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Capela de Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro é restaurada

Via Expressa vai interligar a rua Francisco Lima à MG-010
A segunda-feira, 27 de

junho, foi histórica para Ves-
pasiano. A Prefeita Ilce Rocha
recebeu, juntamente com o
Deputado Federal Pinheiri-
nho, o Vice-prefeito, Zé Wil-
son, e o secretariado, os
representantes da Caixa Eco-
nômica Federal para a assina-
tura do contrato para
construção da Via Expressa. 

Uma obra sonhada há
mais de 40 anos pela popula-
ção vespasianense para retirar
o trânsito de caminhões da re-
gião central da cidade. Um
marco histórico para a cidade
que, em breve, vai contar com

mobilidade urbana, segurança
e agilidade no trânsito local. A
Via Expressa vai interligar a
Rua Francisco Lima, em
frente a Cimentos Liz, até a
MG-010.

Fim dos transtornos
De fato, o trânsito dos ca-

minhões e carretas que trafe-
gam pelo centro da cidade, Av.
Portugal e Sebastião Fernan-
des, causa grandes problemas
aos cidadãos. São carretas de
até 50 toneladas trafegando
durante todo o dia. Muito ba-
rulho e poeira, transtornando
as lojas, escritórios, pontos

comerciais e outros. Os fun-
cionários de lojas por exemplo
têm que limpar os estabeleci-
mentos 3 ou 4 vezes ao dia. O
barulho é infernal. Isso tem
que acabar.

Mas, desta vez, as obras
deverão ter início e este trân-
sito desagradável vai sair do
centro da cidade. A via será
construída a partir da Rua
Francisco Lima, passando por
terrenos da Cimentos Liz e
Conjunto Caieiras margeando
o Ribeirão da Mata até alcan-
çar a Rodovia MG-10. É um
sonho da população que agora
deverá se tornar realidade.

Comarca de Vespasiano terá novo Fórum
O Tribunal de Justiça de MG determinou o

início das obras do prédio do novo Fórum da
Comarca. Ele está sendo construído em um belo
terreno em frente à Faseh, no bairro Jardim Al-
terosa. 

De acordo com o projeto de construção, o
prédio terá três pavimentos e capacidade para
abrigar até cinco varas judiciais. Hoje a Co-
marca conta com duas varas cíveis, duas varas

criminais, uma Vara da Infância e Juventude, o
Juizado Especial Cível e Criminal e o CEJUSC
– Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania. 

A construção terá 3,2 mil metros quadrados
contando com a acessibilidade para pessoas
com dificuldades de locomoção e contará tam-
bém com elevadores, tendo ainda um estacio-
namento para veículos com cerca de 60 vagas 

O prédio onde hoje funciona o Judiciário,
tornou-se insuficiente e ultrapassado para aten-
der à crescente demanda da comunidade por
justiça e à modernização que os tempos con-
temporâneos exigem, e ressalta-se ainda a im-
portância de garantir o acesso à Justiça, que é
um direito fundamental. O trabalho vem sendo
feito com afinco, entusiasmo e comprometi-
mento nesta gestão. 

Obras
As obras já tiveram início. Estão sendo exe-

cutadas pela Construtora Gomes Pimentel Ltda.
vencedora da licitação com o valor global de
R$34.746.238,96 (trinta e quatro milhões sete-
centos e quarenta e seis mil duzentos e trinta e
oito reais e noventa e seis centavos) que serão
custeados exclusivamente pelo Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais.

A Prefeita Ilce Rocha
entregou, nesta segunda,
dia 27 de junho, para a
comunidade vespasia-
nense, a restauração e re-
vitalização da Capela de
Nossa Senhora do Perpé-
tuo Socorro. Apesar do
frio o público compare-
ceu, em massa, para a
missa campal, em frente a
capela. Ao final da cele-
bração aconteceu a sole-
nidade de entrega. 

A Prefeita de Vespa-
siano, Ilce Rocha, ressal-
tou a importância da
Capela para o município
e do trabalho impecável
realizado pela equipe de
restauradores. “É a pri-
meira vez que acontece
em Vespasiano a restaura-
ção de um patrimônio
histórico e cultural tom-
bado pela Lei Orgânica
Municipal. É uma alegria
muito grande estar aqui

hoje entregando esta Ca-
pela restaurada, é uma
realização! ”.    

A Secretária de Cul-
tura, Valéria Araújo, falou
da história da Capela de
Nossa Senhora do Perpé-
tuo Socorro. Já a repre-
sentante da família de
Dona Maria José da Fon-

seca Viana, a bisneta
Cláudia Fonseca, contou
um pouco da história da
matriarca e os seus feitos
por Vespasiano. 

Ao final dos pronun-
ciamentos Padre Lauro
abençoou a capela ao som
de Ave Maria dos seus an-
dores, cantada pela artista

vespasianense Luciana
Lara e do músico violo-
nista Luiz Fernando
Porto. Ao final da Missa
Campal, a Corporação
Musical Nossa Senhora
de Lourdes executou o
tradicional “Parabéns
para você” e outras can-
ções.



2 - Junho - 2022 EEEEMMMM    NNNNOOOOTTTT ÍÍÍÍ     CCCC IIIIAAAASSSS

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

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

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

Colaboradora: Pamella Aguiar  

PPrroopprriieeddaaddee  ddee  
DDiinniizz  ee  VViiaannaa  EEddiittoorraa  LLttddaa..

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

EEddiittoorr  GGrrááffiiccoo::  Ivan Correa de Araujo
Márcio Wander

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

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

Tiragem: 8.000 exemplares

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

E
X
P
E
D
IE

N
T
E

Sim. No Brasil, já existe a possibilidade de
ter dois pais ou duas mães no registro de filia-
ção!

De acordo com a decisão do Supremo Tri-
bunal Federal – STF, sobre a multiparentalidade,
a qual se trata de uma tese do direito das famílias
que permite o filho (a) ter mais de um pai ou
mãe, desde que comprove a afetividade. Destaco
que o reconhecimento de pais socioafetivos veio
consagrar a dignidade da pessoa humana.

Como posso reconhecer a paternidade ou
maternidade socioafetiva?

Conforme o provimento 63 do Conselho
Nacional de Justiça - CNJ o reconhecimento
mãe ou pai socioafetivo,
pode ser feito através do
cartório, não precisando
mais de uma ação judi-
cial para ver reconhecida
a multiparentalidade. É
preciso esclarecer que
esse provimento só auto-
rizou o reconhecimento
de até duas mães ou de
dois pais.

Mas para isso, os
seguintes requisitos devem ser observados: pri-
meiro, caso haja o nome dos genitores, só pode
ser feito se houver consentimento dos pais bio-
lógicos, ou seja, daqueles que já constam no re-
gistro, inclusive, devem estar presentes no
momento do ato com o documento oficial de
identificação exigida. Ressalto, ainda, que os
novos registros terão a expressão filiação e não
mais pai ou mãe.

A segunda exigência é que a mãe ou pai so-
cioafetivo seja maior de 18 anos, como também
a idade mínima de diferença entre o filho (a) e

o pai ou mãe socioafetiva seja de 16 anos, in-
clusive, essa diferença é prevista na adoção.

Se o filho (a) tiver mais de 12 anos, ele
deve concordar com esse novo pai ou mãe so-
cioafetiva. Por fim, é preciso comprovar a rela-
ção de afeto entre pai e filho (a) ou mãe e filho
(a), uma vez que os laços afetivos devem ser
verdadeiros, portanto, são fundamentais para re-
conhecimento da paternidade ou maternidade
sociafetiva.

Essa situação é cada vez mais comum no
Brasil, principalmente nas famílias reconstituí-
das em que a mãe casa novamente e o padrasto
deseja reconhecer o enteado como filho (a) em

razão dos fortes laços
de afetividade estabe-
lecida.

Mas, há casos em
que o pai biológico
não aceita o registro
do pai socioafetivo e,
nessa situação, o reco-
nhecimento será po r
via judicial, através de
uma ação de reconhe-
cimento de mãe ou pai

socioafetivo.
Em suma, é preciso dizer que reconhecer

dois pais ou duas mães sociafetivas, seja por via
judicial ou extrajudicial implica em efeitos jurí-
dicos como o direito a alimentos, sucessórios,
mudança no registro civil e previdenciário. Não
há nada de errado ou ilegal ter dois pais ou duas
mães, o que deve prevalecer é sempre o afeto,
respeito, diálogo, proteção, cuidado e união.
Afinal de contas, pais são aqueles que criam e
dão amor.

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, posso ter dois
pais ou duas mães no meu
registro de nascimento?

 LIONS CLUBE

Lions Clube: Juntos
para Servir!

O Lions Clube de Vespasiano, entidade de fins
filantrópicos, completou no último dia 26 de junho,
45 (quarenta e cinco) anos de serviços voluntários
ininterruptos na comunidade e no entorno.

Na oportunidade, a atual diretoria, homenageia
os fundadores (a maioria já falecida) bem como os
parceiros e os sócios atuantes.

O Lions Clube, sobrevive pela parceria e cola-
boração com entidades públicas e privadas, mensa-
lidades dos sócios, além dos eventos que promove
para manter a sua sustentabilidade financeira.

Vale destacar os últimos eventos realizados que
foram do agrado geral de todos que participaram:
em maio foi realizada a Seresta das Mães;

Em junho, procurando preservar as tradições, o
Forró de São João, com as tradicionais comidas tí-
picas: caldos, canjica, quentão, além de outras gu-
loseimas e da boa música para ouvir e dançar! Tudo
num ambiente de ordem e alegria, como é próprio
das festas do Lions Clube.

Além do valor monetário arrecadado, para
manter suas campanhas de aquisição de cestas bá-

sicas, fraldas geriátricas para doações, o que mais
vale contabilizar é o lucro social auferido, afirma a
atual presidente, Edite Buéri Nassif.

Ainda neste mês de junho e encerrando sua
gestão como presidente, a Dra. Edite, ex governa-
dora do Distrito LC4 (2019/2020) coordenou um
seminário, para companheiros e líderes leonisticos,
contando com a presença de seus companheiros de
Clube, além de outros de Pedro Leopoldo, Lagoa
Santa, Belo Horizonte, etc.

O tema do seminário: Conversando com Líde-
res, faz parte de sua complementação de curso, rea-
lizado no Rio de Janeiro em maio, promovi do pelo
Lions Internacional, que a capacita a participar
como Instrutora de Companheiros Leões em toda a
América do Sul.

No próximo dia 30 de junho de 2022 encerra o
mandato da atual diretoria e em 04 de julho toma
posse a nova diretoria, liderada pela CaL. Ana
Paula Pinto Jorge Diniz. À nova equipe, desejamos
pleno êxito e grandes realizações!

Veja algumas fotos do evento:

Vanessa  Duguet Arruda*

O assunto não é muito agradável, embora im-
portante e logo, logo, explico o porquê. 

Segundo estimativa do IBGE- Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística- para o ano de 2022
serão 24,8% de obesos brasileiros. Ora, se pelo
próprio Instituto somos aproximadamente
214.776.174 pessoas; matematicamente falando,
então somos 53 milhões de gordos ouvindo o
tempo todo que é preciso exercício físico e ali-
mentação saudável. Affff...

Quem é gordo e eu sou uma destes 53 milhões
que quer saúde e corpo bonito, sem parar de comer
e beber as porcarias que como avidamente, é um
sofrimento inexplicável. Claro que o consumismo
ajuda a manter este hábito dia após dia. Nas TV e
internet saltam aos olhos hamburgueres, refrige-
rantes, massas, cervejas etc etc. E por que não dizer
saltam aos olhos, aos ouvidos, à cabeça e à barriga.
Um tormento deste consumismo miserável. E para
quem gosta de doces... Santo Deus!

Doçolotra de carteirinha até hoje não entendo
porque a sobremesa vem após o prato principal.
Onde está escrito isto? Que regra é esta? Eviden-
temente que burlo esta lei e tudo fica muito mais
gostoso e doce, claro.

Consigo ficar uns dias sem refrigerante, outros
tantos sem cerveja; mas sem doce, minha gente,
nenhum minutinho. Como emagrecer? Como ser
esbelta e usar 36, 38? Impossível. 

Mas a questão não é só estética. É uma questão
de saúde e saúde pública. É não estar na estatística
dos cardíacos, dos diabéticos e de uma infinidade
de doenças, além, é claro, na listinha dos óbitos.

Além de doçolotra sou também muito curiosa
e após anos e anos consegui achar um doce cha-
mado @doce do bem que é a fruta pura. Sem açú-
cares do mal, sem aditivos, sem conservantes. 

Toda fruta tem seu próprio açúcar e alguns
devem consultar seus médicos para saber a quanti-
dade que se pode consumir. No meu caso, passo e
pego um pedaço. Volto e como outro. E vou co-
mendo algo que não me faz sentir culpas. Que me
ajuda na caminhada e aos poucos, vou mudando
meu estilo de vida. 

São os chamados “Rolinhos de Frutas”. Algo
mágico, bonito e delicioso. Quem não conhece e
quiser se aventurar neste universo veja no insta
@frutaemrolinhos.

Agora se vou usar o manequim 38, ah isto é
outra história.

O que posso dizer mais? Saúde e obrigada
@rolinhodefrutas!!!

Alimentação saudável e o
“doce do bem”
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Corporação Musical Nossa Senhora
de Lourdes comemora 90 anos

90 anos levando arte, cultura,
música de qualidade e fazendo
parte da história de Vespasiano. É
assim que a Corporação Musical
Nossa Senhora de Lourdes tem
deixado o seu legado e contado a
sua história ao longo desses anos.
Para comemorar os 90 anos, a
Prefeitura de Vespasiano, através
da Secretaria de Cultura, Turismo
e Lazer, realizou na noite do dia
19 de junho, uma audição para ce-
lebrar este marco. O palco esco-
lhido para a apresentação foi o
Palácio das Artes Nair Fonseca
Lisboa, na região central. 

A plateia compareceu em
massa para apreciar a boa música
e os talentos da Corporação Musi-
cal Nossa Senhora de Lourdes,
músicos de qualidade e reconhe-
cidos em Minas, Brasil e no
mundo. Sob a regência do Maes-
tro Roberto Júnior e com um re-
pertório diversificado, priorizando
as músicas e os artistas nacionais,
os integrantes da corporação mos-
traram ao público que corre em
suas veias arte, cultura e muita
musicalidade, o que deixou todos
ainda mais encantados.

Para a Prefeita de Vespa-

siano, Ilce Rocha, investir na cul-
tura é investir na educação. “A
cultura, assim como a educação,
abre portas. E investir nestas áreas
é primordial, pois assim descobri-
mos talentos, dons e ajudamos a
formar grandes artistas! Em Ves-
pasiano temos investido muito
nessas áreas porque, como educa-
dora, acredito que é este o cami-
nho que transforma o cidadão, o
país e o mundo”, ressaltou Ilce
Rocha.  

A Secretária de Cultura, Tu-
rismo e Lazer, Valéria Araújo,
falou sobre a crescente procura
pelos cursos das escolas de arte.
“A cada ano vemos mais e mais
pessoas procurarem pelos cursos
na Escola de Artes Capitão Ca-
rambola e na Escola de Educação
e Artes Mariinha. Além do cres-
cente número de alunos, vemos
também o aumento da oferta de
cursos com a descentralização
cultural, que a administração tem
implantado no município. Muitos
dos músicos que fazem parte da
Corporação começaram na Escola
de Artes Capitão Carambola e
hoje são profissionais formados e
voltaram para serem professores,

através do processo seletivo”,
falou ela. 

Já o Maestro da Corporação
Musical, Roberto Júnior, ressaltou
ser fruto da Escola de Artes Capi-
tão Carambola. “Entrei para a Ca-
pitão Carambola em 1996, logo
no início da escola. Aqui eu des-
cobri o meu dom, me formei e fui
buscar ainda mais conhecimento
na faculdade de música. Quero
enfatizar aqui que a Escola de
Artes Capitão Carambola foi es-
sencial para a minha formação e
pelo profissional que sou hoje!
Por isso que investir em educação,
cultura e esportes é essencial e a
prefeita faz isso muito bem, pois
valoriza as pessoas”, afirmou
emocionado. 

Na plateia, além de familia-
res, amigos e amantes da música,
estavam também o Vice-prefeito,
Zé Wilson; o Assessor de Im-
prensa, Aurelio Salles; o Vereador
Andrés Vercesi; o Diretor do Fes-
tival Internacional de Corais,
Maestro Lindomar Gomes e o Ins-
trumentista e Cantor Caio Duca,
que foi convidado pela corporação
a subir ao placo e cantar alguns
sucessos dos Beatles.

A Prefeita de Vespasiano,
Ilce Rocha, esteve na tarde
desta segunda-feira, 27 de
junho, juntamente com do De-
putado Federal Pinheirinho,
participando da entrega de três
novas viaturas para o Colégio
Tiradentes da Polícia Militar
de Vespasiano. A solenidade
de entrega contou com a parti-
cipação dos alunos do turno da
tarde. Os alunos do 5º ano, em
especial, fizeram a apresenta-
ção do Hino da Polícia Militar. 

Participaram da soleni-
dade também, além da Pre-
feita Ilce Rocha e do

Deputado Federal Pinheiri-
nho, o Vice-prefeito de Vespa-
siano, Zé Wilson; o Diretor de
Educação Escolar e Assistên-
cia Social da Polícia Militar
de Minas Gerais, Cel. Weler-
son da Conceição Silva; o Co-
mandante da 3ª Região de
Polícia Militar, Tenente Coro-
nel Járson Sebástian Hansen
Ferreira; o Comandante do 36º
Batalhão da Polícia Militar,
Tenente Coronel Wanderson
Garcia Costa Neves; o Co-
mandante do Colégio Tiraden-
tes de Vespasiano, Major
Robson Claudio Mapa e a Di-

retora Pedagógica do Colégio
Tiradentes de Vespasiano, Lu-
ciana de Paula. Estavam pre-
sentes também os alunos do
turno da tarde, o corpo do-
cente da instituição e os pais
dos alunos do 5º ano.    

De acordo com a direção
do Colégio Tiradentes, os três
veículos vão facilitar tanto
com as questões administrati-
vas da unidade, quanto no
transporte dos alunos para
eventos dentro e fora do mu-
nicípio.  

Veja fotos da solenidade
de entrega das viaturas.

PMMG recebe 3 novas viaturas
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Conforme prometemos na edição ante-
rior, publicamos mais algumas fotos no
evento comemorativo do aniversário de
Carlos Murta. O aniversário foi no dia 01
de junho e foi comemorado pelos familia-
res e amigos no dia 04, quando foram cum-
primenta-lo. 
Foi uma festa surpresa organizada pela

Martinha Murta, com muito bom gosto.
Veja mais algumas fotos do acontecimento.

Murta comemora mais um aniversário
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Paulo Diniz em Sociedade

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  JJUULLHHOO  

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

Dia 1: Rosa Maria Drumond Tomaz, Ednar John Peixoto Marques, Mônica Regina da Cruz; Dia
3: Eliodoro Ferreira Pacheco, Bertulino Neto Cruz Lucena; Dia 4 – Rodrigo Ferreira Lopes; Dia 5:
Letícia Viana Assis Fonseca; Dia 6: Fabrícia de Souza e Silva, Eduardo dos Santos, Saulo Marani Al-
bano, Genivaldo Silva Madeira Junior; Dia 7: José Paulo Viana; Dia 8: Cínthia Carvalho Morelli,
Ceci Alves Moura; Dia 9: Zeeber Lopes Ferreira, Glenan Conrado Silva Júnior, Liesse Vieira Dru-
mond; Dia 11: Fátima Maria Resende; Dia 12: Ozires Fernandes Alves, Carolina Castro de Paula
Cruz, Mauna Aguiar Rodrigues; Dia 13: Fernando Ricardo Fonseca Nassif, Juliana Vitória Fonseca,
Nizete Fonseca Lima,  Daniele Fonseca L. Kayser, Alda Maria de Assis Lima; Dia 14: Rodrigo do
Carmo Faria; Dia 16: Irving Salles Cardoso, Vivian Vercesi Viana Silva,  Nina Mara Resende Silva,
Antônio Alberto Gomes, Leila Regina Sicari, Edelbrando R. Ribeiro Júnior; Dia 17: Fernando Mar-
tins Aguiar, Ari Fraga, Marcos Magela de Morais, Olenca de Oliveira Batista; Dia 18: Fláuber Fon-
seca Silva, Mateus Fonseca Diniz; Dia 19 – Elane Oliveira; Dia 20: Elza da Piedade dos Santos,
Carmem Elizabete Fonseca Viana, Otto Bauerfeld, Aline Assis Salomão; Ana  Maria de Lourdes
Araújo, Maria de Lourdes Araujo;Dia 21: Reginaldo Conrado Silva; Dia 23:André Aguiar Bento Ro-
drigues, Renata Oliveira Machado, Carolina Braga e Silva P. Oliveira; Dia 24: Tâmara Marani Albano,
Simara Mansur Silva, Nayara Rocha Perdigão; Dia 25: Oberdan Reis Diniz; Dia 26: Ana Beatriz
Abreu de Assis Pereira, Magda Meire de Paula, Cíntia Albano, Miguel João Mussa; Dia 27:Diego Sa-
lomão Blanco; Dia 28:Arlete Esteves Barbosa; Dia 29: Renato Barbosa Júnior, Ângelo de Rezende
Bicalho, Suelen Silva Franca; Dia 30: Felipe Galego, Adriana Beatriz Cruz.

Lions Clube homenageia
Carlos Murta

Aline e AlbertoOs Mansur

Durante evento realizado na sede do Lions Clube de Vespa-
siano, a entidade prestou justa homenagem a Carlos Murta por ele
ter prestado mais de 45 anos de bons serviços à comunidade ves-
pasianense e ao próprio Clube. Murta é sócio fundador do Lions
que sempre desenvolveu ótimo trabalho social em Vespasiano.

Linda festa marcou a união matrimonial entre Aline e Alberto
no último dia dez de junho. Aline é filha do casal Baltazar Ruas de
Oliveira e Edna Lopes de Oliveira; Alberto é filho do casal José
Elio Leão e Iracilda Ferraz Leão. 

Ótima festa. Salão bem decorado. Buffet de alto nível. Muita
gente bonita. 

Aos noivos, desejamos felicidades e que Deus ao abençoes
sempre com muita paz e saúde.

Lara é agrônoma
Nossa amiga Lara Mirelle

Santos Siqueira, formando-se
em Engenharia Agronômica
pela Universidade Federal de
São João Del-Rei, unidade de
Sete Lagoas. Ela é filha de
Mario Antônio Siqueira e Si-
mone Magela dos Santos Si-
queira.

A Colação de grau aconte-
ceu em 3 de junho no Mercado
San Pietro. A missa foi cele-
brada no dia 2 de junho na Pa-
róquia Sant’Ana e São
Joaquin. O baile foi realizado
no dia 04 de junho no Mercado
San Pietro. Todos os eventos
na cidade de Sete Lagoas.

Comemoraram aniversá-
rio em junho os garotinhos
Mariah, Francisco e Melina,
filhos da Doutora Natalia
Mansur e Denir Figueiredo.
São netos da vovó Marta Man-
sur. 

Aos aniversariantes os
cumprimentos desta coluna
desejando sucesso em suas
vidas.
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CCuulliinnáárriiaa

Ingredientes:
2 colheres (sopa) de óleo
1 cebola picada
1 dente de alho amassado
1kg de peito de frango em
tiras
Sal, pimenta-do-reino e oré-
gano a gosto
1 lata de milho verde em con-
serva escorrido
2 potes de requeijão cremoso
(4 00g)
1 caixa de creme de leite (200g)
1 xícara (chá) de queijo mussarela ralado

Modo de preparo:
Aqueça uma panela com o óleo, em fogo
médio, e doure a cebola, o alho, e o frango.
Tempere com sal, pimenta e orégano.
Reserve 

Em uma tigela, misture o milho, o requeijão
e o creme de leite.
Transfira o frango para um refratário médio,
cuba com o creme de milho, misture delica-
damente e leve ao forno médio (180°), prea-
quecido, por 10 minutos. 
Retire do forno, espalhe a mussarela e re-
torne ao forno por 5 minutos ou até gratinar.
Sirva.

Frango gratinado com milho

Curau na travessa
 Batata frita crocante: Antes de fritar as bata-
tas palitos, deixe-as em água, dentro da gela-
deira, no mínimo por meia hora. Ficarão
sequinhas e crocantes. Só ponha o sal depois
que as batatas já estiverem fritas e escorridas.
Não cubra as batatas já fritas para manter a
temperatura. Se for o caso, ponha-as em uma
assadeira forrada com papel absorvente e leve-
as ao forno bem fraquinho. Mantenha a porta
do forno ligeiramente aberta. 

 Berinjelas clarinhas: Antes de usar as berin-
jelas, corte-as ao meio no sentido do compri-
mento e deixe-as de molho por alguns minutos
em água fria salgada e com um pouco de leite.
Depois, lave e use-as. Outra alternativa é
deixa-las de molho em água com suco de
limão.

 Beterrabas
bem verme-
lhas: Para
conservarem
sua cor as be-
t e r r a b a s
devem ser co-
zidas com
casca e um
pedaço do
talo. Adicione também uma pitada de açúcar.
Além de evitar que desbotem, apura seu pala-
dar. 

 Beterrabas sem manchas: Para as beterrabas
não mancharem as saladas, depois de cozidas
e frias, coloque-as no congelador. Não é para
congelar, apenas para ficarem bem geladas.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr  --  

SSaaúúddee  --  Glicemia em foco
O que é hipoglicemia? Podendo ocorrer em

pessoas que fazem o uso de insulina e de medica-
mentos que aumenta a sua produção, o problema
é caracterizado pela diminuição dos níveis de açú-
car no sangue. Os sintomas iniciais mais típicos
são palpitação, suor, frio e tremores. Caso esses
sinais não sejam percebidos a tempo e controla-
dos, alguns sintomas neurológicos poderão surgir:
confusão mental, agitação e, até mesmo, convul-
sões e estágio de coma (em casos bastantes seve-
ros). 

Em alguns casos – principalmente em idosos
que convivem com o diabetes há bastante tempo –
os pacientes podem deixar de apresentar as mani-
festações iniciais do quadro de hipoglicemia, que
pode ser chamado de “hipoglicemia sem aviso”.
Por isso, as alterações neurológicas severas podem
ocorrer de repente, necessitando de cuidados ime-
diatos e especiais com o paciente. “O tratamento
da hipoglicemia é uma urgência. Nos casos em
que o paciente já diagnosticado com diabetes se
apresenta em coma, deve ser fornecido tratamento
imediato independentemente da confirmação atra-
vés da medida da glicose no sangue. Nos casos
leves, e quando há possibilidade de medir-se a gli-
cose, essa atitude deve ser feita imediatamente
para confirmar o diagnóstico e, logo após, insti-
tuir medidas terapêuticas”, esclarece a endocrino-
logista, Lenita Zajdenverg.  

Entendendo a Hiperglicemia: O distúrbio é o
resultado do consumo exagerado de alimentos

com alto índice glicêmico (que podem ser sorvete,
biscoitos, alimentos à base de farinha branca,
doces em geral, entre outros). Entre os principais
sintomas do problema estão a vista embaçada,
vontade exagerada de beber agua e urinar, além de
zumbidos no ouvido. “A hiperglicemia é o quadro
geral do diabetes tipo, e o excesso de açúcar san-
guíneo, somado à sua toxicidade levam a lesão
micro e macrovasculares, como alterações na ca-
pacidade visual, na função renal e cardíaca”, frise
a nutricionista Patricia Cruz. 

A importância do controle glicêmico:As con-
sequências de uma glicemia descontrolada podem
ser muitas! Por essa razão, para que complicações
sejam evitadas, é necessário prestar muita atenção
nos seus níveis, monitorando-os com a frequência
indicada pelo médico. Alguns dos riscos que a
saúde corre quando os níveis de açúcar estão fora
de controle, você confere a seguir:

Cetoacidose: esse problema ocorre quando o
organismo não tem insulina o suficiente e, sem a
substância, o organismo não consegue utilizar a
glicose como combustível, passando a quebrar as
moléculas de gordura para gerar energia, o que
pode resultar em um risco de morte. 

Alteração no sistema nervoso: A neuropatia
diabética, complicação que afeta as células nervo-
sas (inclusive nervos periféricos) está associada a
lesões de fibras nervosas grossas, podendo desen-
cadear alterações vibratórias e perda da sensibili-
dade protetora dos pés.

VN  MULHER Elzinha Viana

Ingredientes:
10 espigas de milho verde
3 e 1/2 xícaras (chá) de leite
1 xícara (chá) de açúcar
1/2 lata de leite condensado
3 colheres (sopa) de manteiga
1 colher (chá) de sal
1 colher (café) de canela em
pó
Coco ralado para polvilhar

Modo de preparo:
Rale as espigas de milho em um ralador
grosso, despeje no liquidificador e bata com
o leite por 2 minutos. 
Coloque em uma panela grande, adicione o
açúcar, o leite condensado, a manteiga, o sal,

a canela e cozinhe por 20 minutos, mexendo
sempre, até engrossar. 
Transfira para uma travessa grande, polvilhe
com coco ralado e leve à geladeira por 3
horas antes de servir.
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Grande festa marcou a posse do Cp Aurelio Salles como
Governador do Distrito 4521 de Rotary International

A Sessão Solene de Posse do Governador 2022/2023 do Distrito 4521
do Rotary International, dos presidentes do Rotary Club de Vespasiano, do
Rotaract de Vespasiano e posse de três novos sócios, marcou a vida rotá-
ria do Rotary Club de Vespasiano com uma festa ímpar.

Após a entrada das bandeiras do Rotary Club, do Rotaract Club, do Dis-
trito 4521 e as bandeiras de Vespasiano, Minas Gerais e Brasil, foi formada
a mesa diretora com a presença de autoridades rotarianas e municipais. 

A abertura da Sessão Solene foi feita pelo Governador 2021/2022
Antônio Carlos Jacob. Ouvindo o Hino Nacional Brasileiro que foi exe-
cutado pelo maestro da Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes,
Roberto Junior. 

Posse
Após a abertura da Sessão Solene, o Governador Cp. Antônio Carlos

Jacob fez a transmissão do cargo para o Governador eleito Cp. Aurelio
Henrique Salles com a troca de distintivo, o toque do sino e a troca de lu-
gares à mesa. 

Em seguida, o presidente 2021/2022 Cp. José Luiz Durães transmi-
tiu o cargo do Presidente do Rotary Club de Vespasiano para o Cp Glau-
ber Eduardo Ramos Silva, para o ano rotário 2022/2023. Os presidentes
José Luiz Durães e Glauber Ramos, fizeram os agradecimentos de praxe
e foram trocados os distintivos rotários. Em seguida, o presidente Glau-
ber deu posse ao novo presidente do Rotaract, Cp. Vitor Froes Madeira. 

Continuando, o cantor e compositor Alê Magalhães cantou a música
“Só quero paz” de sua autoria que foi composta para a solenidade ocor-
rida durante a Conferência em São Lourenço-MG. 

Após o seu pronunciamento o Governador Aurelio Salles deu posse

aos Governadores Assistentes e a Equipe Distrital.  
Também o presidente do Rotaract Club de Vespasiano Cp. Vitor

Froes Madeira, após sua posse bateu o martelo no sino. 

Novas sócias
Na oportunidade o presidente Glauber Ramos deu posse a três novas

sócias: Bernadete de Lourdes Salles que tem como madrinha a Cp. Kátia
Froes Madeira; Viviane Francino Ferreira, cuja madrinha é Cp. Elane Fon-

seca Oliveira; e Leila Regina Amaral Andrade Vieira que tem como pa-
drinho o Cp. Paulo Diniz Cruz. Após a posse, as novas rotarianas recebe-
ram o distintivo do Rotary International. 

Também, o presidente do Rotaract Club deu posse ao novo sócio
Kayc Carvalho Froes, que recebeu o distintivo do Rotaract. 

Os pronunciamentos
Foi dada a palavra ao Decano do Colégio de Governadores, Cp. Ita-

mar Duarte Ferreira, que destacou o trabalho do Rotary International pelo
mundo, sempre voltado para os menos favorecidos. 

Ilce Rocha, prefeita de Vespasiano, que também integrou a mesa,
falou sobre as atividades do Rotary Club de Vespasiano em benefício da
comunidade destacando a parceria com a Prefeitura de Vespasiano. “É
muito importante esta nossa parceria pois o Rotary é composto por pes-
soas dedicadas ao SERVIR e sempre atentas aos interesses da comuni-
dade” afirmou a prefeita. 

O Governador Aurelio Salles agradeceu ao Colégio de Governadores
que o elegeu prometendo cumprir fielmente o Estatuto da Entidade em
busca do engrandecimento do Clube.Disse ainda que conta com o apoio
de todos os sócios dos clubes do Distrito para que, a cada dia, o Rotary
seja ainda maior. 

Jantar e música
Terminados os pronunciamentos, foi servido um delicioso jantar. 
Durante a cerimônia, o cantor e compositor Alê Magalhães e a can-

tora Adriane Santos ofereceram boa música aos presentes. 
Veja Algumas fotos do acontecimento.
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Coluna  do Pescador Paulo Diniz
Colaboraram Kioshi Ishihara e Berenice,

da Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Rio Paracatu – Brasilândia

Escola de Futebol do Palhinha

O Fernando Didica organizou uma
ótima pescaria no Rio Paracatú, a altura
da cidade de Brasilândia de Minas.
Foram 10 pescadores: Fernando Didica,
Marquinho Carpintaria, Paulo Diniz, Ge-
raldinho de Deco, Tarcisão, Eduardo Vi-
lhena, José Afonso, Basílio, Alexandre
(Zé do ovo) e Hebert Véio. Todos bons
pescadores. O Véio ficou como ele gosta,
no Rancho. Quando chegávamos na hora

do almoço, o Rancho já estava todo arru-
mado. Ele arrumava as camas, varria o
chão, arrumava a cozinha e colocava be-
bidas na geladeira. É o cara!!! O almoço
e o jantar ficavam por conta do José
Afonso, Zé do Ovo e Tarcisão. 

A pescaria 
No primeiro dia de pesca saímos por

perto e pegamos alguns mandis e eu pe-

guei ainda uma bela matrinchã. 
Os dias foram passando e a cada ins-

tante um peixe diferente. Dourados fora
da medida, surubim nenhum, piaus e ou-
tros. 

No penúltimo dia eu peguei o pri-
meiro pacú. Descobri o poço onde eles
estavam. Foi aquela festa. Todos os bar-
cos foram para lá. Pegaram doze pacús.
Salvou a pescaria.

Desde 1998 promovendo
esporte e lazer para crianças e
adolescentes de 05 a 13 anos, a
Escola de Futebol do Palhinha
não para suas atividades. 

Os treinamentos de futebol
acontecem no Estádio Ilvo Ma-
rani, do Vespasiano Esporte
Clube às quarta-feiras pela
manhã com turma de 08:00 às
9:00 horas e de 9:00 às 10:00
horas. Pela tarde, turmas de
15:30 às 16:30hs e aos sábados
com duas turmas, de 8:00 às
9:00hs e de 9:00 às 10:00hs. 

Agora, a Escola de Fute-
bol do Palhinha conta também
com uma novidade: futebol fe-
minino para todas as idades. 

Interessados deverão pro-
curar o Professor Palhinha no
telefone (31) 99753-7310 ou
pelo Riva 99830-1841 e ainda
no Estádio do Vespasiano Es-
porte Clube nos horários de
treinamento. 

Entre os patrocinadores:
Barbearia do Julinho, RA Po-
lymers Cálculos Contabili-
dade, Ormiclin e Nefroclin.

Ramon, André, Isac e Felipe são destaques
na Escolinha do Palhinha

Felipe, aluno da Escolinha, uma grande promessa 

Pesca do surubim está proibida

Circuito Três Marias

A partir do próximo dia 5 de setembro, o Surubim (ou pintado)
(Pseudoplatystoma corruscans), entrou na lista do Ministério do
Meio Ambiente, pela primeira vez, como espécie ameaçada de ex-
tinção. Isso torna a pesca desse peixe proibida em todo Brasil e in-
cluí a atividade de “pesque e solte”. A portaria MMA n° 148
publicada no Diário Oficial da União em 8 de junho de 2022, al-
tera os anexos da portaria n°443/444/445 de dezembro de 2014 re-
ferentes à atualização da lista Nacional de Espécies Ameaçadas de
Extinção, onde o peixe Pacamã já se encontra nessa listagem.

O Surubim ameaçando é o conhecido popularmente chamado

de pintado, essa espécie que se distribui em grandes e importantes
bacias da América do Sul, entre elas: São Francisco, Paraná, Para-
guai e Uruguai. Também pode ser encontrada mais 4 países além
do Brasil: Bolívia, Paraguai, Uruguai e Argentina.

A decisão de listar o pintado como peixe ameaçando de extin-
ção é resultado de uma extensa análise técnica do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), que aplica
os critérios de risco de extinção do método da IUCN (União In-
ternacional de conservação da Natureza), aceitos internacional-
mente e utilizando por mais de 100 países.

Kioshi Ishihara, Guilherme Beligoli e Rodrigo Vieira, formam
a equipe de Lagoa Santa

Equipe @tucunasportfishing representa Lagoa Santa/MG, os
integrantes com Kioshi Ishihara - loja O Pescador de Lagoa Santa,
Guilherme Beligoli Comandante aeronaves e Rodrigo Vieira, pi-
loteiro profissional em Três Marias MG.

A Equipe Tucuna Sport Fishing, ficou em 30° com 114 pts 3
peixes para medicação geral. Com isso somamos na 1° e 2° etapas
304 pontos e estamos em 15° lugar na classificação geral. 

Levando em consideração que o 1° colocação é da Equipe Ta-
pirapê com a somatória de 449,5 pontos e agora na 2° etapa ficou
em 20° colocação, nada está realmente definido.

Então, que venha setembro/22 para a grande final!!
É a primeira vez que o torneio Pesca Gerais tem o formato

com medicação com filmagem e fotografia e também três etapas.

A segunda etapa do Circuito Três Marias Pesca
Gerais foi realizada no sábado, dia 04 de junho

Fernando Didica exibe seu belo pacú Paulo Diniz descobriu o poço dos pacús Tarcisão fez pose com os pacús pescados

Durante o Festivel da A.A. Alface, sob a coordenação da di-
retora Marilane Rocha, filha do saudoso José Rocha, foram reco-
lhidos alimentos não perecíveis para doação nos mais necessitados. 

Este ano os produtos arrecadados foram entregues para a
ASPAV que cuidou de sua distribuição. 

Na foto, Marilane, em companhia de out ros diretores, fize-
ram a entrega à entidade.

A.A. Alface e uma boa ação


