dores, que uniram forças em
prol da comunidade, a Prefeita
entrou, ao vivo, nas redes so-
ciais, juntamente com os verea-
dores presentes, para anunciar
que protocolaria no dia seguinte,
na Câmara Municipal de Vespa-

- Comércio, profissionais li-
berais em geral e MEI – Micro-
empreendedor Individual, irão
receber R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais); 

- Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte vão receber
R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

- Demais pessoas jurídicas,
inclusive igrejas e templos rece-
berão o valor de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais). 

O pagamento será vincu-
lado a um benefício por cada ca-
dastro de IPTU e todos os
valores serão pagos em parcela
única.

Feito inédito
Sensibilizada com os danos

causados pela cheia do Ribeirão
da Mata, a Prefeita de Vespa-
siano, Ilce Rocha e a Secretária

de Desenvolvimento Social,
Nayara Rocha, buscaram enten-
der a difícil situação de cada
vespasianense atingido pela en-
chente, pois, elas próprias, já so-
freram, por diversas vezes com
este mesmo problema quando
moravam próximo ao Ribeirão
da Mata. 

Após as águas do Ribeirão
da Mata terem voltado para o
leito normal e parte da cidade ter
sido limpa, no dia 17 de janeiro,
a prefeita Ilce Rocha e a presi-
dente do Comitê de Crise,
Nayara Rocha, chamaram os ve-
readores para uma reunião, com
o objetivo de pedir o apoio de
todos na aprovação do projeto
de lei para ajudar comerciantes e
moradores atingidos pela en-
chente, com o pagamento de um
auxílio emergencial.

Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes
comemora 100 anos no Dia da Padroeira
No período de 1° a 11 de

fevereiro foi realizada a 100ª
Festa de Nossa Senhora de
Lourdes, Padroeira da Paró-
quia e do Município de Vespa-
siano. 

Neste ano a celebração foi
um tanto reduzida em função
da pandemia que vem cres-
cendo com a variante ômicron.
Feita uma consulta entre os pa-
roquianos, a maioria optou por
transferir a grande festa para o
mês de maio pois maio é tam-
bém o mês de Maria. 

Para fevereiro foi mantida
uma programação simples e
resumida. A celebração teve
início no dia 1º de fevereiro
com a reza do Terço Mariano

e Terço da Misericórdia pe-
dindo o fim da pandemia. Às
19 horas foi celebrada Missa
pelo fim da pandemia e oração
pelos 101 nos da Arquidiocese
de Belo Horizonte. 

No dia 02, quarta-feira,
Festa de Apresentação do Se-
nhor e dia dedicado a Nossa

Senhora da Luz, com a reza
dos Terços, Missa e Benção
das Velas. 

A partir do dia 03, quinta-
feira, até o dia 10, quinta-feira
foram rezados o Terço, Missas
foram celebradas principal-
mente pelo fim da pandemia. 

No dia 11 de fevereiro,

sexta-feira, o Dia da Padroeira
da Paróquia e do Município,
foram rezadas duas missas
pela manhã. Visita motorizada
durante jubilar de Nossa Se-
nhora de Lourdes, rezado o
Terço e seguindo-se Missa de
encerramento. 

Grande Festa em Maio
Por causa da pandemia,

que vem crescendo com a va-
riante ômicron, o número de
contaminações tem feito au-
mentar as internações. Por
isso, foi feita uma consulta aos
paroquianos cuja maioria
optou para transferir a Grande
Festa para maio, que é o mês
de Maria.
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Tema polêmico, complexo e com alta carga
emocional! Não é nada fácil enfrentar uma traição,
parece que o mundo vem abaixo e ficamos até sem
chão, não é? É uma enxurrada de dúvidas, misto de
tristeza, desolação e ódio. Passada essa primeira im-
pressão emocional, inicia-se a tomada de decisão:
permanecer na relação enfraquecida ou seguir
adiante, iniciando os preparativos para separação,
um divórcio. É nesta fase que surgem diversas dúvi-
das, dentre elas, se essa traição alterada em alguma
coisa as linhas do divórcio no Brasil, como a divisão
dos bens, guarda de menores, pensão alimentícia ou
o prazo de conclusão do processo.

Então, vamos à verdade: O término de casa-
mento por traição interfere em que no divórcio no
Brasil? Traiu e sai “ileso/a”? Em alguns países, a
traição altera profundamente o procedimento de di-
vórcio, como na Inglaterra e Estados Unidos. Uma
das explicações é o Commum Law, a base do sistema
jurídico enraizado nos costumes e decisões anterio-
res (não existe código civil ou código penal, como
no Brasil). Nos moldes brasileiros, baseado sistema
civil law, o adultério não é mais crime desde 2005,
após a alteração do Código Penal e a discussão sobre
a possibilidade de pagamento de indenização é longa
pontual na jurisprudência.

Existe um consenso no Brasil: o cônjuge que
traiu não perde o direito à divisão dos bens nem à
guarda dos filhos, porém... O Superior Tribunal de
Justiça, reconheceu que, apesar de não ser crime, “a
traição no casamento e na união estável é descum-
primento de dever conjugal que acarreta a aplicação

de sanções ao infiel, porque infidelidade é compor-
tamento indigno e quem é infiel, mesmo sendo de-
pendente do marido ou da esposa, não tem direito à
pensão alimentícia, a infidelidade ofende a auto es-
tima do consorte traído e também a sua reputação
social, ou seja, sua honra.” (Agravo em Recurso Es-
pecial n. 1.269.166 – SP – SP).

Conclui-se, pela decisão da nossa corte maior,
que, quem trai comprovadamente, o cônjuge que
traiu, não terá direito à pensão alimentícia para si.
Quanto à guarda e à pensão para os filhos, o adulté-
rio nada influi, por força do artigo 1632 do Código
Civil de 2002. Outros comportamentos inadequados
poderão influenciar na questão da guarda dos me-
nores, como, por exemplo, violência, agressividade,
abandono e transtornos de personalidade que com-
prometam a saúde física e/ou mental dos menores.

E a divisão dos bens? Caso a traição não seja
superada e o divórcio seja o caminho escolhido, a
divisão dos bens seguirá o regime escolhido no ca-
samento, na união estável ou no pacto antenupcial
sem alterações. Explica Flávio Tartuce, em seu “Ma-
nual de Direito Civil”: os filhos têm direito à convi-
vência familiar e aos pais, cabe o dever de ter os
filhos em sua companhia. Como sempre, quando tra-
tamos de divórcio e seus efeitos, cada caso precisa
ser analisado e delineado para formação de um pa-
recer técnico jurídico adequado. Esse artigo trata de
linhas gerais e não é uma sentença definitiva. 

Para mais informações ou esclarecimentos, pro-
cure um advogado.

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 

A verdade: Quem
traiu, perde os

bens no divórcio?

Estudo desenvolvido por alunos da
Faseh auxilia no diagnóstico da Covid19

Trabalho foi apresentado durante o
II Congresso de Diagnóstico por Imagem

A pandemia que afetou o
mundo tem modificado de forma
impactante a rotina de toda a so-
ciedade. Médicos e especialistas na
área da saúde ao redor do planeta
têm buscado formas de diferenciar
o Covid-19 da pneumonia, já que
os sintomas são muito similares e
podem confundir o diagnóstico.
Um dos desafios apresentados é di-
ferenciar os padrões radiológicos
da atual doença devido a seme-
lhança com os achados na pneu-
monia pneumocócica.

Um estudo apresentado no II
Congresso Mineiro de Diagnóstico
Por Imagem, que ocorreu em ja-
neiro deste ano, por um grupo de
estudantes do curso de medicina da
Faseh- Faculdade da Saúde e Eco-
logia Humana, integrante do ecos-
sistema Ânima Educação, eviden-
ciou a importância do uso de exa-
mes complementares de imagem
no diagnóstico diferencial das
pneumonias causadas pelo Covid-
19 e a pneumonia pneumocócica.

“Esse trabalho foi desenvol-
vido pelos alunos Yuri Costa
Anjos, José Maria Rettore Junior,
Leonardo Turquette Lellis do Vale
e Mauro Marques Lopes do curso
de medicina. Teve uma aceitação
muito boa no congresso e foi
aprovado por unanimidade, evi-
denciando que a Faseh propor-
ciona aos estudantes muito mais
do que conhecimento, mas ofe-
rece oportunidades para que de-
senvolvam seus talentos e
habilidades”, observa Adirson
Monteiro de Castro, professor da
Faseh e orientador do estudo
“Análise comparativa dos exames
de imagem na Covid-19 e pneu-
monia adquirida na comunidade”.

A medicina, desde o apareci-
mento da pandemia, tem incansa-
velmente trabalhado em prol de
novas maneiras de confirmar o
diagnóstico e, claro, a partir daí
oferecer tratamentos mais asserti-
vos, contribuindo para que menos
pessoas sofram as consequências

graves da doença. A doença cau-
sada pelo vírus SARS-CoV-2 pos-
sui seu diagnóstico confirmado pela
manifestação clínica e laboratorial,
os principais exames laboratoriais
são o RT-PCR que consiste em um
método de biologia molecular que
amplifica e identifica o material ge-
nético do vírus (RNA). Além disso,
são utilizados exames sorológicos
nos quais são dosados no sangue os
anticorpos que na Covid-19 apare-
cem por volta de sete dias após o
início dos sintomas, mas como
pode apresentar  resultados falsos-
negativos o RT-PCR é o exame la-
boratorial padrão-ouro para o
diagnóstico da Covid-19.

Os métodos de imagem são
pouco específicos para Covid-19,
pois podem ser facilmente confun-
didos com outras doenças que aco-
metem as vias aéreas e pulmões
como, por exemplo, a pneumonia
adquirida na comunidade. Exames
de imagem do tórax como a tomo-
grafia computadorizada podem
mostrar sinais típicos de pneumo-
nia por COVID-19 ou outros agen-
tes, auxiliando no diagnóstico
diferencial e progressão da doença.

“Esse estudo baseou-se em
uma revisão integrativa da litera-
tura, método que consiste na cons-
trução de uma análise ampla da
literatura existente, construindo
discussões sobre métodos e resul-

tados de pesquisas e reflexões
sobre a realização de futuros estu-
dos. Dos 227 artigos encontrados
sobre o tema, foram revisados 20
no total”, informa o professor Adir-
son que é mestre em Ciência e Tec-
nologia das Radiações.

Diante da importância do
quadro apresentado pelos pacien-
tes infectados e da alta transmissi-
bilidade, torna-se importante a
resolução de métodos diagnósticos
com melhor eficácia e de maior efi-
ciência no manejo, motivo pelo
qual, considerando o uso da ultras-
sonografia pulmonar no trato de
pacientes, de forma não invasiva e
com atendimento em pacientes
ambulatoriais.

“Importante salientar que a ul-
trassonografia é um método diag-
nóstico sem radiação ionizante e de
baixo custo. Apresenta uma sensibi-
lidade de 94%, especificidade de
97%, intervalo de confiança de 95%
e intervalo de curva ROC de 0,99.
O que oferece uma maior acurácia
para pneumonias no geral. Além
disso, considerando a alta taxa de
transmissibilidade do Covid-19,
apresenta risco diminuído, uma vez
que pode ser realizado por apenas
um profissional, bem como permite
a proteção por plásticos e a fácil hi-
gienização”, informa Yuri Costa
Anjos, um dos alunos envolvidos
no estudo apresentado.
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Nova Pampulha recebe escola infantil para 400 crianças
A maior escola de educação infantil do município tem capacidade para assistir 400 crianças. Comunidade
compareceu para ver, de perto, as instalações da nova unidade escolar, que já está em funcionamento

Educação entrega Kit escolar e novos uniformes
para todos os alunos da Rede Pública Municipal

17 mil estudantes da Rede Municipal de Ensino de Vespasiano estão recebendo
kits com uniforme, material escolar e de prevenção à COVID-19

Instalações modernas, acolhedores e com acessibilidade.

O corpo docente da creche e as autoridades. A Prefeita Ilce Rocha recebeu o carinho dos alunos.

A Prefeita Ilce Rocha fala da qualidade do material adquirido.

Kits de
material
escolar,
uniformes
e de
presenção
à COVID.

Crianças
da Rede
Municipal de
Ensino de
Vesapsiano
recebem os kits
de material
escolar,
uniformes e de
prevenção à
COVID-19.

Os pais e responsáveis
pelas crianças que residem no
Bairro Nova Pampulha e região
estão mais tranquilos. Agora
eles podem sair para trabalhar e
deixar os filhos em uma uni-
dade escolar onde terão muito
carinho, cuidado e um ensino
de qualidade. É assim que a
Prefeitura de Vespasiano, atra-
vés da Secretaria de Educação,
orienta a direção das escolas da
Rede Municipal de Ensino, que
os alunos tenham sempre, um
tratamento humanizado. 

Seguindo todos os protoco-
los de segurança contra a
COVID-19, a unidade de edu-
cação infantil foi inaugurada no
dia 20 de fevereiro e reuniu di-
versas autoridades como a Pre-
feita Ilce Rocha, o Deputado
Federal Pinheirinho, o Vice-pre-

feito Zé Wilson, vereadores, se-
cretários municipais, diretoras
escolares, toda comunidade es-
colar e os moradores do Bairro
Nova Pampulha e região.

A solenidade começou com
as emoções a flor da pele com o
momento de oração em forma
de canção apresentado por Ga-
briele Oliveira, Uellisson Lima
e o maestro Roberto Júnior. Em
seguida os alunos das Escolas
Terezinha Maria Bernardo e
Bárbara Maria Salomão fizeram
belas apresentações artísticas.
Abrindo oficialmente a soleni-
dade, o Maestro Roberto Júnior
executou, no saxofone, o Hino
Nacional Brasileiro. 

Em seu discurso a Prefeita
de Vespasiano, Ilce Rocha, falou
da felicidade de inaugurar uma
escola infantil no Bairro Nova

Pampulha. “A comunidade sem-
pre pedia que a região tivesse
uma unidade que assistisse à
educação infantil para que as
crianças estivessem em um am-

biente saudável, colorido, lú-
dico, próprio para que pudessem
exercitar a imaginação e apro-
veitassem a infância como deve
ser”, frisou Ilce. E continuou
muito emocionada “Que Deus
ilumine a cada um de vocês, a
família de vocês, que cubra de
luz, de bênçãos e que vocês se
espelhem nessa grande mulher.
Uma mulher de trajetória firme
Terezinha Maria Bernardo”.

O Deputado Federal, Pi-
nheirinho, salientou da alegria
de participar desse momento
tão importante para a comuni-
dade do Bairro Nova Pampulha
e região. “Quero falar aqui do
trabalho desenvolvido pela ges-
tão Ilce Rocha. Um trabalho

ímpar e que tem sido referência
para outros municípios em
Minas Gerais. E isso muito me
orgulha, pois sei do trabalho e
da competência desta grande
mulher que não tem medido es-
forços para deixar a cidade
cada vez melhor. Prova disso é
a inauguração desta que é a
maior escola de educação in-
fantil do município”, discursou. 

A Secretária de Educação,
Laís Castro Brant, falou da
emoção da inauguração dessa
creche. “Trabalhei por 16 anos
na Escola Municipal Bárbara
Maria Salomão e sempre pedia
às administrações anteriores
que atendessem a demanda
aqui da região. Precisou de uma
mulher, vinda da área da edu-
cação para entender a necessi-
dade desta obra. Obrigada
Prefeita Ilce Rocha por realizar

não só o sonho da comunidade,
mas dos educadores que lecio-
nam e lecionaram aqui no
bairro também”, desabafou ela.  

A unidade escolar terá a di-
reção da educadora Ilca Pereira
que agradeceu a oportunidade.
“Estar na direção de uma escola
é desafiador, entretanto o amor, a
paixão pela educação e pelas
crianças serão os condutores para
que o nosso trabalho seja reali-
zado com toda a excelência”. 

A representante da família
da homenageada, Meire Lúcia
Coelho, ressaltou que, a uni-
dade de ensino está recebendo o
nome de uma pessoa que viveu
a vida inteira nessa comunidade
e que sempre fez o bem e aju-
dava a todos. “Que toda a co-
munidade cuide e zele por este
patrimônio, assim como ela fez
com as pessoas desta região”.

Os alunos da Rede Munici-
pal de Ensino de Vespasiano re-
tornaram às aulas presenciais
com uma grande novidade não
só para eles, mas para os pais
também, com a entrega de kits
de material escolar e de preven-
ção contra a COVID-19 e novos

uniformes. No último dia 14 de
fevereiro, a Prefeita de Vespa-
siano, Ilce Rocha, o Vice-Pre-
feito, Zé Wilson, e a Secretária
de Educação, Laís de Castro
Brant, fizeram a entrega simbó-
lica nas escolas municipais Se-
bastião Fernandes, no Bairro

Célvia, Prefeito Marconi Issa,
no Bairro Jardim Encantado, e
na Creche Danieli Dias Tercete,
no Bairro Gávea.

Pela quarta vez, todos os
cerca de 17 mil alunos da rede
municipal, do ensino infantil ao
EJA, estão recebendo o kit de
material escolar. Todos os alu-
nos estão recebendo pela se-
gunda vez o kit de uniforme que
conta com uma camisa com
mangas, uma camisa sem man-
gas e um short. Para os alunos
do ensino infantil ainda tem um
agasalho de mangas compridas.
Para finalizar, a Secretaria de
Educação teve o cuidado de pre-

alunos, uma economia para os
pais também que podem investir
o dinheiro que seria gasto com
material e uniforme com outras
necessidades”, disse, emocio-
nada, a Prefeita. 

A Secretária de Educação,
Laís de Castro Brant destacou
que tudo foi preparado com
muito cuidado. “Tudo foi pen-
sado e organizado com muito
carinho pela equipe da secreta-
ria de educação, a pedido da pre-
feita Ilce Rocha. Os materiais
foram cuidadosamente prepara-
dos para atender a fase escolar
do aluno. Queremos ressaltar
que para os alunos do maternal o
material é de uso coletivo e fica
na unidade escolar”, informou.  

parar um kit de prevenção con-
tra à COVID-19 contendo uma
nécessaire, duas máscaras e uma
mini squezze. 

A Prefeita de Vespasiano,
Ilce Rocha, enfatizou a impor-
tância deste ato. “Eu, enquanto
educadora, sempre sonhei que
todos os alunos tivessem o ma-
terial escolar completo e de qua-
lidade. Quantas vezes escutei
pais falarem que, não queriam
enviar o filho para escola porque
o colega tinha todo o material e
eles não podiam comprar.
Então, hoje o estudante vespa-
sianense tem um material de
qualidade e igual para todos os

Mais livros para as
bibliotecas das escolas 
Após a entrega simbólica

dos uniformes, kits escolares e
de prevenção contra a COVID-
19, a Prefeitura de Vespasiano
entregou também mais de 30 mil
livros para as bibliotecas das es-
colas da Rede Municipal de En-
sino, para ampliar o acervo e
incentivar a leitura. Todas as uni-
dades escolares vão receber os li-
vros para expandir o seu acervo
de acordo com a faixa etária dos
alunos assistidos pela escola.
São diversos títulos, autores, co-
leções, fantoches e bonecos para
incentivar a leitura e o interesse
de crianças, jovens e adultos.
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E-commerce é aposta de artesãs para ampliar a renda
Projeto da UFMG originou novas estratégias de atuação da Imani Anna

Lions Clubes de Vespasiano e Lagoa
Santa, em campanha integrada para os que so-
freram com as enchentes, faz entrega de signi-
ficativa quantidade de material de limpeza,
roupas de camas, vestuário e calçados; tudo
entregue a Associação Paroquial Vespasiano
(ASPAV)

Agradecimentos aos doadores e aos com-
panheiros que se envolveram em mais esta
campanha.

Uma pickup repleta de produtos. Parabéns
aos leões de juba larga que exerce de fato o
slogan:_” onde há uma necessidade há um
leão!”

A escala de vencimentos
do Imposto sobre a Proprie-
dade de Veículos Automotores
(IPVA) 2022 inicia em 21 de
março e termina em 31 de
maio, para todos os veículos
automotores rodoviários usa-
dos, variando de acordo com o
número final da placa. O prazo
para pagamento à vista com
desconto de 3%, é de 21 a
25 de março, conforme o nú-
mero final da placa.

Para consultar o valor do
seu IPVA 2022, tenha em mãos o

número do Renavam do veículo. 
O pagamento do IPVA

pode ser feito pelos seguintes
meios:
� Diretamente nos guichês de

caixa ou terminais de autoa-
tendimento (É necessário
estar em posse do número
do Renavam)

� Guia de Arrecadação

As bonecas pretas produzidas
artesanalmente por cinco mulheres
de Vespasiano, significam renda e
representatividade. Em meio à
pandemia da Covid-19, as artesãs
responsáveis pela Imani Anna,
como é chamado o negócio, preci-
saram se adequar a um antigo cha-
mado para fortalecer a presença
dos produtos no mundo digital.

Contudo, antes mesmo dessa
necessidade de se adequar aos fe-
chamentos das feiras, onde as
vendas estão concentradas, as em-
preendedoras perceberam que era
necessário aprimorar a gestão do
negócio.

Novos conhecimentos
“A princípio, a gente enten-

dia que empreender é técnica e ar-
tesanato. Mas na prática, não é tão
simples. E a gente percebia alguns
gargalos”, conta Ana Paula Soa-
res Medina, artesã que integra o
Imani Anna.

Essa percepção foi o que esti-
mulou o grupo a participar do edi-
tal de 2018 do Programa Colmeia,
da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), que tem o obje-
tivo de promover conhecimento
por meio de oficinas e rodas de
conversas sobre empreendedo-
rismo, gestão financeira e a utili-
zação de ferramentas de marketing
digital para produtores da econo-
mia popular solidária.

Com a participação nas ofici-

nas do Colmeia, o grupo Imani
Anna começou a pensar em pon-
tos específicos e definir quem era
o público das bonecas e dos bone-
cos de pano, a persona do em-
preendimento e todo o processo
de gestão que faz a engrenagem
funcionar, conforme conta a artesã
Ana Paula Medina.

Mensalmente, em 2020, as
artesãs produziram em média 15
bonecas por mês, de variados mo-
delos, sendo que o preço de cada
uma era em torno de R$ 84. No
entanto, a produção em 2021 os-
cilou e a Imani Anna teve uma
baixa no número de pedidos, dado
que o grupo acredita representar a
queda também no poder de com-
pra da população.

O trabalho para a produção
de cada artesanato leva, em
média, cinco horas até a finaliza-
ção. No entanto, as artesãs traba-
lham por processos. A cada dia,
uma das etapas é cumprida: corte
das roupas, do “corpo”, costura e
demais passos. Os insumos utili-
zados são, em sua maioria, tecido
de malha, tricoline, fibra de sili-
cone, lã e tinta própria para tecido,
e a produção considera, ainda, a
utilização de retalhos.

A busca pela formação se
tornou uma constante na vida das
mulheres artesãs, que, além da
venda do artesanato, têm diferen-
tes fontes de renda. Recente-
mente, o grupo realizou cursos de

fotografia para realçar a beleza e
os detalhes trazidos nas peças pro-
duzidas e seguiram ativas nas
redes sociais.

“A pandemia nos obrigou a
andar por um caminho que a
gente ainda não conhecia. Nós ti-
vemos a sorte de conseguir o au-
xílio (emergencial) para todo o
grupo e, ao mesmo tempo, busca-
mos mais conhecimento em mar-
keting, redes sociais, para chegar
ao nosso cliente”, afirma Ana
Paula Medina.

A artesã lembra também que
para itens de artesanato é impor-
tante que as pessoas tenham con-
tato com o produto. Apesar disso,
os resultados com o engajamento
nas redes sociais logo foram sen-
tidos. Hoje, o Imani Anna é mais

conhecido e cresceu enquanto
empreendimento, sendo que as
vendas on-line é que estão garan-
tindo a maior parte da renda re-
sultante da comercialização das
bonecas.

O impacto positivo da nova
gestão do negócio, e que é fruto do
incentivo do Colmeia, é que a com-
plementação da renda das artesãs se
torna mais expressiva. Contudo,
um segundo segredo para a gestão
dos negócios está em um ponto
para lá de especial: entender o pro-
pósito daquilo que se faz

“Por várias vezes nós pensa-
mos em desistir de fazer as bone-
cas. A produção começou em
2007, com a passagem de muitas
mulheres. E hoje somos cinco. E a
cada dificuldade a gente repen-

sava a existência do empreendi-
mento. E durante esses anos a
gente tentava identificar por que
as pessoas gostavam tanto das bo-
necas pretas. Até que percebemos
que é pela falta de representativi-
dade. E se ver em um produto é
muito importante, ter referência”,
diz Ana Paula Medina, que acres-
centa que o objetivo é trazer for-
talecimento da cultura
afro-brasileira enquanto missão.

O Programa Colmeia
Conforme explica a profes-

sora da Faculdade de Ciências
Econômicas (Face) da UFMG, Si-
belle Diniz, o Colmeia é um pro-
grama de extensão de longa
duração criado em 2014 e que é
composto por diversos projetos
que buscam apoiar os produtores
na comercialização de itens, pres-
tando assessoria por meio de cons-
truções pensadas conjuntamente.

No período anterior ao início
da pandemia da Covid-19, a pró-
pria Face recebia feiras de econo-
mia popular solidária com a
exposição dos produtos dos em-
preendedores aprovados no edital
para participação nos eventos e no
Colmeia. Naquele momento,
eram realizadas oito feiras de ar-
tesanato anualmente, com a apre-
sentação de 10 a 12 produtores.
Em média, a cada semestre 40
grupos de produtores faziam parte
das oficinas do Programa.

“A feira era esse lugar de co-
mercialização e onde eram feitas
também as atividades formativas,
com trocas entre os produtores e
formação para nossos estudantes
que aprendiam muito ali e cons-
truíam soluções para os selecio-
nados”, explica a professora
Sibelle Diniz.

Atualmente, o Colmeia rea-
liza o trabalho de forma remota e
realiza, principalmente, apoios à
comercialização não presencial,
com a monitoria de, em média, 50
grupos de produtores. Com a pan-
demia, o Programa estruturou
conteúdos para que os produtores
da economia popular solidária se-
lecionados tivessem conheci-
mento sobre as vendas on-line e
em redes sociais, além de reuniões
virtuais para o compartilhamento
de experiências dos próprios arte-
sãos e artesãs.

“A gente sabe que para a
maior parte dos produtores houve
perdas, queda de rendimento. Por
isso, a nossa ideia era que eles con-
seguissem recompor ao menos
uma parte com o comércio digital.
E a gente percebe dois grupos de
produtores: um grupo que conse-
guiu se estruturar bem durante a
pandemia, que já tinha facilidade
com isso, e outro que tem mais di-
ficuldade com a tecnologia e que
só agora estão se recompondo
com o retorno das feiras presen-
ciais”, observa Sibelle Diniz.

IPVA 2022: Confira as datas

ESCALA DE VENCIMENTOS:
FINAIS COTA ÚNICA/

DE PLACA 1ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª PARCELA
MARÇO ABRIL MAIO

1 e 2 21 25 25
3 e 4 22 26 26
5 e 6 23 27 27
7 e 8 24 28 30
9 e 0 25 29 31

Lions Clube
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Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  FFEEVVEERREEIIRROO//MMAARRÇÇOO

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

Fevereiro
Dia 21: Érica de Oliveira, Sandra F. Mansur Santos,

Raíssa Martins da Silva, Rosilene Loscha; Dia 22: Lauro de
Souza Marques, Solange Gonçalves Dias; Dia 23: Juliana Ma-
rani Barbosa, Leilane Marani, Bruno Henrique Aviz Salles; Dia
24:Eduardo Rios Fonseca, Ana Alice Rocha, Laura H. Fischer
de Oliveira; Dia 25: Edimar Sena Lima (Shaulim), Alexandra
Marinho Viana, Roney Marani Dourado, Sandra Cardoso Gui-
marães; Dia 26: Bernardete de L. Salles Cardoso, Michele
Assis Salomão, Aloma de Oliveira Batista; Dia 27: Samuel
Marani Faria, Maria Helena de Paula Araújo; Dia 28: Sthefane
M. Soares Oliveira.

Março
Dia 2: Rosely Maria Viana, Andréia Albano Duarte, Mô-

nica de Oliveira Costa, , Rutinéia Corrêa Campos, Viviane Ci-
ríaco Oliveira; Dia 3: Heloísa Vercesi dos Santos, Samuel

Aguiar Sabino, Luigi Reis Ribeiro, Márcio Antônio de Oli-
veira, Daniele Costa Fonseca; Dia 5: Marcelo Castilho Diniz,
Laís Georgina Vercesi dos S. Fernandes, Robson Ogando, Ro-
geres Ogando; Dia 6: Flávia de Souza e Silva, Heloísa Diniz
Carvalho;Dia 7: Paulo César de Oliveira;Dia 8: Cátia Maria
Carrijo Duarte, Roberta Barbosa Santos, Cléria Eunice Teixeira
Xavier, Zulmira Gelmini dos Santos, Silvânia Gelmini Ata-
demo; Dia 9: Marilene Fonseca Corrêa, Alfredo Albano
Duarte, Bráulio Marcos B. Resende, Valderez Maria Dada Oli-
veira; Dia 10: Dea Soares Fonseca Valente, Salim Antônio Sa-
lomão, Waltério Eustáquio Viana, Elsi Lopes Viana, Ricardo
Alexandre M. Pimentel; Dia 11: Cláudia Beatriz Moraes, Fe-
lipe Azevedo Borges, Ângelo M. Barbosa Fonseca, Karina de
Paiva Lopes, Pedro Henrique Aviz Salles; Dia 12: Lauro Ba-
tista Soares, Rosângela M. Menezes, Fernando Lessa de
Moura, Carla E. Esteves Borges; Dia 13: Gláucia Henriques
Lisboa, Rogério Oliveira Machado, Izabella Cristina Mota

Lopes; Dia 14: Abmael de Souza da Silva, José de Souza
Viana, Virgílio Martins da Costa, Francine de Souza Mansur,
Marilza Castro P. Cruz; Dia 15: Márcia Maria Campelo Diniz,
Lucinéia Carrijo Pereira, Paula Cristina Tomaz Fagundes de
Araújo, Rodrigo Duarte da Costa, José Antônio Santana Palma,
Andréa do Carmo Faria; Dia 16: Neida Elaine Soares Viana,
Paulo Diniz Cruz, Meire Ane Gonçalves da Silva Costa, Sybele
Maria Freire da Silva; Dia 17: Joyce Giovana Fonseca Matos,
Ilce Alves Rocha Perdigão, Luiz Gustavo da S. e Silva, An-
selmo Domingo;, Dia 18: João Bosco Arrede, Patrícia Maria
Perdigão,  Igor Machado Malaquias, Wladimir Machado Ma-
laquias, Maria José Silva Pinto Dias, Marcos José Campelo
Diniz; Dia 19: Michele Araújo Dada; Dia 20: Luciene Érica
Rocha, Moacir Soares Fonseca, Nina Rosa F. Viana, Alexandre
Braga de Oliveira Lima; Dia 21: Natália da Cunha Macedo,
Frederico A.de Paula Fonseca, Careni Isabela G. dos Santos,
Sílio Alexandre Fagundes; Dia 22: Simone Gelmini Araújo,

João Bosco dos Santos Júnior; Dia 23: Giuliana Araújo Ata-
demo, Maurício Aguiar Dornas; Dia 24: Gisele Onete Marani
Bahia, Marcos Rogério Tocafundo, Marcelo Eduardo F. Rocha,
Rita de Cássia Campos Araújo, Patrícia de Paula Tocafundo;
Dia 25: Sônia Silva, Aline V. Gelmini dos Santos, Luiz Otávio
Fonseca L. Kayser, Flaviana Cruz Silva, Igor Rodrigo Duraes;
Dia 26: Flávia da Cruz Cassemiro; Dia 27: Glauco R de Souza,
Marília Marani Barbosa, Alba Valéria de Barros Silva, José
Caldas de Souza, Senhorinha Venícia Cruz Costa, Edna Aguiar
Malta Fonseca, Rogério Satiro, Robson Beghini; Dia 28: Edna
Aparecida Batista, Celeste de Araújo Sena, Sandra Cunha dos
Santos de Brito Silva, Paula Murça Machado Rocha, Natália
Costa Dada, Jane de Araújo Aires, Giorgia Silva; Dia 29: Ana
Beatriz Morelli Araújo, Walber José Reis, Marilza Fonseca
Garcia, Vanessa F. F. Garcia; Dia 30: Vera Lúcia Vilela Mo-
reira, Célio César Pena; Dia 31: Érika Francine de Souza Quei-
roz, Salomé Aguiar Sabino, Alex Fernandes de Oliveira.

Custódio
O Custódio Antunes de Morais comemorando o seu aniversá-

rio de 94 anos em 18 de janeiro. Na oportunidade se reuniram na
casa do aniversariante os filhos, genros e netos, que foram cantar
os parabéns para o dono da festa. 

Ao Custódio Antunes, nossos parabéns desejando-lhe muita
paz e saúde. Felicidades.

Letícia
Letícia Rezende Biacalho e Carvalho comemorou os seus 19

anos em 24 de janeiro. Ela é filha de Rejane Bicalho e Diógenes
Carvalho. Festa em família. Marcaram presença os avós, tios e pri-
mos. Um abraço para Letícia. 

Por falar na família Bicalho, Rejane também comemorou mais
um aniversário em 16 de janeiro. À Rejane nossos cumprimentos
desejando felicidades.

Raíssa
Nossa assessora Raíssa Martins da Silva também contou novo

tempo em 21 de fevereiro. À nossa eficiente parceira nossos para-
béns. Desejamos felicidades, muita paz e saúde. Um grande
abraço.

Albano, o Traia

O Antônio Domingos
Albano, carinhosamente
chamado de Traia, contou
tempo em 20 de fevereiro. 

É lógico que houve co-
memoração. Foram lhe
abraçar os filhos, genros,
noras, sobrinhos e netos.
Uma festa muito gostosa
entre familiares. O Traia co-
memorou 82 anos bem vivi-
dos. Desejamos felicidades,
muita paz e muita saúde.

Gustavo Faria comemorou aniversário
Gustavo, filho de Rodriguinho Faria e Glenda Cris-

tina celebraram no último dia 17 de janeiro o primeiro
aninho de vida do caçula. Festa de alto nível marcou a

comemoração. Parabéns ao Gustavo e seus pais, su-
cesso e felicidades a todos. 
Fotos de Rillary Fotografias.
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CCuulliinnáárriiaa

Ingredientes:
5 batatas com casca
Sal, pimenta do reino e
cheiro verde picado a gosto
1 lata de creme de leite
1 colher (sopa) de manteiga
1 colher (sopa) de óleo
1 cebola em cubos
1 dente de alho picado
2 xícaras (chá) de frango
cozido e desfiado
1 lata de milho verde es-
corrido
1 lata de palmito picado (300gr)
¼ de xícara (chá) de azeitona verde picada
½ xícara (chá) de requeijão cremoso
1 xícara (chá) de queijo mussarela ralado
5 colheres de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:
Cozinhe a batata em água fervente com sal
por 15 minutos ou até amaciar. Escorra e
passe ainda quente no espremedor. Descarte
as cascas.
Em uma tigela acrescente o creme de leite, a

manteiga, sal, pimenta e misture.
Aqueça uma panela com o óleo, e, fogo médio,
e refogue a cebola e o alho por 3 minutos.
Despeje o frango, o milho, o palmito, a azei-
tona, sal, pimenta e refogue por 2 minutos.
Misture com cheiro verde e espalhe em um re-
fratário oval. Cubra com o requeijão, polvilhe
metade do queijo mussarela e cubra com o
purê reservado.
Polvilhe com o restante da mussarela e o par-
mesão
Leve ao forno médio, preaquecido, por 20 mi-
nutos e sirva.

Ingredientes - Massa:
3 maçãs
1 xícara (chá) de óleo
4 ovos
1 ½ xícara (chá) de açúcar
2 ½ xícaras (chá) de farinha de
trigo
1 colher (sopa) de fermento em
pó
1/2 xícara (chá) de uvas passas
branca
1/2 xícara (chá) de nozes moí-
das

Cobertura:
Açúcar de confeiteiro e canela
em pó

Modo de preparo:
Lave as maçãs e retire as cascas (reserve-as).
Corte as maçãs em cubos e deixe de molho em
um recipiente com água e limão.
No liquidificador coloque o óleo, os ovos e as
cascas das maçãs. Bata. Agregue o açúcar com
o liquidificador ligado. Desligue e reserve.
Em um recipiente, coloque a farinha, o fer-

mento (peneirados), as uvas passas, as nozes
moídas e as maçãs picadas e misture.
Acrescente o líquido reservado no liquidifica-
dor. Mexa para se agregarem.
Coloque em uma assadeira redonda untada e
polvilhada. 
Leve ao forno preaquecido (180ºC a 200º C)
por 35 minutos.
Retire do forno e polvilhe açúcar de confeiteiro
e canela.

Escondidinho de frango com queijo

Bolo Surpresa de Maçã

Onde guardar:
Procure guardar o bacalhau salgado

sempre na geladeira ou freezer. Este peixe
só pode ficar à temperatura ambiente se for
mantido em local fresco e ventilado. É bom
você saber também que, nestas condições,
conserva-se bom para o consumo por ape-
nas 24 horas.

Truques para dessalgar:
Conheça as regras básicas para dessal-

gar um bacalhau
Lascas de bacalhau ou uma peça de ba-

calhau fino devem ficar 24 horas de molho,
trocando a água a cada 4 horas.

Um bacalhau médio precisa ficar 36

horas de
molho, tro-
cando a
água a cada
4 a 5 horas.

Se o ba-
calhau for
g r o s s o ,
deixe-o no
mínimo 48
horas de
molho, trocando a água a cada 4 horas.

Lombo de bacalhau ou postas muito
grossas exigem o mínimo de 72 horas de
molho, trocando a água também a cada 4
horas.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr    -- Bacalhau

MMeennssaaggeemm  --  Tem pão velho?

Porque sinto enjoo em longas
viagens?

Em geral, quem não está dirigindo não
presta atenção à estrada. Tal circunstância
afeta o labirinto, região localizada na orelha
e relacionada ao equilíbrio, especialmente
nas mudanças de aceleração e durante as
curvas. O mesmo acontece nas turbulências
dos aviões e em traslados de navio. Para evi-
tar o incômodo, opte por refeições leves.
Caso seja necessário, faça uso de medica-
ções para o labirinto. Alguns indivíduos são
mais propensos a sentir esse enjoo, mas isso
varia de pessoa para pessoa, não condizendo
a um grupo específico. O sintoma pode ser
ainda indício de labirintite ou de algum tipo
de tumor local e deve ser investigado.

Porque sentimos sono após o
almoço?

O principal fator é uma queda na tempe-
ratura corporal que ocorre nesse período do
dia. Não há como evitar essa reação, já que
é natural. Porém, se existe privação do sono
ou se o ambiente está monótono e com baixa
luminosidade, esse sintoma é muito mais
percebido. Além disso, acrescentam-se às
custas dessa sensação o condicionamento e o
caráter genético. Se uma pessoa tem o cos-
tume de cochilar nesse horário, quando não
o fizer, vai sentir sono. Para que isso não in-
terfira na rotina de trabalho, recomenda-se
que o local esteja bem iluminado, possua
atrativos e seja capaz de aumentar o grau de
alerta efetivamente.

SSaaúúddee --  Porque? 

VN  MULHER Elzinha Viana

Vou contar um fato corriqueiro, que,
inesperadamente, me trouxe uma grande
lição de vida.

Era um fim de tarde de sábado. Eu es-
tava molhando o jardim da minha casa,
quando fui interpelada por um garotinho
com pouco mais de 9 anos, dizendo:

- Dona, tem pão velho?
Essa coisa de pedir pão velho sempre

me incomodou desde criança.
Olhei para aquele menino tão nostál-

gico e perguntei:
- Onde você mora?
- Depois do zoológico.
- Bem longe, hein?
- É...., mas eu tenho que pedir as coisas

para comer.
-Você está na escola?
- Não. Minha mãe não pode comprar

material.
- Seu pai mora com vocês?
- Ele sumiu.
E o papo prosseguiu, até que disse:
- Vou buscar o pão. Serve pão novo?
- Não precisa, não. A senhora já con-

versou comigo isso é suficiente.

Esta resposta caiu em mim como um
raio. Tive a sensação de ter absorvido toda
a solidão e a falta de amor daquela criança,
daquele menino de apenas 9 anos, já sem
sonhos, sem brinquedos, sem comida, sem
escola e tão necessitado de um papo, de
uma conversa amiga.

Caros amigos, quantas lições podemos
tirar desta resposta: “Não precisa, não. A
senhora já conversou comigo, isso é sufi-
ciente! ”

Que poder mágico tem o gesto de falar
e ouvir com amor!

Alguns anos já se passaram e conti-
nuam pedindo “pão velho” na minha
casa...e eu dando “pão novo”, mas procu-
rando antes de compartilhar o pão peque-
nas conversas, o pão dos gestos que
acolhem e promovem. Este pão de amor
não fica velho, porque é fabricado no cora-
ção de quem acredita naquele que disse:
“Eu sou o pão da vida! ”

Verifique quantas pessoas talvez este-
jam esperando uma só palavra sua....

Antônio Maia
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�HERMES PARDINI
É covid ou gripe? Como
descobrir com qual
doença você está?

O cenário parece o mesmo de março de 2020: todo mundo co-
nhece alguém que está com sintomas gripais. Tosse, espirro, co-
riza, dor de garganta, febre, alteração no paladar e no olfato. E aí?
É gripe ou é covid? Como proceder? Qual teste fazer? Como se
imunizar? A infectologista do Hermes Pardini, Melissa Valentini,
respondeu algumas dúvidas mais comuns sobre o assunto.

Os sintomas da Covid-19 e da Influenza são muito pareci-
dos. Como diferenciar uma doença da outra? Quanto tempo
duram os sintomas de cada uma?

Essas doenças provocam, na grande maioria das pessoas, uma
infecção respiratória alta com espirros, coriza, dor de garganta,
febre ou não, lacrimejamento dos olhos ou não, tosse ou não. Só é
possível diferenciar as doenças através de testes laboratoriais. Nor-
malmente os sintomas duram de 3 a 5 dias. 

O que fazer em caso de sintomas respiratórios? Se não for
possível realizar o teste, como proceder?

É sempre importante avaliar o momento epidemiológico. Se
não for possível realizar o teste para diagnóstico diferencial, deve-
se proceder como se a pessoa estivesse com Covid, ou seja, isolar-
se por no mínimo 7 dias. Pode sair desse isolamento depois desse
período, se estiver sem febre nas últimas 24h e com melhora dos
sintomas respiratórios. Lembrando que deve-se continuar com o
uso das máscaras.

Diante da diversidade de testes, qual deles fazer? Qual
identifica se já peguei coronavírus? Algum indica minha taxa
de imunização?

Os testes indicados para saber se a pessoa está infectada no
momento são os testes virais – o teste antígeno ou o PCR (padrão-
ouro), ambos realizados com o swab no nariz. Os testes sorológi-
cos avaliam a presença de anticorpos contra a Covid-19. Hoje,
como a maioria da população já está vacinada, essas pessoas apre-
sentam anticorpos e não dá para saber se o anticorpo foi produ-
zido pela vacina ou pela doença. Os testes para verificar a taxa de
imunização não estão sendo recomendados, porque, a cada va-
riante que surge, é necessária uma determinada quantidade de an-
ticorpos para neutralizá-la.

Quais testes de Covid identificam a variante Ômicron?
Existem alguns testes de genotipagem que identificam algu-

mas mutações específicas do vírus e conseguem dizer qual a va-
riante que está na amostra do paciente. Isso é muito importante
para o poder público, para saber qual variante está causando o
maior número de infecções. 

Depois de quanto tempo de diagnóstico positivo, o paciente
pode procurar fazer outro teste para saber se ele está testando
negativo e retomar a vida social? Ou não precisa de novo teste?

A testagem de Covid-19 após o diagnóstico, para liberação do
isolamento, normalmente não é obrigatória. Se o fizer, há uma re-
comendação da testagem no quinto dia após o diagnóstico e, se o
teste for negativo, a pessoa pode sair do isolamento, mantendo os
cuidados necessários. Os testes de RT-PCR da pessoa infectada
podem permanecer positivos até três meses depois do quadro viral
do indivíduo, pois o vírus pode estar no organismo, mesmo inativo,
sem infectar o próximo.

Tomei a vacina da gripe, posso pegar Influenza?
Todos os anos, as vacinas contra a Influenza são atualizadas

com a composição de novos vírus. Por isso, é possível ter uma pro-
teção maior, mas não 100% (como em qualquer vacina). De toda
forma, a vacina contra a Influenza, assim como a da Covid-19,
ajuda na proteção de casos graves da doença. Vale lembrar que a
Influenza também pode ter maior agravamento em alguns grupos
populacionais, como gestantes, puérperas, crianças abaixo de 5
anos, obesos, idosos e pessoas com comorbidades.

No caso da Influenza, a vacina que foi utilizada no Brasil
em 2021 não protege completamente contra o subtipo H3N2
ou Darwin, mas quem não tomou a vacina contra a gripe é im-
portante tomar a que temos disponível?

Os vírus que vão compor a vacina de Influenza do hemisfério
Sul no inverno de 2022 já estão definidos e um deles é o subtipo
H3N2. Portanto, mesmo quem tomou a vacina em 2021 deve
tomar também a vacina atualizada em 2022. Geralmente, todos os
anos, a vacina atualizada da Influenza fica disponível na rede pri-
vada a partir do mês de março.

“Somente incentivando a prevenção com as vacinas disponí-
veis contra a Covid-19 e estimulando a testagem será possível
avançar no controle dos vírus, e na disseminação das doenças”, fi-
naliza a infectologista Melissa Valentini.

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 do atendimento domiciliar, basta en-
trar em contato pelo número, que também é WhatsApp: (31) 3228-
6200. A unidade de atendimento ao público em Vespasiano fica à
Av. Portugal, 27, Centro.

A testagem é um dos passos mais importantes apontados por
infectologistas para conhecer o comportamento da Covid-19

Filipe Abras

Vespasiano mais uma vez sofre com os ala-
gamentos na região central. Com alto índice plu-
viométrico das últimas semanas, o Ribeirão da
Mata saiu da calha original alagando diversos
pontos, causando transtornos à população e
algum prejuízo aos comerciantes.

O primeiro ponto onde o rio sai de seu curso
original é na localidade do Ribeirão da Mata, em
frente ao terreno do Sr. Marinho. Esta condição
impede o tráfego de veículos e o vilarejo, na
maioria das vezes, fica ilhado. Depois outro
ponto baixo é a região atrás do Supermercado
BH, bairro Centro, próximo a auto elétrica Moa-
cir, alagando as ruas Padre José Senabre, Santa
Catarina de Sena, Teófilo Otoni, José Nicolau de
Oliveira Lima, Av. Castro Alves e Av. Portugal. 

Na região central a água tomou conta das
ruas Amélia Gelmini, Maria Olinda, Joaquim

Fonseca Filho, Cândido Soares Pereira, João
Barbosa da Fonseca, Magda Maria Soares, inva-
dindo ainda o pátio da Prefeitura Municipal. 

Mais um ponto crucial de alagamento é a
trincheira existente no centro da cidade. Não é
preciso chover tanto para as águas do Ribeirão
da Mata subirem. A trincheira está bem no nível
das águas do Ribeirão e assim, quando elas
sobem, acontece o retorno pela canalização tor-
nando a trincheira intransitável. 

O alto índice de impermeabilização e urba-
nização de toda a bacia do Ribeirão da Mata
acaba influenciando no aumento das águas que
vertem para a bacia, o que contribui muito para
elevação rápida do nível, bem como processos de
assoreamento dos córregos afluentes e do próprio
ribeirão que eleva ainda mais a altura do talveg.

Vários fatores contribuem para as enchentes.

Outro fator também que influencia nos alagamen-
tos são os entupimentos das drenagens que geral-
mente estão entupidas de resíduos dispostos fora
dos sistema de coleta. Outro fato que influi nos
alagamentos é o retorno da água pelos sistemas de
drenagem de chuva que são atingidos pelo nível
do rio causando o retorno da água pelos bueiros. 

A modificação de meandros e canalização e
retificação das margens também é um erro, no
que se refere a controle de alagamentos.

O entendimento morfológico e ambiental
contextualizado da bacia é fundamental para que
não se cometa o erro da canalização e abertura
de ruas marginais. Isso resultaria de uma obra de
alto custo que não resolveria o problema. So-
mente o retardaria com consequências piores no
futuro a exemplo do que aconteceu em BH com
o Rio Arrudas em diversos pontos de seu leito.

Vespasiano teve a região central
inundada por água e lama

Como não falar da enchente em Vespasiano?
Vanessa Arruda*

A madrugada de segunda feira do dia 10
de janeiro foi a concretização do medo e do
terror. A água tomou conta da cidade de Ves-
pasiano de ponta a ponta em questão de se-
gundos

Foram momentos de terror, de impotên-
cia e de abandono. Entra ano e sai ano e os
municípios sofrem com esta tragédia de modo
impiedoso. Neste ano de 2022, já são quase
50% dos municípios mineiros que decretaram
estado de calamidade pública em virtude das
fortes chuvas. Ou seja, das 853 cidades de
Minas estima-se que 376 foram fortemente
afetadas.

Chuva é um fenômeno natural. O que não
é natural é a inércia dos governantes. 

Certa vez ouvi de um Chefe de Estado
que obras debaixo da terra não traziam votos.
Deve ser por isto que moradores e comercian-
tes da Av.Tereza Cristina em BH, por exem-
plo, sofrem prejuízos incalculáveis há mais de
40 anos. 

A mentalidade política vem se modifi-

cando, mas ainda é pouco pelo que o povo pre-
cisa. É sim responsabilidade dos governos se
o povo ocupa área de preservação ambiental
ou invadem terrenos à beira dos córregos. Não
existe programa de habitação suficiente para
atender a demanda; Não existe oferta de em-
pregos, não existe educação coerente e de
curto prazo; não existe fiscalização. Sem falar
que para muitos a Atenção Social e Programas
Sociais são apenas paliativas. 

Sem Políticas Públicas efetivas e sem as
PPP (Parcerias Público Privadas) não haverá
solução para nenhum problema; serão no mí-
nimo mais 40 anos de sofrimento e de perdas.
Sem falar na perda de vidas. 

Voltando ao município de Vespa-
siano... foi assustador. A começar pelo Centro
que parecia um cenário de guerra. Muitos per-
deram bens, objetos de trabalho, história de
vida e a própria dignidade. 

Neste momento, não há o que fazer. 
O que tinha de ser feito, foi feito. Como

prevenção em salvar documentos, algumas
roupas, colocar os eletrodomésticos em luga-
res mais altos, esvaziar gavetas, entregar os fi-

lhos para vizinhos e parentes mais próximos
etc etc. Só que ninguém esperava que a água
subisse tanto. Desta vez foi como em 1997.
Catástrofe. A cidade virou rio e havia quem
usasse barco para salvar seus pertences. Meu
genro foi um deles. Usou uma piscina infantil
para salvar a vizinha e para salvar o que ainda
dava tempo. Perdeu tudo.

E os nossos bairros mais afastados? Cru-
zeirinho, Vila da Fé, Nova Pampulha, Sueli e
muitos e muitos outros?  São aqueles que não
têm estrutura nenhuma, onde barranco vem
abaixo, onde barracos são destruídos, onde o
sofrimento, dor e desespero também imperam.
E para onde são levadas as famílias desabri-
gadas que não têm o mínimo do mínimo? 

O comércio também sofreu. São lojas,
marcenarias, restaurantes, padarias, serralhe-
rias e pequenos comerciantes que perderam
tudo, tudo.

Só não perderam a fé.
Será que 2023 será a mesma coisa?

*Jornalista, Mestra em 
Administração, Escritora,Poeta

Belgo Bekaert e população se unem em
apoio às vítimas das chuvas em Minas Gerais
Itaúna, Contagem, Sabará e Vespasiano recebem doações nesta semana
Em solidariedade às vítimas

das chuvas em Minas Gerais, a
Belgo Bekaert, maior produtora
de arames de aço da América La-
tina, com cinco de suas unidades
no estado, anuncia a doação de
água mineral e cestas básicas a
serem destinadas aos municípios
de Itaúna, Contagem, Sabará e
Vespasiano e de 425 colchões para
Sabará e Vespasiano, entregues
ainda nesta semana às prefeituras
locais. A empresa também está co-
letando doações de roupas de
cama, cobertores, materiais de
limpeza e de higiene pessoal, ces-
tas básicas e água potável. Confira
os itens de necessidade de cada ci-
dade e os pontos de coleta abaixo.

Para quem preferir ajudar fi-
nanceiramente, a Belgo Bekaert
criou uma conta específica de doa-
ções. O PIX para a transferência é
o cpagar@ belgobekaert.com.br e
a conta tem como beneficiária a
Belgo Bekaert Arames LTDA.
Com o valor arrecadado, a empresa
comprará itens de maior necessi-
dade e repassará aos municípios.

mento de tanto sofrimento da po-
pulação local’, disse ele.

Doações para vítimas
das chuvas em Minas

Gerais
Confira os itens de maior ne-

cessidade apontados pelas prefei-
turas e locais de coleta:
�� Itaúna - Itens de higiene pes-
soal, cesta básica e água potá-
vel. Ponto de coleta: portaria
da unidade de Itaúna, das 8h às
16h. Endereço: Rod. MG-050,
km 61, Distrito Industrial.

�� Vespasiano - Roupas de cama e
materiais de limpeza. Ponto de
coleta: portaria da unidade de
Vespasiano, das 8h às 16h. En-
dereço: Rua das Nações, 2.101,
Distrito Industrial.

�� Contagem e Sabará - Água mi-
neral, cobertores, roupas de cama
e materiais de limpeza. Pontos
de coleta: Portaria 4 da unidade
de Contagem, das 8h às 16h. En-
dereço: Avenida General David
Sarnoff, 909, Cidade Industrial.

A ação dá sequência ao traba-
lho social que a empresa tem pres-
tado às vítimas de chuvas no
Brasil, iniciada para auxiliar os
atingidos na Bahia. De 30 de de-
zembro a 4 de janeiro, a empresa
doou 40 toneladas de alimentos,
425 colchões, e com o apoio de
empregados, parceiros, fornecedo-
res e população, arrecadou outras
14 toneladas de alimentos, 921 kg
em peças de vestuário, sapatos,
roupas de cama e 102 kg em pro-
dutos de limpeza, destinados às ci-
dades de Ilhéus, Itabuna, Itapetinga

e Itamaraju. Em Feira de Santana,
a empresa também segue ofere-
cendo logística de entrega das
doações das demais empre-
sas parceiras que estão   realizando
campanhas seme- lhantes.

Evocando Betinho, idealiza-
dor da Ação da Cidadania, criada
em 1993, Ricardo Garcia, CEO da
Belgo Bekaert, justifica a rapidez
para fazer os alimentos chegarem
a quem precisa em prazo tão curto:
‘Quem tem fome tem pressa! A
Belgo Bekaert não poderia deixar
de se fazer presente neste mo-
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Coluna  do Pescador Paulo Diniz
Colaborou Kioshi Ishihara e Berenice,
da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Pesca Esportiva

Piracema

Para os pescadores espor-
tivos 2022 promete muitas
emoções na Represa de Três
Marias MG. Iniciando as dis-
putas com Torneio Nacional
com a 1° etapa do Circuito de
Pesca Gerais no terminal Tu-
rismo Praia Mar, nas catego-
rias caiaque dia 05/03/22 e
para equipes dia 12/03/22.

Lagoa Santa, estará re-
presenta pela equipe Tucuna
Sport Fishing do piloteiro
Rodrigo Vieira e seus amigos
Guilherme Beligoli e Kioshi
Ishihara proprietário da loja
O Pescador de Lagoa Santa
MG, que em setembro de
2019 nessa mesma equipe ga-
nhou na categoria Maior Tu-
cunaré do campeonato. Fica
aqui nossa torcida para nos-
sos competidores. Mais infor-
maçõeswww. to rne io t r e s
marias.com.br

Atlético é campeão da Supercopa
Atlético inicia o ano de 2022 com mais um título,
desta vez, um inédito em sua gloriosa história

Se não for sofrido, não é
Galo”. A famosa frase de torce-
dores do Atlético se encaixou
perfeitamente em mais uma con-
quista. Após uma partida dispu-
tada e um 2 a 2 no tempo
normal, o time mineiro venceu o
Flamengo em uma quase inter-
minável e emocionante disputa
de pênaltis (8x7) e conquistou a
Supercopa do Brasil pela pri-
meira vez em sua história.

O Jogo
A partida foi movimentada

e equilibrada do início ao fim.
Não era possível afirmar que
em tal momento do jogo uma
equipe dominava a outra ou
tinha mais posse de bola. En-
quanto o Galo apostava mais
nas jogadas pela esquerda, com
Guilherme Arana e Keno, jo-
gando em cima de Rodinei e
Fabrício Bruno, o Urubu explo-
rava tanto as alas quantos o
meio.

Eram escanteios, lança-
mentos, jogadas de infiltração...
tudo isso para os dois lados,
com um pouco mais de chances
claras para os flamenguistas,
que pecaram muito nas finaliza-
ções. O primeiro gol saiu só no
fim do primeiro tempo, mas foi
do time que mais se viu acuado
– Nacho Fernández, aos 41 mi-
nutos. Após uma tabela entre os
volantes Allan e Jari, Arana
chutou de fora da área, Hugo
Souza espalmou, mas para o úl-
timo lugar que ele poderia: para
o meio da área. O camisa 26 es-
tufou as redes sozinho. Após
isso, o Atlético não recuou e
ficou procurando chances de
ampliar.

O segundo tempo começou
como o primeiro: equilibrado,

mas ainda com uma leve supe-
rioridade para os cariocas. Com
mais pressão, não demorou para
o empate vir; aos 10 minutos,
Arrascaeta fez ótima jogada
pelo lado esquerdo e cruzou
para Bruno Henrique cabecear.
Everson fez uma bela defesa,
mas a bola sobrou para Gabigol
mandar pra dentro. 1 a 1.

Aos 17 minutos, Everton
Ribeiro foi substituído por
quem daria mais fogo ao
evento: o garoto Lázaro. Em
seu primeiro lance, o atacante
aprontou uma correria em con-
tra-ataque e lançou para B.H. –
o zagueiro Godín tentou tirar
mas falhou, e o atacante tocou
de “cavadinha” sobre o goleiro
atleticano.

A partir daí, foi a vez do
Atlético pressionar. Principal-
mente com Hulk e Savarino, o
time chegava mais perto do gol.
Aos 29, veio o empate: Ademir,
que entrou no segundo tempo,
cruzou para Vargas, outro que
veio do banco, e que escorou
para ele, o super-herói alvine-
gro. Ele tirou da reta defesa e
chutou no alto. 2 a 2.

Depois disso, houve muitas

mexidas de ambos os clubes, vi-
sando mais fôlego para atacar e
consistência na defesa. Mas nos
minutos finais, os elencos pare-
ciam aceitar a decisão nas pena-
lidades.

Pênaltis
Quando se trata de dois dos

melhores times do Brasil, a qua-
lidade se mostra nos mínimos
detalhes, e nos pênaltis não foi
diferente. Não bastou cinco
chutes para cada lado: a partida
precisou ser decidida nos alter-
nados após todos mandarem
para o fundo do gol.

O goleiro Everson, cada
vez mais sólido na meta atleti-
cana, foi um dos nomes nessa
disputa. Ele foi um dos cobra-
dores, mas errou, assim como o
seu adversário de posição,
Hugo.

Nas últimas cobranças,
Hulk, que havia sido o primeiro
a converter, fez mais um, e
Everson, que já havia perdido
uma batida, defendeu o chute de
Vitinho, atacante flamenguista,
fazendo com que a sala de tro-
féus da sede de Lourdes ganhe
mais um troféu. Final: 8 a 7.

Piracema é o período de desova dos peixes,
quando eles sobem o rio até suas nascentes para
reprodução, então, anualmente, do primeiro dia

de novembro ao último dia de fevereiro do ano
subsequente a pesca predatória é proibida para
peixes de origem da bacia do Rio São Francisco.

Carteira de Pesca Estadual
Piracema é o período de desova dos peixes,

quando eles sobem o rio até suas nascentes para
reprodução, então, anualmente, do primeiro dia
de novembro ao último dia de fevereiro do ano
subsequente a pesca predatória é proibida para
peixes de origem da bacia do Rio São Francisco.

Aposentados e as crianças menores de
12 anos devem seguir alguns critérios

para pesca. 
Aposentado, homem 65 anos ou mulher,

acima 60 anos, é necessário ter sempre em mãos
dois documentos: Licença de Pesca e a Carteira
de Identidade. A primeira vai comprovar que está
autorizado a pescar e a segunda, a sua idade e a
comprovação de que a licença é sua. Para solici-
tar a carteira de pesca o aposentado não precisa
pagar nenhuma taxa e terá sua licença perma-
nente, na categoria EMBARCADA.

Para crianças até 12 (doze) anos, a emissão
também é gratuita, basta o responsável apresen-
tar a certidão de nascimento para a licença. Após
os 12 anos, será cobrada a taxa de emissão. Para
os demais pescadores, 

Valores da taxa para Pescador Amador, são:
Embarcada R$ 106, 49; Subaquática R$ 106,49;
Desembarcada R$ 47,33. Documentos necessá-
rios: Identidade, CPF, comprovante de residên-
cia, não é necessário foto. 

Lembrando, que, no caso de perda ou extra-
vio da Carteira de Pesca Amadora, NÃO SERÁ
EMITIDA 2 ° VIA, DEVENDO O INTERES-
SADO OBTER NOVA LICENÇA.

Mais informações, Loja O Pescador de
Lagoa Santa MG, Instagram @pescadordelagoa-
santa - Contato :(31)3681-2790

Não esqueça nas margens do rio e em suas
proximidades coisas do tipo: lata de cerveja, gar-
rafa pet, saco plástico, marmitex, etc.

CLASSIFICAÇÃO P J V E D GP GC SG %
1 - Cruzeiro 19 8 6 1 1 14 6 8 79.2
2 - Atlético-MG 16 7 5 1 1 14 2 12 76.2
3 - Athletic Club 16 8 5 1 2 9 4 5 66.7
4 - América-MG 14 8 4 2 2 9 5 4 58.3
5 - Caldense 12 7 4 0 3 10 9 1 57.1
6 - Democrata GV 11 8 3 2 3 8 7 1 45.8
7 - Villa Nova-MG 9 8 1 6 1 10 9 1 37.5
8 - Tombense 7 8 2 1 5 6 12 -6 29.2
9 - Patrocinense 7 8 2 1 5 5 12 -7 29.2
10 - URT 7 8 1 4 3 5 10 -5 29.2
11 - Uberlândia 5 7 1 2 4 4 12 -8 23.8
12 - Pouso Alegre 3 7 0 3 4 5 11 -6 14.3

VEJA A CLASSIFICAÇÃO APÓS A OITAVA RODADA

Raposa continua líder do Mineiro
Pela oitava rodada do

Campeonato Mineiro, Cru-
zeiro e Villa Nova ficaram no
empate por 2 a 2, no último
domingo, dia 20. 

Vitor Roque e Edu fizeram
os gols da Raposa. Geovane
(contra) e Wesley marcaram
para o time de Nova Lima. 

Foi o primeiro empate do
Cruzeiro na competição em
2022. Nas sete rodadas ante-
riores a Raposa havia vencido
seis partidas e perdido apenas
uma para o América.


