
ANO XLIII - Nº 410 Abril de 2022 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Circula em Vespasiano, Lagoa Santa, São José da Lapa e região EM NOTÍCIAS

GGGG
TTÇÇÉÉáá

GGGG
TTÇÇÉÉáá

Leia também no site:
www.vespasianoemnoticias.com.br

Máscaras estão liberadas em
Vespasiano com reservas

Bairros recebem iluminação de led
Benefício começa a ser expandido para mais bairros de Vespasiano. Depois de atender os bairros da região
central que estão com 100% de iluminação de led, agora é a vez dos outros bairros receberem o benefício.

Angicos, Imperial, Jardim da Glória e demais bairros estão no cronograma desta etapa

O Comitê Gestor do Plano
de Prevenção e Contigencia-
mento em Saúde do Covid-19
– Comitê Extraordinário
Covid-19, em reunião ordiná-
ria realizada na sede da Procu-
radoria Geral do Município de
Vespasiano, e considerando a
recomendação proferida pelo
Governo do Estado de Minas
Gerais, no sentido de ser deso-
brigado o uso de máscara em
espaços fechados; conside-
rando que a União, através do
Ministério da Saúde emitiu
Portaria declarando o encerra-
mento da Emergência em
Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN); Conside-
rando que a Secretaria Esta-
dual de Saúde emitiu Nota
informativa que flexibiliza as
regras de combate ao Corona-
vírus nos ambientes escolares.

A obrigatoriedade de uso
de máscara ou cobertura facial
sobre o nariz e a boca fica dis-
pensada em ambientes abertos
e fechados, ressalvadas as
áreas abaixo descritas:

áreas internas de serviços
de saúde, a título de exemplo
mas não se limitando a unida-
des básicas de saúde, pronto

atendimento, hospitais, labora-
tórios, clínicas, ambulâncias,
dentre outros e interior dos
transportes coletivos de passa-
geiros, público ou privado.

As atividades presenciais
nas unidades de ensino regula-
mentadas ou não, no âmbito do
Município de Vespasiano, pú-
blico ou privado, berçário, pré-
escolar, educação infantil,
fundamental, médio, cursos li-
vres, escolas técnicas de nível
médio e superior, dentre ou-
tras, deverão obedecer, obriga-
toriamente:

higienizar frequente-
mente as mãos, no mínimo na
entrada, saída do período esco-
lar e no início e término do pe-
ríodo de lanche; Adotar a
etiqueta da tosse: ao tossir ou
espirrar, cobrir o nariz e a boca
com cotovelo flexionado ou
lenço de papel; realizar a lim-
peza e manutenção frequente
da assepsia de todas as instala-
ções, especialmente sanitários
e locais de maior circulação de
pessoas; disponibilizar reci-
piente com álcool gel ou solu-
ção alcoólica a 70% (setenta
por cento), preparações antis-
sépticas ou sanitizantes de

efeito similar, para higieniza-
ção do punho e das mãos, de-
vendo sinalizar as pias e
lavatórios e manter sabonete
líquido e toalhas descartáveis,
disponibilizando cartazes com
linguagem visual e não verbal
com orientações sobre higieni-
zação das mãos;

limpar periodicamente
utensílios e superfícies que

sejam  frequentemente utiliza-
das; favorecer a circulação de
ar de maneira mais natural
possível em todos os ambien-
tes; realizar manutenção, no
mínimo mensal, do sistema de
ar-condicionado, quando utili-
zado; realizar as refeições pre-
ferencialmente em ambientes
abertos como pátios e quadras;
higienizar o espaço utilizado

para as refeições no início e
após cada uso; reforçar com os
trabalhadores medidas de hi-
giene e limpeza na área de pro-
dução e manuseio dos
alimentos de acordo com a le-
gislação em vigor;

dar preferência ao uso de
dispensadores de água que não
exigem aproximação da boca,
privilegiando o uso de dispen-

sador para copos e garrafas de
uso individual; utilizar copos
descartáveis ou de uso indivi-
dual; Realizar limpeza e de-
sinfecção de todas as salas
após o término de cada turno
de aula;

higienizar e desinfetar a
superfície de trocadores de
fraldas após cada utilização;
Realizar o descarte correto das
fraldas e outros materiais usa-
dos.

Pessoas que apresenta-
rem resultado positivo em
teste para diagnóstico de
COVID-19, que apresenta-
rem sintomas característicos
de síndromes respiratórias ou
que tiverem contato próximo
com pessoa que testar posi-
tivo para a COVID-19 deve-
rão procurar atendimento
médico presencial ou através
de telemedicina e cumprir
isolamento conforme deter-
minação médica.

O tempo máximo para
realização de velórios no Mu-
nicípio de Vespasiano fica am-
pliado para 04 (quatro) horas.
Ficando proibida a realização
de velórios nos casos de óbito
decorrente de covid-19.

Vespasiano há algum tempo vive uma nova
fase. Uma cidade cada vez mais bem cuidada,
com obras de infraestrutura que priorizam o
bem-estar e a qualidade de vida do cidadão ves-
pasianense e isto pode ser visto por todas as re-
giões do município. 

Uma das ações desenvolvidas pela Prefei-
tura de Vespasiano e que chamou a atenção do
cidadão foi a troca da iluminação pública.
Desde julho de 2021 estamos vivendo em uma
cidade mais iluminada e segura. 

A primeira região que recebeu a ilumina-
ção de led foi a central. Todos os bairros da re-
gião foram contemplados com a ação. Hoje, a
Região Central está com 100% da iluminação

de led e um total de 1.900 lâmpadas foram tro-
cadas. 

Para completar mais uma etapa da ilumi-
nação de led, a equipe está trocando as lâmpa-
das da MG-010, bairros Angicos e Imperial
(antigo Jane), Condomínio Alphaville e a re-
gião do Jardim da Glória. 

Em toda Vespasiano serão trocadas mais de
12 mil lâmpadas e a ação é realizada por eta-
pas, contemplando todos os bairros. A Secreta-
ria de Obras ressalta que as novas lâmpadas de
led geram uma grande economia, pois dimi-
nuem o valor da conta de luz do município, têm
durabilidade de cerca de 10 anos e o custo com
a manutenção é menor.

A região central já está com 100% de lâmpadas de led.
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É muito comum que as pessoas, ao longo
de suas vidas, não consigam ou não saibam
como pagar o INSS (Previdência Social),
seja por falta de conhecimento ou por falta
de condições financeiras. Mas uma questão
que recebo muito aqui no escritório é se
existe – ou não - a possibilidade do segurado
se aposentar mesmo sem ter contribuído para
o INSS. 

Pois bem. A Previdência Social do Bra-
sil tem a característica de ser contributiva.
Isso quer dizer que para receber os benefí-
cios do INSS é preciso, primeiro, ter contri-
buído. Como o próprio nome diz, ela é um
seguro. Podemos compará-la com o seguro
de um carro. Se algo acontecer com o veí-
culo somente aquele que contratou o serviço
e pagou as prestações em dia poderá acio-
nar o seguro. A Previdência funciona quase
da mesma forma. Se a pessoa está contri-
buindo então, em regra, ela é considerada
segurada.

E se eu parei de contribuir? Em alguns
casos isso não vai ser um empecilho para so-
licitar os benefícios do INSS, pois o segu-
rado pode se beneficiar do período chamado
“período de graça”.

Por isso que, esclarece-se, só se apo-
senta quem contribuiu. 

Todavia, existe um benefício assistencial
chamado BPC (Benefício de Prestação Con-
tinuada), que não se confunde com aposen-
tadoria ou outro benefício previdenciário,
que, no entanto, gera bastante dúvida nas
pessoas.

A Constituição Federal em seu art. 203,
inciso V, prevê que a Assistência Social será
prestada a quem dela necessitar, indepen-
dente de contribuição à seguridade social,
garantindo um salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência e
ao idoso que comprovem não possuir meios
de prover à própria manutenção ou de tê-la
provida por sua família, conforme dispuser
a lei.

Assim, mesmo quem nunca pagou o
INSS tem direito ao BPC, pois como dito an-
teriormente, trata-se de um benefício assis-
tencial e não previdenciário. Ele é
intransferível, não gera direito à pensão.

Desta forma, se você preenche os requisitos,
e nunca contribuiu com o INSS, terá direito ao
benefício BPC – LOAS e não a aposentadoria.

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 

Doutora, nunca
contribui para o INSS. 
Posso aposentar?

 LIONS CLUBE
Lions Clube de Vespasiano,

trabalhando e se reinventando!
Não é surpresa para nin-

guém o quanto as Instituições
foram afetadas, de diferentes
modos pela Pandemia!

Com o Lions não foi dife-
rente. Como o seu foco é o tra-
balho voluntário, ficou impe-
dido durante muito tempo, de
promover qualquer evento
para angariar fundos para
comprar os alimentos para
doação e as fraldas geriátricas,
a movimentação do Bazar, do
Clube de Mães, etc.

Mas, felizmente, com a
ajuda de muitos, não ficou de
todo inoperante. Aos poucos
foi retomando suas atividades
e se mobilizando para o al-
cance dos seus objetivos.

As campanhas de recolhi-
mento dos lacres, das tampi-
nhas plásticas, dos blisters,
além de contribuírem para des-
poluição do meio ambiente
(que é uma das causas globais
do Lions) ajudam outras insti-
tuições também.

Para estes dois últimos
meses do Ano Leonistico, o
Lions Clube de Vespasiano,
estará promovendo a Seresta
das Mães no dia 06 de maio e,
no mês de junho, a sua tradi-
cional Festa Junina.

A comunidade de Vespa-
siano e do entorno, sempre é
parceira nos eventos promo-
vidos pelos associados do
Lions Clube e neste ano tem-

se a certeza de que não será
diferente. Contamos com a
ajuda e apoio de todos que
gostam de nos ajudar a aju-
dar!

Lions Clube de Vespa-
siano, uma unidade do Lions
Internacional que é a maior
organização de serviços vo-
luntários do mundo!

Vem para o Lions, você
também!

A banalidade do mal
Vanessa  Duguet Arruda

“A Segunda Guerra Mundial foi um grande
conflito ocorrido entre 1939 a 1945. Alcançou
proporções globais, incluindo grandes potências
daquele período. A Alemanha de Hitler buscava
o extermínio de grupos étnicos que não faziam
parte da raça ariana.

Hitler e o partidoonsáveis   pela morte e pelo
massacre de milhares de judeus. O genocídio foi
uma medida brutal seguida pelo governo alemão,
foram cerca de cinco milhões de mortos nesse
período.

Ao longo da Segunda Guerra Mundial, com
a ascensão do nazismo, tivemos inúmeros casos
de migração e deportação de judeus. A função do
exílio e deslocamento era conduzida por oficiais
do partido nazista.

Um dos responsáveis pelas atrocidades co-
metidas pelos nazistas foi Adolf Eichmann. Com
o fim da guerra e a derrota da Alemanha, alguns
funcionários do regime nazista foram persegui-
dos e acusados   dos crimes que cometeram no pe-
ríodo da guerra. Muitos deles fugiram com medo

do julgamento; inclusive Eichmann.
Em seu julgamento ocorrido em Jerusalém,

onde foi julgado e condenado à morte, a filósofa
e teórica judaico-alemã  Hannah Arendt desen-
volveu a teoria da “banalidade do mal”, ou seja o
mal banal do indivíduo.

Hannah chegou à conclusão sobre o mal de
Eichmann. O mal que ele praticava não era um
mal demoníaco, mas era um mal constante que
fazia parte da rotina dos oficiais nazistas
como instrumento de trabalho. Ou seja, a banali-
dade do mal é um mal que virou comum de ser
praticado.

Durante todo o julgamento, Eichmann nunca
se considerou culpado pelos crimes cometidos,
sua justificativa era sempre que apenas cumpria
ordens, seguindo as leis vigentes naquele pe-
ríodo. Ele sempre dizia que seguia o certo, seguia
o governo e às leis do estado, por isso acreditava
em sua inocência.

Hannah Arendt acreditava que o problema
de usar esse argumento como justificativa seria a
ascensão a regimes totalitários e a banalização da
razão e coerência do ser humano.

Eichmann era obcecado por poder e ascen-
são social, faria qualquer coisa para ser reconhe-
cido e ter sucesso, mas esse desejo de sucesso é
o que levaria a praticar o mal. Era por essa razão
que ele deveria ser punido.

A racionalidade que Eichmann acreditava e
usava não era uma racionalidade favorável para
a coletividade. Essa racionalidade não era ava-
liativa e nem refletida no bem-estar comum.

Como é possível combater
a banalidade do mal?

Hannah Arendt queria mostrar os dois lados
da razão: aquela que possui lógica e reflexão e
aquela em que sustenta o bem no próprio indiví-
duo, a razão que não é favorável para a coletivi-
dade, usada por Eichmann.

Por essa razão que ela acreditava na liber-
dade do indivíduo para tomar outra decisão. Uma
decisão fundamentada, advinda de reflexão,
uma racionalidade que visa o interesse comum e
o bem da coletividade.

Essa racionalidade, mostraria para todos os
requisitos, como deveria ser a compreensão e o

conhecimento do ser humano. Como as pessoas
deveriam pensar no estudo, na honestidade e na
liberdade. Essa forma de pensamento seria uma
maneira de combater os regimes totalitários e o
mal banal”.

O que é possível concluir com isto? 
Contextualizando, a história se repete. A

guerra entre Rússia e Ucrânia demonstra que in-
teresses individuais estão prevalecendo sobre os
interesses comuns. O ser humano, seja ele russo
ou ucraniano, está perdendo vida, dignidade e li-
berdade. A teoria da humanidade e sua valoriza-
ção passam longe dos pensamentos e atitudes dos
líderes mundiais.

E por último, segundo a famosa filósofa
Arendt, para se combater o mal banal seria pre-
ciso o conhecimento sobre o ser humano, na ho-
nestidade e na liberdade. Ou seja, passa pela
educação. E como nossa educação anda defici-
tária!!!

Politize.com.br
@politize
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Minas amplia vacinação da quarta
dose para idosos acima de 60 anos
Estado aumenta público apto a ser imunizado com reforço contra covid-19; quase 500 mil crianças
estão com a segunda dose em atraso. Em Vespasiano a 4ª dose da vacina anti-covid também está

liberada para maiores de 60 anos que tenham tomado a 3ª dose há mais de 4 meses
A quarta dose da vacina

contra covid-19 foi disponibili-
zada para pessoas com idade
entre 60 e 69 anos em Minas
Gerais. A decisão foi anunciada
no dia 29 de abril pelo secretá-
rio de Estado de Saúde de Minas
Gerais (SES-MG), o médico
Fábio Baccheretti.A decisão foi
publicada no dia 30 de abril e, a
partir daí, cada prefeitura já
pode administrar as vacinas.

A nova administração do
imunizante poderá ser aplicada
em quem já tomou a primeira
dose de reforço há pelo menos
quatro meses. Conforme levan-
tamento da SES-MG, cerca de 1
milhão de mineiros estão nesse
estágio de vacinação.

“Entramos no inverno com
a possibilidade de estarmos com
o grupo mais vulnerável, os ido-
sos, com essa proteção a mais,

já que os imunocomprometidos
já tomaram a quarta dose”, afir-
mou Fábio Baccheretti.

Na coletiva, o secretário
também fez um apelo para que
os pais levem as crianças para
receberem a segunda dose da
vacina contra covid-19, com-
pletando o esquema vacinal pri-
mário. Atualmente, quase 70%
das crianças de 5 a 11 anos já to-
maram a primeira dose em
Minas Gerais, e 32% completa-
ram o esquema vacinal. Há
cerca de 500 mil crianças elegí-
veis para receberem a segunda
dose no estado.

“É importante essa segunda
dose para garantir a proteção
para as crianças. Nenhuma teve
efeito grave relacionado à va-
cina, mas infelizmente perde-
mos crianças para a doença”,
assegurou Baccheretti.

Desobrigação do uso de
máscaras

A alta cobertura vacinal é a
principal razão pela qual o vírus
está circulando cada vez menos
e o estado pode recomendar a
desobrigação do uso de másca-
ras em ambientes fechados a

partir de domingo (1/5). “O nú-
mero de casos dos últimos sete
dias continua muito baixo, esta-
mos com a doença controlada
hoje em Minas Gerais. Há um
mês esse índice era de 72 a cada
100 mil pessoas, e hoje é de 15
por 100 mil habitantes”, apon-
tou Fábio Baccheretti.

Outro indicador da baixa
circulação do vírus é que 816
municípios mineiros (95,6%)
não registraram óbitos por
covid-19 nos últimos sete dias.
Nos últimos 15 dias, não houve
mortes pela doença em 781 e,
nos últimos 30 dias, em 678 ci-
dades de Minas.

Além disso, a ausência de
pressão de internação de pacien-
tes internados nos leitos de CTI
e a baixa taxa de positividade
dos testes RT-PCR da rede pú-
blica permitem ao estado subsi-
diar as decisões das prefeituras
para desobrigarem o uso dos
protetores faciais. “Quem quiser
usar a máscara, tem um idoso
em casa, ou mesmo quem não se
sente seguro para tirar a máscara
do rosto, fique à vontade para
continuar usando”, ponderou.

Sarampo
O secretário também desta-

cou o Dia D da vacinação con-
tra sarampo e gripe, que foi
realizado em Minas Gerais
neste sábado (30/4), e alertou
para os cuidados necessários,
em função de as metas de imu-
nização para essas doenças não
estarem sendo atingidas, e os
riscos que isso acarreta.

“Vacina não é só de covid-
19, erradicamos o sarampo com
vacinas e não podemos deixar
essa doença voltar. É importante
os pais entenderem que não é
porque paramos de ouvir sobre
a doença, o que ocorreu justa-
mente graças à vacinação, que
podemos nos descuidar. É uma
doença que tem uma capaci-
dade de circulação muito fácil”,
pontuou Baccheretti.

Marcelo Zalivi

Pedro Thomaz e o Relógio de Ouro trata de en-
contros. Dessa inquietante busca do ser humano por
saber qual caminho trilhar, de se achar, de estar inse-
rido, situado e até mesmo sitiado, desde que esteja o
mais longe possível do perdido.

Do início ao fim desse insólito romance é nítido
que tais sentimentos se expressam nas mais diversas
ocasiões, seja no sopro pujante vindo das montanhas de
Minas, no calor febril do sol sobre a face, na complexi-
dade dos relacionamentos, na interação com as ruas, as
drogas e nas

Inusitadas situações ao longo da trama, desde as
mais densas e confusas até as mais divertidas.

Posso garantir a você leitor, que Pedro Thomaz e o
Relógio de Ouro é uma experiência prazerosa, muitas
vezes inspiradora e, por que não dizer, reveladora. É
possível se ver nos olhos do personagem, de se reco-
nhecer em partes do seu crescimento, oriundo da ob-
sessão que começou a consumi-lo já nas primeiras
páginas do livro.

O realismo sujo e transgressor, a postura debo-
chada e por vezes, ébria do seu estilo se encontram na
franqueza — casualmente pueril — que expõe seus
pensamentos e angústias, à medida que seus sentimen-

tos mais profundos e intrínsecos vão guiando-o pela si-
nuosa estrada do autoconhecimento, desatando os nós e
arrebentando as correntes que auxiliam no desenvolvi-
mento coloquial e despreocupado do seu texto, rumo a
um desfecho totalmente inesperado.

Sobre o Autor
Marcello de Souza Lima Viana, ou melhor di-

zendo Zalivi, nasceu em Belo Horizonte, mas é vespa-
sianense por maioria de votos. Formou-se em
publicidade e trilhou os caminhos do design pelos aca-
sos da vida. Bem, nem tão por acaso assim, afinal,
quando criança adorava desenhar as loucuras que
emergiam da sua imaginação hiperativa. Hoje ele vive
tentando dar vazão à sua paixão pelas artes. Já quis ser
ilustrador, músico e compositor, atreveu-se em contos
e poemas até conseguir de fato lançar o seu primeiro
romance. Nada demais, era só uma coisa que tinha em
mente para aproveitar o tempo vago. Tá! Na verdade
sempre sonhou em publicar um livro e deixar um le-
gado e agora que conseguiu humildemente agradece
por fazer parte da sua estante.

Lançamento: 14.05.22 | 246 pg | Registro: DA-
2022-017772 | ISBN: 978-65-00-43273-2

31 9 9805 1344 | https://zalividigital.com.br/pedro-
thomaz-e-o-relogio-de-ouro/ | @zalivi

Pedro Thomaz e o Relógio de OuroVespasiano é um dos 8 municípios
brasileiros a receber o

ESPAÇO REcriar do grupo O Boticário

Espaço REcriar foi instalado na escola Municipal Maria Aparecida Barros Santos, no Bairro Bernardo de Souza.

O grupo O Boticário forneceu também todos os livros, jogos e material escolar
para ser utilizado dentro do Espaço REcriar.

A Prefeitura de Vespa-
siano, através da Secretaria de
Educação, foi convidada pelo
grupo O Boticário a ser con-
templada com o ESPAÇO RE-
criar. O local escolhido para
abrigar a unidade foi a Escola
Municipal Maria Aparecida
Barros Santos, no Bairro Ber-
nardo de Souza, por ter sido
destaque no Prêmio Charles
Lotfi de Boas Práticas Educa-
cionais, em dezembro de 2019.
A escola foi a vencedora do
prêmio com o projeto Jogos
Matemáticos com Material
Reciclável. 

O ESPAÇO REcriar foi
erguido no pátio da escola,
próximo a quadra, e recebeu
um telhado para a proteção do
calor e da chuva. E, vai rece-
ber em breve, um paisagismo
ao entorno, uma entrada inde-
pendente e banheiros exclusi-

vos para seus usuários. 
Tudo dentro do ESPAÇO

REcriar é feito de material re-
ciclado que o Grupo O Boticá-
rio recebeu de suas unidades
espalhadas pelo país. O grupo
também equipou o espaço com

livros, jogos e material escolar
de todas as faixas etárias assis-
tidas pela Rede Municipal de
Ensino. O local é multidisci-
plinar, colorido, lúdico e todos
os alunos da Rede Municipal
de Ensino vão poder usufruir.
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 FASEH
Juiz professor da Faseh faz
audiências domiciliares na
comarca de Vespasiano

HERMES PARDINI
Vacina da gripe chega aos

serviços privados de vacinação
Imunizante tem a cepa H3N2 Darwin,
que provocou um surto de influenza no

país no final do ano passado

Milhares de pessoas morrem de influenza
todos os anos no mundo. Idosos e crianças estão
entre os mais vulneráveis à doença, mas ela
pode aumentar também significativamente o
risco de ataque cardíaco e derrame na popula-
ção adulta, por isso a importância da vacinação.
Este ano, tanto os imunizantes da rede pública
(trivalente) quanto da rede privada (tetravalente)
terão a cepa Darwin (H3N2), a mesma que pro-
vocou o surto de influenza no país no final de
2021 e início de 2022, causando uma sobrecarga
nos sistemas de saúde, já tão impactados pela
pandemia de covid. A vacina de influenza che-
gou aos serviços de vacinação particulares. Já
está disponível nas unidades do Hermes Pardini
em Belo Horizonte e Região Metropolitana,
para todas as faixas etárias, a partir dos 6 meses
de idade. 

Além da H3N2 Darwin, a vacina da rede
privada contempla outra cepa da influenza A, a
H1N1, e mais duas cepas da Influenza B. Já a
vacina disponível no serviço público, a triva-
lente, inclui a H1N1, a H3N2 e apenas uma das
cepas B. No SUS, no entanto, a vacinação é res-
trita às crianças menores de 5 anos, idosos com
mais de 60 anos, gestantes, imunossuprimidos,
profissionais da saúde e alguns outros grupos.
Já o restante da população deve se vacinar no
serviço privado. “Quanto maior a cobertura va-
cinal, menor o risco de surtos e internações hos-
pitalares pela influenza”, explica o Dr. José
Geraldo Leite Ribeiro, epidemiologista e con-
sultor de vacinas do laboratório.

Segundo dados do próprio Ministério da
Saúde, a adesão à vacinação de gripe tem sido
um desafio para as autoridades. A cobertura va-
cinal para o público-alvo caiu de 90% em 2020
para 78% em 2021. Segundo o epidemiologista,
2022 será o ano mais importante para a vacina-
ção da gripe no país. “A cepa Darwin se mos-
trou muito agressiva, e as vacinas que chegam
este ano protegem contra essa cepa. Sem contar
que ainda estamos no meio de uma pandemia.
A sobrecarga de casos de influenza pode mais
uma vez comprometer nosso sistema de saúde”,
completa o Dr. José Geraldo. 

É importante ressaltar que mesmo quem se
vacinou em 2021, seja no início ou no final do
ano, deve se imunizar novamente contra a gripe
agora. Isso porque a vacina é atualizada todos
os anos. Os vírus da influenza sofrem constan-
tes mutações, a exemplo do H3N2 Darwin. A

partir da análise de uma rede internacional de
vigilância, que coleta amostras ao redor do
mundo, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) indica as cepas que mais circularam e
que devem estar no imunizante do ano seguinte.

Para pessoas com alergia grave já conhecida
a ovo, a aplicação deve ser feita em serviços es-
peciais, assim como para quem tem anafilaxia a
qualquer outro componente. Como é produzida
a partir do vírus inativado, ela não provoca a
doença. As reações adversas mais comuns são
dor, vermelhidão e inchaço no local da aplica-
ção. Em alguns casos pode provocar uma febre
baixa. Os sintomas surgem até 12 horas após a
vacinação e somem em, no máximo, 2 dias. A
vacina da influenza tem uma eficácia de 70% a
90%, e o ideal é que as pessoas se vacinem antes
do inverno, quando a gripe é mais comum e os
vírus circulam mais no sudeste e sul do país.
Lembrando que a imunização acontece de 10 a
14 dias após a aplicação, mas a proteção dura
de 6 a 12 meses.   

Gripe X Covid-19
Os sintomas de influenza e Covid-19 são

parecidos clinicamente, o diagnóstico preciso só
é possível por meio de testes laboratoriais.
Como existe ainda a possibilidade de coinfec-
ção, quando o paciente tem as duas doenças si-
multaneamente, é preciso manter a vacinação
tanto para gripe quanto para a Covid-19 em dia. 

Vale também lembrar que o intervalo das
doses entre as duas vacinas deve ser de no mí-
nimo 15 dias para os menores de 12 anos de
idade. Acima dessa idade, podem ser aplicadas
simultaneamente ou com qualquer intervalo. O
paciente que testou positivo para a covid deve
aguardar 30 dias para receber a vacina contra a
Covid-19 e a liberação do médico para a vacina
da gripe.

Serviço
Consultar preço e disponibilidade nas uni-

dades, e também o serviço em domicílio. 
Moradores de Vespasiano e região contam

com o apoio do Hermes Pardini para cuidar da
saúde. Para consultar o serviço de análises clí-
nicas, vacinação e do atendimento domiciliar,
basta entrar em contato pelo número, que tam-
bém é WhatsApp: (31) 3228-6200. A unidade de
atendimento ao público em Vespasiano fica à
Av. Portugal, 27, Centro.

Ele atende familiares de idosos e doentes que não têm
como ir ao Fórum e despacha, na hora, sobre pedidos

para recebimento de benefícios sociais

Maria Aparecida e Ednéia escutam as explicações do juiz
professor da Faseh Gustavo Côrte Real

Epidemiologista reforça a importância da vacina da gripe neste ano

Dirigindo o próprio carro, o
juiz chega ao endereço do bairro
Jardim Encantado, em São José da
Lapa, cidade vizinha de Vespa-
siano. É fim de tarde de terça-feira,
dia e horário que o professor de
Direito da Faseh, Gustavo Côrte
Real, toda semana, destina para
este trabalho, entre o expediente
no Fórum e as aulas na faculdade.

Ele é atendido por duas mu-
lheres, na entrada da casa simples
mas arrumada e acolhedora, com
um quintal sombreado por uma
enorme jaqueira com os frutos
começando a crescer. Uma é Ed-
néia, a irmã do Seu João, já idoso
e acamado devido a um acidente
de trabalho, com pancada na ca-
beça, que o deixou sem poder
andar. A outra é Maria Apare-
cida, amiga da família que ajuda
a cuidar do Seu João.

O Dr. Gustavo vai direto ao
quarto do idoso, se apresenta e
agacha, ao lado da cama dele,
para conversar. Seu João conta
sobre o acidente que sofreu,
quando furava uma cisterna no
quintal de uma casa. A conversa
revela que ele também tem al-
guma confusão mental. A irmã
esclarece que ele conseguiu a
concessão do LOAS mas ela en-
trou com pedido na Justiça para
receber em nome dele. O juiz ex-
plica que a curatela provisória já
deveria ter saído e garante que
vai olhar como está o processo e
que ele vai ser rápido.

Depois de poucas perguntas
e anotações, feitas em cima da
cômoda do quarto, o magistrado
carimbou o termo de audiência,

favorável ao pedido da família,
que entregou para Ednéia assinar
e disse que era só isso. As duas
mulheres se surpreenderam,
claro. Mesmo com o juiz expli-
cando que a audiência domiciliar
está prevista em lei, que os juízes
devem fazer isso e que não é o
único, a rapidez com que o pe-
dido foi atendido não é a usual,
como conta Maria Aparecida, por
experiência própria, no caso de
uma tia que morreu, antes que a
decisão judicial saísse. “A gente
passou por 3 etapas. Primeiro foi
lá uma assistente social. Demo-
rou 8 meses e foi um perito do
INSS. Depois de um tempo, saiu
uma provisória. Aí, demorou um
ano. Quando a curatela veio, ela
já tinha falecido”, conta Cida e
completa: “Por isso que a gente
assustou mais ainda aqui. Foi
muito rápido”. “Eu acho que foi
um mês!”, atesta Ednéia que fez
um depoimento emocionante:

Segundo o juiz, ele não pôde

dar a sentença, na hora, porque a
lei não permite. “Se pudesse
daria. Mas há um prazo, determi-
nado no código civil, de 15 dias,
para possível contestação do in-
terditando. Mas a irmã dele já
está com a curatela provisória,
não será preciso perícia e eles
não terão que voltar ao Fórum”.

O professor Gustavo teve o
trabalho reconhecido pela Ama-
gis e, em vídeo produzido pela
Associação dos Magistrados, ex-
plica tem consciência dos pro-
blemas dos idosos porque é
casado com uma médica geriatra.
“Eu sei o que significa uma de-
mência, um Mal de Alzheimer,
ou uma pessoa portadora de con-
dições especiais, e eu sei a difi-
culdade de ela se locomover até o
Fórum. É o papel do juiz. É o re-
cado que fica para quem está en-
trando na carreira que ela é isso.
O magistrado sai do local de tra-
balho para fazer audiência, entra
em presídio, faz parte.”

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

Dia 01 – Amaurita Helena Valle Fernandes; Dia 02 – Marco Aurélio Dada
Durães, Marcos Lúcio Nassif, José da Paixão, José Luiz Durães; Dia 03 – Dér-
cio Soares Fonseca; Dia 09 – Herbert Andrade Prudente Aquino, Marcela Sa-
chetto Guimarães Fonseca Costa; Dia 11 – Luiz Cláudio Fonseca; Dia 12 –
Rosângela Oliveira Machado; Dia 13 – Marilúzia Fonseca Silva, Neli das Gra-
ças Santos Alves; Dia 14 – Regina Ângela Rios Fonseca; Dia 16- Aécio Batista
Alves Junior Dia 17 –Vânia Luzia Oliveira Carvalho; Dia 18 –Amarildo Cruz,
Delma Drumond dos Santos, João Pedro Rocha Felipe; Dia 20 – Viviane Andréa
Vieira, Cláudio Pimenta Murta Jr; Dia 23 – Marilda Fonseca Satiro; Dia 24 –
Laís Fonseca Lima, Ângelo Xavier Fonseca; Dia 25 – Nivaldo Gelmini;  Dia 26
Luciana Fischer Oliveira; Dia 27- Marcelino Ferreira Neto Dia 28 – Marco An-
tônio Costa Diniz, Antônio Machado Rocha; Dia 29 –Jackson Oliveira Felipe;
Dia 30 – Maria Cristina Viana; Dia 31 – João Batista Peirotti Guimarães, Ga-
briela Fonseca Satiro, Elaine Pereira.

José da Paixão

A 5ª edição do Piquinzada
será no dia 7 de maio

Eles por Elas- Músicas de filhos
para mães será no dia 08 de maioO José da Paixão, grande rotariano, co-

memorou o seu aniversário no dia 19 de
abril. Na ocasião ele recebeu vários compa-
nheiros do Rotary Club para marcar a data. 

O encontro aconteceu em seu sitio a ca-

minho da Serra do Cipó.
Entre os presentes, os companheiros

rotarianos: Lulu Durães, Glauber Ramos,
Sérgio Lopes, Jardeson, Kátia e Genivaldo
Madeira.

O Bloco Piquinzada foi fundado em 2017
para homenagear o saudoso Piquim. Este movi-
mento tomou grandes proporções na região me-
tropolitana, alcançando a participação de várias
pessoas com o intuito de resgatar e agregar fo-
liões. O objetivo é, juntos, não deixar a tão ale-
gre tradição brasileira se extinguir na cidade.

Como forma de manter alguns projetos do
Bloco Piquinzada em atividade, a Bateria Pi-
quinzada vem realizando ensaios semanalmente
desde o mês de abril de 2021, sob a regência do
Mestre Fandangos. Hoje com quase 60 inte-
grantes, a Bateria encontra-se apta para apre-
sentações e vem a cada dia agregando novos
ritmistas. 

A 5ª edição do Bloco Piquinzada acontecerá
no próximo dia 07 de maio de 2022, no Centro
de Convenções Risoleta Neves em Vespasiano.

Depois de dois anos os organizadores estão
muito entusiasmados com o sucesso do evento e
prometem a mesma excelência de sempre no
Open Bar e nas atrações que sempre buscam va-
lorizar os talentos da terra e promover o inter-
câmbio cultural de artistas da região. 

A Bateria Piquinzada que é o coração do
bloco traz um show muito animado e emocio-
nante com a participação de Felipe Hott, Paulo
Soul, Luciana Lara, Marco Della Costa, Gustavo
Oliver, Felipe Santos, Carol Nascimento, Alan
Araújo, Nayá e muito mais. 

Adquira o seu ingresso nos nossos pontos
de venda: Ensaios Bateria Piquinzada; Degraus
(Vespasiano); Lekin (Pedro Leopoldo); La Brasa
Carnes (Lagoa Santa); Sympla (vendas online).
Maiores informações: (31) 9 8703-1946, venha
fazer parte desta festa!!!

Em comemoração ao Dia das Mães, a Se-
cretaria de Cultura, Turismo e Lazer está pro-
movendo um ótimo show com os artistas da
terra. 

O evento acontece na Praça da Igreja Ma-
triz a partir das 20h30 quando haverá a apre-
sentação de filhas e filhos cantores
homenagearão todas as mães. Imperdível.
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Vinagre agrin: o mais utilizado na cozinha bra-
sileira. É o tipo mais ácido, pois contem acé-
tico de álcool na composição. Não traz muitos
benefícios a saúde. 

 Vinagre Balsâmico: é o mais nobre de todos
os tipos. É um condimento refinado de aspecto
denso e escuro, com sabor acentuado e agri-
doce. 

 Vinagre de vinho: quando o vinho não está
muito bom para consumo, transforma-se no vi-

nagre de vinho. Possui sabor acentuado, por
isso é muito utilizado como tempero para sa-
lada e carne. 

 Vinagre de maça: obtido a partir do suco fer-
mentado de maçãs. É o tipo menos ácido e é
interessante para saúde quando há grande
quantidade de maçãs na fermentação, de onde
vem o vinagre.  

 Vinagre orgânico: possui diversos benefícios
por manter as propriedades nutricionais.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr  --  Tipos de Vinagre

Problemas de cicatrização, nos rins,
visão e até mesmo cardiovasculares podem
estar relacionados com o descontrole do dia-
betes. A doença acaba levando a complica-
ções na microcirculação e isso afeta
principalmente os rins, olhos e o sistema ner-
voso. A seguir, confira como o distúrbio
pode prejudicar cada parte do corpo. 
 Cérebro: Diabetes mal controlada é fator

de risco para o acidente vascular cerebral
(AVC) que pode deixar sequelas como
perda de movimento de um membro do
corpo. 

Olhos:A retinopatia diabética, doença que

afeta os vasos sanguíneos dos olhos, pode
provocar visão borrada e até levar à ce-
gueira. O risco de desenvolver glaucoma
(pressão intraocular alta) e catarata tam-
bém são maiores. 

 Boca: Pesquisas indicam que diabéticos
tem maior propensão a gengivite e doença
periodontal. Por isso usar fio dental e en-
xaguante bucal todos os dias é fundamen-
tal, assim como visitar o dentista a cada
seis meses. 

 Pele: quando não controlado, o diabetes
gera problemas dermatológicos como: fu-
rúnculos micose na pele, escurecimento e

ressecamento de áreas do corpo com do-
bras, como pescoço virilha e axila. 

 Coração: o aceleramento da arterioscle-
rose (estreitamento ou endurecimento das
artérias) e a deposição de gordura nas pa-
redes dos vasos aumentamos riscos de in-
farto.

 Rins: Qualquer vaso sanguíneo do corpo
pode ser afetado com a glicemia descon-
trolada, inclusive os dos rins, que podem
ter sua função prejudicada.

 Pernas: A doença arterial periférica (en-
durecimento das artérias das pernas) pode
causar perdas de equilíbrio e coordenação.

SSaaúúddee  --  Consequências de uma glicemia descontrolada

Eu via Deus como um observador, um
juiz que não perdia de vista as coisas erradas
que eu fazia. Mas, quando me aproximei
mais Dele e passei a conhecê-Lo melhor, pa-
receu que a vida era como um passeio de bi-
cicleta para duas pessoas e percebi que Deus
estava no banco de trás, me ajudando a peda-
lar.

Não me lembro quando Ele sugeriu-me
que trocássemos de lugar e a vida não foi
mais a mesma... Com o Seu poder, a vida
tinha se tornado muito mais excitante!!!

Quando era eu no controle era tudo pre-
visível. Mas quando Deus assumiu a lide-
rança (Ele conhecia atalhos maravilhosos),

passei a subir montanhas e atravessar terre-
nos pedregosos em velocidade vertiginosa!

Embora tudo aquilo parecesse loucura,
Ele ficava dizendo: “Pedale, pedale!!!” Eu fi-
cava preocupada, ansiosa e perguntava: “Para
onde o Senhor está me levando?” E Deus
apenas ria e não me dava uma resposta. Eu
me vi confiando Nele.

Quando dizia que estava assustada, Ele
se virava para trás e tocava minha mão. Deus
levou-me até pessoas com dons de que eu pre-
cisava como os da aceitação e da alegria.
Essas pessoas me ajudaram a prosseguir na
minha jornada. “Ele” me disse então: “Des-
faça-se da bagagem extra, pesa demais!”

Então, eu comecei a fazer doações e descobri
que, quanto mais eu dava, mais eu recebia!

O meu fardo ficava mais leve! Confesso
que, a princípio, eu não confiei muito em
Deus. Mas, o Senhor conhecia os segredos da
bicicleta, sabia como incliná-la para fazer
curvas fechadas, pular para evitar buracos,
aumentar a velocidade para encurtar os ca-
minhos difíceis. Também estou aprendendo a
me calar e pedalar nos lugares mais compli-
cados. E quando estou certo de que não posso
mais seguir em frente, Ele apenas sorri e diz:
“Pedale!”

Programa “Mais Você”

MMeennssaaggeemm  --  Pedale!

CCuulliinnáárriiaa

Ingredientes:
500 gramas de
peito de frango
(filé de peito)
limpos e sem
pele 
1 lata de creme
de leite sem
soro 
1 pacote
(sopa) de cebola
1 copo de requeijão
1 lata de milho com água 
Batata palha para polvilhar 

Modo de preparo:
Arrume os pedaços de frango
em um refratário de vidro
que possa ir ao forno;
Bata no liquidificador todos

os outros ingredientes menos
a batata;
Jogue esse creme por cima
do frango e leve ao forno
pré-aquecido por uns 30 mi-
nutos;
Coloque um pouco de batata
palha por cima, volte ao
forno por mais uns 5 minu-
tos.

Frango Cremoso

Ingredientes:
400g de amendoim
torrado sem pele 
1 e ½ xicara (chá)
de açúcar 
2 colheres (sopa) de
manteiga
1 lata de leite con-
densado
Margarina para untar
Açúcar cristal para polvilhar 

Modo de preparo:
Leve uma panela ao fogo
médio com o amendoim, o
açúcar e a manteiga me-
xendo de vez em quando até

ficar com cor de ca ramelo. 
Junte o leite condensado e
cozinhe, mexendo até en-
grossar. 
Despeje em uma superfície
untada e deixe esfriar. 
Corte em quadrados e passe
por açúcar e sirva.

Pé de moça

VN  MULHER Elzinha Viana
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Prefeitura de Vespasiano: Cultura e Obras
Festival Audiovisual e

Mentalidade Matemática

Rua 18
Novas calçadas trazem mais segu-

rança e conforto para os pedestres do
Bairro Nova Pampulha. A Prefeitura de
Vespasiano, através da Secretaria de Meio
Ambiente e Serviços Urbanos, está com
a equipe de manutenção na Rua 18, no
Bairro Nova Pampulha para a confecção
de novos passeios públicos. A nova cal-
çada, além de levar mais segurança e con-
forto para os pedestres e motoristas, é
mais uma obra de infraestrutura e urbani-
zação para o bairro.

Guarda corpo protege
cidadãos no Santa Cruz

Rua 14 recebe novo asfalto

Guarda corpo é instalado
na ponte do Bairro Santa Cruz.
Para levar mais segurança aos
motoristas e pedestres que tra-
fegam pela ponte da Avenida
Marginal, no Bairro Santa
Cruz, a Prefeitura de Vespa-
siano, através da Secretaria de
Meio Ambiente e Serviços Ur-
banos, instalou guarda corpo
no local. Mais segurança, in-
fraestrutura e desenvolvimento
por todas as regiões da cidade.

Rua 14 no Bairro Nova
Pampulha recebe novo asfalto.
A Prefeitura de Vespasiano,
através da Secretaria de Obras
e Serviços Públicos, está asfal-
tando a Rua 14, no Bairro
Nova Pampulha. A via pública
precisava receber novo asfalto
devido às ações do tempo e do
desgaste natural do piso. Além
do asfalto novo, a Rua 14 vai
receber também, pintura da si-
nalização horizontal. Agora, os
motoristas vão poder transitar,
tranquilamente, com segu-
rança.

Cidade terá novo acesso
As obras do prolongamento da

Avenida Prefeito Sebastião Fernandes
até a MG-010 estão a todo vapor. A se-
gunda etapa das obras já teve início
com a terraplanagem e a montagem da
fôrma que vai servir de base para a
construção da ponte sobre o Córrego
Sujo. Depois disso, será feita a drena-
gem pluvial, asfaltamento, meio-fio,
sarjetas, boca de lobo, iluminação e a
sinalização horizontal da via pública.
Uma obra de urbanização e infraestru-
tura completa, que vai trazer mais mo-
bilidade e agilidade na interligação do
trânsito da região central de Vespasiano
à rodovia MG-010.

Roberto Junior recebe
manuscritos de partituras

O Maestro da Corporação Musical Nossa Se-
nhora de Lourdes, Roberto Júnior,  foi um dos con-
vidados, representando a música vespasianense, para
compor a comitiva formada pela Secretaria de Cul-
tura e Turismo do Estado de Minas Gerais na recep-
ção dos manuscritos das partituras originais dos
Hinos Nacional, da Independência, da Bandeira e da
República. O evento aconteceu no dia 19 de abril, no

Arquivo Público Mineiro, em Belo Horizonte e são
obras históricas importantes da Cultura Nacional. 

Estes importantes registros da cultura brasi-
leira serão restaurados em Belo Horizonte pela
equipe do Arquivo Público Mineiro, porém, antes
disso, estarão expostos no Salão de Banquetes do
Palácio da Liberdade a partir desta terça-feira, 26
de abril.

Projeto Vivaletra
O Palácio das Artes Nair

Fonseca Lisboa foi o palco esco-
lhido pela Prefeitura de Vespa-
siano, através da Secretaria de
Educação, para o lançamento de
mais um importante projeto pe-
dagógico: o Vivaletra que tem
como público alvo os alunos da
Educação Infantil ao 3º ano do
Ensino Fundamental I. Para o
encontro estiveram presentes a
Prefeita de Vespasiano, Ilce
Rocha; o Vice-prefeito, Zé Wil-
son; a Secretária de Educação,
Laís de Castro Brant, os Direto-
res de escolas, Coordenadores
das creches, Supervisores, Coor-
denadores Pedagógicos e Espe-
cialistas de todas as unidades
escolares municipais. Os profes-
sores das unidades escolares par-

ticiparam de maneira virtual do
lançamento do Vivaletra, que foi
transmitido ao vivo pelo You-
Tube. 

Para deixar tudo bem lúdico
as educadoras Jussara Barbosa e
Tatiane Andrade apresentaram
um teatro que contou a partici-
pação do público. Além disso, a

ex-aluna da Escola Municipal
Bárbara Maria Salomão, Verô-
nica Araújo, compôs e cantou o
hino do projeto Vivaletra. Em se-
guida foi realizada a apresenta-
ção técnica do projeto, pelas
pedagogas Cintia Andrade e
Inaldia Viana realizada a entrega
do material para as escolas.

Projetos educacionais
inovadores são lançados pela
Prefeitura de Vespasiano. O
1º Festival Audiovisual Estu-
dantil de Vespasiano e Projeto
Mentalidade Matemáticas
foram lançados nesta quarta-
feira, 20 de abril, no Teatro
Matilde Maria Fonseca, no
Bairro Morro Alto, pela Pre-
feitura de Vespasiano, através
da Secretaria de Educação.
Para este encontro estiveram
presentes o Vice-prefeito, Zé
Wilson, representando a Pre-
feita Ilce Rocha; a Se-    cre-
tária de Educação, Laís de
Castro Brant; a Coordenadora
do Projeto Mentalidades Ma-
temáticas, Daniele Rama-
nery; o Coordenador do 1º
Festival de Audiovisual Estu-
dantil de Vespasiano, Otávio

Neves, os diretores, Vice-di-
retores, Coordenadores Peda-
gógicos e Especialistas de
todas as unidades escolares
municipais.  

O 1º Festival de Audiovi-
sual Estudantil de Vespasiano
vai acontecer em todas as es-
colas municipais com início a
partir deste mês de abril e a

culminância em outubro, com
a exibição de todos os vídeos.                              

Já o Projeto Mentalida-
des Matemáticas, desenvol-
vido pelo Itaú Social, com a
cooperação do Instituto Si-
darta vai promover o ensino e
a aprendizagem da matemá-
tica de maneira criativa, vi-
sual e equitativa.

Rua 18, no Bairro Nova Pampulha, recebe calçada

Obras do prolongamento da Avenida Prefeito Sebastião Fernandes,
na região central, estão a todo vapor

O Vice-prefeito, Zé Wilson, a Secretária de Educação,
Laís de Castro Brant e a Pedagoga, Daniele Ramanery

O Maestro da
Corporação
Musical Nossa
Senhora de
Lourdes,
Roberto Júnior,
é uma das
pessoas que
compuseram a
comitiva de
recepção das
obras

A Prefeita Ilce Rocha esteve no lançamento do projeto Vivialetra para os alunos
da educação infantil até o 3º ano do ensino fundamental I

Nova pavimentação asfáltica na Rua 14, no Bairro Nova Pampulha

A fôrma que
vai servir de
base para a
construção da
ponte sobre o
Córrego Sujo
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Coluna  do Pescador Paulo Diniz
Colaborou Kioshi Ishihara e Berenice,
da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Loja O Pescador
comemora aniversário
Em 1° de abril de 2008 iniciava suas ativi-

dades a loja O Pescador Pesca Camping e Utili-
dades, fundada pelo saudoso Sr Mituo Ishihara e
sua esposa Sra. Luci Ishihara.

Hoje, 14 anos desde a fundação, a loja está
localizada na rua José Salomão Filho, 269 ( rua
da prefeitura e do cartório do Camilo no centro)
tém estoque variado para atender até o pescador
mais exigente, além de manter o hábito daqueles
“dois dedinhos de prosa” que o saudoso Japonês

da loja de Pesca , apelidado pelos clientes, gos-
tava tanto. 

Agora, em 2022, o filho Kioshi, vem se di-
vidindo entre administrar a loja, organizar gru-
pos de pesca para Amazonas e participar de
competições de pesca esportiva na Represa de
Três Marias MG. 

Quer conhecer mais sobre a loja, faça-nos
uma visita ou mais informações Instagram
@pescadordelagoasanta e (31)3681-2790.

A.A. Alface
comemora 60 anos

Na prova de honra a A.A. Alface venceu o Paquetá pelo placar de 2 a 0

Secretária Nayara Rocha Perdigão, representando a Prefeita Ilce Rocha, fez a entrega do troféu ao Cristiano,
capitão da A.A. Alface. Presente o vice-prefeito José Winston

Dona Cirila Pereira da Paixão, com 102 anos idade que
adora uma pescaria

O saudoso Sr Mituo e o tambaqui, no pesqueiro Recanto
do Guerreiro em Pedro Leopoldo MG

Uma das mais tradicionais entidades do
esporte de Vespasiano, a Associação Atlética
Alface, promoveu uma grande festa para co-
memorar os seus 60 anos de grande futebol.
Foram 2 dias de muita festa. 

Para marcar a data, o Alface realizou
ótimo festival esportivo programando 11
jogos cujos resultados anotamos dos jogos
do dia 30:

Inter 4 x Juventus 3 – patrono Suprisol-
das Ltda; Cruzeiro 2 x Atlético 0 (Amigos)
- patrono José da Paixão; Guarani 3 x Pelada
dos Amigos 2 – patrono RF Contabilidade;
Sport 2 x Independente BH 1 – patrono Ve-
reador Ederaldo Boffo; Resenha 3 x Cia BH
4 – patrono Rodrigo Issa; Boca Junior 3 x
Campinho 2 – patrono Adriano da Garagem. 

No dia 1° de maio a festa teve início às
6 horas com a Alvorada Musical pela Banda
Nossa Senhora de Lourdes. Após a retreta
pela cidade, a Banda foi para o Estádio Gato
Mano onde executou diversos números mu-
sicais recebendo os aplausos dos presentes. 

Às 7 horas tiveram início os jogos: Ju-
ventude (Branco) 3 x Juventude (verde) 2 –
patrono Adriano Fortini | Fernando Didica;
A. A. Alface (verde) 3 x A. A. Alface
(branco) 2 – patrono Rogério Volponi. 

Prova de Honra
A Prova de Honra foi realizada às 10

horas entre o A. A. Alface x Paquetá (BH)
que teve como patronesse a senhora Ilce
Rocha Perdigão – Prefeita de Vespasiano,
que foi representada pela sua filha, Secreta-
ria de Desenvolvimento Social, Nayara
Rocha Perdigão. O Alface conquistou o
lindo troféu vencendo o Paquetá pela conta-
gem de 2x0. 

Para esta partida o Alface formou com
Miguel, Matheus, Lucas, Cristiano e De-
lano; Fusca, Pedro, Preto e Jhonatan; Dú e
Patrick. 

O Paquetá entrou em campo com Cai-
que, Diego, Everton, Rodrigo e Lourinho;
Ernani, Fabricio, Sérgio e Tito; Arthur e
Igor.

Mais jogos
Após a Prova de Honra foram realiza-

das mais 2 partidas: A. A. Alface 0 x Impe-
rial 2 (sub 15) – patrono Vereador Andrés
Vercesi; A.A. Alface 1 x Imperial 1 (sub 17)
- 3 x 1 para o Imperial na cobrança de pe-
nalidades – patrono Vice prefeito José
Winston.

Indiscutivelmente uma grande festa que
contou com a presença de inúmeros sócios,
admiradores, torcedores e mais uma legião
de pessoas, todas muito animadas. Não fal-
tou uma boa música ao vivo tanto no sábado
quanto no domingo.

Pantanal

Rio Paracatu

A turma coordenada pelo Glaysson re-
tornando do Pantanal. Ficaram no barco
Sport Fishing Pantanal com toda a mordo-
mia. Apartamentos para três pescadores
com banheiro individual, ar condicionado,
frigobar. Café da manhã, almoço e jantar de
alto nível. Tira gosto a toda hora desta-

cando-se o torresminho de piranha para
acompanhar a cervejinha bem gelada. Só
mordomia!!!

Tivemos notícias que saíram todas as
espécies de peixes: cacharas, pintados, pi-
ranhas e muitos outros. 

É uma pescaria que vale a pena!!!

No último feriado estivemos lá pelas ban-
das do Rio Paracatu. Fomos para o Rancho do
Nilão. Fomos eu, Rogério Sátiro e Marquinho
da Carpintaria. Fomos no dia 20 e voltamos em
24 de abril. Foram 4 dias de boa pesca. Peixes
grandes, nenhum, mas pegar os pequenos foi
uma grande diversão. Foram mais de 50 man-
dis, piranhas, curvinas, matrichãs, etc. Alguns
dourados fora da medida que foram devolvidos
para o Rio. 

Apesar da água ainda um pouco suja e o rio
um pouco cheio, valeu a pena. Temos que vol-
tar lá dentro de mais uns trinta dias. A pesca es-
tará ainda melhor. 

Antes de nós, o Vandinho Salomão também
esteve por lá e pescou um belo pacamã de 6
quilos – Veja a foto.


