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Eleitores têm até dia 04 de
maio para regularizar situações
Os eleitores que deseja-

rem regularizar, transferir ou
tirar seu primeiro título, para
votar nas eleições 2022,
devem ficar atentos ao prazo
final que se encerra no dia 04
de maio.

Os interessados devem
acessar o Título Net no site do
TRE-MG e fazer o seu reque-
rimento. É fácil, é rápido, é on-
line! Para agendamentos ou
informações, disque eleitor:
148 ou (31) 2116-3600
(https://www.tre-mg.jus.br/
eleitor/atendimento-eletron-
ico-ao-eleitor). 

Caso haja necessidade de
comparecer ao Cartório Eleito-
ral, este fica localizado na Rua
João Barbosa da Fonseca nº 58
– Centro, Vespasiano.

A coleta biométrica está
suspensa devido á pandemia,
mas você poderá votar nor-
malmente caso o seu título de
eleitor esteja regular. 

Quem está com o título
cancelado tem até 04 de maio
para regularizar e poder votar

nas próximas eleições. Verifi-
que a sua situação eleitoral
pelo site.

As Eleições ocorrerão no
dia 02 de outubro de 2022, de
08 às 17hrs, sob a jurisdição
do Juiz Eleitoral Dr. Gustavo
Câmara Corte Real.

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

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

Nos municípios onde a re-
visão biométrica já foi con-
cluída, quem não fez o
recadastramento dentro do
prazo teve o título cancelado
e precisa solicitar a regulariza-

ção da situação eleitoral. Por
conta disso, houve o cancela-
mento de cerca de 20 (vinte)
mil eleitores na cidade de Ves-
pasiano.

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

O atendimento pode ser
solicitado pelo sistema Título
Net, no site do TRE: https://
www.tre-mg.jus.br/ Eleitor/

Atendimento on-line – Título
Net, e requerer sua solicitação
conforme necessário. 

Será necessário anexar os
seguintes documentos:
� frente e verso do documento
oficial de identificação;

� CPF (caso possua);
� comprovante de residência
(para solicitação de transfe-
rência, o documento deve
comprovar que o interessado
reside no endereço há, pelo
menos, três meses);

� fotografia do próprio rosto, em
estilo selfie, ao lado do docu-
mento oficial de identificação;

� para homens que solicitarem
o primeiro título, também é
necessária imagem do certi-
ficado de quitação do ser-
viço militar. 
A regularização, emissão

de alistamento, transferências,
revisões, e também para 2ª via,
será feita apenas on-line. Po-
derá também entrar em contato
pelo Disque-Eleitor 2116-3600
ou 148. Os eleitores, não can-
celados, mas  que perderam o
seu título eleitoral, poderão
votar, desde que apresentem
documento oficial com foto. 

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

Após o envio da solicita-
ção, o eleitor pode acompa-
nhar o processamento do seu
pedido pelo sistema de acom-
panhamento do Título Net. Os
dados da inscrição, incluindo o

local de votação, poderão ser
consultados no site do TRE ou
no aplicativo e-Título, que
pode ser instalado gratuita-
mente no celular.

Penalidades
É imprescindível ter o tí-

tulo eleitoral em dia, tendo em
vista que a ausência de quita-
ção eleitoral pode causar can-
celamento de CPF, dificul-
dades na emissão de novo pas-
saporte, também não é possível
renová-lo, impossibilidade de
matricular-se em instituições
de ensino superior e a tomada
de posse em cargos públicos no
Brasil, impedimentos de rece-
ber vencimentos, remuneração,
salário ou proventos, se for ser-
vidor público, participar de
concorrência pública, obter
empréstimo, desde que não se
trate de instituição bancária
privada. Além disso, o eleitor
com título cancelado não pode
votar. Mantenha sua situação
eleitoral sempre em dia inde-
pendentemente de onde residir.

Com extensa programação, a Paróquia
Nossa Senhora de Lourdes, de Vespasiano, vai
celebrar no período de 09 a 17 de abril, a Se-
mana Santa de 2022
Veja a programação completa na página 07.

Paróquia Nossa
Senhora de Lourdes
divulga programação
da Semana Santa

Auxílio Emergencial
Prefeitura de Vespasiano paga o benefício
para os atingidos pelas chuvas de janeiro

O castramento do Auxílio emergencial foi realizado dos dias
31 de janeiro a 1º de março.

Paré toda
feliz  e

emocionada
com a

assistência
recebida pela
Prefeitura de
Vespasiano e
com a conta
de água
zerada.

Desde o dia 16 de março,
a Prefeitura de Vespasiano está
realizando o pagamento do
Auxílio Emergencial para os
atingidos pelas fortes chuvas
de janeiro. Um feito inédito na
história do município que, por
muitas vezes, viu as pessoas
perderem tudo e sem condi-
ções para se reerguerem.

Até o fechamento desta
edição 230 pessoas, físicas e
jurídicas, já tinham sido bene-
ficiadas. De acordo com o Se-
cretário da Fazenda, Henrique
Aguiar, o pagamento está
sendo liberado gradativa-
mente. “O Auxílio Emergen-
cial está sendo pago por
etapas. Nesta primeira fase
foram liberados os benefícios
dos atingidos que fizeram o
cadastro no Paço Municipal.
Nos próximos dias vamos li-
berar os que fizeram o cadas-

As Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte serão bene-
ficiadas com o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) e as
demais pessoas jurídicas, in-
clusive igrejas e templos serão
contempladas com o valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e qui-
nhentos reais). 

Para a beneficiada com o
Auxílio Emergencial, Maria
Aparecida de Santa Rosa –
Paré, moradora da região cen-
tral, o apoio da Prefeitura de
Vespasiano tem sido essencial.
“Quero agradecer toda a aten-
ção, carinho e zelo que a Pre-
feitura de Vespasiano teve
desde o início com o apoio psi-
cológico, pessoal e material. E
agora, além disso, estamos re-
cebendo o Auxílio Emergen-
cial e a conta de água zerada.
É uma felicidade sem tama-
nho!!!”, disse emocionada.

tro na Secretaria de Desenvol-
vimento Social até que todos
os atingidos sejam contempla-
dos”, informou o secretário. 

Todos os contemplados
estão recebendo o pagamento
em parcela única. Os morado-
res dos imóveis residenciais
atingidos estão recebendo o

valor de até R$ 3.000,00 (três
mil reais). Os proprietários dos
imóveis comerciais estão
sendo beneficiados da seguinte
forma: Comércio, profissio-
nais liberais em geral e MEI –
Microempreendedor Indivi-
dual, receberão R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais);

Os atingidos pelas chuvas na
entrega dos documentos.



2 - Março - 2022 EEEEMMMM    NNNNOOOOTTTT ÍÍÍÍ     CCCC IIIIAAAASSSS

RReeddaaççããoo  ee  PPuubblliicciiddaaddee::
Av. Prefeito Sebastião Fernandes, 419 Sala 26

((3311)) 33662211--11226622
DDiirreettoorraa  RReessppoonnssáávveell: Elza Aguiar Viana Cruz

Reg. DRT 811.006.1
JJoorrnnaalliissttaa  RReesspp..::  Giuliano Fonseca MG 09713-JP 

Colaboradora: Pamella Aguiar  

PPrroopprriieeddaaddee  ddee  
DDiinniizz  ee  VViiaannaa  EEddiittoorraa  LLttddaa..

CGC: MG 20.997.698/0001-79
Rua Arlinda Correia Lima, 123 
Jardim Itaú - Vespasiano-MG

EEddiittoorr  GGrrááffiiccoo::  Ivan Correa de Araujo
Márcio Wander

IImmpprreessssããoo::  O Tempo Serviços Gráficos (31) 2101-3544

ves panot@ yahoo.com.br
wwwwww..vveessppaassiiaannooeemmnnoottiicciiaass..ccoomm..bbrr

Tiragem: 8.000 exemplares

CCoonnttaattoo  CCoommeerrcciiaall::
Paulo Diniz  - 99981-0806 - Breno Diniz - 99515-0420

E
X
P
E
D
IE

N
T
E

A Vacinação das crianças contra a Covid-19 é
um assunto polêmico, que divide opinião entre os
pais e até entre os juristas.

Dia 16 de dezembro de 2021, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária do Brasil (ANVISA),
acompanhando a maioria dos países, aprovou o uso
da vacina Pfizer para crianças que estão na faixa
etária entre 05 a 11 anos.

O Ministério da Saúde anunciou a inclusão de
crianças dessa faixa etária no Plano Nacional de
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19
(PNO), com o intervalo de oito semanas entre a pri-
meira e a segunda dose. Contudo, recomendou a
vacina de forma não obrigatória. A recomendação
“não obrigatória” tem causado dúvida aos pais com
relação à obrigatoriedade, e discussões e divergên-
cia de opiniões entre especialistas.

O Supremo Tribunal Federal e o Conselho Na-
cional de Justiça firmaram entendimento de que a
obrigatoriedade da vacinação das crianças e ado-
lescentes contra Covid-19, é totalmente constitu-
cional, visto que o art. 277 da Constituição Federal
determina que é dever da família, dentre outras coi-
sas, assegurar à criança o direito à vida e à saúde.
De mais em mais, em julgamento de Ações Diretas
de Inconstitucionalidade (ADIs 6586 e 6587), o
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) deci-
diu que o Estado pode determinar aos cidadãos que
se submetam, compulsoriamente, à vacinação con-
tra a Covid-19, prevista na Lei 13.979/2020. De
acordo com a decisão, o Estado pode impor aos ci-
dadãos que recusem a vacinação as medidas restri-
tivas previstas em lei (multa, impedimento de
frequentar determinados lugares, fazer matrícula
em escola), mas não pode fazer a imunização à
força. Também ficou definido que os estados, o

Distrito Federal e os municípios têm autonomia
para realizar campanhas locais de vacinação.

O entendimento foi firmado no julgamento
conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionali-
dade (ADIs) 6586 e 6587, que tratam unicamente
de vacinação contra a Covid-19, e do Recurso Ex-
traordinário com Agravo (ARE) 1267879, em que
se discute o direito à recusa à imunização por con-
vicções filosóficas ou religiosas.

Assim, quanto à obrigatoriedade dos pais em
vacinar os filhos, alguns órgãos públicos (Ministé-
rio Público e Conselho Tutelar) e o entendimento
jurisprudencial atual, em sua maioria, tem seguido
as decisões do STF a esse respeito, se posicionando
no sentido da responsabilização dos pais quanto à
falta de vacinação - caso os filhos venham a apre-
sentar alguma intercorrência por contaminação pela
Covid-19, visto que os requisitos apresentados pelo
STF para a obrigatoriedade da vacina, são alterna-
tivos e não cumulativos, haja vista o uso da inter-
cessão “ou”.

Por essa razão, os pais devem ter em mente,
que referidas decisões jurisprudenciais não tem o
condão de interferir no seu direito individual de se
vacinar ou decidir pela vacinação dos seus filhos.
Cuida-se de questão de ordem pública, de interesse
coletivo, com vistas a controlar a pandemia que tem
assolado todos os países.

Assim sendo, segundo entendimento jurispru-
dencial, você não pode ser forçado a vacinar seu
filho, mas se ele tiver algum problema de saúde em
decorrência da não vacinação, você pode ser pena-
lizado.

Para mais informações ou esclarecimentos,
procure 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 

Sou obrigado(a)
a vacinar meu filho(a)

contra Covid?

� LIONS CLUBE
Lions Clube, firme no ato de servir!

O Lions Clube de Vespa-
siano, focado no ato de servir de-
sinteressadamente, reinicia, neste
período pandêmico, as atividades
para implementação do Clube de
Mães. No dia 15 de março, houve
um primeiro encontro com as con-
vidadas, que serão mestras e
aprendizes a um só tempo. Sob a
liderança da presidente CaL Edite
Buéri Nassif, aceitaram a incum-
bência de reestruturarem o Clube
de Mães, num novo formato, as
Companheiras Leão, Ana Paula
Pedroso Jorge Diniz e Sônia Cer-
queira, foi dado o primeiro passo
após a Pandemia.

A nova proposta apresentada
pelas coordenadoras está pautada
num novo modelo onde todos apren-
dem, uns com os outros. As alunas
da costura, do crochê, do tricô, etc.
serão em algum dos dias palestran-
tes, orientadoras comportamentais,
etc. O grupo é aberto a todos que
queiram sair uma vez por semana,
para encontrar se com pessoas dife-
rentes, aprender, ensinar, enfim, sair
da rotina estressante que afeta o emo-
cional de qualquer pessoa.

Os encontros serão às terças
feiras, de quatorze às dezesseis
horas. Se você quer integrar se a
este grupo de voluntárias que en-
sinam e aprendem umas com as
outras, entre em contato com as
coordenadoras Sônia Cerqueira
(Colégio Elo) Ana Paula (Apec
Course) ou com qualquer outra as-
sociada do Lions Clube.

Se você é empresário(a) de
qualquer setor, se achou interes-
sante a proposta e quer ajudar com
doações em tecidos, materiais di-
versos, pode entrar em contato
com a presidente, Dra. Edite Buéri
Nassif, que ela providenciará a
busca do material doado.

Abaixo flashes do primeiro
encontro do Clube de Mães!

Palestra 
Dentro da programação do

Clube de Mães, no dia 22 de
março a convidada para uma pa-
lestra foi a nossa colunista, Va-
nessa Arruda, que falou sobre
Empoderamento Feminino e
Compaixão. 

O Objetivo foi conscientizar
as mulheres sobre o seu poder de
ação dentro da proposta do Lions
que é o de “servir”. Ao servir
todos também saem ganhando. 

“O trabalho voluntário pode
curar você. Voluntariando é um
caminho de compaixão. ” E Com-
paixão é o que o mundo mais pre-
cisa! Concluiu a palestrante. 

Visita da Governadora
No dia 26 de março último, o

Lions Clube de Vespasiano, reali-
zou a sua 22ª reunião presencial,
recebendo em sua sede a atual go-
vernadora do distrito LC4.DG
Marise Santana de Rezende.

Durante a visita a programa-
ção constou da recepção da go-
vernadora no obelisco do Lions,
por alguns representantes do
Lions e do programa leãozinho. A
seguir, a governadora e sua comi-
tiva fez uma parada rápida na re-
sidência da presidente, dra. Edite

Buéri Nassif, seguindo para a sede
do Lions Clube, onde foi recebida
não apenas pelos associados do
clube, como também por outros
associados de outros municípios.
O Lions Clube de Lagoa Santa e
Lions Clube Jaraguá comparece-
ram com um significativo número
de associados, além de represen-
tantes de Mariana, Nova Lima e
outros.

Representando o Rotary
Club, esteve presente o governa-
dor recém empossado, Sr. Aurelio
Salles e representando o poder
executivo o vice-prefeito, Sr. Jose
Windston. Ambos proferiram pa-
lavras elogiosas, sobre os traba-
lhos desenvolvidos pelo Lions
Clube de Vespasiano, incenti-
vando o para a continuidade do
trabalho de voluntariado, tão ne-
cessário nos tempos atuais.

A governadora, proferiu
belas palavras de incentivo a
todos e na ocasião entregou a pre-
sidente, o Chevron comemorativo
dos 45 anos de trabalhos leonisti-
cos, para ser entregue em reunião
especial, ao sócio fundador, Dr.
Carlos Moura Murta.

Após a solenidade foi ofere-
cido um delicioso jantar pelos as-
sociados do Lions Clube de
Vespasiano.

� FASEH
Núcleo de Práticas Jurídicas da Faseh retoma atendimentos gratuitos em Vespasiano

O Núcleo de Práticas Jurídicas
e de Cidadania (NPJC) da Faseh-
Faculdade da Saúde e Ecologia
Humana, instituição integrante do
Ecossistema Ânima Educação, re-
tomou, neste mês de março, com a
prestação de serviços jurídicos à
comunidade de Vespasiano, na Re-
gião Metropolitana de Belo Hori-
zonte. O NPJC atenderá na área
judicial e extrajudicial por meio
dos métodos adequados de solução
de conflitos. As assistências gra-
tuitas acontecem às quintas-feiras,
das 13h às 17h, na avenida Prefeito
Sebastião Fernandes, número 894,
bairro Centro, Vespasiano.

Os alunos do curso de Direito

da Faseh participam, orientados
pelos professores, dos atendimen-
tos na área cível, especialmente di-
reito de família, do consumidor e
de vizinhança. “Esse é um serviço
muito importante para a comuni-
dade local, por isso, a partir de
abril iremos ampliar o atendimento
para dois dias da semana”, informa
Ana Cristina Nilson Gurgel, coor-
denadora do NPJC da Faseh.

Durante o ano passado, o
NPJC realizou mais de 700 atendi-
mentos, propiciando aos alunos do
curso de Direito a experiência na
prática profissional, além da cons-
cientização das comunidades lo-
cais sobre a importância e os

benefícios dos métodos adequados
para a solução dos conflitos.

“Os conhecimentos adquiridos
pelos alunos no NPJC garantem a
eles habilidades para negociar, ela-
borar e redigir acordos. E para a
população de Vespasiano é uma
maneira de ter a oportunidade de
acesso a vários tipos de serviços na
área jurídica”, ressalta Ana Cris-
tina.

Sobre a Faseh
A Faseh- Faculdade da Saúde

e Ecologia Humana- passou a in-
tegrar o Ecossistema Ânima Edu-
cação em 2021. Localizada no
município de Vespasiano, no Vetor

Norte, área em expansão da Re-
gião Metropolitana de Belo Hori-
zonte, a faculdade é voltada para a
internacionalização com parcerias
com instituições de ensino e pes-
quisa de fora do Brasil. A Faseh
tem como carro-chefe o curso de
Medicina que recebeu nota 5 do
MEC, sendo que apenas 23 insti-
tuições de ensino superior, dentre
as mais de 300 em atividade no
País, têm a pontuação máxima. A
Faseh tem como missão educar,
produzir e socializar o saber uni-
versal a partir do Ensino, Extensão
e Pesquisa, visando contribuir para
o desenvolvimento de um cidadão
crítico e ético.
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Avenida das Nações recebe novo
asfalto até a entrada do Bairro

Ribeirão da Mata

O novo asfalto faz parte do projeto da Pista de Caminhada que ainda vai receber a sinalização
horizontal e iluminação de led

O novo asfalto da Avenida das Nações, importante via do polo de desenvolvimento econômico de Vespasiano

A Avenida das Nações, no Bairro Distrito Indutrial, foi totalmente asfaltada até o \
limite de Vespasiano com Ribeirão da Mata.

Nas últimas semanas quem transitou pela
Avenida as Nações, no Distrito Industrial Pro-
fessor José Vieira de Mendonça, pôde verificar
de perto o trabalho desenvolvido pela Prefeitura
de Vespasiano, através da Secretaria de Obras e
Serviços Públicos, com o novo asfalto. 

Por ser uma das principais vias públicas do
município, onde estão instaladas importantes in-
dústrias que contribuem com o desenvolvimento
econômico da cidade, a Avenida das Nações pre-
cisava de um novo asfalto, devido ao desgaste

natural da pista, que há tempos necessitava de
manutenção. 

O novo asfalto contempla desde o início da
pista de caminhada até o limite de Vespasiano
com o Ribeirão da Mata (Santa Luzia), um an-
tigo sonho da comunidade local. 

A obra também faz parte do projeto final da
pista de caminhada, que irá receber ainda a ins-
talação de brinquedos na Praça das Nações, ilu-
minação de led em toda a sua extensão e a
pintura da sinalização horizontal.

Dona Ildete e o seu gato Chano Juliette e a sua cachorrinha Laila

O procedimento cirúrgico foi realizado em 248 cães e gatos

Os animais foram tratados com todo o carinho pela equipe

Os animais receberam também todo o tratamento pós-cirúrgico

Vespasiano castra mais
de 200 cães e gatos

Dos dias 8 a 11 de março
Vespasiano recebeu o castra-
móvel, que realizou a castra-
ção em mais de 200 cães e
gatos. A ação da Prefeitura de
Vespasiano, através da Secre-
taria de Saúde, realizou o
procedimento em cães e
gatos em dois pontos da ci-
dade: no Centro de Conven-
ções Risoleta Neves, no
Bairro Caieiras, e no CASI –
Centro de Atendimento So-
cioinfantil, no Bairro Morro
Alto. 

De acordo com a Secre-
taria de Saúde foram castra-
dos 248 animais de todo o
município, que foram benefi-
ciados com a cirurgia e tam-
bém com toda a assistência
pós-cirurgia com a doação da
roupa, o colar de proteção e a
medicação. 

Juliette Porto, manicure,
moradora do Bairro Serra
Dourada e tutora da Laila,
falou da importância deste
tipo de ação. “Muita gente
não tem como pagar a cirur-
gia por ser um procedimento
caro e a Prefeitura de Vespa-
siano está proporcionando
isso para os nossos animais e
ainda doando o tratamento
pós-cirúrgico. Isso é muito
importante”, disse ela.

Já a Maria Ildete Gomes
Oliveira, aposentada, mora-
dora do Bairro Morro Alto e
tutora do Chano, disse que “é
muito importante cuidar dos
nossos bichinhos de estima-
ção e castrar é cuidar. A cas-
tração é um ato de amor e
como eu amo os meus gatos
não poderia deixar de partici-
par”. E ainda concluiu “estou
muito feliz com tudo porque
além do cuidado com o meu
gatinho e todo o carinho
ainda estou recebendo, gra-
tuitamente para ele, todo o
tratamento pós-cirurgia e isso
é muito bom!”.   

Sorteio 
Os animais beneficiados

com a castração foram inscri-
tos pelos seus tuto-
res/protetores nos dias 3 e 4

de março, nas regiões Cen-
tral, Morro Alto e Jardim da
Glória. Os animais que parti-
ciparam da ação foram sor-
teados nos dias 4 e 8 de
março, pois o número de
vagas foi limitado. Todas as
etapas foram amplamente di-

vulgadas pelas redes sociais
oficiais da Prefeitura de Ves-
pasiano.

Este ano ainda serão rea-
lizadas mais duas ações do
castramóvel em Vespasiano. 

Fiquem atentos às nossas
redes sociais!
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�ROTARY CLUB

Rotary Club homenageia
Nizete Fonseca Lima

Durante uma noite muito especial para o Ro-
tary Club de Vespasiano o clube homenageou,
em comemoração ao mês dedicado às mulheres,
uma senhora que faz parte da história de Vespa-
siano pela sua bela atuação junto à comunidade
durante toda a sua vida: Nizete Fonseca Lima. 

O presidente José Luiz Durães procedeu a
abertura da reunião solene como de praxe. A se-
guir disse que, em votação unanime, os rotaria-
nos elegeram a educadora e musicista Nizete
Fonseca Lima pela relevante atuação junto à co-
munidade vespasianense através da educação e
cultura. 

A Cp. Katia Madeira leu o currículo da ho-
menageada: Nizete Fonseca Lima é natural de
Vespasiano e filha de Nila Faraj e Henrique Bar-
bosa Fonseca. É professora e lecionou no Grupo
Escolar Coração de Jesus e no Padre José Sena-
bre. Depois, foi professora do curso de magisté-
rio na E.E. Machado de Assis. São incontáveis
os alunos dos quais ela se lembra com carinho.
Por suas mãos passaram diversas professoras de
nossa cidade e da vizinha Lagoa Santa. 

Casou-se com Ubaldo de Oliveira Lima,
com quem teve dois filhos: Ubaldinho e Laís e
tem 3 netos: Giulia, filha de Ubaldinho, Laura e
Artur, filhos de Laís. 

Apaixonada pela música, Nizete é uma ar-
tista dedicada e gosta de tocar seu violino nas

manhãs de sexta-feira, sábado e domingo na sa-
cada de sua casa, na rua Dr. Ari Teixeira, bem no
centro da cidade, para alegrar e encantar quem
passa pela rua. 

Vespasiano, nossa terra e nossa gente são
pontos de luz na sua vida. Nizete faz parte da
educação e cultura, em especial da música de
nossa cidade disse o Cp Bicalho na ocasião. 

Na oportunidade o presidente do Rotary
Club, Cp. José Luiz Durães falou de sua satisfa-
ção em estar recebendo e homenageando a pro-
fessora Nizete Fonseca Lima que ele conhece e
admira desde quando era mais jovem. 

Também o rotariano Governador do Distrito
4521 do ano 2022/2023 do Rotary International,
Cp. Aurelio Salles, em seu pronunciamento afir-
mou que “Falar sobre Dona Nizete é valorizar a
importância do empoderamento feminino que
Rotary tanto busca para as mulheres que vivem
nas comunidades. Uma mulher que fez e faz his-
tória em nossa cidade e região nas áreas de arte,
cultura e educação. Que as meninas, adolescen-
tes e mulheres vespasianenses possam ter a se-
nhora como um verdadeiro espelho de exemplo,
humildade, sabedoria e fé”

Antes do início e no final da solenidade a ho-
menageada Nizete e sua filha Laís encantaram os
presentes com belas músicas executadas ao som
do violino e teclado. 

Vanessa Arruda*

Imagine por um momento que
você tivesse nascido no ano de 1900.
Aos 14 anos começa a Primeira

Grande Guerra Mundial e termina ape-
nas quando você tem 18 anos, dei-
xando 22 milhões de mortos.
Um pouco depois, aparece uma

pandemia mundial, a gripe espanhola,
matando 50 milhões de pessoas. E
você está vivo com 20 anos de idade.
Aos seus 29 anos, sobrevive à crise

econômica mundial que começou com
a queda da Bolsa de Valores de Nova
York, causando inflação, desemprego
e fome.
Quando você está com 33 anos, o

Nazismo chega ao poder.
Aos seus 39 anos começa a Se-

gunda Grande Guerra Mundial e ter-
mina quando já tem 45 anos, com 60
milhões de mortos.
Quando está com 52 anos, começa

a Guerra da Coréia.
Quando chega aos 64, dá-se o iní-

cio da Guerra do Vietnam e só termina
quando já tem 75 anos.
Uma pessoa que nasceu em 1985

por exemplo, pensa que seus avós não
têm a menor ideia de como a vida é di-
fícil, sem saber que eles sobreviveram
à várias guerras e catástrofes.
Hoje, em 2022, estamos vivendo a

uma grande pandemia há mais de dois
anos, a covid-19. Até o momento com-
putou-se 474 milhões de casos e mais
de 6 milhões de mortos. Estamos com
medo e cansados. Perdermos amigos e
parentes. Embora assustados, ainda
assim, desafiamos as regras sanitárias
atuais. Parece que perdemos o medo
da morte ou respeito pela vida.
Temos a sorte de encontrarmos

com todas as comodidades de um

mundo novo e moderno. As pessoas se
queixam por ter que ficar confinadas
em casa, mas a grande maioria tem em
suas residências: eletricidade, celular,
comida, internet, água quente e um
teto seguro sobre suas cabeças.
Nada disto existia nos tempos an-

teriores. A humanidade sobreviveu sob
estas condições e nunca perdeu a ale-
gria de viver. Exemplo de superação
para todos. 
Contudo, não serviu de lição para

líderes políticos que estão a buscar
novos territórios, obter mais poder e
controle sobre o mundo, a qualquer
custo.
Em pleno século XXI nos depara-

mos com a Guerra Rússia x Ucrânia.
Muitos receiam a terceira guerra mun-
dial.
A lição não foi aprendida e talvez

quem nasceu em 1980 em diante possa
hoje sentir, se for empático, as atroci-
dades do pior lado humano que é a im-
piedade, insensatez, falta de caridade
e temor à Deus.
Na Ucrânia, graças aos satélites,

recurso de um mundo pós-contempo-
râneo, de longe podemos ver que o
povo ucraniano resiste à falta de co-
mida, de gás para se aquecerem, à falta
de comunicação entre si e vivem im-
potentes e incrédulos num cenário de
guerra dos anos 1900.
Retrocedemos.

(Texto adaptado do
#intelecto_milionariio)

*Mestra em Administração,
Pós-Graduada em Marketing

Político, Graduada em Jornalismo,
Escritora, Poeta e Colunista do
Jornal Vespasiano em Notícias

Retrocesso Mundial
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Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  AABBRRIILL  

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

Dia 1: Luis Henrique Braga Viana, Hernely da Silva Gomes, Danilo Soares Fonseca; Dia 2: Cristina
A.S. Kodato, Rutineia Corrêa Campos, Fabiana Assis Salomão, Otávio Rocha Costa; Dia 3: José Camilo da
Silva; Dia 4: Ligiane Soares Meneses, Márcia Santos Soares; Dia 5: Jaderson Oliveira Felipe, Thaís do
Valle Fernandes, Sérgio Soares Fonseca, Gislaine Elias Cruz, Luciano Diniz Carvalho, Thaís dos Santos
Araújo Rocha, Sílio Alexandre F. Júnior; Dia 6: Mariza Fernandes de Oliveira, Fernanda Salomão, Angé-
lica Fernandes Gomes, Ronaldo Marcelino Fonseca, André Luis Silva Avis, Rômulo Beghini; Dia 7: Car-
los Jr. Fonseca Correa, Meire Thaís Fonseca Viana, Raquel Rocha Dada, Gilson Boaviagem, Humberto
Moura, Nilma Fonseca Martins da Costa, Elen Aparecida de Aguiar, Carolina Sicari Guireli, Erica Vanessa
Fonseca Diniz; Dia 8: Lourdes Bernadete Viana, Rúbia Batista de Oliveira, Lorena Miranda Imbuzeiro
Costa; Dia 9: Antônio Eustáquio Neves, Hélia Mara Aguiar Machado, José Acácio da Cruz, Maria Marga-
rete Gonçalves Souza, Valéria Machado Costa; Dia 10: Rogério Albano Viana, Alice Barbosa Soares, Gra-
ziela Kamei Aarão, Felipe Viana Diniz Cruz, Sheila Regina de Avis Salles, Luciano Faria; Dia 11: Wend
Cristina Oliveira Silva; Dia 12: Norma Soares Fonseca, Gladmar Mary Gonçalves Souza, Estevão Luís
Dada Durães; Dia 13: Márcio Diniz Cruz, Denize Alves de Azevedo; Dia 14: Ariane Karem Drumond
Tomáz, Regina Célia Beghini de Araújo; Dia 15: Miriam Cristina Lara Barbosa, Leonardo de Carvalho
Araujo; Dia 16: Adelúzia Fernandes de Deus, Aécio Batista Alves; Dia 17: Regina Cerqueira Costa, Mar-
gareth Guimarães M. Costa, Rosângela Resende Silva Oliveira, Leonor Sinai de Oliveira; Dia 18:Deise Cris-
tina Perdigão, Marco Antônio Fonseca Viana, Solange Vitória Fonseca, Edelbrando Ramos Ribeiro, Marilda
Falcão; Dia 19: Tânia Marisa Colares M. Rocha, Karem de Oliveira Bretas, Leonardo Silva Franca; Dia 21:
Marília Luíza Campelo Diniz,  Mariana Souto Murta; Dia 22: Edmeia Batista de Jesus, Marcelo Fonseca
do Vale, Myrllan Froes Madeira, Dia 23:Mauro Magno Viana, Lorena Prudente de Aquino, Loren Prudente
de Aquino, Suellen Ziderech Xavier, Mariângela Durães; Dia 24: José Nascimento Bicalho Filho, Ana Amé-
lia Diniz Carvalho, Marco Túlio Fonseca Viana, Dia 25:Ana Paula Paixão Sacramento, Teresinha Viana F.
Salomão; Dia 26: Elizabeth Eduardo Silva; Dia 27:Geraldo Moreira Gomes de Resende, Teresinha de Jesus
Lara, Roberta Resende Bicalho, José Antônio S. Palma Jr., Jorge Antônio Salomão, Dia 28: Thales Soares
Oliveira; Dia 29: Loren Katiane dos Santos Alves, Iziz Geralda de Oliveira Gomes; Dia 30: Cecília Viana
Souza, Edilúcia Aguiar Dornas Beghini.

Milena

Théo

Luca
PimentelÉ com satisfação que

registramos a formatura da
Milena Letíicia em Enge-
nharia Química pela Facul-
dade Una. A comemoração
aconteceu no dia 17 de
março de 2022. Na oportu-
nidade Milena recebeu a
Medalha de Ouro uma vez
que obteve a melhor nota
de sua turma. 
Milena é filha de Mi-

chelly e Sidney, de Lagoi-
nha de Fora. Ela é a netinha
querida do meu amigo
Chumbrega. À formanda e
seus pais nossos parabéns.
E que sua carreira seja co-
berta de êxito. Felicidades
Milena!!!

O garotinho
Luca, filho de Carla
Carvalho e Ricardi-
nho Pimentel, come-
morou seu aniversá-
rio de 6 anos no dia
25 de fevereiro. A
vovó Marta Mansur
Pimentel foi abraçar
o “rapaz” desejando-
lhe felicidades. Ao
Luca também envia-
mos o nosso abraço
desejando saúde e
paz. Sucesso!

Em 3 de abril
próximo, a resi-
dência do Théo
estará em festa.
Ele está come-
morando 3 anos
de idade. São
seus pais a Carla
e o Marcelo.
Seus avós mater-
nos: Paulo Sér-
gio Silva (Sergi-
nho) e Cleide,
avós paternos:
Elton E Fátima.
Ao Theo, nossos
cumpr imentos
dese j ando- lhe
felicidades e
uma vida cheia
de amor, saúde e
prosperidade.



Porque algumas pessoas não dormem?
Rotina profissional, declínio hormonal, ganho de peso, ansie-

dade, tabagismo, apneia etc. podem ser cauda do sono de má qua-
lidade.A insônia afeta boa parte da população a partir dos 40 anos.
Nessa fase os fatores acima estão mais presentes. Ao passar por
isso, o indivíduo pode apresentar fadiga crônica, baixa imunidade,
além de enfrentar transtornos psiquiátricos com impacto na vida
social: o afastamento da família e baixa produtividade são alguns
exemplos. Adultos precisam dormir de 6 a 8 horas por noite. Mas
uma pessoa saudável pode repousar menos que isso sem prejudi-
car a saúde. Uma noite mal dormida não afeta a saúde, porém re-
sulta na perda do humor e do desempenho laboral no dia seguinte. 

Porque sentimos tontura ao levantar?
A tontura é um sintoma caracterizado pela sensação rotatória

do corpo em relação ao ambiente, ou vice-versa. Pode durar se-
gundos, ou persistir por dias. É ainda classificada como uma sen-
sação de desfalecimento ou atordoamento. Levantar ou sentar
rapidamente conduz a essa sensação, e pode levar até ao desmaio.
A posição inicial pode fazer que o sangue acumule nas pernas e,
ao mudar a postura, ocorra uma queda da pressão arterial. O pro-
blema é comum, mas deve ser avaliado por um médico. Se per-
sistir pode ser um sintoma neurológico. Outras situação é a
vertigem decorrer da ação de virar a cabeça para um lado e ter a
sensação: aqui, o problema pode estar no ouvido.
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SSaaúúddee  --  Porque?
CCuulliinnáárriiaa

Com vinagre: Deixe seu
peixe mais macio e saboroso, co-
locando-o de molho em água com
uma colher de vinagre antes do
preparo. 
Com gostas de vinagre: Al-

gumas gotas de vinagre na água
do cozimento de postas de peixe
garantem uma carne macia, bem branquinha e inteira depois de
pronta.
Descanse antes: para que os camarões não fiquem borrachu-

dos, depois de limpa-los, salpique um pouco de sal sobre eles. Des-
peje água fervendo e deixe-os descansar um pouco. Depois, é só
preparar. 
Tire o cheiro ruim: para tirar o cheiro ruim das mãos, esfre-

gue-as com uma mistura de água e limão e depois lave-as na água
corrente. 
Vinagre nas mãos: água e vinagre também formam uma ótima

solução para tirar o cheiro de peixe das mãos. 
Salmora na panela: se a panela que você usou para preparar

peixe ficou cheirando mal, lave-a com água quente e sal.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr  

É você quem decide, a cada momento, se há uma lição a ser
aprendida. Em cada alegria, em cada tristeza, em cada aborreci-
mento. Ou desperdiça todos os momentos e vai vivendo aos tran-
cos e barrancos.

Coisas boas e ruins acontecem a todos indistintamente. Se não
existe o paraíso, podemos construir um oásis de paz, em nós mes-
mos, no meio das guerras que as pessoas vivem.

Podemos fugir à tristeza? Não.
Podemos impedir as perdas? Não.
Podemos obrigar que nos amem? Não.
Mas podemos usar os momentos de dor, frustração e ressen-

timento para aprender a amar melhor.
Podemos tornar nosso trabalho mais realizador.
Podemos transformar o ódio em perdão.
O ressentimento em compreensão. Basta tomar essa decisão!

Escolhendo a melhor forma de resolver os conflitos e aprender
com eles.

Desafie a você mesmo, criando um artifício para lidar, com o
negativo. Invente um jogo em que ganhe pontos, diante de situa-
ções que você resolva com harmonia, ou perca pontos se não re-
sistir a se fazer de vítima. Feche as portas ao automatismo burro.
Ele faz sofrer e nos torna refém.

Podemos ser, hoje, melhores do que ontem.
Cabe a você, somente a você, escolher se os acontecimentos

de ontem, hoje e amanhã, serão usados para torná-lo uma pessoa
melhor. Qual será sua escolha hoje?

Autor desconhecido*

MMeennssaaggeemm  

Ingredientes:
Azeite para untar e regar
5 batatas pré-cozidas em ro-
delas
Sal e pimenta-do-reino a
gosto
3 tomates em rodelas
800g de filé de tilápia 
2 dentes de alho picados 
1/3 de xicara (chá) de coen-
tro picado
2 cebolas em rodelas 
Cheiro-verde e queijo par-
mesão ralado para polvilhar

Modo de preparo:
Em um refratário médio un-

tado, intercale camadas de
batata temperada com sal e
pimenta, de tomate e de
peixe temperado com o alho,
o coentro, sal e pimenta, ter-
minando em tomate e re-
gando com azeite à cada
camada. 
Cubra com a cebola tempere
com sal, pimenta e regue
com azeite. 
Polvilhe com parmesão e
leve ao forno médio, prea-
quecido, por 20 minutos ou
até gratinar.
Retire, polvilhe com cheiro-
verde e sirva.

Ingredientes:
Creme preto:
1 litro de leite
1 xícara (chá) de chocolate
em pó
1 lata de leite condensado
5 colheres (sopa) de maisena
1 lata de creme de leite

Creme branco:
300g de coco ralado
1 lata de leite condensado
1 colher (sopa) de margarina
1 vidro de leite de coco
(200ml)
1 colher (sopa) de maisena

Cobertura:
300g de chocolate meio
amargo derretido
1 lata de creme de leite

Modo de preparo:
Em uma panela, coloque os 4
primeiros ingredientes do
creme preto e leve ao fogo
médio, mexendo até engrossar.
Retire do fogo, acrescente o
creme de leite, misture e re-
serve. 
Em uma panela, coloque os in-
gredientes do creme branco e
leve ao fogo médio, mexendo
até engrossar, retire do fogo e re-
serve. Em uma tigela, misture os
ingredientes da cobertura e re-
serve. Em um refratário grande,
intercale camada de creme
preto, e de creme branco, termi-
nando em creme preto. Por
cima espalhe a cobertura, leve à
geladeira por 3 horas e sirva.

Peixe assado com batatas

Peixes & Cia.

A vida, em si, não ensina!

VN  MULHER Elzinha Viana

1. Beber pouca água!
Beber pouca água causa desidratação, e consequentemente

diminui a sustentação e firmeza da pele, além de interferir na
resposta fisiológica de todos os tratamentos, tanto faciais quanto
corporais! Beba água!

2. Não passar protetor solar!
Preciso nem dizer né? Que os raios solares causam danos

nas células do nosso corpo causando flacidez, rugas, linhas de
expressão, manchas, e um futuro câncer de pele. Usem prote-
tor até mesmo em casa!

3. Não hidratar a pele!
A pele deve ser hidratada por dentro e por fora!!! É um

complementando o outro, não adianta fazer só um. 
4. Não remover a maquiagem!
Não remover a maquiagem é um pecado contra sua própria

pele! Um dos problemas causados por esse mau hábito é o im-
pedimento da renovação celular, ocasionando o envelhecimento
precoce! 

5. Consumo de carboidratos e açúcares em excesso!
E por fim, a famosa Glicação! Esse excesso de açúcar no

sangue aumenta os radicais livres da pele, além de degradar as
estruturas de colágeno e elástica da pele!

E ai? Qual hábito você está deixando prejudicar sua pele e
organismo?

�HERMES PARDINI
Vamos falar sobre
saúde da mulher?
O momento ideal para colocar
a saúde em dia é agora!

Março é o Mês Nacional da Mulher, já que no dia 8 marca o Dia In-
ternacional da Mulher. Mas como refletir sobre a data, ponderando avan-
ços e necessidades, sem falar sobre saúde feminina? Oficializado em
1975, o dia reconhece o histórico pela busca de direitos, além de pro-
porcionar visibilidade às lutas atuais e diárias da mulher. Para a gineco-
logista do Hermes Pardini, Rayana Campos, se a data é pautada pelas
conquistas e demandas femininas, inserir a saúde da mulher numa pauta
diária ganha cada vez mais relevância.

“Muitas vezes sobrecarregadas pela rotina, sabemos que algumas
mulheres acabam se esquecendo de si mesmas, e deixando o cuidado
com a saúde de lado. Elas deixam de fazer exames, retardando diagnós-
ticos e a realização de procedimentos importantes para uma melhor qua-
lidade de vida. Esse cenário pode ter se agravado com a pandemia da
Covid-19, que gerou exaustão física, mental, emocional e o adoecimento
de muitas mulheres”, observa a médica do laboratório Hermes Pardini.
Segundo Rayana, é preciso retomar alguns cuidados interrompidos du-
rante a pandemia e, por isso, é necessário dar visibilidade e reforçar o
assunto. 

O controle da saúde da mulher está extremamente atrelado ao con-
trole ginecológico, se atentando ao rastreio e a prevenção de cânceres
como de colo uterino e mama, alterações do ciclo menstrual, fertilidade.
Com o objetivo de analisar o ciclo menstrual de participantes voluntárias
para tentar descobrir correlações entre ele e possíveis doenças, o Estudo
de Saúde da Mulher, pesquisa feita pela Apple em parceria com a Escola
de Saúde Pública de Harvard e o Instituto Nacional das Ciências da
Saúde Ambiental (NIEHS), trouxe, em fevereiro deste ano, informações
importantes sobre a Síndrome do Ovário Policístico (SOP). A condição gi-
necológica afeta os ciclos menstruais, a fertilidade, o balanço hormonal e
a retenção de peso das mulheres. De acordo com a pesquisa, mulheres
com SOP têm três vezes mais chances de desenvolver diabetes e são duas
vezes mais propensas a ter hipertensão e altos níveis de colesterol no or-
ganismo — condições amplamente relacionadas a problemas cardíacos.
“Todos esses indicadores, seja nas mulheres com SOP ou não, precisam
ser monitorados constantemente com consultas médicas e exames de ro-
tina”, reforça a ginecologista do Pardini. Segundo a médica, anualmente,
as mulheres precisam fazer alguns exames laboratoriais e de imagem. Veja
abaixo quais são os principais deles. As vacinas também, sejam para as
adolescentes, adultas ou idosas, precisam estar em dia.
�� Creatinina – para avaliar a saúde o funcionamento renal. 
�� Hemograma – para avaliar as células sanguíneas de um paciente, ou
seja, as da série branca e vermelha, contagem de plaquetas, reticuló-
citos e índices hematológicos.

��Transaminase Pirúvica – para medir os níveis da enzima transaminase
glutâmico-pirúvica (TGP) no sangue e investigar problemas no fígado.

�� Transaminase Oxalacética – para medir os níveis da en-
zima transaminase glutâmico-oxalacética (TGO) no sangue e investi-
gar problemas no fígado, nos músculos e no coração.

�� Triglicérides – para medir o nível de gordura no sangue e monitorar o
risco de doença cardíaca e outros problemas de saúde. 

�� Glicemia jejum – para medir o nível da glicose na circulação sanguí-
nea, investigar possíveis casos de diabetes e controlar a doença.

��Colesterol total e frações – para medir os valores dos três tipos de co-
lesterol presentes no corpo e analisar as quantias que circulam na cor-
rente sanguínea.

�� TSH e T4 Livre – avaliação do funcionamento da glândula tireoide.
��Urina rotina – além de diagnosticar problemas renais e urinários, como
infecções, fornece panorama geral da saúde da paciente.

�� Mamografia e Ultrassonografia das Mamas – conforme recomen-
dação médica.

�� Ultrassom endovaginal – conforme recomendação médica.
��Colpocitopatologia oncótica do colo uterino (prevenção) - conforme
recomendação médica.
Já são 2 anos de pandemia, que trouxeram novos hábitos, adapta-

ções e mudanças no estilo de vida da população. Com o isolamento,
mesmo tendo se preocupado diariamente com a doença, as pessoas dei-
xaram de cuidar da saúde, em geral. O serviço de atendimento domicil-
iar, por exemplo, que permite realizar coleta dos exames na casa do
paciente, vem ao encontro de um novo comportamento de consumo.
Também passou a ser mais conveniente e prático o serviço de Telecon-
sulta. Ambos aumentam a acessibilidade dos serviços. 

“Prevenir é sempre o melhor remédio. Com a triagem por meio de
exames laboratoriais, acompanhada de uma avaliação clínica feita por
um médico, é possível trabalhar na prevenção de possíveis doenças e na
promoção da saúde, melhorando a qualidade de vida das mulheres”, in-
dica Rayana Campos.

Moradores de Vespasiano e região contam com o apoio do Hermes
Pardini para cuidar da saúde. Para consultar o serviço de análises clíni-
cas, vacinação e do atendimento domiciliar, basta entrar em contato pelo
número, que também é WhatsApp: (31) 3228-6200. A unidade de aten-
dimento ao público em Vespasiano fica à Av. Portugal, 27, Centro. Para
quem tem fácil acesso à Belo Horizonte, o laboratório tem o Nú-
cleo Especializado em Saúde da Mulher, localizado à Rua dos Aimo-
rés,66, 4º andar, Funcionários.

Médica Rayana Campos destaca a importância das consultas médicas
e exames de rotina para manter a saúde das mulheres em dia

Prestigio gelado

5 hábitos que causam
envelhecimento precoce
Qual desses hábitos vocês têm?
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Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

100ª Semana Santa: de 09 a 17 de abril 2022

Ano jubilar do
centenário da
paróquia

CELEBRAÇÕES NA MATRIZ
��Dia 09 de abril– Sábado 19h
– Missa na Matriz (sem bên-
ção de ramos) 

��Dia 10 de abril – Domingo de
Ramos e da Paixão do Se-
nhor - 07:00- Bênção de
Ramos no Lote de Eventos e
pequena  procissão 07h30
–Missa na Matriz - 09:00-
Bênção de Ramos no Lote de
Eventos e pequena procissão -
09:30- Missa na Matriz -18h30
– Benção de Ramos no Lote de
Eventos e pequena  procissão -
19h - Missa na Matriz

�� Dia 11 de abril – Segunda-
feira Santa – Senhor dos
Passos 17:30h - Confissões
individuais na Matriz -18:45-
Reza do terço da Misericórdia
19h– Missa na Matriz -
Após a Missa – Procissão do
Sr. Dos Passos para a Matriz
Antiga

�� Dia 12 de abril– Terça-feira
Santa – Nossa Senhora das
Dores - 18:20- oração das
mães que rezam pelos filhos -
19h – Missa na Matriz 

��Dia 13 de abril - Quarta-feira
Santa- Encontro do Senhor
dos Passos e Nossa  Senhora
das Dores - 17:30: Confissões

individuais na Matriz - 19h –
Missa na Matriz ( Nossa Se-
nhora das Dores) -
Após a missa: procissão de
Nossa Senhora das Dores 

��Dia 14 de abril – Quinta-feira
Santa – Celebração Solene
da Ceia do Senhor - 17:00
Confissões individuais na Ma-
triz ( a confirmar) - 19h -
Missa solene da Ceia do Se-
nhor – Matriz -
Após a missa: Adoração até
meia noite (a confirmar) 

�� Dia  15 de abril– Sexta-feira
Santa e da Paixão do Senhor
- 6h às 14h- adoração ( a con-
firmar) - 15h- Matriz-Celebra-
ção da Paixão do Senhor - 17h

– Confissões individuais na
Matriz 

�� Dia 16 de abril – Sábado
Santo - Solene Vigília Pascal
- 17h – Confissões individuais
na Matriz ( a confirmar) -
18:00 – Confissão Comunitá-
ria na Matriz -19:30 – Solene
Celebração da
Vigília Pascal na Matriz

��Dia 17  de abril– Domingo da
Ressurreição do Senhor –
Páscoa - 07h30- Missa na
Matriz  - 09h - Missa na Ma-
triz - 10h30 – Batizados -
18h30 – Procissão do Triunfo
de Nossa Senhora Saindo do
Santuário de Santo Isidro - 19h
- Missa na Matriz

COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA
�� Dia 10 de abril – Domingo
de Ramos e da Paixão do
Senhor - 18h30 – Benção
de Ramos e procissão saindo
do (Asilo) Lar dos Idosos
Nossa Senhora Auxiliadora-
Rua São Paulo, nº 731 - 19h
- Missa na Igreja São João
Batista – Célvia 

�� Dia  15 de abril– Sexta-
feira Santa e da Paixão do
Senhor - 15h- São João Ba-
tista- Celebração da Paixão
do Senhor 

�� Dia 16 de abril – Sábado
Santo - Solene Vigília Pas-
cal - 19:30- Solene Celebra-
ção da Vigília Pascal em S.
João Batista

�� Dia 17  de abril– Do-
mingo da Ressurreição
do Senhor – Páscoa -
18h30 – Procissão do
Triunfo de Nossa Senhora

saindo da casa de Marga-
reth Barros – Rua Rio de
Janeiro, 628 - 19h - Missa
na Igreja São João Batista
– Célvia

COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO AMPARO
�� Dia 10 de abril – Domingo
de Ramos e da Paixão do
Senhor - 18h30 – Benção
de Ramos e procissão saindo
da Casa de Maria (mãe de
Maria Cristina) - Rua N. Sra.
de Lourdes, (ao lado da casa
de Carmina) - 19h – Missa
na Igreja Nossa Senhora do
Amparo – Bairro Imperial 

�� Dia  15 de abril– Sexta-
feira Santa e da Paixão do
Senhor - 15h- Celebração
da Paixão do Senhor 

�� Dia 17  de abril– Domingo
da Ressurreição do Senhor
– Páscoa - 18h30 – Procis-
são do Triunfo de Nossa Se-
nhora saindo da casa de

Maria Florisbela - Rua Santa
Luzia, 312 - 19h – Missa na

Igreja Nossa Senhora do
Amparo – Bairro Imperial

CELEBRAÇÕES NA MATRIZ ANTIGA

COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

COMUNIDADE SÃO JUDAS TADEU

COMUNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO

�� Dia 11 de abril – Segunda-
feira Santa – Senhor dos
Passos Recepção do Sr. Dos
Passos vindo em procissão
da Matriz 

�� Dia 13 de abril - Quarta-
feira Santa- Encontro do
Senhor dos Passos e Nossa
Senhora das Dores - 19h –
Missa na Matriz Antiga –
Senhor dos Passos

�� Dia 10 de abril – Domingo de Ramos
e da Paixão do Senhor - 18h30 – Bên-
ção de Ramos e procissão saindo da Es-
cola Guilherme (Adélia Issa, Rua J3,
Sebastião Sátiro, Januário Martins e
Rua Valtério Araújo Vale) - 19h- Missa
na Igreja São Francisco de Assis –
Caieiras

�� Dia 15 de abril– Sexta-feira Santa e
da Paixão do Senhor - 15h – S. Fran-
cisco de Assis- Celebração da Paixão
do Senhor

�� Dia 17 de abril– Domingo da Ressur-
reição do Senhor – Páscoa - 18h30 –
Procissão do Triunfo de Nossa Senhora
saindo da casa de Dina Nilda (rua Ja-
nuário Martins, Rua Valtério Araújo
Vale) - 19h Missa na Igreja São Fran-
cisco de Assis – Caieiras

�� Dia 10 de abril – Domingo de Ramos e
da Paixão do Senhor

�� 18h30 – Benção de Ramos e procissão
saindo da Casa Verde (Alison) Rua Ce-
cília Meireles, 270 - quase esquina com
a 104 -+ 19h- Missa na Igreja São Judas
Tadeu (Caieiras) 

�� Dia 14 de abril – Quinta-feira Santa –
Celebração Solene da Ceia do Senhor -
19h- Missa solene da Ceia do Senhor –
São Judas Tadeu

�� Dia 16 de abril – Sábado Santo - So-
lene Vigília Pascal - 19:30 - Solene Ce-
lebração da  Vigília Pascal em S. Judas Tadeu 

�� Dia 17  de abril– Domingo da Ressurreição do Senhor – Páscoa - 18h30 – Procissão do Triunfo
de Nossa Senhora saindo da casa do Sr. Antônio Andrade. Rua Mariana da Costa 2834 - 19h - Missa
na Igreja São Judas Tadeu ( Caieiras)

�� Dia 10 de abril – Domingo de Ramos e
da Paixão do Senhor - 10h – Benção de
Ramos e procissão saindo da casa de Te-
rezinha Viana (Tia Tê) – Rua São Vi-
cente, nº 645 - 10h30- Missa na
Comunidade  São Vicente de Paulo-
Angicos

�� Dia 14 de abril – Quinta-feira Santa –
Celebração Solene da Ceia do Senhor
- 19h- Missa solene da Ceia do Senhor 

�� Dia 17  de abril– Domingo da Ressur-
reição do Senhor – Páscoa - 10h – Pro-
cissão do Triunfo de Nossa Senhora
saindo da casa de D. Lourdes - Rua São
Vicente, nº, 360 - 10h30 – Missa na Co-
munidade São Vicente de Paulo

COMUNIDADE SANTA BÁRBARA E SANTA LUZIA
�� Dia 10 de abril – Domingo de Ramos e
da Paixão do Senhor - 18h30 – Benção
de Ramos e procissão saindo da casa de
D. Bete – Rua U, 49 - 19h - Missa na
Comunidade Santa Bárbara e Santa
Luzia 

�� Dia 17  de abril– Domingo da Ressur-
reição do Senhor – Páscoa - 18h30 –
Procissão do Triunfo de Nossa Senhora
saindo da casa de D. Bete – Rua U, 49 -
19h- Missa  na Comunidade Santa Bár-
bara e Santa Luzia

A IGREJA DO PERPÉTUO SOCORRO ESTÁ
EM RESTAURAÇÃO, POR ISSO A PROCISSÃO
DO SENHOR DOS PASSOS (PROCISSÃO DO
DEPÓSITO) NÃO SERÁ REALIZADA PARA LÁ.

Atenção:As procissões serão confirmadas. Dependerão das orienta-
ções do Município e da Arquidiocese Nas procissões, SE HOUVER,
o uso de máscaras NÃO é obrigatório. O uso de máscaras É OBRI-
GATÓRIO nas Igrejas (se houver outra indicação, será avisado)
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� PESCA PREDATÓRIA Coluna  do Pescador Paulo Diniz
Colaborou Kioshi Ishihara e Berenice,

da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Torneio de Pesca Esportiva
Foi realizado no dia 05 de março, o 2° Torneio

Nacional de Pesca Esportiva com Caiaques Três
Marias MG. E tivemos participantes de Vespasiano
e Lagoa Santa inscritos no torneio.

Foram 120 participantes de vários estados bra-
sileiros. E tivemos participantes de Lagoa Santa,
José Ailton de Freitas Junior, e Vespasiano, Ricar-
dinho e Samuel Salomão. Entre os três o Ricardi-
nho Salomão, futuro veterinário, foi o que teve
melhor classificação geral ficando em 13° lugar
com 3 peixes fisgados.

Os amigos, Kioshi Ishihara ( Loja O Pesca-
dor), Rodrigo Vieira ( piloteiro de pesca) e Gui-
lherme Beligoli ( piloto da Gol) formaram a equipe
Tapyrapé Sport Fishing e participaram da 2° Etapa
- Circuito Pesca Gerais Três Marias MG em 12 de
março último. A equipe somou 190 pontos e estão
na 19° colocação na classificação geral do torneio.

Vale ressalta que nessa etapa foram 51equipes
participantes, sendo que só 20 bateram a meta com
5 peixes embarcados para a somatória de tamanho

a ser validado. Esse ano, foi obrigatório a filma-
gem e fotografia do peixe e também a mostra da
soltura, lembrando que a pesca esportiva é o pre-
sente e o futuro a ser seguido como em outros es-
tados do Brasil, onde o peixe vivo vale mais para
o turismo das famílias da região.

Nomes fortes da pesca esportiva estiveram
presentes tanto no torneio de caiaque quanto no de
barcos, entre eles, Johnny Hoffmann e o Juninho
da Pesca e Companhia sendo que esse último par-
ticipou com a uma das equipes de Uberlândia e fi-
caram em 7° colocação geral.

Vale nossa torcida para a próxima etapa de
barco, pois a equipe Tapyrapé Sport Fishing vem
com “a faca nos dentes” para melhorar na classifi-
cação geral na próxima etapa em 04 de junho para
a grande final em 10 de setembro 2022.

Mais informações no telefone (31)3681-2790
Loja O Pescador de Lagoa Santa ou Instagram
@pescadordelagoasanta // Site: www.torneios tres-
marias.com.

PF faz operação em MG e mais
11 Estados contra desvio

bilionário no Seguro Defeso
Esquema contava com a participação de várias
colônias, sindicatos e associações de pescadores
Um bilhão e quinhentos e

vinte milhões de reais. A cifra
astronômica corresponde ao
montante que a Polícia Federal
(PF) suspeita que uma suposta
organização criminosa fraudou
do Seguro Desemprego do
Pescador Artesanal, o popular
Seguro Defeso.

Após quase dois anos in-
vestigando os indícios de irre-
gularidades na concessão do
benefício previdenciário, a PF
deflagrou uma megaoperação
para cumprir 180 mandados
judiciais de busca e apreensão
e 35 de prisão preventiva.

Batizada de Operação Tar-
rafa, a ação envolve mais de
600 policiais federais e ocorre,
simultaneamente, em 12 esta-
dos: Bahia; Ceará; Goiás; Ma-
ranhão; Minas Gerais; Pará;
Pernambuco; Piauí; Rio
Grande do Sul; Santa Catarina;
São Paulo e Tocantins.

A PF afirma já ter reunido
provas de que os investigados
fraudavam a solicitação do se-
guro que o Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) paga
a pescadores profissionais ar-
tesanais durante o período de
defeso, ou seja, quando a
pesca é obrigatoriamente sus-
pensa para permitir a reprodu-
ção das espécies marítimas.

Em conjunto com servidores
da Secretaria Nacional de Aqui-
cultura e Pesca, da Secretaria Es-
pecial de Previdência e Trabalho;
do Instituto Nacional do Seguro
Social; da Caixa e da DataPrev,
os investigadores concluíram que
os envolvidos inseriam informa-
ções falsas no Registro Geral de
Pescadores e fraudavam os pedi-
dos de deferimento do benefício
previdenciário.

Ainda de acordo com a
Polícia Federal, os investiga-
dos conseguiram fraudar 436
mil pedidos do Seguro Desem-
prego do Pescador Artesanal.
Com isso, cerca de R$ 1,520
bilhão foram pagos, irregular-
mente, a pessoas registradas
em 1.340 cidades.

Investigações
Ainda não concluídas, as in-

vestigações apontam que o es-
quema contava com a participação
de várias colônias, sindicatos e as-
sociações de pescadores, além de
servidores públicos.

A PF informou que 42 ser-
vidores são alvo dos mandados
de busca e apreensão que estão
sendo cumpridos hoje. Trinta e
seis deles trabalham no INSS.

Os investigados poderão
responder pelos crimes de este-
lionato, participação em orga-
nização criminosa, falsificação
de documento público, uso de
documento falso, inserção de
dados falsos em sistemas de in-
formação, corrupção passiva e
corrupção ativa.

Atletas da equipe Estrela do Oriente Jiu-Jítsu
(Unidade Vespasiano) conquistaram 15 medalhas
de ouro e 5 medalhas de prata no Campeonato
Regional Lagoa Santa Jiu-Jítsu Challenge.

Dia 13 de março (domingo), através do de-
sempenho dos 20 atletas competidores, dentre
eles adultos e crianças, a equipe somou 95 pon-
tos no ranking da competição, ficando na terceira
colocação geral do evento.

Jayme Junior, professor responsável pela
unidade Vespasiano, começou a dar aulas ainda
na faixa roxa sob supervisão do seu mestre, Rui

Diniz Ferreira, faixa rajada de jiu-jítsu 8, Diretor
Técnico e responsável pela Estrela do Oriente
Unidade Venda Nova, a matriz da equipe Estrela
do Oriente Jiu-Jítsu.

Sediada em Vespasiano desde 2015, na Rua
Barbosa da Fonseca, n° 82, Centro, no Clube
ASES, a unidade Estrela do Oriente do municí-
pio, conta em seu histórico, vários campeões es-
taduais, desde infantil ao adulto, e o professor
responsável desenvolve junto a ABVAS, um pro-
jeto social para crianças e adolescentes na Igreja
Assembléia de Deus.

Guilherme Beligoli, Juninho Pesca e cia, Rodrigo Vieira piloteiro e Kioshi Ishihara

Ricardinho SalomãoSamuel Salomão

Equipe vespasianense fica em 3º
lugar geral no Jiu-Jítsu Challenge


