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

Prefeitura de Vespasiano
reforma escolas municipais

Atenção leitores e anunciantes
O seu jornal e os seus anúncios

também estão no site

Escola Municipal
Maria Aparecida

O pátio da Escola Munici-
pal Maria Aparecida Barros
Santos, no último dia 7 de abril,
ficou lotado de alunos, profes-
sores, pais, mães, servidores da
Educação e da Secretaria de
Desenvolvimento Social, auto-
ridades e a prefeita Ilce Rocha
Perdigão, além do  ex-jogador
de futebol Buião, que represen-
tou a família de Maria Apare-
cida. A comunidade da região
do Bairro Bernardo de Souza,
em Vespasiano, recebeu, com
festa, a Corporação Musical
Nossa Senhora de Lourdes e
apresentações artísticas, para
comemorar a tão esperada re-
forma da escola e quadra co-
berta. Agora, a unidade de en-
sino está mais bonita, segura e
confortável. Foram realizadas
a pintura, troca de piso, revi-
sões elétricas, salas ampliadas,
banheiros restaurados e muitos
outros reparos necessários. 

A diretora Maria Luzia Fi-
gueiredo ressaltou que a escola
estava realmente precisando de
uma reforma robusta, que con-
templasse vários aspectos. Ela
elogiou a reforma da quadra
poliesportiva, que já tinha sido
interditada por não apresentar
as condições adequadas aos
alunos, e, também, o funciona-

mento do laboratório. "Foram
vários pontos, mas não posso
deixar de mencionar a quadra e
o laboratório. Hoje, a escola
conta com um laboratório de
ciências maravilhoso. Agora
podemos fazer nossas aulas
práticas e experimentos. Era o
nosso sonho", finaliza.   

João Roque
A Escola Municipal João

Roque da Costa, na região do
Morro Alto, reuniu, no último
dia 24 de março, alunos do en-
sino fundamental, professores,
cantineiras, colaboradores,
pais, familiares do Sr. João Ro-
que e autoridades. Eles foram
recebidos com apresentações
artísticas e a prefeita de Vespa-
siano, Ilce Rocha, entregou ofi-
cialmente a reforma da escola. 

O prédio está com cara
nova e mais confortável: as sa-
las dos alunos e dos professores
estão maiores e funcionais; a
cozinha está mais ampla; os pi-
sos, o pátio e o estacionamento
são novos; os telhados foram
revisados; os sistemas elétrico e
hidráulico estão nos padrões de
segurança; o sistema de cana-
letas de águas pluviais foi tro-
cado; os bebedouros e a área
de serviço foram restaurados; a
quadra de esportes permite
mais opções de atividades; o
espaço para o cultivo de horta-

liças foi implantado; as crian-
ças podem brincar em um novo
espaço de recreação; além de
outros reparos para o bom fun-
cionamento da escola.

“Quando chegamos aqui, a
escola estava em uma condição
muito ruim. Foram muitos anos
sem uma reforma de fato. Tal-
vez pareça pouco para uns, mas
é muito para as pessoas que
convivem aqui. A comunidade
escolar precisa ser valorizada”,
esclarece a prefeita.

Maria Isabel Alves Barbosa
é a professora mais antiga da

Escola Municipal João Roque
da Costa. São 22 anos dedica-
dos ao bem estar das crianças
da região. Ela se recorda de
quando a quadra de esportes era
de chão batido. Os alunos fica-
vam com os pés sujos de
poeira.  “Agora está bonita. Mil
vezes melhor”, diz entusias-
mada.

Além da reforma, a Prefei-
tura também tem uma preocu-
pação com a alimentação sau-
dável das crianças. Por isso, um
cardápio nutritivo foi elabo-
rado, por meio da agricultura

familiar e dos produtos orgâni-
cos. 

A aluna do 4º ano, Maria
Eduarda Rodrigues Ramos, 9
anos, está satisfeita com as no-
vidades. “A escola está muito
legal. E na merenda o que eu
mais gostei foi do estrogonofe.
Eu sujei até a roupa”, diz sorri-
dente.
Todos contra a Pedofilia
Nos dois eventos de entrega

das obras de reforma das duas
unidades de ensino, servidores
da Secretaria de Desenvolvi-

mento Social distribuíram pan-
fletos educativos sobre a im-
portância do envolvimento da
comunidade no enfrentamento
da Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes, em
uma campanha denominada
‘Todos Contra a Pedofilia’. 

A pedofilia está entre as
doenças classificadas pela Or-
ganização Mundial de Saúde
(OMS) entre os transtornos da
preferência sexual. Pedófilos
são pessoas adultas (homens e
mulheres) que têm preferência
sexual por crianças – meninas
ou meninos - do mesmo sexo
ou de sexo diferente, geral-
mente pré-púberes (que ainda
não atingiram a puberdade) ou
no início da puberdade, de
acordo com a OMS.

O código penal considera
crime a relação sexual ou ato li-
bidinoso (todo ato de satisfa-
ção do desejo, ou apetite sexual
da pessoa) praticado por adulto
com criança ou adolescente
menor de 14 anos. Conforme o
artigo 241-B do ECA é consi-
derado crime, inclusive, o ato
de “adquirir, possuir ou arma-
zenar, por qualquer meio, foto-
grafia, vídeo ou outra forma de
registro que contenha cena de
sexo explícito ou pornográfica
envolvendo criança ou adoles-
cente”.

Nos dias 16 e 17 de março, a
Federação Mineira de Judô (FMJ),
em parceira com a Prefeitura de
Vespasiano realizou, no Centro de
Convenções Risoleta Neves, o Tor-
neio Início de Judô – com a parti-
cipação de atletas do Projeto
Avança Judô, Núcleo Vespasiano.
O Torneio contou com a participa-
ção de 451 judocas, de ambos os
sexos, das categorias sub 13, sub,
15, sub 18, sub 21, sênior e valeu
como seletiva para o Campeonato
Brasileiro de Judô.

Os alunos/atletas conquistaram
resultados animadores: 2 (duas)
campeãs classe sub 13, 6 (seis)
vice-campeões, 10 (dez) medalhis-
tas de bronze, 18 (dezoito) quinto
lugares e troféu de terceiro lugar
geral da classe sub 13.

Oito alunos, entre crianças e
adolescentes de 7 a 16 anos, ma-
triculados em escolas da rede pú-
blica de ensino do município, vão
representar Minas Gerais, além da
equipe técnica.

Os atletas classificados do
Avança Judô irão participar do
Campeonato Brasileiro Regional
de Judô, no período de 12 a 15 de
abril, no Ginásio do Parque Olím-
pico da Barra do Tijuca, no Rio de
Janeiro.

Na ocasião, foi iniciado com a
participação dos atletas do Projeto
Avança Judô e público presente, a
Campanha Todos Contra a Pedofi-
lia, iniciativa da Secretaria de De-
senvolvimento Social, Ministério
Público de Minas Gerais e PMMG
para coibir crimes de abusos e vio-
lências sexuais praticados por adul-
tos contra crianças e adolescentes. 

Avança Judô
O Avança Judô é um projeto de

inclusão social para crianças e ado-
lescentes em situação de vulnera-
bilidade social, lançado em 2007
pela Confederação Brasileira de
Judô (CBJ). “O objetivo do projeto
é desenvolver habilidades esporti-
vas, além de contribuir na forma-

ção de cidadãos mais participativos
e engajados no bem comum", ex-
plica Vanessa Arruda, secretária de
Desenvolvimento Social.

A iniciativa do Núcleo Vespa-
siano é possível graças à parceria
entre a Confederação Brasileira de
Judô, Federação Mineira de Judô e
a Prefeitura de Vespasiano, por
meio da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e apoio do Minas Tê-
nis Clube.

Vespasiano é o único núcleo
do Estado de Minas Gerais e o pro-
jeto atende atualmente 230 alunos
entre crianças e adolescentes de 7
a 16 anos, matriculados em escolas
da rede pública de ensino e fre-
quentando regularmente as aulas.
A meta é alcançar 300 alunos até
novembro 2018.

Em 2017, os alunos/atletas do
Avança Judô participaram de nove
competições regionais e estaduais,
conquistando resultados importan-
tes para o município.

A atual administração, driblando as dificuldades financeiras, que assolam o país, 
não tem medido esforços para melhorar a estrutura dos espaços destinados ao ensino público.

Os atletas do núcleo vespasianense são alunos da rede pública de ensino e 
participam de diversos torneios conquistando resultados importantes. 

Projeto Avança Judô representa Minas em
campeonato brasileiro no Rio de Janeiro

www.vespasianoemnoticias.com.br
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AFASEH – Faculdade da
Saúde e Ecologia Hu-
mana – lançou no dia

26 março,  o projeto Mentoring
que tem como objetivo promo-
ver, discutir e compartilhar com
a comunidade acadêmica ques-
tões da saúde mental, compor-
tamental e  relacional.  O pro-
jeto contará com seminários,
oficinas pedagógicas, culturais
e artísticas, grupos de discussão
e de mentoria onde serão deba-
tidos temas relacionados ao
bem-estar dos alunos, gestão
do stress, e outros temas que
os ajudem a lidar com os con-
flitos e angústias do dia a dia,
além de bate papo com espe-
cialistas.

Coordenado pelo NPAP -
Núcleo Permanente de Apoio
Psicopedagógico - o Mentoring
foi pensado a partir de deman-
das recebidas no próprio nú-
cleo, nas coordenações dos cur-
sos e diretoria. O que essas
demandas tem em comum é um
sofrimento emocional, que
quando contínuo pode se tornar
crônico. Esse stress emocional
não é resultado exclusivamente
da carga acadêmica, mas de di-
versas situações enfrentadas na
vida como:  alta pressão por
produtividade, inadaptação

profissional, dificuldades fi-
nanceiras ou de  aprendizagem,
responsabilidades extra acadê-
micas, dentre outras. 

Segundo a professora e psi-
cóloga Viviane Vale, o Mento-
ring é um lugar para encontrar
o outro e a si mesmo. É um
momento para estar com os pa-
res, para conversar, discutir for-
mas de pensar e desenvolver
estratégias que acolham todos
de forma produtiva e positiva.
"É um espaço onde os alunos
poderão falar dos sentimentos,
compartilhar experiências, que
as vezes são de dificuldade e de
sofrimento, e extrapolam ques-
tões de sala de aula e faculdade.
Um lugar pra construir com-
portamentos mais assertivos."
afirma.

Mão na massa 
Junto ao lançamento, foi

ministrado o primeiro seminá-
rio do projeto com tema "Como
equilibrar as emoções antes das
provas?" As professoras convi-
dadas da UFMG Jéssica Diniz
e Marina de Souza ensinaram a
reconhecer os  sinais de stress
emocional, além de técnicas
para aliviar a ansiedade e equi-
librar as emoções para lidar
com os desafios cotidianos.

A FASEH
A FASEH – Faculdade da

Saúde e Ecologia Humana – é
uma instituição privada de en-
sino superior estabelecida na
cidade de Vespasiano. A insti-
tuição oferece cursos de gra-
duação e pós-graduação, além
de uma gama de serviços so-
ciais que auxiliam a população.

A instituição cumpre seu
papel para com a sociedade,
contribuindo para a inserção e
acesso dos estudantes ao en-
sino superior, atendendo boa
parte das demandas de atendi-
mento jurídico e de saúde de
Vespasiano e região. A facul-
dade possui uma sólida parce-
ria com o Sistema Municipal
de Gestão da Saúde e com o
Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais (TJMG), de-
senvolvendo uma proposta pe-
dagógica de inserção dos alu-
nos nas atividades educativas
frente à realidade social exis-
tente. Isso auxilia tanto na for-
mação discente quanto na pro-
moção do desenvolvimento na
área de saúde e educação da ci-
dade, melhorando também seus
indicadores socioeconômicos

FASEH lança projeto com foco no bem-estar
de seus alunos e combate ao stress 

TJMG lança concurso para juiz,
com salário inicial de R$ 26 mil

O Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais publi-
cou edital de concurso público
para Juiz de Direito Substituto.
O certame oferece 120 vagas,
sendo 84 para ampla concor-
rência, 24 para negros e 12 para
pessoas com deficiência. O sa-
lário inicial do cargo é de R$
26.125,17. Para ingressar na
carreira, o candidato deve pos-
suir bacharelado em Direito há
ao menos 3 anos, bem como
ter exercido atividade jurídica
por no mínimo 3 anos. Os de-
mais requisitos podem ser ve-
rificados no edital.

Etapas
Além da primeira etapa,

composta de uma prova obje-
tiva (eliminatória e classifica-
tória), os candidatos ainda rea-
lizarão duas provas escritas
(eliminatórias e classificató-
rias); inscrição definitiva com-
posta de avaliação médica e
psicológica, sindicância da vida
pregressa e investigação social
(caráter eliminatório); prova
oral (eliminatória e classifica-
tória) e avaliação de títulos
(classificatória).

A primeira etapa, prova ob-

jetiva seletiva, está programada
para o dia 2 de setembro, em
Belo Horizonte. O horário
ainda será publicado.

Inscrições
As inscrições para o con-

curso estarão abertas do dia 28
de maio a 26 de junho, através
do site da organizadora do cer-
tame, www.consulplan.net. A
taxa é de R$ 260,00.
Informações aos candidatos:

0800-283-4628 (Atendi-
mento de segunda a sexta-feira,
das 8h às 17h)
atendimento@ consulplan.com

Tribunal oferece 120 vagas para o cargo de juiz substituto

NEGÓCIO SOCIAL
Iniciativas de empreendedorismo social pipocam por
toda parte. Entenda o que esse conceito quer dizer

“A arte de empreender inspira e motiva
pessoas pelo mundo todo. Grandes negócios
são criados e ótimas ideias são colocadas em
prática. Vidas são transformadas, empregos
são gerados e desafios são superados. E bota
desafios nisso. De alguns anos para cá um
novo tipo de empreendedorismo vem ga-
nhando a cena, o empreendedorismo social.
Você já ouviu falar nisso?

Sim, empreendedorismo social. Pode-se
dizer que o empreendedor que opta por esse
caminho, monta um negócio em que a res-
ponsabilidade social está no core do negócio.
Como assim? Isso mesmo. São negócios lu-
crativos que resolvem problemas sociais por
meio da venda de produtos ou serviços. A
proposta é simples: utilizar técnicas de ges-
tão, inovação, criatividade, sustentabilidade e
outras com o propósito de maximizar o capi-
tal social de uma comunidade, bairro, cidade
ou mesmo país. Resumindo, empreendedores
sociais buscam transformar o mundo e me-
lhorar a vida das pessoas utilizando métodos
geralmente presentes no cotidiano de empre-
sas.

Você deve estar se perguntando se esse
negócio de empreendedorismo social é
mesmo verdade. A resposta é sim. O em-
preendedorismo social já é uma realidade em
nosso país e no mundo; e os diferentes mo-
delos de negócios desenvolvidos por em-
preendedores estão quebrando muitos para-
digmas, contribuindo para transformar
realidades.

No Brasil há várias empresas que prati-
cam o negócio social e são bem sucedidas,
como a Natura, Banco Itaú, Sebrae e outras.

Como destaque, o Centro Cultural Lá da
Favelinha é uma iniciativa da Comunidade do
Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte e
foi fundado em 2015. Sem o apoio do go-
verno ou de algum patrocinador, o Lá da Fa-
velinha caminha sempre com as próprias per-
nas. O projeto nasceu a partir de uma oficina
de rap que acontecia há oito anos no aglo-
merado. Com o crescimento da oficina que,
logo após, se tornou também uma biblioteca,
surgia a demanda de haver mais atividades
que promovessem a cultura nos entornos da
comunidade”. Desta forma, hip hop, aulas
de inglês, capoeira, teatro e brinquedoteca
são ofertados diariamente. Em média, são
atendidas 300 pessoas por semana no espaço,
onde todos os oficineiros são voluntários.
“Tirando a parte financeira, o desafio agora é
manter as atividades de pé, principalmente os
eventos, porque a gente ainda necessita de
equipamento, tipo projetor, som e microfone,
mas, até então, está funcionamento de forma
voluntária. É bem interessante essa troca que
a gente faz com a comunidade e com as pes-
soas que apoiam o espaço”,  conta o músico
e fundador do projeto, Kdu dos Anjos, de 26
anos.

Belo exemplo.
Fonte: http://endeavor.org.br/ e http://

www.mepoenaboa.com.br/belo-horizonte/la-
da-favelinha (textos modificados).

*Vanessa Arruda
Mestra em Administração, Pós Graduada

em Marketing Político, Graduada em Jorna-
lismo, Professora Universitária, Escritora,
Poeta.

Vanessa Arruda - jornalista *
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Morro Alto é sede do Troféu Unir Vetor Norte
de Ciclismo e do Circuito Esportivo Educar

Várias atividades esporti-
vas e educativas foram
realizadas na região do

Morro Alto e reuniram centenas
de pessoas, na manhã do dia 25
de março último, entre atletas,
estudantes da rede municipal,
professores, pais, mães e pro-
fissionais da educação, do es-
porte, do serviço social e da
saúde. Um palco foi montado
na Avenida Existente e con-
tou com a presença da pre-
feita de Vespasiano Ilce Ro-
cha, de professores de
educação física que fizeram o
aquecimento coletivo dos par  -
ticipantes e apresentações ar-
tísticas de dança Hip Hop do
Projeto Fica Vivo. “É muito im-
portante a presença das famílias
nos eventos da prefeitura e da
interação das secretarias para
que isso aconteça”, enfatiza a
prefeita. 

Atletas de Vespasiano e ci-
dades vizinhas participaram da
primeira etapa do Troféu Unir
Vetor Norte, uma parceria entre
a Federação Mineira de Ci-
clismo e a Unir Eventos de Ci-
clismo, com o apoio da Prefei-

tura, através da Secretaria Mu-
nicipal de Juventude e Espor-
tes. Foram 100 quilômetros,
percorridos na Linha Verde até
o Aeroporto de Confins, em
quatro categorias. “Há 10 anos
não tem uma prova desse nível
na região”, diz Afrânio Pa-
checo, 38 anos, ganhador da ca-
tegoria Open e morador de Ves-
pasiano.

Ao mesmo tempo, alunos
da rede municipal de ensino,
com idade de 10 a 12 anos, par-

ticiparam do Circuito Esportivo
Educar – Etapa Morro Alto,
com a participação dos profes-
sores e do apoio da Secretaria
de Educação. As escolas Bár-
bara Maria Salomão; José
Silva; Maria de Paula Santos;
Dolores Martins Soares; Nazi-
nha Conrado Silva; João Ro-
que da Costa e Josefina Alves
Vieira receberam o troféu de
participação. Todas as crianças
foram vencedoras. Elas recebe-
ram medalhas, lanchinhos, co-

pinhos de água, frutas, além de
participaram de sorteio de prê-
mios, como: tênis, camisas do
Atlético e Cruzeiro e artigos es-
portivos, uma parceria com os
comerciantes da região.

A diarista Cristina de Souza
Paiva é mãe de uma das alunas
das escolas participantes.  Ela
esteve o tempo todo na torcida,
bem perto da corrida. “Estou
achando muito interessante. É
inexplicável. É muito bom estar
aqui”, diz entusiasmada.

“Nosso objetivo é desmem-
brar os eventos esportivos da
Secretaria, que antes só aconte-
ciam no centro da cidade, com
o objetivo de valorizar as co-
munidades. E por meio da va-
lorização, as pessoas se sentem
abraçadas”, ressalta Jéssica Pa-
loma Fontes Boffo, Secretária
de Juventude e Esportes. 

Durante o evento, profis-
sionais da Secretaria Munici-
pal de Saúde orientaram os mo-
radores sobre prevenção da
tuberculose e da picada do es-
corpião, além de disponibiliza-
rem a vacina contra a Febre
Amarela. Os interessados tam-

bém tiveram a oportunidade de
conferir a pressão arterial. Já a
equipe da Secretaria de Desen-
volvimento Social distribuiu
Folhetos de conscientização
“Todos contra a pedofilia. Va-
mos mudar essa cena”. Os
coordenadores e professores da
UAITEC – Universidade
Aberta Integrada de Minas Ge-
rais, também participaram do
evento e fizeram divulgação
dos cursos oferecidos e realiza-
ram pré-inscrições.

Divulgando o UAITEC
Com o objetivo de divulgar

seus cursos e possibilitar a pré-
inscrição nos mesmos, a UAI-
TEC Lab Vespasiano partici-
pou de uma série de atividades
no " Circuito Educar/ Troféu
UNIR do Vetor Norte”. 

No ciclismo participaram
competidores de Vespasiano e
municípios vizinhos. Alunos
das escolas municipais da re-
gião do Morro Alto e bairros
vizinhos participaram de ativi-
dades físicas como corrida,
alongamento, danças, brinca-
deiras e sorteios. 

O evento contou com a pre-
sença maciça da comunidade e
houve muito interesse dos par-
ticipantes em conhecer o traba-
lho da UAITEC e os cursos que
ela oferece. Foi uma manhã
agradável e com sentimento de
objetivo alcançado: cursos am-
plamente divulgados e muitas
pré-inscrições.

Confira os ganhadores do
Troféu Unir Vetor Norte de Ci-
clismo
Categoria iniciante feminino 
1°Maria Aline da Silva 
2°Nayara Souza
3°Daniela Nogueira 

Categoria iniciante masculino 
1°Gutemberg José dos Santos
2°Luiz Sérgio Durans
3°Rafael de Lima Freire

Categoria Open Masculino
1°Afrânio Marques Pacheco
2°Gilberto Gomes Martins
3°Rafael Braga

Open Feminino
1°Priscila Benício 
2°Cinara Costa
3°Vanessa de Almeida 

Eventos esportivos, atividades culturais e prevenção marcaram a manhã de domingo. 

JJoovveennss  ddoo  GGCCRRIIVVAA  ggaannhhaamm  mmeeddaallhhaass  nnoo
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Oevento aconteceu dia
17 de março no giná-
sio Tancredão em Vi-

tória-ES com 72 equipes e
mais de 700 atletas, lutando
com e sem kimono. Partici-
pação de nove jovens do Ge-
criva das oficinas de Jiu-jitsu
que acontece às segundas e
sextas-feiras na organização
e atletas da Rilion Gracie
BH, localizada no bairro Pla-
nalto em Belo Horizonte. 

O professor Eneias de Je-
sus Caldeira ganhou a prata
sem kimono e o bronze com
kimono. Já o atleta Deivid-
son Marcos Rosa de Moura
ficou com ouro sem kimono
e bronze com kimono. Ma-
rize Teixeira da Silva ficou
com bronze, Renan Victor
Teixeira Fonseca ganhou o
ouro sem kimono e ouro com
kimono, Pablo Augusto Gon-

çalves Pereira ficou com a
prata, Raquel Arcanjo de
Amorim faturou o ouro e
participaram também os atle-
tas Gabriel da Silva Mourão
Requeijo, Gustavo Henrique
Silva de Sá, Kevem Alberto e
Jairo Henrique Manoel de
Souza.

Parabéns a todos pela
conquista e por representar
tão bem o nosso município.

Lions Clube em Ritmo Acelerado

O Lions Clube de Vespa-
siano, instituição que há mais
de quarenta anos vem se desta-
cando no envolvimento e aten-
dimento a grupos e pessoas de
menor poder aquisitivo, vem
dando continuidade aos proje-
tos e atividades propostos pelo
Lions Internacional cujo lema
que procura ser seguido por to-
dos é NÓS SERVIMOS!

Neste último bimestre, o
Clube esteve em intensas ativi-
dades preparatórias  à XIX
Convenção do Distrito LC4 de-
nominada a Convenção do
Novo Século e, como o atual
Presidente Internacional é de
origem indiana, uma das ativi-
dades festivas será uma
“NOITE INDIANA”. Para esta
festa, o Lions Clube de Vespa-
siano, não pretende fazer feio.
Todo o grupo estará integrado,
com vestimenta apropriada ao
tema e, certamente será desta-
que junto aos demais clubes
participantes. Também nesta

Convenção que acontecerá na
linda cidade de Poços de Cal-
das, MG, acontecerá   novo
pleito eleitoral para eleger os
novos dirigentes do Distrito
LC4, e os companheiros leões
de Vespasiano, certamente fi-
carão felizes com a eleição da
atual presidente do clube, Cal.
Edite Buéri Nassif, ao cargo de
1ª Vice Governadora, prepa-
rando-se a mesma para assu-
mir o cargo de Governadora em
junho de 2019, na cidade de
Milão, na Itália.

Vale destacar ainda que foi
motivo de muita alegria para o
Lions Clube de Vespasiano, a
homenagem prestada pelo Ro-
tary Clube de Vespasiano à
CaL. Marilza Castro de Paula
Cruz, pelos serviços sociais
prestados à comunidade de
Vespasiano. A mesma é mere-
cedora de tal honraria e o Lions
Clube sente se honrado de, pela
terceira vez, ter sido destacado
com homenagem dos compa-

nheiros rotarianos, às associa-
das do Lions Clube. Em anos
anteriores foram homenagea-
das as CaLs Ana Paula Cruz e
Sousa Pedroso Jorge Diniz e
Edite Buéri Nassif. Mais uma
vez  o Lions Clube agradece o
reconhecimento do Rotary
Club ao trabalho de seus mem-
bros, desejando aos compa-
nheiros rotarianos profícuo de-
sempenho em suas atividades.

A CaL Marilza Castro,
além da alegria da homenagem
prestada pelo Rotary, também
ficou imensamente feliz, por
ter sido escolhida pelos seus
companheiros de clube, para
assumir a presidência do
mesmo, no próximo ano leo-
nístico 2018/2019. A mesma
será empossada em junho de
2018 e está bastante entusias-
mada para iniciar o seu man-
dato. A ela desejamos sucesso e
profícuo trabalho. 

A Cal. Marilza Castro de Paula Cruz, muito atuante no Lions Clube foi homenageada pelo 
Rotary Club de Vespasiano. Na foto, com companheiras do Lions, familiares e rotarianos. 
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Quantas vezes você já tentou estacionar no centro da ci-
dade ou em áreas de grande concentração comercial e
não achou vaga? Ou então, chegou a desistir de fazer

uma compra ou buscar um prestador de serviço por não ter
onde estacionar?

A constatação de que nos locais de maior movimentação
comercial e em horários de pico, é praticamente impossível
conseguir uma vaga para estacionar em Lagoa Santa é fato. Ou
você tem sorte ao conseguir uma vaga, ou acaba parando
muito longe do seu destino.

A Prefeitura quer escutar o que você tem a dizer sobre a
implantação do sistema de estacionamento rotativo nas áreas
do hipercentro da cidade e em outras áreas de grande con-
centração comercial do município.

A princípio, estão em estudo a criação de vagas de rotativo
no Centro, Vila Pinto Coelho (próximo a sede da Prefeitura)
e na região do bairro Bela Vista, com estacionamento permi-
tido de até duas horas ou cinco horas, conforme a região.

Então? Você acha uma boa? Concorda com a regulamen-
tação do estacionamento rotativo. Baixe o Projeto de Lei no
link que está abaixo, analise e dê sua opinião.  

Para nós, sua opinião é muito importante e faz a diferença!

Participação online

PPrreeffeeiittuurraa  ffaazz  ccoonnssuullttaa  ssoobbrree
oo  eessttaacciioonnaammeennttoo  rroottaattiivvoo

E ai? Você é contra ou a favor 
do estacionamento rotativo?

No dia 31, sábado, aconteceu uma passeata promovida por
pais e profissionais especializados para esclarecer as
pessoas a respeito do Transtornos de Espectro Autista

- TEA, que atinge uma criança a cada 68 (sessenta e oito), ou
seja, cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo.

No dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial da Cons-
cientização do Autismo. A data foi criada pelas Nações Uni-
das em 2008 com o objetivo de ampliar o conhecimento sobre
o tema. Em Lagoa Santa, todos os anos, os servidores do
Centro Administrativo se vestem de azul para sensibilizar as
pessoas sobre este transtorno. A cor azul no uso do símbolo re-
presenta a maior incidência de casos no sexo masculino e o
quebra cabeça demonstra a complexidade do autismo.

O autismo pertence a um grupo de doenças do desenvol-
vimento cerebral que, geralmente, aparece nos três primeiros
anos de vida e afeta a comunicação, socialização e comporta-
mento da criança. Acredita-se que há uma combinação de fa-
tores que levam ao autismo, entre eles agentes externos e a ge-
nética.

Estabelecer as causas do autismo ainda desafia a medicina.
Algumas pessoas com TEA podem ter dificuldades de apren-
dizagem em diversos estágios da vida, desde estudar na escola,
até aprender atividades da vida diária, como, por exemplo, to-
mar banho ou preparar a própria refeição. Algumas poderão le-
var uma vida relativamente “normal”, enquanto outras pode-
rão precisar de apoio especializado ao longo de toda a vida.

Os sintomas costumam estar presentes antes dos 3 anos de
idade, sendo possível fazer o diagnóstico por volta dos 18 me-
ses de idade, que é feito através de observação direta do com-
portamento da criança e de uma entrevista com os pais ou res-
ponsáveis.

O diagnóstico precoce da criança ainda é a melhor saída.
Ele é um divisor de águas entre as crianças que vão conseguir
alguma independência no futuro e aquelas que serão sempre
dependentes de alguém, pois é a partir dele que se define os tra-
tamentos que ajudarão a desenvolver a habilidade de sociabi-
lidade da criança.

A Prefeitura vai promover a legali-
zação destes serviços na cidade. As no-
vas regras do chamamento público para
o credenciamento dos mototaxistas e
motofretistas foram pactuadas entre o
município, Ministério Público e repre-
sentantes das categorias.

Estes serviços são essenciais para a
melhoria da mobilidade urbana da ci-
dade, em especial o serviço de motota-
xistas que é complementar aos serviços
prestados pelos ônibus e táxis, pois per-
mite que o cidadão tenha mais opções
para realizar o seu deslocamento.

Por este motivo, é importante que
tanto o mototáxi e o motofrete estejam
legalizados e regulamentados para ga-
rantir aos usuários mais conforto e se-
gurança. Assim, como em qualquer ou-
tro serviço público de transporte, os
veículos precisam passar por vistoria
anual e, obrigatoriamente, devem estar
em perfeitas condições de segurança.
Além disso, os condutores precisam
passar por cursos de qualificação para
estarem aptos a conduzirem os passa-
geiros.

Nossos usuários têm o direito de
poder contar com um transporte seguro,
devidamente fiscalizado e vistoriado
pela Translago, e amparados por um
seguro especial para qualquer eventua-
lidade.

As inscrições dos interessados em
legalizar o seu serviço de moto táxi ou
moto frete vai do dia 20/03 e até o dia
20/04/18.

Para que todos possam participar
foram admitidas condições especiais,
como:

• O município admitirá veículos
com até 10 anos de idade, desde que,
vistoriados e em perfeitas condições
de uso;

• Os proprietários de veículos com
idade superior a cinco (5) anos, terão de
12  a 24 meses de prazo para se ade-
quarem às exigências de idade mínima
para frota;

• Para identificação visual, adequa-
ção de documentação, cor e/ou demais
alterações nos veículos o prazo será de
90 dias;

• Quanto a vestimenta, coletes e ou-
tras roupas previstas, bem como a ade-
quação e plotagens de capacetes, o
prazo será de 90 dias;

• Para realização dos cursos obri-
gatórios para a condução dos passagei-
ros, o prazo será de 90 dias após o cre-
denciamento.

Importante
O comprovante de inscrição para o

credenciamento garante aos mototaxis-
tas livre trânsito no município, porém
quem não se inscrever até dia 20 de
abril de 2018 será considerado trans-
porte clandestino e poderá ter seu veí-
culo apreendido e multado, além de res-
ponder processo judicial por exercício
ilegal da profissão com pena prevista de
até 5 anos (Art. Nº328, parágrafo único,
do Código Penal).

Conforme previsão legal foram dis-
ponibilizadas para o credenciamento
250 vagas para o serviço de motota-
xista e 150 vagas para o de motofretista,
totalizando 400 vagas por um período
de oito (8) anos, renováveis por igual
período, ou seja, até 16 anos no exercí-
cio legal da profissão.

Os serviços legalizados de moto-
táxi e motofrete vão garantir conforto e
segurança a todos os usuários que pas-
sarão a contar com profissionais quali-
ficados e veículos devidamente visto-
riados e fiscalizados.

Sua participação online está garantida. Conheça a pro-
posta sobre o Estacionamento Rotativo de Lagoa Santa e dê
a sua contribuição através do link https://goo.gl/Ao9vnr 

Moto táxi e Moto frete
É hora de legalizar

Dia Mundial da
Conscientização do Autismo
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DIA 13/04: FELIPE SANTOS - O melhor do sertanejo
– Voz e violão; Dia 20/04: Urutau Pop Rock – Voz e vio-
lão; Dia 27/04: Welisson Alves. DIA 04/05: DETH
VIANA & CARLOS TIMPONI – Voz e teclado – MPB e diversos; DIA 11/05: DE-
NILSON VIANA – Direto de Diamantina para a Noite Especial da Véspera do Dia
das Mães – MPB, Serenata – Voz e violão; DIA 18/05: MARLON HOLLANDA –
Voz e violão – MPB e diversos estilos; DIA 25/05: MAURICIO URUTAU – Voz e
violão – Pop Rock nacional e internacional. São shows incríveis para todos os gostos.
O cardápio excelente. Um ótimo lugar para curtir.

Dia 10: Rogério Albano Viana, Alice Barbosa Soares, Graziela Kamei Aarão, Felipe Viana Diniz Cruz, Sheila
Regina de Avis Salles, Luciano Faria; Dia 11: Wend Cristina Oliveira Silva; Dia 12: Norma Soares Fonseca,
Gladmar Mary Gonçalves Souza, Estevão Luís Dada Durães; Dia 13: Márcio Diniz Cruz, Denize Alves de Azevedo; Dia
14: Ariane Karem Drumond Tomáz, José Machado, Regina Célia Beghini de Araújo; Dia 15: Miriam Cristina Lara Barbosa,
Leonardo de Carvalho Araujo; Dia 16: Adelúzia Fernandes de Deus, Aécio Batista Alves; Dia 17: Regina Cerqueira Costa,
Margareth Guimarães M. Costa, Rosângela Resende Silva Oliveira, Leonor Sinai de Oliveira; Dia 18: Deise Cristina Per-
digão, Marco Antônio Fonseca Viana, Kelerson Eduardo Pena, Solange Vitória Fonseca, Edelbrando Ramos Ribeiro, Ma-
rilda Falcão; Dia 19: Tânia Marisa Colares M. Rocha, Karem de Oliveira Bretas, Leonardo Silva Franca; Dia 21:Marília
Luíza Campelo Diniz, Mariana Souto Murta; Dia 22: Edmeia Batista de Jesus, Marcelo Fonseca do Vale, Myrllan Froes Ma-
deira, Dia 23:Mauro Magno Viana, Lorena Prudente de Aquino, Loren Prudente de Aquino, Suellen Ziderech Xavier, Ma-
riângela Durães; Dia 24: José Nascimento Bicalho Filho, Ana Amélia Diniz Carvalho, Marco Túlio Fonseca Viana, Dia 25:
Ana Paula Paixão Sacramento, Teresinha Viana F. Salomão; Dia 26: Elizabeth Eduardo Silva; Dia 27: Geraldo Moreira
Gomes de Resende, Teresinha de Jesus Lara, Roberta Resende Bicalho, José Antônio S. Palma Jr., Jorge Antônio Salomão,
Dia 28: Thales Soares Oliveira; Dia 29: Loren Katiane dos Santos Alves, Iziz Geralda de Oliveira Gomes; Dia 30: Cecília
Viana Souza, Edilúcia Aguiar Dornas Beghini.
A todos, os cumprimentos do Jornal Vespasiano em Notícias com o desejo de muita paz, saúde e prosperidade!

Paulo Diniz em Sociedade

Agenda Dom Otto

Ana Júlia 
Ana Júlia Castro Mendes de Paula completou um ano em 12 de feve-

reiro. Ela é filha de Carina Castro e Rodrigo Meireles, neta do nosso sau-
doso amigo Licínio de Paula Cruz e da amiga Marilza Castro de Paula. Juju
é muito sorridente, carinhosa, princesinha da família. A festa, bastante
concorrida contou com a presença de familiares e amigos. À Juju, um beijo
carinhoso e o desejo de felicidades.

Isabella
Isabella, filha de Renan Fonseca Satiro e Ana Cláudia Murta Satiro, comemorou os seus 3 aninhos no sábado, dia 31 de março,

quando os familiares e vários amigos se reuniram para cantar o tradicional parabéns. À linda garotinha, nossos cumprimentos de-
sejando muita saúde e paz. Parabéns!!!

Leonardo e Cidinha Casaram-se no último sá-
bado, 07, os jovens
Leonardo e Cidinha.

Ele é filho de Aloísio Patrício
Ananias (in memoriam) a
Selma Silva Ananias; ela é filha
de José Francisco de Aquino e
Maria Dalva Araújo Aquino. O
ato religioso foi celebrado na
Igreja Matriz Nossa Senhora
de Lourdes pelo pároco Padre
Lauro Elias de Oliveira. Dese-
jamos felicidades ao casal.

Acima os noivos e o 
celebrante Padre Lauro Elias
de Oliveira. Ao lado Cidinha
nos braços de Léo. 
Felicidade total

FOTOS: SAYD TEMPONI



Primeiramente, é importante ser
pontual ao assumir compromissos,
caso haja algum imprevisto, avise
com antecedência.

� Ao cumprimentar, evite o ex-
cesso de beijos e abraços se o evento
for mais formal.

� Não queira chamar a atenção,
essa é uma atitude que passa muito
longe dos bons modos e educação.

�  Não coma de maneira exage-
rada como se não comesse a dias, fi-
que atento aos modos à mesa.

� Saiba andar corretamente,
principalmente as mulheres que
usam salto. Tenha cuidado com a

maneira de sentar, corrija as costas,
e tome cuidado principalmente com
as poltronas, não se jogue nem fique
com uma postura que pareça can-
sado.

� Não fale alto demais, nem use
gírias e palavrões. Também não exa-
gere na bebida.

� Não peça para levar “mais
uma lembrancinha” da festa, muito
menos bolo e docinhos. Além disso,
não leve os arranjos da mesa, a não
ser que haja um cartãozinho permi-
tindo.

� Não fume em ambientes fe-
chados, vá para a área externa.

� Mesmo em reuniões
informais na casa de ami-
gos, esteja atento ao horá-
rio, às vezes já se passaram muitas
horas os anfitriões ficam sem jeito de
pedir aos convidados para irem em-
bora, portanto, cuidado para não ser
inconveniente. 

� Em festas maiores, vá embora
quando tiver vontade, ou quando ver
que a maioria já está indo embora,
não seja um dos últimos.

� Desligue o celular caso esteja
em um jantar, ou coloque no silen-
cioso e peça licença, mas não precisa
falar o que irá fazer.

� Mantenha os modos na pista
de dança também, acompanhe os ou-
tros convidados, não faça danças
vulgares ou chamativas.

� Não tire os sapatos.
� Boceje discretamente e colo-

que a mão na boca e não espreguice.
� Se a festa for sua e você ga-

nhar presentes, se possível abra-os
frente de quem deu, se não, guarde e
veja depois, mas mande um cartão
ou um telefonema agradecendo.
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CCuulliinnáárriiaa

VN  MULHER Elzinha Viana

�  A polenta frita fica crocante se passada no
fubá antes de ser posta no óleo quente.

�  Desenforme o pudim sem quebrar, reti-
rando-o da forma ainda morno.

�  Seu bolo sairá da forma sem grandes dra-
mas se você colocá-lo por alguns segundos so-
bre o fogo baixo. Ele solta na hora.

� Essa dica é para quem reclama da cor pá-
lida dos legumes depois de cozidos: espere a
água ferver, acrescente 1 colher (chá) de açúcar
e só depois mergulhe os legumes. A couve-flor

vai ficar clarinha e a cor dos brócolis, da cenoura
e da vagem continuarão vivas.

�  Garanta uma carne de panela dourada,
acrescentando uma colher (sobremesa) de açú-
car mascavo ao óleo, azeite ou manteiga usados
na hora de refogá-la.

� O assado vai ficar mais suculento se, no
lugar de vinagre ou limão, você temperar o
frango ou o lombo com suco de laranja ou de
abacaxi.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr    --  CCuulliinnáárriiaa

A transformação do milho duro
em pipoca macia é símbolo da
grande transformação por que de-
vem passar os homens para que
eles venham a ser o que devem ser.
O milho de pipoca não é o que
deve ser... Mas o que acontece de-
pois do estouro! O milho somos
nós: duros, quebra-dentes, impró-
prios para comer. 

Pelo poder do fogo, podemos
nos transformar em outra coisa. A
transformação só acontece pelo po-
der do fogo. Milho de pipoca que
não passa pelo fogo continua a ser
milho de pipoca para sempre. As-
sim acontece com a gente. As gran-

des transformações acontecem
quando passamos pelo fogo. Quem
não passa pelo fogo fica do mesmo
jeito a vida inteira. São pessoas de
uma mesmice e uma  dureza as-
sombrosas. Só elas não percebem.
Acham que o seu jeito de ser é o
melhor jeito de ser. Mas, de re-
pente, vem o fogo. O fogo é
quando a vida que nos lança numa
situação que nunca imaginamos!
Dor! Pode ser o fogo de fora: per-
der um amor, perder um filho, ficar
doente, perder o emprego, ficar po-
bre. 

Já o pânico, medo, ansiedade,
depressão, sofrimentos, cujas cau-

sas ignoramos. São fogo “de den-
tro” e que sempre contam com o re-
curso do remédio. Sem fogo, o so-
frimento diminui. E, com isso, a
possibilidade da grande transfor-
mação. Imagino que a pobre pi-
poca, fechada dentro da panela, lá
dentro ficando cada vez mais
quente, pensa que a sua hora che-
gou: vai morrer. Dentro de sua
casca dura, fechada em si mesmo,
ela não pode imaginar destino di-
ferente. Não pode imaginar a trans-
formação que está sendo preparada.
A pipoca não imagina aquilo de que
ela é capaz. Aí, sem aviso prévio,
pelo poder do fogo a grande trans-

formação acontece: pum! E ela apa-
rece como uma outra coisa,  com-
pletamente diferente que ela mesma
nunca havia sonhado. Piruá é o mi-
lho de pipoca que se recusa estourar. 

São aquelas pessoas que, por
mais que o fogo esquente, se recu-
sam a mudar. Elas acham que não
pode existir coisa mais maravilhosa
do que o jeito delas serem. A sua
presunção e o medo são a dura casca
de milho que não estoura. O destino
delas é triste. Ficarão duras a vida in-
teira, não vão dar alegria a ninguém.

Fonte: Programa “Mais Você”

MMeennssaaggeemm  --  Pipoca

Cuca de banana
Ingredientes:
• 3 xícaras (chá)
de farinha de
trigo
• 1 ½ xícara
(chá) de açúcar
• 4 ovos (claras
separadas)
• 4 colheres (sopa) de manteiga ou mar-
garina
• ½ xícara (chá) de leite
• 1 colher (sopa) de fermento em pó
• 4 bananas nanicas
Farofa:
• 1 xícara (chá) de farinha de trigo
• ½ xícara (chá) de açúcar refinado
• 4 colheres (sopa) de manteiga
• 1 colher (sobremesa) de canela em pó
Modo de preparo:
1) Corte as bananas em fatias horizontais
e reserve.
2) Faça a massa e coloque no tabuleiro.
3) Em seguida, coloque as fatias de ba-
nana sobre ela.
4) Depois, coloque a farofa sobre as ba-
nanas e leve ao forno pra assar.

Caçarola
Italiana

Ingredientes:
• 4 ovos
• 1 copo e meio
de açúcar 
(copo ameri-

cano)
• 1 litro de leite
• 1 colher de manteiga ou margarina
• 4 colheres de farinha de trigo
• 1 colher pequena de fermento em pó
• 1 xícara de queijo ralado 
(canastra ou meia cura)
Modo de preparo:
1) Bater todos os ingredientes no liquidi-
ficador até que a massa fique totalmente
homogênea.
2) Unte uma forma redonda, com buraco
no meio, com manteiga e polvilhe com fa-
rinha de trigo.
3) Coloque a massa e leve ao forno pré-
aquecido por cerca de 1 hora.
4) Também pode ser acrescentado à re-
ceita: coco ralado a gosto.
Dica: Não abra o forno durante o período
de assar. Se abrir antes, murcha.

EEttiiqquueettaa  --  Como se portar em Festas e Eventos
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Rotary Club presta homenagens e admite nova sócia
Durante concorrida sole-

nidade realizada no dia
26 de março, segunda-

feira, em sua sede social, o Ro-
tary Club de Vespasiano pres-
tou homenagens a um
rotariano, uma entidade e uma
mulher que tenham prestado
relevantes serviços à comuni-
dade bem como admitiu nova
companheira rotariana.

Rotariano
Por unanimidade, em 2018,

a escolha do rotariano aconte-
ceu na pessoa do companheiro
José Luiz Durães. A honraria
foi entregue ao homenageado
pela cp presidente Elane Oli-
veira e a cp Elizabete Eduardo.
Lulú Durães é natural de Co-
rinto/MG; é casado com Edna
Mara Dada Durães com quem
tem 2 filhos: Estevão e Marco
Aurélio. Formou-se em conta-
bilidade, profissão que exerce
até os dias de hoje. Seu traba-
lho em favor dos menos favo-
recidos é relevante na comuni-
dade vespasianense. 

Entidade
Para ser homenageada como

entidade destaque o Rotary Club
elegeu a ASPAV – Ação Paro-
quial de Vespasiano que tem
atuado com destaque nas áreas
filantrópica, educacional, cul-
tural, assistencial, saúde e am-
biental. Hoje a ASPAV atende
a cerca de 100 famílias caren-
tes no munícipio as quais rece-
bem mensalmente cestas bási-
cas. A ASPAV oferece cursos
de artesanato, atendimento
com auriculoterapia e ginástica
laboral para a terceira idade.

A ASPAV também admi-
nistra a COPARE – Coopera-
tiva Paroquial de Reciclagem,
responsável pela coleta de
grande parte do lixo reciclável
de Vespasiano gerando renda
e emprego em Vespasiano. A
diretoria é composta por 17
membros tendo como presi-

dente honorário o Pe. Lauro
Elias de Oliveira. A entrega da
homenagem à ASPAV foi feita
pelos Cp Bicalho e Cp Elane.

Mulher Destaque 
Anualmente o Rotary Club

também homenageia uma mu-
lher que tenha prestado rele-
vantes serviços à comunidade.
Neste ano foi escolhida como
destaque a senhora Marilza
Castro de Paula Cruz. Marilza
é educadora mas também
muito atuante na área social,
principalmente através do
MOVAS e do Lions Clube de
Vespasiano. Passou, com pre-
sença marcante, pelas Esco-
las Machado de Assis, Nila
Farah e Sebastião Fernandes.
Guerreira, com capacidade in-
cansável proporciona aos me-
nos favorecidos uma vida me-
lhor e mais digna, não mede
esforços para deixar por onde
caminha uma brilhante luz de
solidariedade, sabedoria e ge-
nerosidade.

Hoje, presidente do MO-
VAS, dedica seu amor maior,
com propósitos de ajudar, de
apoiar incondicionalmente
aqueles que lhe pedem parce-
ria, oferecendo-lhes relações
saudáveis que fazem os seres
humanos viverem melhor, em
paz e harmonia.

Nova Companheira 
Na mesma solenidade,

dentro dos propósitos de Ro-
tary, foi admitida nova com-
panheira. Desta vez foi convi-
dada para ingressar no Clube a
companheira Rutileia Mari-
nho. Ela reside há 11 meses
em Vespasiano. Tem três fi-
lhos: Alice, Rafael e Sunamita.
Rutileia foi inscrita no Rotary
com a classificação Ramo Ali-
mentício – Restaurante. Seu
padrinho Sérgio Lopes lhe en-
tregou o pin e a pasta com as
instruções rotárias.

Lulú Durães recebe a homenagem das companheiras
Elizabete Eduardo e Elane Oliveira

O homenageado Lulú Durães com a esposa, 
filhos, nora e a netinha

Os Conselheiros Léo Torquatro e Tânia Gonçalves de
Almeida receberam a honraria em nome da ASPAV. 
Cp Bicalho e Cp presidente Elane fizeram a entrega

Marilza Castro de Paula Cruz, uma guerreira, recebe 
as homenagens do Rotary Club das mãos dos 
companheiros Nardy Oliveira e Aécio B. Alves

Uma orquídea foi entregue a Marilza pela Cp. Suely 
em nome do Rotary Club de Vespasiano

Cp. Sérgio Lopes entrega a pasta com instruções
rotárias e o pin à nova Cp. Rutileia
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E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2018

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federações Estaduais de Agricultura e os
Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a
arrecadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém
o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, com ou
sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” ou “Em-
pregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento
das Guias de Recolhimento da Contribuição Sindical Rural, referente ao exercício de 2018, em conformidade com o dis-
posto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e seguintes da CLT O recolhimento da CSR ocorre até o dia 22 de maio de
2018, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação bancária. As guias foram emitidas com
base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR,
repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, remetidas, por via postal, para os endereços indi-
cados nas respectivas Declarações, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de
1.996, e o 8º Termo Aditivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou de não rece-
bimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte poderá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Fede-
ração da Agricultura do Estado onde tem domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo optar,
ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site da CNA: www.cnabrasil.org.br. Qualquer questionamento rela-
cionado à Contribuição Sindical Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada no SGAN Qua-
dra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-021 ou da Federação da Agricultura do seu
Estado, podendo ainda, ser enviado via internet no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura e/ou Pecuária e pelos
Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais.

Brasília, 11 de abril de 2018.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação 

*Pamella Aguiar
jornalista

Mais uma vez a Paróquia
Nossa Senhora de Lourdes se des-
tacou na comemoração da Se-
mana Santa. Este ano as ativida-
des aconteceram entre os dias 25
de março a 01 de abril levando
muitos fiéis e membros da comu-
nidade vespasianense a refletir so-
bre o significado da data para a
igreja católica.

A programação foi direcio-
nada a toda comunidade e teve
início logo cedo, no dia 25 – do-
mingo de ramos – com a benção
de ramos no Santuário de Santo
Izidro, seguida da procissão até a
Igreja Matriz. Logo após a che-
gada da procissão, aconteceu uma
missa no local e a benção de ra-
mos na gruta de Nossa Senhora
de Lourdes, com procissão no es-
paço interno da Matriz.

Durante todo o dia ocorreram
as bênçãos de ramos e procissões
por toda a cidade, como no bairro
Angicos, na Comunidade São
Francisco de Assis, no Lar dos
Idosos Nossa Senhora Auxilia-
dora, no bairro Imperial e no
bairro Vista Alegre, com missa na
Igreja de São Judas Tadeu.  

Já no dia 26 foi a vez das con-
fissões individuais na Igreja Ma-
triz, seguida de missa e a procis-
são do Senhor dos Passos, no
centro da cidade. No outro dia
também aconteceram, na Matriz,
as confissões individuais. Logo
após, celebrou-se a missa com a
reflexão sobre o compromisso da
mulher na sociedade e benção de
rosas para as mulheres. 

Na quarta-feira as confissões
individuais ocorreram na Igreja
de São Judas Tadeu e foram se-
guidas por uma missa e procissão

Semana Santa foi celebrada com fé e devoção

a) Execução de passeios no entorno da igreja: foram 54,3m² de pas-
seios construídos.

b) Execução dos contra-pisos  interno (na extensão da igreja), na
laje do coro, escada e na torre. No total foram 608,7 m² de contra-piso
aplicados.

c) Acabamento da escada de acesso ao coro e instalação de corri-
mão. 

d) Execução da rede de esgoto do banheiro da sacristia e abertura
de fossa.

e) Impermeabilização da laje da torre (25,4 m²).
f) Construção do altar-mor (destaca-se o desafio nessa execução,

pois a referência fotográfica que o comitê técnico dispõe, não detalha
o acabamento das partes laterais e atrás do altar; agradecemos  às pes-
soas que tenham fotos desses detalhes que compartilhem suas fotos co-
nosco!).

g) Instalação de janelas e rosáceas (destaca-se também que todas
as janelas foram doadas por famílias de paroquianos. Foi uma campa-
nha pontual e a demonstração de quanta gente boa, generosa e partici-
pativa há na Paróquia N.Sra. de Lourdes. Nosso agradecimento às fa-
mílias. Que N.Sra. de Lourdes abençoe a todos!

h) Instalação de granitos no peitoril das janelas.
Nessa etapa foram investidos  R$ 82.665,13  obtidos  de  doações

em carnês, Bazar de Lourdes, doações  espontâneas  e  Festa da Padroeira. 

Próximos passos:
Na próxima fase prevemos instalar portas e iniciar o acabamento.

Até lá temos uma importante missão que é levantar os recursos $ ne-
cessários à compra das portas, mármores, ladrilho hidráulico, luminá-
rias, forro e pintura. Vamos em frente e confiantes, pois temos uma Mãe
que provê força, ânimo e proteção.

Mais uma vez reiteramos o nosso agradecimento à todos que tem
contribuído com essa obra. Seja prestigiando barraquinhas, fazendo
doações em carnês ou espontâneas, doando ou adquirindo itens para
os bazares e aderindo às ações da comissão. Pedimos à N.Sra. de
Lourdes que lhes conceda saúde em abundância, paz em seus lares,
união de suas famílias e prosperidade em seus projetos. Cuide de
você e de sua família!

“Quanta alegria de Maria, receber Jesus na Eucaristia! O filho que
um dia ela gerou, foi ela quem primeiro comungou. Salve Maria!”

luminosa da praça JK até a praça
da Matriz. No mesmo horário
aconteceu uma missa na Matriz
antiga e procissão pela avenida
Thales Chagas até a Matriz atual,
onde as duas procissões se en-
contraram e, na chegada dos fiéis,
houve o Sermão do Encontro, fe-
chando assim o dia.

No dia 29, quinta-feira Santa,
se deu a celebração solene da
Ceia do Senhor (lava pés), com a
missa na unidade do Mineirinho,
na parte da manhã. Já à noite
aconteceram as missas solenes da
Ceia do Senhor nas igrejas São
Judas Tadeu, São João Batista e
Nossa Senhora de Lourdes, to-
das às 19h. Após a missa na Ma-
triz deu-se início a adoração ao
Santíssimo até a meia noite. 

Na Sexta-feira da Paixão,
logo pela manhã, iniciou-se a via
sacra da fraternidade em todas as
comunidades. Às 15h aconteceu
a celebração da Paixão do Senhor
na Matriz e na Igreja São Vicente
de Paulo. No início da noite foi a
vez da esperada encenação da
Paixão e Morte do Senhor, com a
pregação, descendimento da Cruz
e procissão do Senhor Morto, no
entorno da Igreja Matriz.

No dia 31 as atividades se
concentraram na Igreja Nossa Se-
nhora de Lourdes, onde ocorre-
ram as confissões individuais, as
confissões comunitárias para
adultos e jovens e a celebração da
Vigília Pascal, também celebrada
na Igreja São João Batista.

No último dia, domingo da
Ressurreição do Senhor (Páscoa),
as comemorações começaram
com uma missa especial para as
crianças e na sequência foram
realizados os batizados, ambos
na Matriz. No início da noite
aconteceram as procissões do
Triunfo e missas nas Igrejas de
Nossa Senhora do Amparo, Santa
Bárbara e Santa Luzia, São João
Batista e Matriz.

Ao final da noite foi cele-
brada a Missa Solene, na Matriz,
encerrando assim as comemora-
ções da Semana Santa de 2018,
que contou com a participação
dos movimentos pastorais, cola-
boradores e a comunidade em ge-
ral, que mais uma vez compare-
ceu em peso, tornando a
celebração ainda mais especial.

Benção de Ramos no Santuário Santo Isidro

Sermão do Encontro na Praça da Matriz

Cerimonia do Lava Pés na Matriz

Réplica da Antiga Matriz
tem obras aceleradas

A obra de construção da réplica da matriz antiga está 
em sua 4ª etapa. Concluída em outubro/2017, essa fase 

compreendeu os seguintes avanços:



abril - 2018    9EEEEMMMM    NNNN OOOOTTTT ÍÍÍÍ     CCCCIIIIAAAA SSSS

A primeira mensalidade no valor de
R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) é
va l ida  exc lus ivamente  para  os
candidatos que se matricularem entre
os dias 02/10/2017 e 30/04/2018,
nos cursos de educação a distância
100% on l ine  e  semipresenc ia l
ministrados pela Unopar para cursarem
o 1° semestre de 2018. O valor de
R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) se
aplica exclusivamente a 1° men -
salidade (matrícula) de janeiro de 2018.
para os cursos de Educação Física –
Bacharelado, Engenharias, Enfer -
magem, Nutrição, Curso Superior em
Tecnologia em Designer de Interiores,
Curso Superior em Tecnologia em
Estética e Cosmética, Arquitetura e
Urbanismo, Agronomia, Curso Superior
em Tecnologia e Gastronomia, Curso
Superior  em Tecnologia em Agro -
negócio, Química-Licenciatura, Física-
Licenciatura e Fisioterapia. A primeira
mensalidade será no valor a partir de
R$ 99,00 (nove e nove reais) as demais
mensalidades do semestre letivo/curso
deverão ser quitadas pelo aluno
conforme va lores  regu lares  da
mensalidade escolar aplicáveis ao
curso, turno e local do curso escolhido
pelo aluno cuja informações estão
disponíveis para consulta na unidade
e contrato de prestação de serviços
educacionais. Caso o aluno evada,
tranque ou cancele o curso no semestre
em que se matriculou, deverá quitar o
valor da diferença entre a oferta e o
valor regular da mensalidade do mês
de janeiro de 2018. Anualmente, as
mensalidades serão reajustadas
conforme Le i  de  Men sa l idades
Escolares. Caso a instituição ofereça
determinada bolsa aos alunos, esta
pode se resumir a períodos específicos
do curso,  correspondendo a um
semestre letivo ou o parte dele. Consulte
as condições da oferta no momento
da contratação e as instituições
elegíveis. Os cursos estão sujeitos à
disponibilidade de vaga e a formação
de turma, conforme descrito no edital
de processo seletivo. Esta oferta não
é cumulativa com outras promoções
ou campanhas v in   cu ladas pela
Universidade Pitágoras UNOPAR. Estas
condições podem ser alteradas sem
aviso prévio. Os cursos da modalidade
educação a distância (EAD) são
oferecidos pelo Pitágoras UNOPAR.

((3311)) 33662211--55115533PPóólloo  ddee  VVeessppaassiiaannoo::  AAvv..  TThhaalleess  CChhaaggaass,,  666644  --  BBaaiirrrroo  NNáázziiaa  --  VVeessppaassiiaannoo

Na manhã do dia 04 de abril de 2018 foi
publicada a Lei n° 13.641/18, que traz impor-
tantes modificações a Lei Maria da Penha. A
Lei acrescentou no Capítulo II, Título IV, a Se-
ção IV, com a seguinte redação:

“Seção IV -
Do Crime de Descumprimento de Medidas

Protetivas de Urgência
Descumprimento de Medidas Protetivas

de Urgência
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial

que defere medidas protetivas de urgência pre-
vistas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2
(dois) anos.

§ 1º A configuração do crime independe da
competência civil ou criminal do juiz que de-
feriu as medidas.

§ 2º Na hipótese de prisão em
flagrante, apenas a autoridade judi-
cial poderá conceder fiança.

§3º O disposto neste artigo não
exclui a aplicação de outras sanções
cabíveis.”

Anteriormente a sanção prevista
para o descumprimento das medidas
protetivas de urgência da Lei Maria
da Penha era a decretação da prisão
preventiva, nos termos do art. 313,
inciso III, do CPP. Até então, não
era cabível a responsabilidade cri-
minal do indiciado ou do acusado
pelo crime de desobediência, pois
havendo a possibilidade de prisão
preventiva não poderia se aplicar a
responsabilidade penal, salvo ex-
pressa previsão legal.

Desta forma, se a lei processual penal já es-
tabelecia a decretação da prisão preventiva,
não era possível a responsabilização criminal
do agente pelo crime de desobediência. Tal en-
tendimento adivinha do princípio da interven-
ção mínima do Direito Penal.

Com as alterações da Lei n° 13.641/2018
esse cenário muda. Isso porque, em caso de
descumprimento das medidas, será aplicada
sanção de três meses a dois anos de detenção.
A conduta foi, portanto, tipificada. A norma
ainda estabelece que a configuração do crime

independe de com-
petência civil ou
criminal do juiz que
deferir a medida.

Importante des-
tacar que, embora a
pena máxima seja
igual a dois anos,
não se trata de
crime de menor po-
tencial ofensivo. Desta forma, não é cabível
transação penal, composição civil dos dados
ou ainda a suspensão condicional do processo.
Trata-se de um crime de ação penal pública.

Observa-se também que a nova lei afastou
a possibilidade de concessão de fiança pela au-
toridade policial, sendo permitido apenas seu
deferimento pela autoridade judicial.

Caso conheça alguma mulher que está
sendo vítima de agressões domésticas, denun-
cie! Basta ligar para a Central de Atendimento
à Mulher (180), através do aplicativo “Clique
180” ou presencialmente em unidade de aten-
dimento especializada da PCMG.

Coluna Jurídica

Alterações na Lei Maria da Penha, confira!

A autora é bacharel em Direito pela PUC Minas, espe-
cialista 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, Cen-
tro, em Vespasiano/MG.

*Dra. Danielle Barbosa - advogada 

*Pamella Aguiar
jornalista

Poetisa, declamadora e es-
critora, Cida Araújo escreve
poesias desde os seus 14 anos.
Ela conta que era muito tímida e
calada e foi através dos seus tex-
tos que ela achou um jeito de se
expressar. “Eu era uma pessoa
muito fechada, não confiava em
ninguém e não sabia lidar com
conflito. Chegou um momento
que eu comecei a questionar um
monte de coisas, aí comecei a
escrever. Escrevia tudo que eu
pensava e percebi que eu tinha
uma opinião sobre tudo que
acontecia ao meu redor. É as-
sim até hoje. Eu escrevo o que
realmente eu penso e sinto”. 

Ela revela que no início es-
crevia e jogava seus textos fora,
até que um dia começou a ler o
que escrevia e gostou. Desde en-
tão começou a guarda-los. No
ensino fundamental, um dia le-
ram seu texto na escola, para os
alunos e professores e todos
adoraram. Foi a partir daí que
ela viu seu potencial e se dedi-
cou ainda mais à poesia.

“Minha poesia é feita da
vida. Eu vivo simplesmente e a
poesia flui. Se alguma coisa me
tocar, vira poesia. Sempre foi
assim”. Nessa filosofia de vida a
mineira escreveu cinco livros:
Buscando a Sintonia, de 1988,
Assistindo a Vida, de 1992, Mu-
lher, o axé do Criador, de 2003,
Paralelos Sociais – A poesia na
construção da identidade, de
2007, No Colo de Deus – Ora-
ções, poemas e reflexões, de
2013.

Seu primeiro livro foi lan-
çado com a ajuda de seu irmão,
Francisco de Assis, também es-
critor. Cida conta que quando
ele publicou seu segundo livro
ela percebeu que também pode-
ria publicar suas poesias. Esco-

lheu alguns textos e mostrou
para o professor Nilo Beleza,
que gostou tanto dos poemas
que lhe ajudou nesse lança-
mento.

De lá para cá as coisas foram
se tornando um pouco mais fá-
ceis e as poesias da escritora fo-
ram ficando mais conhecidas,
fazendo com que Cida fosse
convidada para participar de di-
versos eventos. Foi assim no
caso do poema A História que o
Brasil não Contou, seu carro
chefe, escrito no ano de 2000 e
que levou Cida a ser convidada
para recita-lo em Belo Hori-
zonte e em outras cidades como
o Rio de Janeiro.

Nascida na capital mineira,
casou-se e se mudou para Ves-
pasiano, onde mora há 30 anos.
Bastante atuante nas redes so-
ciais, Cida tem blogs e páginas
que colabora com seus textos,
além de muitos vídeos no You-
Tube. 

A poetisa participa de sa-
raus, apresentações do seu tra-
balho em escolas públicas, fa-
culdades, seminários, festivais
de poesias e demais locais que
seja convidada a declamar seus

poemas.
Leitora assídua, ela conta

que lê de tudo, principalmente
literatura brasileira. Entre os es-
critores mais conhecidos ela
destaca Vinicius de Morais,
Cora Coralina e Adélia Prado.

Além de seus poemas, Cida
criou alguns projetos para esti-
mular a literatura e cultura no
estado. Entre seus projetos mais
conhecidos destaca-se A Poesia
na Construção da Identidade,
desenvolvido em escolas, co-
munidades e centros culturais,
com o objetivo estimular a sen-
sibilidade e a percepção para a
seriedade da questão racial de
um modo lúdico, poético e pra-
zeroso.

De forma inspiradora, Cida
diz que escrever pode ser um
dom, mas que, de certa forma,
esse talento pode estar ocultado
em qualquer pessoa. “Deus me
deu o dom da poesia e eu sim-
plesmente desenvolvo esse dom.
Mas também acho que todo
mundo tem a poesia dentro de
si, faz parte do ser humano.
Acredito que a poesia pode sen-
sibilizar as pessoas e que ela faz
muito bem à humanidade”.

� ARTISTAS DA TERRA

Poetisa e escritora Cida Araújo
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Coluna  do Pescador 
Paulo Diniz

Colaboraram Kioshi e Mituo Ishihara da 
Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Aconteceu no último dia
13, no pesqueiro Fazenda
Pacu, a primeira etapa do
Campeonato Brasileiro em
Pesqueiros em Minas Ge-
rais promovido pela Fish
TV. Serão realizadas duas
etapas em Minas, uma na
Fazenda Pacu e a outra no
dia 17 de fevereiro no pes-
queiro Uni Pesca em Uber-
lândia. Cada etapa tem 60
equipes inscritas sendo que
quatro se classificam para a
final que será realizada no
Complexo Turístico Maeda
em Itú, São Paulo.

Duas duplas de Lagoa
Santa participaram, Anama-
ria e seu pai Sgt Ailton e Fá-
bio e Gustavo.

O Kioshi da loja “O Pes-
cador de Lagoa Santa” foi
um dos fiscais do campeo-
nato. As maiores dúvidas do
campeonato foram sobre o
anzol que deveria estar sem
farpa e apenas um mas
amassar a farpa já era o su-
ficiente. Era liberado so-
mente uma linha na água
por equipe, sendo que ao re-
tirar o anzol da água o outro
participante já poderia efe-
tuar o lançamento. Não é

permitido circular livre-
mente entre as raias, so-
mente se o peixe estivesse
fisgado ai o competidor po-
deria ir atrás dele, tendo
prioridade de passagem.

As sete horas da etapa
foram transmitidas ao vivo
pela Fish Tv pela sua página
no Facebook pois para a
programação eles terão de
editar e passar somente os
melhores momentos. Na
parte da manhã houve ação
e mais peixes perdidos que
retirados, mas à tarde já teve
mais ação com o maior es-
capando na hora de passar o
passaguá.

A isca com mais efeito
foi a minhoca, sendo rela-
tado pelos competidores que
ela começou a ser testada
nesse pesqueiro à pouco
mais de duas semanas, ba-
tendo uma grande variedade
de iscas, tais como: ração
de diversas marcas, massi-
nha, bolinhas de leite em pó
e outras.

Mas a melhor parte do
campeonato foi ver os parti-
cipantes se ajudando, o es-
pírito de pescador e não o de
competidor que prevaleceu.

Campeonato Brasileiro em
Pesqueiro 1ª etapa Minas Gerais

O Glaysson Moraes le-
vando sua turma para uma
boa pescaria no Pantanal.
Vão ao rio Jauru, distrito de
Limão, no munícipio de Cá-
ceres. Vão hospedar na Pou-
sada Rio Jauru. A viagem
de ida acontece no dia 05
de maio; o retorno no dia
11. Vão de avião até Cuiabá,
depois 250 km de ônibus até

à Pousada em Cáceres. São
16 pescadores: Glaysson,
Igor, Eugênio, Geovane, Ri-
naldo, Afonsinho, Láercio,
William, Salim Salomão,
Adriano, Wanderley, Wag-
ner, Sinval, Wilson, Ivanor e
Luciano. É uma turma
muito boa que vai para uma
região de muito peixe. Boa
pesca a todos.

Glaysson vai ao Pantanal

A diretoria do Clube de
Pesca do Nilão se reuniu
nesta semana  quando trata-
ram de vários assuntos. En-
tre eles, ficou decidido que
cada sócio poderá levar um
convidado sem o paga-
mento de hospedagem. O
segundo convidado paga

uma diária de R$50,00
Também ficou acertado

que a tradicional festa de
Confraternização que é rea-
lizada no Clube no meio do
ano, será nos dias 13 e 14 de
julho com muito chopp,
churrasco e, lógicamente,
muito peixe.

Clube de Pesca do Nilão

Num confronto tenso, re-
cheado de muitos cartões
amarelos e até com expul-

sões, o Cruzeiro conseguiu o pla-
car que precisava e conquistou seu
37º título do Campeonato Mineiro
ao vencer o Atlético por 2 a 0, no
último domingo, no Mineirão, pelo
jogo de volta da decisão. Para ser
campeão, o time celeste contou
com o brilho de uma dupla que
costuma se destacar em clássicos:
Arrascaeta e Thiago Neves. En-
quanto o uruguaio marcou de ca-
beça aos 3min do primeiro tempo,
o camisa 30 balançou as redes aos
7min da etapa final. 

Além dos gols anotados, um
episódio foi determinante para o
desdobramento da final: a expul-
são do atleticano Otero, aos 21min
do primeiro tempo, por causa de
cotovelada no rosto de Edilson. A
equipe de Thiago Larghi, que já
não estava tão intensa no ataque,
perdeu sua principal referência em
chutes de longa distância e nas co-
branças de falta e escanteio.

O Cruzeiro, que não tinha nada
a ver com os problemas do Atlé-
tico, coroou a grande campanha
feita ao longo da competição. Na
primeira fase, o time passou em
primeiro, com 29 pontos (nove vi-
tórias e dois empates). Nas quartas
de final, eliminou o Patrocinense
em jogo único, com vitória por 2 a
0. Na semifinal, passou pelo Tupi
com triunfos por 1 a 0, em Juiz de
Fora, e 2 a 1, em Belo Horizonte. 

Campeão, o clube celeste apro-
veitou para fazer as pazes com sua
torcida, que ficou chateada pela

derrota por 3 a 1 no jogo de ida, no
Independência, e também em fun-
ção do empate sem gols com o
Vasco, na quarta-feira, pela se-
gunda rodada do Grupo 5 da Copa
Libertadores. O time não levan-
tava a taça do Estadual desde 2014.

Depois da longa noite de co-
memoração no domingo, o Cru-
zeiro inicia suas atenções para a
estreia pelo Campeonato Brasi-
leiro, no próximo sábado, às 16h,
no Mineirão. O adversário será o
Grêmio. Já o Atlético, derrotado
no Estadual, pegará o Vasco no do-
mingo, às 16h, no Rio de Janeiro.

O jogo
O Atlético adotou a estratégia

do 'em time que está ganhando não
se mexe'. Thiago Larghi repetiu a
escalação da vitória por 3 a 1, no
Independência. Já o Cruzeiro rea-
lizou modificações na equipe der-
rotada na primeira partida. O late-
ral-direito Edilson, o zagueiro

Dedé, o atacante Rafael Sobis e o
meia Arrascaeta substituíram Lu-
cas Romero, Murilo, Raniel e Ra-
finha. É importante ressaltar que os
três primeiros se machucaram.

Empurrado por sua torcida, o
Cruzeiro conseguiu o que todo
time traça como objetivo quando
está em desvantagem: balançar a
rede no começo do jogo. Logo aos
3min, Arrascaeta recebeu cruza-
mento de Egídio e exigiu boa de-
fesa de Victor. Na sobra, Edilson
fintou Otero e levantou a redonda
novamente. Esperto, Arrascaeta se
antecipou a Leonardo Silva e ca-
beceou no canto esquerdo, fazendo
seu sexto gol em clássicos e o pri-
meiro no Gigante da Pampulha: 1
a 0.

Com a necessidade de mais
um gol para alcançar o resultado
que lhe daria o título, a Raposa
tentou avançar suas linhas, mas en-
controu dificuldade de entrar na

Cruzeiro vence Atlético
e é o campeão de 2018
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área em função da forte marcação
do Galo. As propostas distintas das
equipes ajudaram a inflamar os
ânimos dos jogadores. Houve mui-
tas divididas fortes e pressão de
ambos os lados em cima do árbitro
Luiz Flávio de Oliveira, que  teve
trabalho para conduzir o clássico.

Na lateral de campo, Otero e
Edilson duelavam à parte. No clás-
sico da primeira fase, vencido pelo
Cruzeiro por 1 a 0, o venezuelano
'provocou' a expulsão do cruzei-
rense ao sofrer falta no ataque. Já
neste domingo, o lateral-direito ce-
leste foi mais esperto. Ao chutar a
bola para a frente, ele levantou o
pé, mas sem atingir Otero, que re-
vidou com uma cotovelada no
rosto do cruzeirense na frente do
quarto árbitro, Rafael Gomes Felix
da Silva. Mostrando sintonia com
o colega, Luiz Flávio de Oliveira
mostrou cartão vermelho ao ca-
misa 11 do Galo e amarelou o nú-
mero 22 da Raposa.

Depois de muita reclamação
dos dois times, a partida foi reto-
mada. O Cruzeiro, detentor da
posse de bola, só exigiu uma in-
tervenção de Victor em falta co-
brada por Thiago Neves, aos
30min. O Atlético, com um a me-
nos, arriscou de fora da área aos
34min, com Ricardo Oliveira, mas
Fábio defendeu tranquilamente. E
assim terminou o primeiro tempo.

No intervalo, o técnico Mano
Menezes fez uma alteração dife-
rente: trocou Edilson, que se quei-
xou de dores, por Mancuello. Com
isso, Henrique foi jogar improvi-
sado na lateral direita. Sem Otero,
Thiago Larghi manteve a compo-
sição do Galo na etapa inicial.

O começo do segundo tempo
parecia 'replay' dos primeiros 45
minutos: o Cruzeiro pressionou
em busca do gol. E conseguiu aos
7min, com passe perfeito de Ro-
binho para Thiago Neves. O ca-
misa 30 apareceu entre Leonardo
Silva e Gabriel e desviou a re-
donda para o fundo da rede de Vic-
tor: 2 a 0.

Larghi tentou mudar o pano-
rama do clássico com duas altera-
ções no Atlético: Gustavo Blanco
e Erik nas vagas de Luan e Ri-
cardo Oliveira. Mano Menezes
também mexeu no Cruzeiro, mas
por cansaço: Robinho saiu para a
entrada de Rafinha. O jogo, po-
rém, continuou tenso e 'brigado'
no meio-campo. O Galo buscou
sua última cartada, com Róger
Guedes no lugar de Elias. A Ra-
posa fechou a defesa com Eze-
quiel substituindo Arrascaeta. Me-
lhor para a equipe azul, que soube
administrar a vantagem e celebrou
o troféu que não conquistava
desde 2014.

Jogadores, dirigentes e torcedores levantaram a 
Taça de Campeão Mineiro de 2018


