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Vespasiano entrega mais um
pacote de obras à população

Dia das Mães é comemorado com grande
show dos Talentos da Terra em Vespasiano

Um dia ensolarado e uma manhã
agradável contribuíram para que o
vespasianense pudesse comparecer
em massa e participar da entrega de
mais um pacote de obras, nesse do-
mingo, 5 de junho. Atletas, esportis-
tas, amantes das atividades físicas,
crianças, jovens, adultos e os grupos
da terceira idade começaram o dia rea-
lizando um alongamento para se pre-
pararem para a caminhada até a Praça
do Distrito Industrial. A Prefeita de
Vespasiano, Ilce Rocha, o vice-pre-
feito Zé Wilson, o Deputado Federal

Pinherinho, a Diretora Geral da Agên-
cia de Desenvolvimento da Região
Metropolitana, Mila Costa, vereadores
e secretários municipais também rea-
lizaram o percurso de 2,5 km. Durante
o trajeto, as pessoas puderam cami-
nhar na tão sonhada pista de cami-
nhada/ciclovia, conferiram o novo
asfalto da Avenida das Nações e a ilu-
minação de led nos dois lados da pista,
que passou a dar mais segurança para
quem usa o local à noite. No final da
pista de caminhada está localizada a
Praça do Distrito Industrial, que tam-

bém foi totalmente revitalizada e re-
cebeu academia da saúde, playground
e novo paisagismo. 

Para recepcionarem os caminhan-
tes em grande estilo, a Corporação Mu-
sical Nossa Senhora de Lourdes
executou diversos clássicos. Em se-
guida foi realizada a solenidade de en-
trega do pacote de obras. Também
aconteceu a assinatura da carta de in-
tenções do projeto Pró-Mananciais
entre a Prefeitura de Vespasiano e a Co-
pasa. A Prefeita Ilce Rocha, o Gerente
da Regional Metropolitana Lesta da

Copasa, Carlos Roberto Vasconcelos
Novais Filho e a Analista Socioam-
biental da Copasa, Elisângela Renata
Martins assinaram o documento.  

Em seu discurso a Prefeita Ilce
Rocha falou da concretização do
sonho da pista de caminhada. “Nossa
gestão está tirando da gaveta projetos
há muitos anos sonhados pelo povo de
Vespasiano como o Parque Ecológico
Municipal Osvaldo Magalhães, esta
pista de caminhada, o prolongamento
da Avenida Prefeito Sebastião Fernan-
des, a Via Expressa e a revitalização

da Lagoa do Morro Alto. São obras
grandes e que impactam a vida do ves-
pasianense”, discursou a prefeita. 

Para o evento, a praça recebeu di-
versos serviços de saúde, rua de lazer
e show kids. Para finalizar a entrega
das obras a prefeita Ilce Rocha, as au-
toridades presentes e os membros do
Rotary Club de Vespasiano plantaram
duas árvores, em comemoração ao Dia
do Meio Ambiente. A Secretaria de
Meio Ambiente também distribuiu
mudas de árvores frutíferas para os
presentes.

Um grande sucesso!
Assim foi a comemoração do
Dia das Mães realizada pela
Prefeitura de Vespasiano, atra-
vés da Secretaria de Cultura,
no domingo, dia 8 de maio, na
Praça da Igreja Matriz Nossa
Senhora de Lourdes, na região
central. Foram dois anos sem
realizar apresentações artísti-
cas por causa da pandemia de
COVID-19 e, para retomar e
marcar essa volta, a Secretaria
de Cultura realizou o show
“Eles por Elas – Música de Fi-
lhos para as Mães”. 

Antes de começar o show,
as mães foram presenteadas
com uma linda rosa. Com a
praça da Matriz lotada, os can-
tores vespasianenses, Talentos

da Terra, arrancaram aplausos
calorosos, lágrimas de alegria
e muito entusiasmo do público
presente. Os efeitos das luzes,
os depoimentos dos artistas fa-
lando para suas mães deixaram
o público ainda mais envol-
vido. O ponto alto do show foi
quando os artistas se dividiram
em dois grupos e cantaram os
clássicos “Fogo de Lenha” –
Chitãozinho e Xororó, e
“Como é Grande o Meu Amor
por Você” - Roberto Carlos, e,
todos juntos, interpretaram
“Maria Maria” - Milton Nasci-
mento. 

A Prefeita de Vespasiano,
Ilce Rocha, esteve presente do
início ao fim do evento e se
emocionou ao falar do seu

novo momento. “Este ano ce-
lebrar o Dia das Mães para
mim tem um gostinho espe-
cial, pois hoje eu tenho a
minha netinha Áurea e ser
vovó é ser mãe com açúcar!
Que presente é ter minha neti-
nha e eu só peço à Deus saúde
para curtir todos os momentos
e peço à Ele também saúde e
sabedoria para todas as ma-
mães vespasianenses e do
mundo. Que Deus abençoe
todas vocês!!!”, disse emocio-
nada.  

No início e no final do
show foram sorteados diversos
brindes, para as mamães pre-
sentes, doados por pessoas da
comunidade e pelo comércio
local.Os Talentos da Terra emocionaram o público presente.

Rotarianos se fizeram presentes à inauguração e plantaram mudas de arvores

Autoridades e convidados descerram a placa de inauguração Grande público prestigiou a inauguração Prefeita Ilce Rocha participou da caminhada
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 LIONS CLUBE

O Lions Clube de Vespasiano,
vem procurando retomar

suas atividades
O Clube de Mães vem funcionando às ter-

ças-feiras, de 14h00 às 16h30, sob a coordena-
ção das companheiras Ana Paula Diniz e Sônia
Cerqueira. Nestes encontros semanais, as parti-
cipantes além do aprendizado de atividades arte-
sanais, colaboram na confecção de peças que
serão doadas a pessoas necessitadas. Agora,
neste período de inverno é a vez dos pijaminhas
de flanela, para doação a crianças!

Na véspera do Dia das Mães, o Lions pro-
moveu, sob a coordenação dos Companheiros
Nelson Inácio Rodrigues e sua esposa Marina
Marta Viana, com a colaboração dos demais
companheiros, a tradicional Seresta das Mães!

O evento, além de oportunizar momentos de
muita descontração e alegria, contando com o
apoio de vários amigos da comunidade, da exem-
plo do verdadeiro espírito de companheirismo,
pois conta com o apoio e presença de membros
de outros clubes de Lions, das cidades de Lagoa
Santa, Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, além
dos participantes da comunidade local.

Os eventos realizados pelo Lions, geral-
mente são de pequeno porte e se caracterizam,
pela alegria dos que recebem e dos que partici-
pam como convidados, formando aquilo que é
chamado de família festiva, sem qualquer con-

tratempo, sem excessos, enfim, momentos de
descontração e lazer além de auferir uma renda
para manutenção das despesas do clube e de pos-
sibilitar a aquisição de insumos para o Clube de
Mães, cestas básicas para doações, etc.

Como os eventos do Lions são sempre co-
roados de sucesso, os participantes, sempre nos
questionam:” quando será o próximo”?

Já vamos responder: O nosso próximo
evento será “ O FORRÓ DE SÃO JOÃO” que
acontecerá no próximo dia 24 de junho, na sede
do Clube e que espera novamente contar com a
presença e prestígio da comunidade!

A coordenação deste evento, estará a cargo
da Companheira Marilza Castro que espera con-
tar com o apoio de todos os companheiros, pa-
trocinadores e convidados para prestigiarem a
tradicional   Festa Junina de São João, onde além
de música para dançar, haverá a tradicional fo-
gueira, quadrilha e os comestíveis próprios da
época: caldos, canjica, quentão, etc.

Agende e reserve um quilo de alimentos não
perecível para a entrada para montarmos mais
cestas de alimentos para doação. Continuamos
com o nosso convite: Vem para o Lions você
também!
Veja algumas fotos do evento.

Vanessa  Duguet Arruda*

Uma das celebridades que mais me encanta
é a cantora Ivete Sangalo. Vejam a entrevista que
deu à revista Vogue, nos surpreendendo ao mos-
trar seu lado humano e simples como qualquer
mulher de sua geração. Vejamos:

Vogue - Os 50 anos estão sendo vistos e
vividos de uma maneira bem diferente. De J-
Lo à minha vizinha, passando por mim, vejo
mulheres 50+ muito ativas, criativas e — não
raro — em processo de reinvenção. Seu
aniversário está logo ali. O que você prepara
e o que pretende para os seus 50anos?

R - Eu nunca me preparei pra fazer 20 anos,
nem pra fazer 30 ou 40 anos. Por que eu haveria
de me preparar pra fazer 50? Eu estou vivendo e
vivendo muito bem. Cada vez com mais energia,
mais vontade de viver, de trabalhar. Eu tenho mi-
lhões de motivos pra me sentir feliz então, os 50
chegam de uma forma muito glamorosa, muito
especial, e serão tratados com a mesma gentileza
e alegria que eu tratei as outras décadas. Mulhe-
res de 50 anos são muito ativas e o caminho
delas é o da independência de todas essas pres-
sões que foram colocadas em cima de nós, de
como temos que ser, o que temos que fazer e o
que é melhor para nós.

Vogue- Você é mãe de meninas. De
maneira geral, meninas e mulheres sofrem
muito com as pressões dos padrões de beleza.
Já pensou em como vai preparar suas filhas?

R- O exemplo é mais efetivo que qualquer
outro movimento. Minhas filhas convivem den-
tro de casa com uma mulher que acredita nisso.
Então, pelos diálogos que temos de forma natu-
ral, isso faz com que elas tenham a percepção de
que beleza tem muito a ver com como você se
sente e se está bem consigo. Eu conheço muitas
pessoas que vivem dentro de padrões e têm uma
vida infernal. Converso com elas sobre isso de
uma forma muito normal, isso está implícito
dentro de um comportamento presente na nossa
vida. E elas têm o exemplo de uma mãe que se
sente assim verdadeiramente, não é uma inven-
ção da minha cabeça.

Vogue- Se você pudesse inventar um cos-
mético, qual seria?

R - Eu tenho muito melasma, então inventa-
ria alguma coisa que acabasse com eles. Não um

paliativo, mas algo que eliminasse mesmo, por-
que, apesar da minha pele ser boa e de eu ter me
cuidado muito e sempre, as manchinhas acabam
voltando, e isso me incomoda muito. Seria ma-
ravilhoso inclusive porque eu usaria bem menos
maquiagem do que eu uso hoje

Vogue-Você sabe o poder da representa-
tividade atrelado à sua imagem e reforça a
importância de marcas pensarem em todos os
tipos de corpos

R -Toda mulher gosta dessas delicias de se
cuidar, de se achar linda. A roupa íntima é como
fala, íntima, é nosso momento com nosso corpo,
como a gente quer se ver e sensualizar para a
gente mesmo e ver praticidade nisso, ver con-
forto, e uma série de coisas. A representatividade
sempre foi algo óbvio, mas que não discutíamos
tanto. Fico muito feliz de que esse assunto ganhe
cada vez mais relevância, pois é de extrema im-
portância que todos os corpos e todas as cores
sejam vistos e celebrados. Que toda criança
tenha bons exemplos com que possa se identifi-
car, isso vai criar adultos mais felizes consigo
mesmos e todos ganham nessa.                                                        

*Fonte- Instagram #vivaacoroa

Sob o tem “Vivendo em
unidade”, os evangélicos de
São José da Lapa, promovem
no dia 09 de julho uma Confe-
rência para pastores e líderes
da Igreja. 

No dia 11 de junho, sá-
bado, haverá o Café Pastoral
na Igreja Batista Getsemani no
Centro de São José da Lapa. 

A Conferência acontece no
dia 09 de julho, às 13 horas, na

Igreja Vida Nova, na Rua Go-
vernador Milton Campos, n° 399
(próximo a garagem da Unir).

Participam do evento: Pr.
Cláudio Giomar – Igreja Ba-
tista Lirios dos Vales; Pastor
Júlio Toledo – Igreja Lagoi-
nha Pampulha; Pastor Rai-
mundo Pacheco – Igreja
Batista Jardim Encantado.
Também participam Pastor
Vice-presidente do Coselho –
Pastor Ricardo Nunes e res-
ponsável pelo evento – Iani
Assis.

Evangélicos promovem Conferência
para pastores e líderes

A cinquentona Ivete Sangalo
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 LAGOA SANTA
Lagoa Santa comemora
Semana Lund 2022

Moradores do Imperial
recebem escrituras

Regularização Fundiária vai beneficiar
mais de 600 moradores

 Mais de 600 moradores.
Cerca de 180 lotes. Um bairro
inteiro. Realização de um
sonho. A Prefeitura de Vespa-
siano, através das Secretarias
de Planejamento e Desenvolvi-
mento Social, está trabalhando
para transformar o sonho dos
moradores do Bairro Jardim
Imperial (antigo Jane) em rea-
lidade para que esta comuni-
dade receba o título de
regularização fundiária. 

A Atual Administração
tem trabalhado nos processos
de regularização fundiária em
toda a cidade. Centenas de fa-

mílias do Bairro Nova Pampu-
lha já receberam a escritura de
suas casas e, agora, todo o
Bairro Imperial está sendo re-
gularizado. Mais de 180 lotes
e cerca de 600 moradores
serão beneficiados neste pro-
cesso. 

Bairro Nova Pampulha
Desde julho de 2020 que a

Prefeitura de Vespasiano vem
realizando o trabalho de en-
trega dos Títulos de Regulari-
zação Fundiária. Mais de 190
famílias do Bairro Nova Pam-
pulha receberam o título de

posse dos seus terrenos depois
de mais de 30 anos de espera.
Um sentimento em comum
dessas famílias que já recebe-
ram o documento é de gratidão
e de alívio, pois agora elas dor-
mem em suas casas próprias. 

Serviço
A Secretaria de Planeja-

mento pede aos moradores do
Bairro Jardim Imperial, que
ainda não trouxeram a docu-
mentação para regularizarem a
situação e receberem a escri-
tura, que procurem a secretaria
o mais rápido possível.

A Prefeitura de Lagoa Santa convida
para as comemorações do 221º Aniversário
de Peter W. Lund que acontecem no período
de 11 a 15 de junho de 2022.

A semana será marcada por uma série de
eventos como uma Homenagem no Túmulo
de Lund. Entrega da Medalha Peter W.
Lund, 5º Simpósio de Arqueologia de Lagoa
Santa e ainda um Painel sobre a Regionali-
zação no Circuito turístico das Grutas.

Veja a programação do aniversário
de Peter Lund 

A abertura do evento será feita pelo pre-
feito Rogério Avelar na segunda-feira, 13 às
13h30. 

Segunda-feira - 13/06  - 14h – Palestra
- Lilian Panachuk -
A complexidade da cerâmica Aratu-Sapu-
caí: sua cadeia operatória e os Gestos;  - 15h
– palestra - Andrei Isnardis - A importância
de Lagoa Santa nas discussões sobre o po-
voamento do Brasil e da América;  - 16h –
Cerimonia de estrega do prêmio CAALE.

Terça-feira - 14/06  - 14h palestra - Luis
Symanski - Fazenda Santa Clara: estudo de
caso sobre a cultura material dos povos es-
cravizados;  - 15h palestra -Adriano Carva-
lho - Arqueologia Campesina no Alto São
Francisco;  - 16h palestra – André Strauss -
A Lapa do Santo e os Povos de Luzia: uma
Síntese de 20 anos de pesquisa;

Quarta feira – 15/06 –  14h palestra –
Marcos Coutinho -As lagoas do Carste: His-
tórico e Evolução da ocupação no entorno; -
15h palestra- Carlos Rangel, Educação Pa-

trimonial - Conceitos e Diretrizes;  - 16h30
encerramento. 

Local: Auditório da Escola Municipal
Dr. Peter Wilhelm Lund, Lagoa Santa/MG.

Público-alvo: Pesquisadores, Professo-
res da rede municipal de ensino fundamen-
tal dos municípios de Lagoa Santa, Pedro
Leopoldo, Matozinhos, Confins, Funilândia.
Integrantes do Circuito das Grutas e demais
cidadãos. Estudantes do ensino médio, estu-
dantes universitários e público em geral.

Objetivo Geral: Promover a valoriza-
ção do Patrimônio Cultural da região da
APA Carste de Lagoa Santa, não só junto ao
público acadêmico e escolar, mas também a
outros segmentos de público, fomentando a
construção de novos processos de memórias
constitutivas da diversidade social, étnica e
cultural da região de Lagoa Santa.

Objetivo Específico: Promover a valo-
rização do patrimônio arqueológico, pa-
leontológico, espeleológico, histórico,
natural e cultural da região, considerado
aqui, como dispositivo de inclusão social e
cidadania, com vistas a possíveis mudanças
comportamentais e conscientização da co-
munidade e de órgãos responsáveis pelas
questões turísticas, patrimoniais, culturais e
ambientais.

Metodologia: A 5º edição do Simpósio
de Arqueologia de Lagoa Santa/MG será
realizada de forma presencial observados os
protocolos emanados pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde. Desta maneira, busca-se ga-
rantir a continuidade desse evento e a
segurança dos participantes.

A equipe da Secretaria de Planejamento recebendo a documentação dos moradores

Alunos de judô graduam
e recebem novas faixas
Em manhã emocionante, alunos do Projeto
Oportunidade Através do Esporte realizam
troca de faixas e sobem de nível no judô
Os alunos do Projeto Oportunidade

Através do Esporte, em Lagoa Santa se
graduaram nesta terça-feira e receberam
novas faixas no judô. O evento foi reali-
zado no Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos Mário
Casassanta, mesmo local em que aconte-
cem as atividades de judô do projeto. Di-
versos pais estiveram presentes para e
deram apoio aos filhos. O projeto é
uma parceria entre a Diretoria de Espor-
tes e Lazer e a Entidade de Peito Aberto
(DPA), por meio da Lei Federal de In-
centivo ao Esporte, com patrocínio da
Elo e das Forças do Esporte.

As faixas representam o resultado do

esforço dos alunos dentro e fora do ta-
tame, com comportamentos relacionados
à disciplina e respeito. Também são ava-
liados o conhecimento teórico e o co-
nhecimento prático do esporte, os
judocas são submetidos à provas escritas
e também são orientados a demonstrar os
conhecimentos dentro do tatame.

As aulas do projeto acontecem três
vezes por semana sempre no contraturno
escolar para não interferir no rendimento
escolar do aluno. Participam do Oportu-
nidade Através do Esporte 50 alunos
com idade entre 7 e 17 anos, desde que
matriculados e frequentes na rede de en-
sino.
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HERMES PARDINI
Já se vacinou contra a gripe
neste ano? É um cuidado

com a sua saúde e com a das
pessoas próximas de você
Diferentemente de um resfriado, a gripe pode
apresentar um quadro mais intenso que requer
atenção e cuidado. Agora, com delivery de vacina,
o Hermes Pardini pode levar o imunizante até você,

onde estiver, sem custo de deslocamento
Sabia que a vacina da gripe deve ser

tomada anualmente? Isso porque os imu-
nizantes são atualizados com as cepas do
vírus influenza de maior circulação no ano
anterior e – só assim – elas se tornam efi-
cientes na defesa do nosso organismo con-
tra a gripe. A vacina tetravalente atualizada
apresenta maior proteção contra a cepa de
H1N1, a nova cepa H3N2 Darwin, In-
fluenza B (Victoria) e Influenza B (yama-
gata). “Quanto maior a cobertura vacinal,
menor o risco de surtos e internações hos-
pitalares pela influenza”, afirma o pedia-
tra e epidemiologista do Hermes Pardini,
José Geraldo Ribeiro.

Para ampliar ainda mais o acesso das
pessoas à vacina da gripe, quando e onde
quer que elas estejam, o Hermes Pardini -
laboratório de referência em Minas Gerais
– oferece o imunizante não só nas suas
unidades físicas, mas também leva a va-
cina onde o cliente estiver e quando qui-
ser. O atendimento móvel chamado
SaúdeMob é o novo serviço do Hermes
Pardini, com os mesmos profissionais e
qualidade do tradicional laboratório. É só
escolher o dia, hora e local que os profis-
sionais se deslocam para levar até você a
vacina. 

O agendamento funciona de forma
simples, em Belo Horizonte e na Região
Metropolitana. Basta acessar o site saude-
mob.com.br, clicar em agendar agora e ini-
ciar o atendimento pelo whatsApp do
canal.Tudo é feito com o mesmo cuidado e
precisão e confiança do laboratório, com
mais conforto e comodidade. O atendi-
mento móvel pode ir até às residências,
empresas, condomínios ou qualquer lugar,
sem cobrança de taxa de deslocamento. A
imunização é indicada a partir dos 6 meses
de idade. Não tem desculpa para não se
proteger contra a gripe. Confira a disponi-
bilidade da vacina na unidade mais pró-
xima, na loja virtual ou no delivery do
SaúdeMob.

Vale lembrar que a vacina da gripe
ajuda na prevenção da ocorrência de casos
graves da doença, na criação de anticorpos
e de imunidade coletiva e evita o surgi-
mento de uma epidemia. “Ao não se vaci-
nar, uma pessoa está se colocando em
risco, evidentemente – mas também está
colocando em risco todos aqueles que con-
vivem com ela. Portanto, a vacinação não
é apenas um compromisso com a nossa
saúde - mas também com aqueles que nos
cercam e nós amamos”, relembra defende
José Geraldo Ribeiro.

Além da vacina, o médico reforça os
cuidados já conhecidos, que são importan-
tes também, para evitar a gripe:  lavar as

Epidemiologista reforça a importância da
vacina da gripe neste ano

Beto Staino

mãos, evitar tocar nos olhos, boca e nariz,
e, se estiver gripado, é de bom tom usar
máscaras ao ter contato próximo com as
pessoas.

Vacina aí
Em uma luta constante para conscien-

tizar as pessoas sobre a importância das
vacinas para a vida toda, o Grupo Pardini
- rede de laboratórios de medicina diag-
nóstica incluindo o Hermes Pardini, idea-
lizou o movimento Vacina.aí, Acesse o site
e conheça todos os benefícios das vacinas
disponíveis.

Sintomas e complicações
Os principais sintomas da gripe são:

febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo,
dor de cabeça

Nos adultos sadios, o quadro clínico
pode variar de intensidade. Nas crianças,
a temperatura corporal pode atingir níveis
mais altos, sendo comum o achado de au-
mento dos linfonodos cervicais e também
podem fazer parte os quadros de bronquite
ou bronquiolite, além de sintomas gas-
trointestinais. Já os idosos, quase sempre
se apresentam febris, às vezes, sem outros
sintomas, mas em geral, a temperatura não
atinge níveis tão altos.

Alguns casos podem evoluir com com-
plicações, especialmente em indivíduos
com doença crônica, idosos e crianças me-
nores de 2 anos. As complicações mais co-
muns são: pneumonia, sinusite, otite,
desidratação e piora das doenças crônicas.

Carlos Murta, familiares e amigos comemo-
raram o seu aniversário no último sábado, 4, du-
rante uma reunião em sua residência. 

Várias autoridades e políticos foram cum-
primentá-lo, entre outros, o ex-governador Fer-
nando Pimentel, os ex-deputados Adalclever
Lopes e Iran Barbosa, vereadores Marcelinho Té,

Antônio Carlos Amaral dos Reis-
Tonhão e Andrés Vercesi e inúmeros amigos do
aniversariante. Festa surpresa muito bem prepa-
rada pela esposa Martinha Murta. 

Veja algumas fotos. Na próxima edição do
Jornal Vespasiano em Notícias, outras fotos
serão publicadas.

Carlos Murta
comemora aniversário
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Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  JJUUNNHHOO  

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

Dia 1:Marcelo Viana, Mércia Silva, Carlos Moura Murta, Beatriz Correa Campos, Val-
tair José Ribeiro; Dia 2: Elizabete Conceição Viana; Dia 3: Pamella Aguiar Fonseca, Elaine
Gomes de Bastos, Reginaldo de Almeida Lima; Dia 5: Ieda Dione Albano, Francine de Oli-
veira Silva; Dia 8: Sílvia Sueli Bauerfeld; Dia 9: Vera Lúcia de Morais; Dia 11: Marina
Marta Viana Fonseca, Yuri Bessa e Silva, Glauber Eduardo Ramos; Dia 12: Antônio Ge-
raldo Rodrigues Reis; Dia 13: Luiz Gustavo Braga da Paixão; Dia 14: Sandra Maria Cam-
pos Silva, Reginaldo Antônio Alves; Dia 15:Maria das Graças Tolentino Drumond; Dia 16:
Elair Lopes Viana, Ubaldo de Oliveira Lima Júnior; Dia 17: Leonardo Reis Ribeiro, An-
derson Fernandes de Oliveira; Dia 18:Marcelo Sebastião Brasileiro; Dia 19:Aline Cristina
Batista Rodrigues, Jaqueline Souza Fonseca; Dia 21: José Antônio Araújo Rocha; Dia 22:
Marcos Vinicius Salomão; Dia 23: Felipe Araújo, Luciene Maria Fonseca, Moema Marta
Araújo, Cláudia Prazeres Araújo; Dia 24: João Flávio Elias Cruz; Dia 25: Marcelo de Paula
Pereira, Edmeia Silva; Dia 26: José Vinícius Cerqueira Costa, Elza Aguiar Viana Cruz; Dia
27: Andréia Fernandes de Oliveira Novi; Dia 28: Ana Paula Ferreira, Lina Aparecida Oli-
veira Gomes, Daniela Rocha Rezende, Senhorinha Maria Pena, Silmar Paulo Moreira Rates;
Dia 29: Flávia Martins da Costa, Adriana Fernandes Oliveira Freitas, Adriano Vitória Fon-
seca, Haidee Salomão Araújo; Dia 30:, Pedro Dionízio Soares Fonseca, Sônia Lúcia Rocha,
Mauro Vercesi Santos.

Rotary comemora Dia das Mães
Para comemorar o Dia das Mães na família

rotariana, o Clube promoveu uma gostosa con-
fraternização no dia 22 de maio último, no sitio
do companheiro Paulo Nascimento, no bairro
Jardim Encantado. 

Uma ótima festa entre rotarianos, senhoras

da Casa da Amizade e convidados. Música de Ju-
ninho e Muriqui.   

Ótimo churrasco, ótimos tira gostos, muita
cerveja gelada e refrigerantes. Na festa, logica-
mente, não faltou a homenagem às mães que re-
ceberam botões de rosas. Veja fotos.

Aline e
Alberto
Vão se casar em dez

de junho de 2022 os jo-
vens Aline a Alberto. 
Ela é filha do casal

Baltazar Ruas de Oliveira
e Edna Lopes de Oli-
veira; ele é filho do casal
José Elio Leão e Iracilda
Ferraz Leão. 
Desejamos felicida-

des aos noivos e uma
nova vida cheia de muito
sucesso, saúde e paz. Fe-
licidades. Um abração.

Esta é a
Gabi

Esta garota é a Ga-
briela da Silva Costa,
filha do Arlem Trindade
Costa e Karine de Souza
Silva. Completou 18
anos. Recentemente con-
cluiu o ensino médio e
está se preparando para o
vestibular de Veterinária
na UFMG. 
Desejamos muito su-

cesso à nossa amiga
Gabi, e que formando,
seja uma profissional de
sucesso. Felicidades!!!
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CCuulliinnáárriiaa

Ingredientes:
500g de canjiquinha de milho amarela
1,5 litro de agua
1kg de costelinha de porco
Sal a gosto
1 colher de (sopa) de alho picado (para temperar a
costela)
Suco de limão (para temperar a costela)
300g de linguiça calabresa
4 colheres (sopa) de banha de porco
2 tomates sem sementes picados
2 cebolas picadas 
6 colheres (sopa) de alho picados
1 pimentão verde picado
1 pimentão vermelho picado
Salsa e cebolinha picados a gosto
Pimenta malagueta a gosto

Modo de preparo:
Escolha, lave e deixe de molho a canjiquinha

por mais ou menos 1 horas. Cozinhe na água du-
rante 25 minutos;

Limpe e corte as costelinhas. Tempere com sal,

alho e o suco de limão. Deixe descansar mais ou
menos 10 minutos para pegar gosto;

Numa frigideira, frite só a costelinha durante
mais ou menos 20 minutos. A parte, frite a linguiça.
Reserve;

Frite na gordura o alho e a cebola. Coloque na
canjiquinha, mexa e abaixe o fogo. Adicione os pi-
mentões, os tomates, a pimenta e acerte o sal; 

Coloque a costelinha e a linguiça. Deixe fer-
ver durante 10 minutos aproximadamente, mexendo
de vez em quando para não grudar o fundo. 

Na hora de servir salpique cheiro verde. Acom-
panhe com feijão e couve refogada.

Costela com canjiquinha

Caldo de Abobora
Alho: é analgésico e anti-inflamatório, auxilia no
tratamento de hipertensão, diminui o colesterol
ruim (LDL) e combate a formação de coágulos
no sangue. Por isso, o alho protege contra doen-
ças cardiovasculares. O ideal é consumi-lo
fresco, logo após ser picado ou amassado, pois o
processo ajuda a liberar a alicina, substância an-
tioxidante. 

 Azeite: Seus principais benefícios são a proteção
contra o câncer e doenças cardíacas. Opte pelo
tipo extra virgem. Ele é rico em gorduras mo-
noinsaturadas, que regulam as taxas de coleste-
rol, e possui antioxidantes, como a vitamina E,
anticancerígena e protetora da pele. Recomenda-
se o consumo de 2 colheres (sopa) diariamente. 

 Iogurte: É rico em cálcio e protege os ossos. Pre-
fira os desnatados, que contêm bem menos gor-
duras que os integrais.  

 Limão: rico em vitamina C, fortalece as defesas

do organismo,
p r e v e n i n do
gripe e resfria-
dos. Também
é bactericida e
elimina as to-
xinas do orga-
n i s m o .
Cuidado: após
utilizar limão,
lave bem as
mãos e as partes do corpo que tiveram contato
com a fruta e evite se expor ao sol.   

 Salsa: é diurética e melhora a digestão e a circu-
lação. Gestantes devem consultar um médico
antes de consumir salsa. 

 Vinagre: controla a pressão e previne infecção no
estômago, pois é bactericida. Prefira vinagres
produzidos a partir do vinho ou da maçã.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr  --  Temperos poderosos

SSaaúúddee  --  É preciso falar de Parkinson
O Parkinson é uma doença neurogenerativa que

se tornou comum entre a população mundial. Sua
ocorrência dá-se em indivíduos de ambos os sexos,
principalmente aqueles que estão na faixa etária
acima dos 50 anos. A síndrome afeta o sistema ner-
voso central e compromete os movimentos do pa-
ciente e, se não tratado da forma correta, pode
comprometer seriamente a capacidade motora de
quem convive com essa doença 
 Qual a causa?Apesar das diversas pesquisas, até
hoje não foi descoberta uma cura para o Parkin-
son. O que se sabe é que a doença causa morte das
células do cérebro, em especial na área conhecida
como substância negra, responsável peça produ-
ção de dopamina, em neurotransmissor que, entre
outras funções, controla os movimentos corporais.    

 Identificando os sintomas: Segundo Daniel
Schachter, neurologista, a maioria dos pacientes
que chega ao consultório já está com 70% do cé-
rebro comprometido pela doença, por isso é
muito importante saber identificar os sintomas a
fim de ganhar tempo para que o paciente seja tra-
tado e consiga conviver com a doença. Em geral,
no início, o sintoma apresenta-se de maneira
lenta, fazendo com que o paciente tenha dificul-
dades de saber ao certo a época em que aparece-
ram pela primeira vez. “ O tremor é geralmente o
primeiro a ser notado pelo paciente e acomete
primeiramente um dos lados, usualmente uma
das mãos, com a dificuldade de segurar um ob-

jeto ou ler. O tremor é mais intenso quando se
está em repouso e desaparecer quando em movi-
mento. Esse tipo de sintoma é o que faz com que
o paciente procure auxilio especializado”, explica
o médico Renato Igino dos Santos. Além disso, o
paciente pode apresentar outros sintomas como
rigidez muscular, redução da quantidade de mo-
vimentos, distúrbio da fala, dificuldade para en-
golir, depressão, dores, tontura e distúrbios do
sono, respiratórios e urinários. 

 Os tipos de tratamento: Para o tratamento farma-
cológico do Parkinson, os pacientes podem fazer
uso dos dopaminérgicos, remédios que repõem e
o neurotransmissor (a dopamina, que controla os
movimentos). Além disso, existem diversos me-
dicamentos que o complementam para combater
os sintomas da doença, e isso depende da forma
como cada paciente desenvolve o Parkinson. No
entanto, além dos remédios, existem a ciruria, a
fisioterapia e a terapia ocupacional para tratar a
doença. A fonoaudiologia também é muito im-
portante para os que tem problema com a fala e a
deglutição. 

 Tome nota: Além dos medicamentos, é funda-
mental que o paciente tenha apoio familiar, man-
tenha os estímulos cognitivos (adequados ao
perfil) e realize atividades sociais, de lazer e físi-
cas. O tratamento deve incluir uma equipe multi-
disciplinar, de acordo com os sintomas
apresentados.

VN  MULHER Elzinha Viana

Ingredientes:
500 g Abóbora moranga
500 g Abóbora cabotiá
1 Unidade Peito de frango
1 Unidade Caldo de galinha
1 Colher (sopa) Óleo
1/2 Unidade Alho poró picado
1/2 Unidade Cebola Picada
3 Colheres (sopa) Manjericão picado
3 Colheres (sopa) Cebolinha picada
Sal e pimenta calabresa a gosto
Queijo parmesão ralado a gosto

Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, cozinhe o frango

por pelo menos 20 minutos. Desligue e deixe esfriar
e depois desfie e reserve. Utilize a mesma panela de
pressão para cozinhar o 1kg de abóboras, até que fi-
quem desmanchando;

Em outra panela, refogue o frango com o óleo
e a cebola e reserve enquanto você coloca o alho
poró, a cebolinha e o manjericão no liquidificador

com metade da quantidade de abóbora cozida. Bata
bem até virar um creme;

Coloque esse creme na panela alta onde você
refogou o seu frango, em seguida termine de liqui-
dificar o restante da abóbora, e acrescente na panela
do frango. Coloque o caldo de galinha, sal e pimenta
a gosto;

Deixe que o caldo de abóbora cozinhe por
quinze minutos em fogo baixo, mexendo de 3 em 3
minutos. E pronto!

Quando for servir, coloque um pouco do queijo
parmesão no prato ou cumbuca que for servir, colo-
que o caldo e coloque mais queijo por cima.
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Posse do Governador Aurelio
Salles será no dia 02 de julho

O Distrito 4521, convida
para a Solenidade de Posse do
Governador 2022-2023, Aure-
lio Henrique Salles, de sua
Equipe Distrital, Governado-
res Assistentes, do Presidente
do Rotary Club de Vespasiano,
Glauber Eduardo Ramos Silva
e do presidente do Rotaract
Club de Vespasiano, Vitor
Fróes Madeira.

2 de julho de 2022 – sá-
bado, 19 horas - Sítio do
Capão - Rua Maria Alvarenga
Magalhães, n° 152, Caieiras -
Vespasiano - MG - Das 21 às
22 horas - Solenidade de
Posse - Buffet - Das 19 às 21
horas - Entrada: Frios &
mousses, finger food e salga-
dos - Jantar - 22 horas: Arroz
branco com castanha, mix de
folhas com frutas, salada cae-
sar, filé ao molho madeira e
filé de frango à parmegiana -
Bebidas: Água, suco, refrige-
rante, cerveja, vinho branco
frisante e whisky 8 anos - So-
bremesa: Doces mineiros e
mesa de café

Per capta: R$ 100,00
(cem reais) Favor confirmar
presença até o dia 15 de junho

na secretaria do Distrito com
Adriane pelo telefone 31
99959-4928. Depósito ou Pix
para: Nome: Tamara Marani
Albano - Chave pix:
31988506765 - Banco: 318 -

Banco BMG - Agência: 0089
- Conta: 14055316-3 - CPF:
030.025.116-50. Favor enviar
o comprovante e seu nome
para a lista de presença. Mú-
sica ao vivo.

No período de 26 a 29 de maio, foi realizada,
na cidade de São Lourenço, a II Conferência Ro-
tária, do Distrito 4521, denominada Abraçar para
Servir. Um encontro memorável de mais de 400
membros da família rotária, que saíram de todos
os cantos de Minas Gerais. Todos estavam ansio-
sos pelo reencontro, uma vez que foram dois anos
sem encontros presenciais, devido à pandemia de
COVID-19.

O evento contou com palestras, instruções ro-
tárias, envolvimento dos jovens, damas da casa da
amizade e enalteceu o objetivo do serviço em Ro-
tary: servir para transformar vidas, inclusive as dos
rotarianos. Durante todos os dias da conferência o
clima foi de amizade e foco na comunidade.

Foram apresentados vários projetos realiza-
dos em prol das comunidades onde os clubes estão
localizados, nas áreas de enfoque da instituição in-
ternacional: Paz e resolução de conflitos, Preven-
ção e tratamento de doenças, Água e saneamento,
Saúde Materno-infantil, Educação básica e alfa-
betização, Desenvolvimento econômico e comu-
nitário e Meio Ambiente.

Para o Rotary Club de Vespasiano e toda a
Região Metropolitana de Belo Horizonte, o evento
teve um momento especial, afinal, nas conferên-
cias que são apresentados os próximos líderes do
distrito, e este ano o companheiro Aurelio Henri-
que Salles foi oficialmente apresentado a todos os
presentes, como o próximo Govenador do Distrito
4521, para o Ano Rotário 2022-2023, ano também
das comemorações do Centenário de Rotary no
Brasil.

A apresentação foi emocionante e contou com
o envolvimento de todos que estavam no salão da
conferência. Uma entrada alegre e contagiante,
digna de um líder jovem, compromissado com a
ética, a comunidade, os compromissos com a ins-
tituição, com a família e com a juventude.

O casal governador Aurelio e Sheila Salles fi-
zeram seu compromisso com todos os rotarianos,

de fazer o Rotary crescer, o distrito se envolver
mais com projetos sociais. Abrir suas portas para
a Diversidade, Equidade e Inclusão e valorizar a
juventude, através de projetos conjuntos. Em seu
discurso falou de sua trajetória dentro da institui-
ção e destacou a importância de ser rotariano, para
nós mesmos e para o mundo. “E hoje, quando vejo
aquele garoto-rapaz, com seus 17 anos e o homem
de 53 que agora vos fala, companheiros e compa-
nheiras, amigos de caminhada: não consigo sepa-
rar os 36 anos de vida rotária de minha vida
pessoal e profissional, simplesmente porque uma
faz parte da outra, ou melhor: elas se completam.
Essa é a minha maior alegria, saber que nada que
vivi em Rotary até aqui, foi em vão. Quando co-
nectamos, em nosso interior, a roda Rotária, que
simboliza a universalidade do Rotary, ela nos
aponta que temos 24 horas para agir, para pensar,
para fazer o bem, e que por isso, não nos resta
tempo para disputas individuais, ou vaidades. A
nossa Presidente eleita para ser a nova timoneira
do Rotary International, a primeira mulher depois
de mais de um século, nos convida: Imagine o
Rotary. Esse lema é muito poderoso: abre um
leque de oportunidades e perspectivas. É um con-
vite à criatividade e inovação de cada Compa-
nheiro, de cada Club de nosso Distrito. Uma força
que une milhões de pessoas sob o mesmo espírito:
MUDAR O MUNDO, Fazer a Diferença. E para
finalizar só posso dizer a todos vocês, líderes que
compõem a nossa amada família rotária: contem
comigo, pois Mais se Beneficia quem Melhor
Serve e a cada dia tenho mais certeza de que esta-
mos aqui para servir, este é o sentido da vida”.

Se você quer conhecer o Rotary ou fazer parte
da instituição que busca sempre o melhor para
suas comunidades, procure um rotariano. O Ro-
tary Club de Vespasiano está situado na Rua Re-
nato de Assis, 13, Bairro Jardim Itaú, reuniões
todas as segundas-feiras, às 20 horas. Veja algu-
mas fotos da Conferência de São Lourenço.

ROTARY CLUB
Rotary Club participa de

Conferência em São Lourenço
Distrito 4521 de Rotary International realiza conferência
do Abraço e apresenta novo Governador para o Ano

Rotário 2022-2023: companheiro Aurelio Henrique Salles

 FASEH
Faseh abre inscrições para transferência

para o curso de medicina
Prova on-line está marcada para o dia 17 de julho
Até o dia 08 de julho estão

abertas as inscrições para o
processo seletivo de transfe-
rência para o curso de medi-
cina da Faseh- Faculdade da
Saúde e Ecologia Humana- in-
tegrante do ecossistema
Ânima Educação, localizada
em Vespasiano, na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com Rita Gue-
des, diretora da Faseh, o curso
de Medicina da Faseh fornece
a capacidade profissional de-
senvolvida por meio da sinto-
nia entre a teoria e a prática.
“O curso de medicina da insti-
tuição possui diretrizes curri-
culares que contemplam a
multiprofissionalidade e inte-
gralidade que, por sua vez,
conduzem e destacam o co-
nhecimento social adquirido
por um projeto pedagógico
condizente com as propostas.
O nosso objetivo é romper
com a organização clássica em
ciclos de estudos e adotada
uma estrutura disciplinar, por
questão cultural e por ser a
práxis da organização educa-
cional brasileira”, ressalta.

O curso de medicina
Faseh oferece aprendizagem
na prática, desde o primeiro
período, com uma clínica-es-
cola próprias, 56 consultórios,
14 especialidades e cerca de 10
mil atendimentos por mês.

Podem participar do pro-
cesso seletivo alunos que estu-

dam medicina no exterior. O
processo seletivo será feito em
duas etapas. A primeira consis-
tirá em uma prova objetiva de
caráter eliminatório e classifi-
catório, e a segunda etapa aná-
lise documental e curricular,
de caráter eliminatório. A pri-
meira etapa terá uma prova,
realizada exclusivamente de
forma on-line, no modelo do
Teste de Progresso Individual
(TPI), com 120 perguntas,
quatro alternativas de resposta
e somente uma correta.

A prova terá duração de
quatro horas e será realizada
no dia 17de julho (domingo),
no horário das 14h às 18h, na
modalidade on-line.

As inscrições podem ser
feitas até dia 08 de julho pelo
site da Faseh

Sobre a Faseh
A Faseh- Faculdade da

Saúde e Ecologia Humana-
passou a integrar o Ecossis-
tema Ânima Educação em
2021. Localizada no municí-
pio de Vespasiano, no Vetor
Norte, área em expansão da
Região Metropolitana de Belo
Horizonte, a faculdade é vol-
tada para a internacionaliza-
ção com parcerias com
instituições de ensino e pes-
quisa de fora do Brasil. A
Faseh tem como carro-chefe o
curso de Medicina que rece-
beu nota 5 do MEC, sendo que
apenas 23 instituições de en-
sino superior, dentre as mais
de 300 em atividade no País,
têm a pontuação máxima. A
Faseh tem como missão edu-
car, produzir e socializar o
saber universal a partir do En-
sino, Extensão e Pesquisa, vi-
sando contribuir para o
desenvolvimento de um cida-
dão crítico e ético...



EEEEMMMM    NNNN OOOOTTTTÍÍÍÍ     CCCC IIIIAAAASSSS8 -  Maio - 2022

Coluna  do Pescador Paulo Diniz
Colaboraram Kioshi Ishihara e Berenice,

da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Turma de
Lagoa Santa

Rancho do
Nilão

Vespasiano sedia Campeonato
Mineiro de Judô

Cidade foi palco para o evento que também foi seletiva para o
Campeonato Brasileiro de Judô. Mais de 300 atletas de 13

municípios mineiros e suas famílias participaram da competição.
O Avança Judô – Núcleo Vespasiano fez bonito e levou medalhas

A Equipe Tucuna Sport Fishing dos amigos
Kioshi Ishihara, Guilherme Beligoli e Rodrigo
Vieira, já tem presença confirmada 2° etapa do
torneio Pesca Gerais na represa de Três
Marias MG a realizar-se no dia 04/06/2022
sábado a partir das 8 h. Boa sorte!!

Eduardo Milan - Pousada Lá Serena,
Ita-Ibaté, Corrientes, Argentina

Renato e o tambaqui em mais uma pescaria bem-
sucedida na Fazenda Do Açude/Pesque e Paz

Vespasiano se transformou na casa do Judô mi-
neiro, no último dia 7 de maio, ao sediar o Campeonato
Mineiro de Judô Sub-18, Sênior, além do Festival para
incentivar a valorizar os atletas mirins. O evento, que
aconteceu na Praça de Esportes Crispim Jacques Bias
Fortes, na região central, reuniu mais de 300 atletas das
cidades de: Vespasiano, Belo Horizonte, Nova Lima,
Uberlândia, Itamandu, Ipatinga, Itajubá, Varginha,
Betim, Pouso Alegre, Lagoa Santa, Sete Lagoas, Santa
Luzia e suas torcidas.  

A competição, que foi seletiva para o Campeonato
Brasileiro de Judô, contou com a realização da Federa-
ção Mineira de Judô, sob a supervisão da Confederação
Brasileira de Judô, em parceria com o Projeto Avança
Judô, o Minas Tênis Clube e a Prefeitura de Vespasiano,
através da Secretaria de Desenvolvimento Social. 

O local recebeu total infraestrutura para a disputa
e contou com a presença da Prefeita de Vespasiano, Ilce
Rocha, o Presidente da Federação Mineira de Judô, Dr.
Luís Augusto Martins Teixeira e demais autoridades na
abertura do evento. 

Segundo a Prefeita de Vespasiano, Ilce Rocha, o
trabalho realizado pela Secretaria de Desenvolvimento

Social tem sido destaque. “Os projetos sociais transfor-
mam o mundo e a vida das pessoas. E os projetos so-
ciais desenvolvidos juntamente com o esporte é
resplandecente. O esporte ensina, educa, abre portas e
traz novo horizontes e é isso que o projeto Avança Judô
tem feito com os 130 alunos que são assistidos por ele.
Investir no esporte é investir em vida, em transforma-
ção”, discursou Ilce. 

Já o Presidente da Federação Mineira de Judô, Dr.
Luís Augusto Martins Teixeira, enalteceu a parceria
com a Prefeitura de Vespasiano. “A Prefeitura de Ves-
pasiano sempre foi uma grande parceira no fomento à
prática do judô. E hoje está recebendo este grande
evento não apenas por ser apoiadora, mas também por
ter estrutura para tal. Quero agradecer aqui esta parce-
ria e salientar ainda que, aqui hoje, estão os grandes e
futuros líderes de nossa nação”, disse ele.    

As disputas aconteceram durante todo o sábado e,
mais uma vez, o Avança Judô – Núcleo Vespasiano foi
destaque na competição: a aluna/atleta Hevily Caro-
linny foi campeã Sub-18 e conseguiu a classificação
para o Campeonato Brasileiro. O projeto também teve
mais quatro alunos medalhistas de bronze. 

Flauber e sua turma no Araguaia
O grande pescador Flauber Fonseca le-

vando uma grande turma para pescar no
Rio Araguaia. Foram 37 pescadores, (al-
guns, bebedores) todos muito bons compa-
nheiros. 

Foram para Luiz Alves, em Goiás, dis-
trito de São Félix do Araguaia. Ficaram na
bela pousada O pescador às margens do
Araguaia.

A pesca não foi das melhores devido a
frente fria que pegaram e que há mais de
20 anos não acontecia!

Pegaram várias pirararas, cacharas,
palmitos e muitas piranhas...

Otávio Augusto iniciou no esporte aos
3 anos de idade na Escolinha do América,
da Arena do Vale junto com o professor
Júlio.

Disputou a Iberleague Minas Gerais
pelo Meritus e foi campeão do estado. Isso
deu a ele a oportunidade de disputar o Bra-
sileirão em São Paulo onde também foi
campeão de forma brilhante em um cam-
peonato de altíssimo nível técnico. Este tí-
tulo nacional deu a ele a oportunidade de
disputar a etapa mundial em Estoril (Portu-
gal) onde vai representar o futebol brasi-
leiro na categoria 2014, o Sub 8.

Otávio Augusto é um esportista nato.
Sempre gostou de esportes e não só de fu-
tebol. Ele faz natação há um ano e anda de
bike aos finais de semana. 

Acompanhe @otavio.viana14 no Ins-
tagram e fique por dentro dos próximos
passos do pequeno campeão.

As autoridades durante a abertura do evento

As campeãs do Campeonato Mineiro de Judô Vespasiano foi sede do Campeonato Mineiro de Judô

O Rio Paracatú tem dado bons pei-
xes. Muitos dourados, matrichãs, pacús
e até pacanãs. O Vandinho, piolho do
Rancho, esteve por lá e pegou muito
peixe. Na foto, ele exibe um pacú de 3
quilos.

Otávio Augusto, um campeão
que se desponta

Otávio Augusto, filho de nossa cidade de Vespasiano, berço
de grandes atletas, vem se despontando no futebol.

Com apenas 8 anos de idade já coleciona títulos e troféus


