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� COPA DO MUNDO

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

Apenas um tropeço. Vamos juntos Brasil.
Que venha a Costa Rica!!!

Seleção Brasileira caiu de rendimento no segundo tempo e viu os suíços buscarem o 1x1

Não foi a estreia espe-
rada pelo técnico
Tite e pelos torce-

dores brasileiros. Após um
pré-Mundial vitorioso e
com altas expectativas, o
Brasil ficou no 1x1 com a
Suíça neste domingo (17),
na abertura do Grupo E da
Copa do Mundo, na Arena
Rostov. A Seleção Brasi-
leira fez uma primeira
etapa tranquila e até se es-
perava que vencesse sem
maiores preocupações.
Mas um vacilo no segundo
tempo, aliado a falta de
criatividade na reta final,
decretaram o primeiro tro-
peço da Canarinho na Copa
da Rússia.

O JOGO
Um dos favoritos para

a conquista da taça, o
Brasil começou pressio-
nando pela esquerda. A
trinca Marcelo, Philippe
Coutinho e Neymar foi
que levou mais perigo
para os suíços que aposta-
ram na velocidade de
Shaqiri pela direita, com
Xhaka tentando ser o ce-
rébro da equipe pelo
meio. Depois de ver a Se-
leção Brasileira abrir o
placar com um golaço de
Coutinho, os suíços pres-
sionaram no final do pri-
meiro tempo, mas sem

dois jogos nesta primeira
fase: Costa Rica e Sérvia.
Tenhamos fé. Vamos ga-
nhar e nos classificarmos
para a fase de oitavas de
final. 

FICHA DO JOGO
(1) BRASIL

Alisson; Danilo, Thia -
go Silva, Miranda e Mar-
celo; Casemiro (Fernan-
dinho); Willian, Paulinho
(Renato Augusto), Phi-
lippe Coutinho, Neymar;
Gabriel Jesus (Roberto
Firmino).
Técnico: Tite.

(1) SUÍÇA
Yann Sommer; Step-

han Lichtsteiner (Lang), Fa-
bian Schär, Akanji e Ricardo
Rodriguez; Valon Behrami
(Zakaria), Granit Xhaka,
Blerim Dzemail e Xherdan
Shaqiri; Zuber e Haris Sefe-
rovic (Embolo). Técnico:
Vladimir Petkovic. 

Local: Arena Rostov,
em Rostov (Rússia). Ár-
bitro: Cesar Ramos (Mé-
xico). Assistentes: Marvin
Torrentera (México) e Mi-
guel Hernández (México).
Gols: Philippe Coutinho,
aos 19 min do 1ºT, e  Zuber,
aos 4 min do 2ºT.     Car-
tões amarelos: Casemiro.
Lichtsteiner e Schaer.

nenhum chute com perigo
para a meta de Alisson.

O primeiro lance de
perigo da etapa inicial
aconteceu aos três minutos
e foi suíço. Após boa jo-
gada de Shaqiri pela di-
reita, Dzemali recebeu na
entrada da área e chutou
por cima. Foi o único
lance de perigo da Suíça
nos 45 minutos iniciais.
Depois, só deu Brasil.

Aos 11 min, Neymar
cruzou pela esquerda, a
bola desviou na zaga da
Suíça e sobrou para Pauli-
nho. O volante chutou cru-
zado e para fora. Aos 19
minutos, uma pintura de
Coutinho na Arena Rostov.

Após sobra da zaga, o
meia do Barcelona domi-
nou, ajeitou o corpo e
mandou um tirambaço
para o gol. A bola foi no
ângulo esquerdo de Som-
mer e ainda bateu na trave
antes de morrer na rede.

Depois do gol, o Brasil
se fechou mais na defesa,
e esperando brechas da
zaga suíça. O problema foi
que o adversário conse-
guiu pressionar no fim e a
Seleção Brasileira não
conseguiu armar um con-
tra-ataque sequer. Porém,
mesmo com a pressão, a
Suíça não chegou a amea-
çar a meta de Alisson. No
fim, aos 46, mais uma

chance brasileira: após
cruzamento de Neymar,
Thiago Silva cabeceou por
cima.

No início do segundo
tempo, a pressão da Suíça
nem foi tão grande como
no final da primeira etapa,
mas o gol de empate veio
logo com quatro minutos.
Zuber fez falta empur-
rando Miranda dentro da
área e o juiz não deu. Após
cruzamento, Zuber apare-
ceu sozinho na pequena
área e cabeceou para o gol.
Após empatar na Arena
Rostov, a defesa suíça se
fechou e o Brasil sofreu
para furar a retranca. Aos
28 minutos o juiz errou

novamente. Gabriel Jesus
sofreu pênalti claro e o juiz
não marcou. 

Neymar voltou muito
mal para etapa final. Re-
gente da equipe, segurou
demais a bola e deixou
lenta a transição ofensiva
do Brasil. Precisando cor-
rer atrás do resultado, a
Seleção Brasileira até ten-
tou fazer uma pressão no
final, mas perdeu várias
chances: Coutinho, Mi-
randa e Firmino jogaram
para fora, enquanto Ney-
mar e Firmino pararam no
goleiro Sommer. O Brasil
errou muitos passes.

Mas, nem tudo
está perdido. Temos ainda

FASEH e COHAB-MG regularizam
documentação de moradias do Caieiras

Nesta quarta-feira
(12), no Núcleo de Práti-
cas Jurídicas e Cidadania
(NPJC) da Faculdade da
Saúde e Ecologia Humana
(FASEH), foi assinada
uma parceria entre a Fa-
culdade e a Companhia de
Habitação (COHAB
MINAS). A parceria tem
como objetivo oferecer
apoio de infraestrutura e
pessoal especializado a
fim de viabilizar mutirões
de acordos pré-proces-
suais para os moradores
de Vespasiano.

Durante o mutirão, o
mutuário poderá renego-
ciar o débito, emitir escri-
tura e regularizar a
propriedade do seu imó-
vel, especialmente aqueles
do Conjunto Caieiras em
Vespasiano. Também
fazem parte do Mutirão a
Defensoria Pública de

Vespasiano e o Cartório de
Registro de Imóveis de
Vespasiano e uma equipe
da Prefeitura, que serão
responsáveis por auxi-
liarna emissão de certi-
dões negativas de débito e
esclarecimentos sobre im-
posto de Transmissão de
Bens Imóveis e regulari-
zação de débitos tributá-
rios. 

O Presidente do
CESUV (Centro de En-
sino Superior de Vespa-
siano) e Gestor da
FASEH, Professor Dr. Ri-
cardo Guimarães ressalta
a importância da parceria
e como os resultados be-
neficiarão diversas famí-
lias: “É considerável,
que, através de uma par-
ceria como esta, possa-
mos compreender a
importância do serviço
prestado à sociedade,

como por exemplo, os
alunos da FASEH, que
atuam com a população
de Vespasiano, tanto na
saúde, quanto nas práticas
jurídicas.”

Foram 314 famílias
pré-selecionadas pela
COHAB, mas qualquer
pessoa que resida em um
imóvel adquirido da
COHAB e que tenha al-
guma situação pendente,
pode comparecer ao mu-
tirão que será orientada a
como regularizar. Além
disso,os alunos do curso
de Direito da FASEH
participam das audiên-
cias e auxiliam a popula-
ção na conciliação do
processo.

A Coordenadora do
Núcleo de Prática Jurídica
e Cidadania e do Curso de
Direito da FASEH, Prof.
Patrícia Nunes Gusmão,

reforça a ação e comenta
a velocidade para a solu-
ção dos problemas: “Essa
parceria se faz necessária
pois com ela a celeridade
dos processo é muito
maior. Caso o morador
fosse regularizar sua si-
tuação no poder judiciá-
rio, demoraria anos. Com
esse mutirão a situação
pode ser resolvida em
poucas horas”.

As audiências foram
realizadas no Centro Ju-
diciário de Solução de
Conflitos e Cidadania
(CEJUSC) de Vespa-
siano, entre os dias 11 a
15 de junho. Os morado-
res do Caieiras interessa-
dos em participar, ainda
podem comparecer ao
Fórum de Conciliação,
Mediação e Cidadania de
Vespasiano para o atendi-
mento.

Durante a assinatura do termo de parceria entre COHAB
Minas, representado pelo Dr. Ivan Soares, Diretor de
Desenvolvimento e Planejamento Estratégico, o Gestor
da FASEH e Presidente do CESUV (Centro de Ensino
Superior de Vespasiano) Dr. Ricardo Guimarães e o
Procurador da COHAB Minas, Dr. Flávio Ranieri
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� ARTISTAS DA TERRA
Sebastião Maria: Congado e músicas nordestinas
revelando o cotidiano e simplicidade do povo negro

*Pamella Aguiar - jornalista

Nascido na cidade mineira
de Itabira, Sebastião Maria vive
em Vespasiano há quase dez anos
e é aqui que o cantor, compositor
e violonista vem desenvolvendo
seu importante trabalho com a
música. 

Suas canções retratam os ele-
mentos da identidade sonora de
Minas Gerais, em comunhão com
os demais ritmos do Brasil. Suas
principais referências musicais são
o congado mineiro e a música nor-
destina, além de artistas mineiros,
como o cantor Milton Nasci-
mento. Suas letras revelam o coti-
diano do povo negro, sua
simplicidade e seus conflitos.

Sebastião conta que toca vio-
lão há mais de 30 anos e que co-
meçou a compor e cantar mais ou
menos nessa mesma época. “Eu já
escrevia desde criança, mas co-
mecei a escrever mais organizada-
mente na adolescência, quando
direcionei meus textos menos para
a poesia e mais para a música”.

Na infância ouvia muito seu
tio, que era repentista e também al-
guns amigos mais velhos, que to-
cavam e cantavam, surgindo
assim a vontade de desenvolver
seu dom artístico. Na primeira
oportunidade que teve, comprou
seu primeiro violão, aos 16 anos.

Começou a estudar sozinho
e rapidamente aprendeu a tocar o
instrumento. Quando já estava tra-
balhando com a música, Sebastião
resolveu ir para a faculdade, onde
aprendeu a se organizar melhor e a

aprimorar suas técnicas de canto e
violão. O artista está prestes a con-
cluir sua licenciatura em Música e
também vem aprendendo a tocar
flauta doce.

Sua carreira artística teve início
em 2005, quando fundou a Banda
Negume,  com a proposta inicial de
mesclar seu trabalho autoral com
canções de artistas consagrados como
Maurício Tizumba e Mestre Ambró-
sio. 

Com o passar do tempo essa
vertente autoral se destacou e resul-
tou no lançamento do primeiro cd, o
Viemos Bantus, lançado em 2016,
com uma grande apresentação no
Teatro da biblioteca pública de Belo
Horizonte.

“O meu primeiro cd foi muito
estudado, pensei com cuidado em
cada coisa que foi feita nele. Eu que-
ria passar, através das músicas, muito
das minhas experiências. Ele é com-

posto de 12 músicas e sete delas
falam de questões ligadas às mi-
nhas origens”. O compositor revela
ainda que o Viemos Bantus vem
ganhando cada dia mais espaço nas
rádios da capital.

Se apresentando em diversos
locais em Belo Horizonte e região
metropolitana, o cantor revela que
suas apresentações mais marcantes
foram o lançamento do seu pri-
meiro cd e um show que fez em
uma praça pública, na cidade de
Contagem, onde se apresentou
para cerca de 6 mil pessoas.

Assim que concluir sua gra-
duação, o artista pretende dedicar
mais tempo à sua carreira e em um
futuro próximo, quem sabe, até de-
dicar-se exclusivamente à música,
buscando produzir mais do que
produz hoje em dia e ter mais
tempo para conquistar um espaço
maior no cenário artístico.

Diferenciais dos cursos de
Graduação da FASEH

Educação que transforma!
A Rede Municipal de Edu-

cação de Vespasiano dá continui-
dade ao projeto Gestão Integrada
da Educação - GIDE Avançada,
com o patrocínio da Empresa de
Cimentos Liz - ECL e da Funda-
ção de Desenvolvimento Geren-
cial - FDG.

De acordo com a Secretária
de Educação Laís Brant, o pro-
jeto vem para organizar e alinhar
os diversos setores das escolas da
Rede Municipal, estabelecendo
metas e estratégias para alcançar
uma educação de qualidade para
todos os alunos, com foco no
crescimento dos resultados do Ín-
dice de Desenvolvimento da
Educação Básica – IDEB, a fim
de que Vespasiano seja referên-
cia, neste índice, das redes esco-
lares do Vetor Norte.

Para conduzir a aplicação da

metodologia GIDE Avançada no
Ensino Fundamento I e II foram
selecionadas duas Coordenado-
ras e quatro Assessoras de Ges-
tão. Esta equipe e todos os
diretores já receberam a forma-
ção da Gestão Pedagógica, no
contexto da GIDE Avançada,
para iniciar as atividades. 

“A expectativa é de que em
breve os resultados comecem a se
consolidar na comunidade esco-
lar. A Cimentos Liz acredita no
potencial de desenvolvimento do
município de Vespasiano e consi-
dera a participação das indústrias
um fator importante para a trans-
formação social. Desta forma, in-
veste fortemente em grandes
projetos alinhados aos princípios
da educação”, ressalta a Chefe da
Divisão de Comunicação da
ECL, Renata Oliveira. 

A aplicação da metodolo-
gia auxiliará os diretores, equi-
pes pedagógicas e
administrativas no estabeleci-
mento de metas, elaboração e
execução dos planos de ação e
monitoramento dos resultados
de aprendizagem dos alunos. A
GIDE Avançada é uma metodo-
logia própria da FDG, que é re-
ferência no setor em que atua,
com resultados expressivos na
educação de vários estados bra-
sileiros. 

“Um exemplo a ser se-
guido. A Cimentos Liz, empresa
Cidadã, preocupada em investir
a todo o momento com o capital
intelectual do Município, tor-
nou-se uma grande parceira da
educação, afirma a Secretária
Municipal de Educação de Ves-
pasiano, Laís Brant.

A escolhada instituição
para fazer a sua graduaçãodeve
ser muito bem pensada. É pre-
ciso avaliar várias questões,
como a estrutura oferecida, a
avaliação dos cursos pelo MEC,
a grade curricular e a qualifica-
ção do corpo docente. Feito isso,
torna-se necessário fazer a aná-
lise dos diferenciais de cada
curso.

A FASEH - Faculdade da
Saúde e Ecologia Humana, lo-
calizada na cidade de Vespa-
siano, é um centro de excelência
em ensino superior e oferece os
cursos de Direito, Enfermagem,
Engenharia Civil, Engenharia de
Produção, Fisioterapia e Medi-
cina. Com uma estrutura com-
pleta, com foco na prática do
aluno e formação diferenciada
para o mercado de trabalho, a
FASEH tem como diferenciais
em cada um de seus cursos:

No curso de Direito
� Os conteúdos curriculares são

permanentemente atualizados
e o aluno é direcionado para
os novos desafios do Direito.

� Aplicação da tecnologia ao
Direito.

� Fundamentos da atuação do
profissional, com desloca-
mento do eixo do contencioso
(processo) para o consultivo
negocial (extrajudicial, solu-
ção de conflitos por meio da
conciliação, mediação e arbi-
tragem).

� Alteração do principal sujeito
na sala de aula, em que o prin-
cipal ator deixa de ser o pro-
fessor para se tornar o aluno,
como verdadeiro responsável
pela aquisição do conheci-
mento - o professor deve ser
um facilitador e não o deten-
tor do conhecimento.

� Parcerias com o PROCON da
Câmara dos Vereadores, OAB
de Vespasiano, TJMG, Projeto
Fica VIVO e Prefeitura de Ves-
pasiano.

No curso de Enfermagem
� Inserção do aluno no campo de

trabalho, através dos ensinos
clínicos, nas diversas áreas do
conhecimento, em centros de
saúde, hospitais e unidades de
pronto atendimento (UPA),
tudo supervisionado por profes-
sores.

� Turmas pequenas, nas quais os
alunos recebem uma atenção
quase individualizada do pro-
fessor.

� Laboratório de simulação realís-
tica, onde os alunos podem se
capacitar para prática profissio-
nal em um ambiente totalmente
planejado como um hospital.

� Aulas dinâmicas, com a utiliza-
ção de metodologias de ensino
inovadoras.

� Estágios em excelentes hospi-
tais.

� Participação em diversos even-
tos de saúde da região.

Nos cursos de Engenharia Civil
e de Produção

� Formação de qualidade que visa
colocar no mercado profissio-
nais e cidadãos com espírito crí-
tico, prontos para apresentar
soluções inovadoras e criativas
para resolver os complexos pro-
blemas da nossa realidade

� Grade curricular moderna.
� Corpo docente qualificado e ti-

tulado (Mestres e Doutores).
� Laboratórios modernos e uma

biblioteca atualizada.

No curso de Fisioterapia
� Integração teórica e Clínica

desde os primeiros períodos.

� Projetos de Ensino, Pesquisa e
Extensão orientados por um
corpo docente com larga ex-
periência clínica e acadêmica. 

� Laboratórios de ciências bási-
cas e clínicas, modernos e
bem montados, incluindo
mesas de ecrã de anatomia in-
terativa.

� Clínica-escola que presta, con-
tinuamente, atendimento fi-
sioterapêutico à comunidade
de Vespasiano, além de vários
hospitais conveniados para a
práticas dos alunos.

No curso de
Medicina

� Envolvimento constante de
professores e alunos com o
projeto pedagógico e com a
concepção do curso, voltados
para a aprendizagem baseada
na prática.

� Metodologias de aprendiza-
gem ativa com salas moder-
nas e recursos multimídia.

� Centro de Soluções Educa-
cionais para o desenvolvi-
mento do Programa de
Educação Permanente de Do-
centes.

� Laboratórios multidisciplina-
res que permitem desenvolvi-
mento de aulas com vários
professores simultaneamente.

� Mesa tridimensional: atlas
anatômico 3D, microsco-

pia eletrônica e amplo ar-
quivo de videoaula.

Vestibular
FASEH 2018

� Inscrições abertas pelo site
www.Faseh.edu.br/Vestibular

� Direito, Enfermagem, Fisiote-
rapia e Engenharias: Processo
seletivo agendado

� Medicina: Prova 01 de julho

O UAITEC está com inscri-
ções abertas para cursos gratuitos
presenciais de manutenção de
Computadores e Notebooks, Se-
gurança Digital e Redes, Lógica
em Programação e Violão Básico.

Os cursos presenciais são rea-
lizados na Praça JK, nº 95 – Cen-
tro, telefone 3621.3853

Todos os cursos são gratuitos,
certificados e com qualidade com-
provada.

A UAITEC Lab Vespasiano é
uma parceria da Prefeitura Muni-

cipal com o Governo de Minas.
Venha nos fazer uma visita,

temos mais de 70 cursos online
gratuitos. 

UAITEC Lab Vespasiano –
MG , um mundo de conhecimen-
tos, basta você querer!

Alunos da UAITEC
Lab Vespasiano
apresentam TCC’s

No dia 06 de junho de 2018,
os alunos que concluirão o curso
presencial de Manutenção de mi-

crocomputadores e notebooks em
julho apresentaram seus trabahos
de conclusão de curso. Foram 51
trabalhos. Cada aluno apresentou
seu trabalho utilizando as tec-
nologias disponíveis na sala de
vídeo conferência. Foram reaiza-
dos estudos nas diferentes áreas
da computação: hardwares, soft-
wares, redes sociais e inovação
tecnológicas. Esse momento con-
tou com a presença da coorde-
nação e familiares dos
estudantes.

Visite o site do
Vespasiano em

Notícias.
Lá você vai

encontrar muitas
informações,
além de poder
visualizar as

edições do jornal.
www.vespasianoemnoticias.com.br

UAITEC oferece novos cursos para o cidadão
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Vespasiano encerra a Semana de
Museus com recorde de público

Mais de 700 pessoas parti-
ciparam da Semana de Museus,
realizada de 19 a 25 de maio na
Casa da Cultura Aluízio Bar-
bosa Martins no centro de Ves-
pasiano. O evento promovido
pela prefeitura, através da Se-
cretaria Municipal de Cultura
Turismo e Lazer de Vespasiano
expôs uma nova curadoria e
também ofereceu em sua pro-
gramação sarau de poesias,
contação de histórias, apresen-
tações teatrais, palestras e exi-
bição de vídeodocumentário
sobre Vespasiano.

A abertura do evento foi
oficializada pela apresentação
da Corporação Musical Nossa
Senhora de Lourdes e com a vi-
sita guiada à Casa da Cultura,
conduzida pelo museólogo
Giovanni Augusto de Oliveira,
que levouos visitantes a um
passeio pelo tradicional so-
brado, patrimônio histórico e
cultural da cidade. Nele estão
dois museus: o Museu Dona
Marianna Joaquina da Costa -
que reúne o acervo de antigos
moradores da cidade, incluindo
objetos que foram de Dona Ma-
rianna, proprietária da fazenda
do Capão, local onde hoje é o
Município de Vespasiano - e o

Museu de Folclore Saul Mar-
tins que abriga peças em cerâ-
mica, quadros, esculturas em
madeira e barro, fotografias,
presépios, cestarias, peças indí-
genas e uma biblioteca especí-
fica sobre folclore, que per-
tencem à Comissão Mineira de
Folclore.

Segundo Giovanni, “reunir
dois Museus em uma única
casa com a possibilidade de
fazer com as peças se comuni-

quem é algo extraordinário que
enriquece ainda mais o acervo
e sua exposição. É uma nova
roupagem para a exibição da
história de Vespasiano e tam-
bém do Brasil, uma vez que al-
gumas peças do acervo fazem
parte do patrimônio público na-
cional”, ressaltou o museólogo. 

A prefeita Ilce Rocha falou
do compromisso desta admi-
nistração com a promoção da
cultura e da história da cidade.

Excelente a apresentação da Corporação Musical Nossa Senhora de Lourdes durante a abertura da Semana dos Museus

A Secretaria Municipal
de Educação de Vespa-
siano cumpriu mais uma
meta importante, para o
desenvolvimento do en-
sino público de qualidade
nacidade, ao buscar quali-
ficar as professoras do En-
sino Infantil e Funda-
mental. A meta é cumprir
a decisão do MEC firmada
pelo PNE - Plano Nacional
da Educação que deter-
mina a alfabetização de
crianças até o final do 3º
ano do Ensino Fundamen-
tal, quando elas comple-
tam8 anos. 

Para buscar a qualifi-
cação necessária, 15 pro-
fessoras participaram do
curso de formação do
PNAIC 2017/2018 – Pacto
Nacional pela Alfabetiza-
ção na Idade Certa, minis-
trado na UFMG, com
carga horária de 100
horas, com apoio da Se-
cretaria Municipal de Edu-
cação. As professoras cria-
ram15 turmas formadoras
e assim compartilharam o
treinamento recebido do
MEC para mais de 150
professoras. 

Na noite da última
terça-feira, dia 12 de
junho, uma cerimônia
marcou o encerramento do
encontro do PNAIC pro-
movida pela prefeitura de

Vespasiano, através da
Secretaria Municipal de
Educação, que reuniu pro-
fessoras da Educação In-
fantil, alfabetizadoras e
orientadores de estudos
que concluíram a forma-
ção. 

Na oportunidade, a
Prefeita Ilce Rocha en-
grandeceu a iniciativa das
professoras, “apesar deste
momento difícil em que
faltam investimentos dos
Governos federal e esta-
dual na educação, a gente
vê educadores com essa
vontade de mudar a reali-
dade, com essa vontade de
educar, vontade de servir,
de se capacitar, isso é
muito importante. O prin-
cipal é ter isso dentro das
pessoas, buscar novos ho-
rizontes e assim, contri-
buir para mudar a
realidade das crianças de
nossa cidade e da comuni-
dade como um todo,” de-
clarou a Prefeita. 

Segundo a Secretária
Municipal de Educação,
Laís de Castro Brant, o
IDEB de Vespasiano ainda
precisa ser melhorado,
conforme orienta o MEC.
Laís ressaltou a importân-
cia do programa para o
Município, “nesta gestão
mudamos o foco e decidi-
mos trabalhar a alfabetiza-

ção a partir da educação
infantil, de forma lúdica.
Tudo o que pudermos
fazer para fortalecer a edu-
cação municipal faremos,
porque acreditamos que
esse é o caminho certo
para mudar a história da
educação em nossa ci-
dade”, disse a secretária de
Educação. 

Laís ainda acrescentou
que as professoras que
aderiram à proposta, fize-
ram o curso sem o recebi-
mento de bolsa, elas
participaram da formação
fora do horário de traba-
lho, durante a noite.
Mesmo sem receber o ma-
terial do MEC, a equipe
formadora conseguiu auto-
rização para copiar as
apostilas e assim repassar
o treinamento. 

Inaldia Viana da Silva
Sabino, coordenadora do
PNAIC em Vespasiano,
afirmou que a aplicabili-
dade desse novo modelo já
está sendo desenvolvida
nas escolas, “o impacto é
direto, assim que as pro-
fessoras recebem o mate-
rial elas já aplicam a
metodologia na sala de
aula. Desta forma, Vespa-
siano avança no processo
de alfabetização de nossas
crianças” finalizou a coor-
denadora.

Professoras concluem curso
sobre o Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa

De acordo a chefe do executivo
municipal, é importante resgatar
a tradição local com a valoriza-
ção do museu que antes dessa
nova iniciativa estava um pouco
esquecido pela população, “a
Semana do Museu vem trazer
para a população um novo pen-
samento de conhecer suas pró-
prias raízes e sua história. A
cultura e o resgate das nossas
memórias é um investimento
necessário que a prefeitura rea-

liza, sem gastar muito, nessa
época de crise, sem deixar de
valorizar a cultura vespasia-
nense”, explica a prefeita. 

A Semana de Museus des-
pertou a população a conhecer
ou voltar a visitar a Casa da Cul-
tura. A programação foi voltada
para que todas as idades possam
apreciar as apresentações e
aprender mais sobre Vespasiano.
Para a secretária de Cultura Tu-
rismo e Lazer, Mônica Regina
da Cruz, esta é uma abertura para
que as escolas explorem mais a
história local, a cultura e a arte
popular. De acordo com a secre-
tária, novos eventos já estão
sendo preparados para que a po-
pulação possa desfrutar ainda
mais das mostras nos museus.
Veja outros momentos do evento.
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Segundo afirmaram os
inúmeros participantes
do Costela Fogo no

Chão promovido pelo Rotary
Club de Vespasiano no sábado,
dia 26 de maio, no Centro de
Convenções Risoleta Neves, o
evento foi um sucesso abso-
luto. Foram cerca de 400 pes-
soas participando. Foi uma
grande festa que mereceu elo-
gios de todos.

O acontecimento teve

como objetivo angariar recur-
sos para a entidade promotora
dar continuidade ao seu traba-
lho social ajudando às pessoas
necessitadas, especialmente às
mais carentes.

Foi uma tarde de boamú-
sica, confraternização, chopp
geladinho, doces gostosos, boa
comida e a sensacional costela,
que derretia na boca. 

A música ficou sob a res-
ponsabilidade da Banda Super

Máquina, que levou o melhor
do pop rock aos presentes com
sucessos antigos e novos, na-
cionais e internacionais. Logo
após o Grupo Black & White
tocou um pagode e um sam-
bade alta qualidade, para os
presentes.

Um sucesso! Assim pode-
mos definir a 2ª Costela Fogo
no Chão. E com certeza, a
renda será destinada para me-
lhorar o Banco de Cadeira de

Rodas do Clube e um novo
projeto que está sendo implan-
tado no Lar dos Idosos de Ves-
pasiano. Ano que vem tem
mais, preparem-se!

O Rotary Club agradece a
todos os participantes do evento
e especialmente aoPoliway, Su-
permercado Barão, Gira-Sol-
Loja Infantil, Capital Comércio,
Armários Durães, Papelaria La-
pispel, Mariani Produções e
Eventos, WL, Trânsito Livre,

Jornal Tribuna das Gerais, Jor-
nal Vespasiano em Notícias,
Rádio Vespasiano FM 87,9,
Carro de Som do Serjão, Con-
tabilidade Durães, Hotel
Grande Minas, Genivaldo Ma-
deira, Banco SICOOB, Acade-
mia Ronmer Tech, Escola Max
Educacional, Alsa Fitness e
PAN Representações.

Os organizadores agrade-
cem especialmente à Prefeita
Ilce Rocha e à Secretária de

Cultura Mônica Regina da
Cruz pelo apoio oferecido,
bem como a todos os voluntá-
rios que muito colaboraram na
organização da festa. Desta-
cam ainda a participação espe-
cial da Banda Black & White
e seus integrantes Muriqui, Ju-
ninho, Ilacir, Rodrigão e Chen
Kaiser, bem como a atuação de
Felipe Santos e Banda.

Veja algumas fotos
do acontecimento.

Vende-se filhote de Pastor Suíço Branco
Rua Mário Vieira Costa, n0 60 - Bairro da Graça

Matozinhos/MG - Tel.: (31) 99130-0238
Preço a combinar

Costela Fogo no Chão foi excelente
�ROTARY CLUB
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Paulo Diniz em Sociedade
Dona Jamile comemora
90 anos em grande estilo

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  JJUUNNHHOO
Dia 1:MarceloViana, Mércia Silva, Carlos Moura Murta, Bea-

triz Correa Campos, Valtair José Ribeiro; Dia 2: Elizabete Concei-
ção Viana; Dia 3:Pamella Aguiar Fonseca, Reginaldo de Almeida
Lima; Dia 5: Ieda Dione Albano, Francine de Oliveira Silva; Dia 8:
Sílvia Sueli Bauerfeld; Dia 9: Vera Lúcia de Morais; Dia 11: Ma-
rina Marta Viana Fonseca, Yuri Bessa e Silva, Glauber Eduardo
Ramos; Dia 12:Antônio Geraldo Rodrigues Reis; Dia 13: Luiz Gus-
tavo Braga da Paixão; Dia 14: Sandra Maria Campos Silva, Regi-
naldo Antônio Alves; Dia 15:Maria das Graças Tolentino Drumond;
Dia 16: Elair Lopes Viana, Ubaldo de Oliveira Lima Júnior; Dia 17:
Leonardo Reis Ribeiro, Anderson Fernandes de Oliveira; Dia 18:
Marcelo Sebastião Brasileiro; Dia 19:Aline Cristina Batista Rodri-
gues, Jaqueline Souza Fonseca; Dia 21: José Antônio Araújo Rocha;
Dia 22:Marcos Vinicius Salomão; Dia 23: Luciene Maria Fonseca,
Moema Marta Araújo, Cláudia Prazeres Araújo; Dia 24: João Flávio
Elias Cruz; Dia 25: Marcelo de Paula Pereira,Edmeia Silva; Dia 26:
José Vinícius Cerqueira Costa, Elza Aguiar Viana Cruz; Dia 27:An-
dréia Fernandes de Oliveira Novi; Dia 28:Ana Paula Ferreira, Lina
Aparecida Oliveira Gomes, Daniela Rocha Rezende, Senhorinha
Maria Pena, Silmar Paulo Moreira Rates; Dia 29: Flávia Martins da
Costa, Adriana Fernandes Oliveira Freitas, Adriano Vitória Fonseca,
Haidee Salomão Araújo; Dia 30:, Pedro Dionízio Soares Fonseca,
Sônia Lúcia Rocha, Mauro Vercesi Santos.

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

O Lions Clube de Vespasiano assim como os demais clu-
bes de Lions de todos os distritos encerra o ano leonistico em
30 de junho, data que coincide com o término dos mandatos
dos governadores. A atual diretoria sob a presidência da Cal
Edite Buéri Nassif, dará posse à nova diretoria no dia 25 de
junho de 2018. 

Os últimos projetos implementados pela atual diretoria
foram o replantio de árvores, a doação de fraldas geriátricas e
o projeto “Livro Esquecido” que consiste em “esquecer livros”
em bancos de praças, de rodoviárias e outros locais no intuito
de incentivar à leitura. Neste último “esquecimento” o Lions
distribuiu quase 500 exemplares entre livros didáticos, cientí-
ficos, romances e outros gêneros literários.Todos os exempla-
res foram doados por sócios do Clube materializando o slogan:
“Nós Servimos”.

A atual diretoria deseja à próxima que será presidida pela
Cal. Marilza Castro de Paula Cruz, pleno êxito e que comple-
mente todas as atividades que a atual diretoria não foi capaz de
realizar. A todos, sucesso e ao Lions Clube, vida longa e de
grandes realizações. Que continuemos a cumprir um dos itens
do Código de Ética do Leonismo:

“Ajudar o próximo e consolar o aflito, fortalecendo o
débil e socorrendo o necessitado”.

Lions Clube encerra atividades
do ano leonistico

A festa de 90 anos de Dona Jamile foi marcada por uma noite
emocionante e cheia de momentos inesquecíveis. Uma confrater-
nização foi organizada por familiares e amigos íntimos no Hotel
Dom Otto, no dia 27 de maio. Ângela Ogando, César e Nicolas
vieram dos Estados Unidos especialmente para a confraternização.

Além destes, marcaram presenças: os filhos Beto, Rogeres e Rob-
son e os netos: Nicolas, Thaya, Diogo, Ana Carolina, Suelen,
Renan e Daniel.

À Dona Jamile nossos cumprimentos. Que Deus lhe abençoe
e lhe dê muita paz e saúde.

Happy hours Dom Otto Marilda Satiro
Wellison Alves se apre-

senta no Restaurante Dom
Otto no próximo dia 22 de
junho, sexta-feira, durante o
happy hour, com voz, teclado
e violão.

Na última sexta-feira, 15, quem ofereceu
ótimo repertório aos clientes Dom Otto foi Felipe
Santos.

Já na última sexta-feira do mês, dia 29, o show
fica por conta de Maurício Urutau com voz, violão
– pop rock nacional e internacional.

Agenda de julho:
Dia 06/07: Carlos Timponi & Deth Viana –

Voz e Teclado – MPB; Dia 13/07: Aldo Rodrigues
– Voz e violão – Diversos estilos/Pop; Dia 20/07:
Felipe Santos – Voz e violão – O melhor do Serta-
nejo; Dia 21/07: Festa Julina Dom Otto a partir das
19:00 hs na área do jardim com Welisson Alves;
Dia 27/07: Mauricio Urutau – Voz e Violão – Pop
Rock Nacional e Internacional.

Boas oportunidades para ouvir boas músi-
cas, bater papo e tomar um delicioso chopp ge-
ladinho.

Minha comadre e
amiga de longo
tempo comemorando
mais um aniversário
em 23 de maio. As
famílias Fonseca e
Satiro, além de inú-
meros amigos foram
abraçá-la. A filha
Marcela organizou
ótima festa surpresa
com muitos salgados,
doces e o tradicional
bolo que foram pre-
parados por Cláudia
Fonseca e Tatiana
Mussa. Parabéns co-
madre. Felicidades e
um abraço!!!

Visite o site do Vespasiano em Notícias.
Lá você vai encontrar muitas informações, além de poder visualizar as edições do jornal.

www.vespasianoemnoticias.com.br



Arritmia é um descompasso no ritmo do órgão.
Entre os fatores que desencadeiam esse sintoma
destacam-se o uso de medicamentos e exercí-
cios não monitorados.

O que é?
Uma alteração do ritmo cardíaco. O músculo do
coração é capaz de gerar um estímuloelétrico
espontâneo, chamado de nó sinusal. Tal im-
pulso sai dele e caminha por nervos e células,
promovendo a contração sincronizada dos
átrios e ventrículos. Desacertos na origem do
estímulo ou em sua condução causam as arrit-
mias, que podem ocorrer em qualquer idade e
sexo.

Sintomas
As arritmias podem ser rápidas (taquicardias)

ou lentas (bradicardias). Se a frequência for
baixa, o volume de sangue para o corpo tam-
bém se reduz, causando tontura e desmaio.
Quando o distúrbio do ritmo é acentuado, há fi-
brilação ventricular ou atrial, um descompasso
extremo que pode levar à morte. Daí a impor-
tância de exames prévios aos exercícios.

Diagnóstico
A bradicardia pode ser consequência do uso de
medicamentos, como antiarrítmicos e betablo-
queadores. Mas, se o problema for de formação
ou na condução do impulso elétrico, é indicado
colocar um marca-passo para restabelecer o
ritmo. Na taquicardia é comum sentir palpita-
ções, dor no peito e desmaios.

Prevenção
Arritmias podem ser benignas, mas também si-

nalizar uma situação grave em termos cardía-
cos. É fundamental que, ao perceber seu cora-
ção batendo de forma diferente, procure
avaliação médica. Na consulta é feito um
exame clínico e o pedido de um eletrocardio-
grama. Caso o exame indique alteração, faça
acompanhamento com um cardiologista.

Tratamento
Para um resultado definitivo a orientação é a
ablação por cateter. Identificado o local em que
ocorre o impulso elétrico anormal, faz-se a cau-
terização. Há 20 anos a cirurgia era aberta.
Hoje, ela é feita por meio de cateteres colocados
nas veias da virilha e dirigidos até o interior do
coração.
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CCuulliinnáárriiaa

VN  MULHER Elzinha Viana

Antes de fritar a banana, passe-a na farinha de trigo. Assim ela não fi-
cará encharcada na gordura. 
Quando for fazer qualquer carne à milanesa, para ficar mais saborosa,
acrescente à farinha de rosca um pouquinho de queijo parmesão ralado.
Para o frango frito ficar dourado e sequinho, sem grudar na panela, co-
loque uma colher de sopa de maisena no óleo de fritura bem quente.
Antes de fritar a polenta, passe-a na farinha de trigo. Assim, ela ficará
mais macia e com uma crosta crocante. 
Para dar um sabor especial às batatas fritas, coloque duas rodelas de

cebola um pouco antes de tirá-las do
fogo. 
Quando você fizer qualquer fritura à mi-
lanesa, prepare e deixe na geladeira de
10 a 15 minutos. Assim, o empanado de
ovo e farinha de rosca não se despren-
derá ao fritar. 
Um dente de alho no óleo das frituras absorve o cheiro e o excesso de
gordura.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr    --  Frituras

Pedacinhos coloridos de cada vida que passa
pela minha e que vou costurando na alma.
Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas
me acrescentam e me fazem ser quem eu sou.
Em cada encontro, em cada contato, vou fi-
cando maior…
Em cada retalho, uma vida, uma lição, um ca-
rinho, uma saudade…Que me tornam mais
pessoa, mais humana, mais completa.

E penso que é assim mesmo que a vida se faz:
de pedaços de outras gentes que vão se tor-
nando parte da gente também.
E a melhor parte é que nunca estaremos pron-
tos, finalizados… Haverá sempre um retalho
novo para adicionar à alma.
Portanto, obrigada a cada um de vocês, que
fazem parte da minha vida e que me permitem
engrandecer minha história com os retalhos

deixados em mim. 
Que eu também possa deixar pedacinhos de
mim pelos caminhos e que eles possam ser
parte das suas histórias.
E que assim, de retalho em retalho, possamos
nos tornar, um dia, um imenso bordado de
“nós”.

Autora: Cora Coralina

MMeennssaaggeemm  --  Sou feita de retalhos

Bata no liquidificador 4 ovos, 2 xícaras
(chá) de leite, 3 xícaras (chá) de açúcar
e 2 colheres (sopa) de margarina até
ficar homogêneo.
Passe a mistura para uma tigela e junte
meia xícara (chá) de amido de milho
Maizena, 2 xícaras (chá) de leite, 2 xí-
caras (chá) de fubá, 1 xícara e meia
(chá) de coco ralado, meia xícara (chá)
de queijo ralado e 1 colher (sopa) de fer-
mento em pó. Misture.
Coloque em uma assadeira grande (40 x
28 cm) untada e enfarinhada. Leve ao
forno pré-aquecido por 45 minutos ou
até que um palito, depois de espetado na
massa, saia limpo.
Retire do forno e deixe esfriar. Corte em
quadrados e sirva a seguir.

SSaaúúddee  --  Um coração que bate diferente

Bolo de fubá
cremoso

Ingredientes:
5 espigas de milho
4 ovos
1 lata de leite condensado
2 xícaras coco ralado
1 lata de creme de leite

Modo de preparo:
Retirar o milho da espiga.
Colocar todos os ingredientes no liquidi-
ficador e bater.
Caramelizar uma forma e assar em
banho-maria por mais ou menos 45 mi-
nutos.

Pudim de
milho verde
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Ter uma casa própria é, sem dúvida, um dos
sonhos de consumo de muitos brasileiros. Para boa
parte das pessoas, é também o maior investimento
da vida inteira, com financiamentos que chegam há
35 anos. De modo geral, a lei protege a família que
tem um único imóvel e impede que ele
seja penhorado para quitar dívidas. Porém,
há alguns casos específicos em que o dono pode
perder a casa própria. Vejamos abaixo algumas des-
sas hipóteses.

Dívidas de condomínio e IPTU 
Quem não paga condomínio e IPTU pode per-

der o imóvel. Nos dois casos, o imóvel pode ser le-
vado a leilão para quitar essa dívida. No caso dos
condomínios, uma nova regra deixou a cobrança
mais rápida. Se um imóvel com dívidas é vendido,
quem compra passa a ser o responsável por elas e
não mais o antigo dono.

Financiamento da casa própria
Ao fazer um financiamento imobiliário com

um banco, normalmente é usado o sistema chamado
de alienação fiduciária: o imóvel fica no nome do
banco e só voltapara o nome do cliente depois que
ela acabar de pagar tudo. Se o cliente atrasar pres-
tações (o número de prestações atrasadas varia, mas
três é o mais comum), o banco envia uma carta para
que o devedor pague as parcelas em aberto, com
juros e multa, em até 15 dias. Se ele não pagar, o
banco envia o imóvel para leilão em até 30 dias. No
primeiro leilão, o imóvel é oferecido por preço de
avaliação. Se não for vendido, há um segundo lei-
lão, no qual o imóvel pode ser vendido pelo valor da
dívida.

Fiança
Aceitar ser fiador de alguém em um contrato

de aluguel é outra hipótese que pode levar à perda
da casa própria, ainda que este seja o único imóvel
da família. Se o inquilino estiver devendo o aluguel,

o dono do imóvel pode cobrar do fiador, inclusive
pedindo que use o imóvel dado em garantia na
fiança. Uma dica é que, caso aceite ser fiador (o que
não aconselhamos), peça para incluir no contrato
uma cláusula que obrigue a comunicação ao fiador
caso o inquilino deixe de pagar o aluguel por mais
de 60 dias. 

Empréstimo com imóvel como garantia 
É possível pegar um empréstimo com juros

bem mais baixos se der um imóvel como garantia.
Porém, os juros são mais baixos justamente porque,
se a pessoa não pagar a dívida, o banco pode levar
o imóvel a leilão para cobrir a dívida. 

Dívidas trabalhistas 
A penhora do único imóvel é permitida para

pagar dívidas trabalhistas com os empregados do-
mésticos do próprio imóvel. Desse modo, se o dono
do imóvel tinha um empregado doméstico e não
pagou salário, FGTS, e demais direitos trabalhistas,
ele corre o risco de ter o imóvel leiloado para a qui-
tação desses débitos.Uma outra situação também
pode levar à perda do bem, mas o risco é mais dis-
tante. Um exemplo é quando a pessoa tem dívidas
(que podem ser trabalhistas ou de outra natureza) e
engana os credores vendendo seus bens para fugir
do pagamento dessas dívidas. Nesse caso, essa pes-
soa poderá ter a sua única casa penhorada para
pagar essas dívidas. 

Agora, outra dúvida. Dívidas de empréstimos
podem levar à perda da casa? Em regra, dever che-
que especial ou cartão de crédito, fazer emprésti-
mos pessoais ou deixar de pagar as parcelas do
carro não levam à perda da casa própria, se este for
o único imóvel que a pessoa tem para morar com
sua família. No entanto, deve-se atentar que, se ela
tiver mais de um imóvel, um deles poderá ser usado
para pagar as dívidas.

Fique ligado nos seus direitos! Se estiver pas-
sando por situação similar, procure um advogado.

Coluna Jurídica

Casa própria em risco: veja 5 casos que
podem fazer você perder seu imóvel

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 

Breno Diniz - Geógrafo Ambiental

AMBIENTE 
EM NOTÍCIASMEIO

Classificação dos Resíduos da
Construção Civil no Brasil

A gestão e manejo de resí-
duos da construção e demolição
estão disciplinados, desde 2002,
pela Resolução 307 do Conselho
Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA. 

As legislações recentes, que
regram o saneamento básico e
definem a política nacional para
os resíduos sólidos incorporam
as diretrizes gerais desta resolu-
ção e posicionam suas definições
no arcabouço regratório do sa-
neamento e gestão do conjunto
dos resíduos.

A Resolução de número
307, de 5 de julho de 2002, do
Conselho Nacional do Meio Am-
biente – CONAMA estabelece
diretrizes, critérios e procedi-
mentos para a gestão dos resí-
duos da construção civil,
disciplinando as ações necessá-
rias de forma a minimizar os im-
pactos ambientais.

O Conselho Nacional do
Meio Ambiente – CONAMA é o
órgão consultivo e deliberativo
do Sistema Nacional do Meio
Ambiente-SISNAMA e foi insti-
tuído pela Lei 6.938/81, que dis-
põe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, regulamentada
pelo Decreto 99.274/90.

O CONAMA é composto
por Plenário, CIPAM, Grupos
Assessores, Câmaras Técnicas e

Grupos de Trabalho. O Conselho
é presidido pelo Ministro do
Meio Ambiente e sua Secretaria
Executiva é exercida pelo Secre-
tário-Executivo do MMA.

O Conselho é um colegiado
representativo de cinco setores, a
saber: órgãos federais, estaduais
e municipais, setor empresarial e
sociedade civil

A Classificação dos Resí-
duos da Construção Civil no Bra-
sil se dá através da Resolução de
número 307 da seguinte forma:

Resolução CONAMA 307
Art. 3°: Os resíduos da constru-
ção civil deverão ser classifica-
dos, para efeito desta Resolução,
da seguinte forma:

I – Classe A – são os resí-
duos reutilizáveis ou recicláveis
como agregados, tais como:

a) de construção, demolição,
reformas e reparos de pavimen-
tação e de outras obras de infra-
estrutura, inclusive solos
provenientes de terraplanagem;

b) de construção, demolição,
reformas e reparos de edifica-
ções: componentes cerâmicos (ti-
jolos, blocos, telhas, placas de
revestimento etc.), argamassa e
concreto;

c) de processo de fabricação
e/ou demolição de peças pré-

moldadas em concreto (blocos,
tubos, meios-fios etc.) produzi-
das nos canteiros de obras;

Exemplo de Resíduos da
Construção Civil pertencentes à
Classe A, ou seja, de construção,
demolição, reformas e reparos de
pavimentação e de outras obras
de infraestrutura, inclusive solos
provenientes de terraplanagem.

II – Classe B – são os resí-
duos recicláveis para outras des-
tinações, tais como: plásticos,
papel, papelão, metais, vidros,
madeiras e gesso;

III – Classe C – são os resí-
duos para os quais não foram de-
senvolvidas tecnologias ou
aplicações economicamente viá-
veis que permitam a sua recicla-
gem ou recuperação;

IV – Classe D – são resí-
duos perigosos oriundos do pro-
cesso de construção, tais como
tintas, solventes, óleos e outros
ou aqueles contaminados ou
prejudiciais à saúde oriundos de
demolições, reformas e reparos
de clínicas radiológicas, instala-
ções industriais e outros, bem
como telhas e demais objetos e
materiais que contenham
amianto ou outros produtos no-
civos à saúde.

Bullying - Também pode acontecer na vida adulta e prejudicar sua imagem no trabalho
*Vanessa Arruda

Sempre me perguntam o conceito de bullying e
se as ameaças e constrangimentos morais podem ser
considerados assédio.

A definição mais simples encontrada na internet é
que“Bullyingvem da língua inglesae se refere a todas
as formas de atitudes agressivas, verbais ou físicas, in-
tencionais e repetitivas, que ocorrem sem motivação
evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos,
causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar
ou agredir outra pessoa sem ter a possibilidade ou ca-
pacidade de se defender, sendo realizadas dentro de
uma relação desigual de forças ou poder.”

De acordo com a Psicóloga Miriam Farias “nunca
se debateu tanto o bullying.A série “13 ReasonsWhy”,
por exemplo, é um dos maiores sucessos da história da
Netflix e aborda a prática de maneira desconcertante e
realista.

O bullying é um dos problemas mais graves em
escola de todo o mundo. Segundo a psicóloga, ele pode
aparecer de forma disfarçada, através de brincadeiras,
piadas e “gracinhas”, mas, muitas vezes, se apresenta
através de agressão física, verbal e psicológica.

Os grupos mais vulneráveis ao bullying são os
grupos minoritários, aqueles que fogem do padrão ou
comportamento social, “os chamados diferentes”. O
bullying pode causar problemas de origem emocional,
tais como: baixa autoestima, depressão, isolamento,
exclusão, sentimentos de rejeição, menos valia, até
mesmo suicídio ou homicídio.

“E não são apenas crianças e adolescentes que so-
frem com as atitudes agressivas, intencionais e repeti-
tivas, adultos também podem ser vítimas de bullying.”

Quando acontece no local de trabalho pode pre-
judicar a imagem pessoal frente à equipe de profissio-
nais. Havendo desrespeito, impedimento de se exercer
um cargo de chefia ou de liderança ou de receber uma

promoção, pode, “inclusive trazer sérias consequên-
cias de ordem emocional ou psicológica” e creiam,
pode acarretar um trauma para o resto da vida.

A Psicóloga, Hipnóloga, Professora, Pós-gra-
duada em hipnose clínica e acupuntura, Conferencista
internacional, Palestrante e Coordenadora do ambula-
tório em Psicoterapia com Hipnose ainda esclarece que
“a intensidade e como a pessoa sente a experiência
com o bullying pode determinar um comprometimento
emocional . Há pessoas que conseguem superar e che-
gar na fase adulta com poucas consequências.  Explica
ainda que o tratamento para minimizar as consequên-
cias do bullying pode ser realizado por um psicólogo
que trabalhe com hipnose clínica.

Segundo Miriam, geralmente o agressor que pra-
tica o bullying é uma pessoa com uma boa habilidade
social “podendo ser um líder, uma pessoa comunica-
tiva, são pessoas intolerantes que não aprenderam a
respeitar o outro e, sobretudo, as diferenças. São pes-

soas que precisam de uma ajuda psicológica, embora
não admitam ou não saibam.Através das técnicas de
regressão de memória é possível investigar e tratar os
sentimentos e emoções daqueles que foram submeti-
dos ao assédio moral”.

Acrescenta também que com a tecnologia, algu-
mas pessoas usam a internet para praticar o cyberbul-
lying, que é uma nova modalidade para expressar a
agressão contra o outro.

A diferença ente o bullying e o cyberbullying é
que o bullying é realizado pessoalmente e o cyberbul-
lying é praticado pela internet.

Fonte: Jornalista Thiago Freitas

*Secretária Municipal do Desenvolvimento Social de
Vespasiano, Mestra em Administração, Pós Graduada
em Marketing Político, Graduada em Jornalismo,

Professora Universitária, Poeta e Escritora.
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Lagoa Santa tem 100% de Coleta Seletiva

Escolas promovem Festas Juninas

� LAGOA SANTA

A Prefeitura de Lagoa
Santa deu inícioa uma série
de investimentos em mobi-
lidade urbana na cidade.
Nesta primeira fase, foram
executadas as obras de pa-
vimentação, recapeamento,
retirada de quebra molas e
drenagem pluvial que vão
atender os seguintes bair-
ros: Vila Maria, Várzea,
Joá, Promissão, Santa He-
lena, Lagoinha de Fora,
Santos Dumont, Francisco
Pereira, Recanto da Lagoa,
Vila Santa Cecília, Jardim
Imperial, Aeronautas e
Visão.

A proposta é avançar
cada vez mais nos investi-
mentos relacionados à in-
fraestrutura e mobilidade
urbana da cidade com o ob-
jetivo melhorar a qualidade
de vida e segurança da po-
pulação.

Estes investimentos re-
presentam um avanço signi-
ficativo na mobilidade
urbana ao possibilitar au-
mento da rede de circulação
do transporte coletivo e par-

ticular, maior conforto para
centenas de famílias que es-
peram há anos para chegar
e sair de suas casas sem
transtorno, isso, sem falar
na melhoria de toda a estru-
tura da cidade. 

1ª Fase
Confira as ruas:

�� Vila Maria - Revitaliza-
ção da Avenida Aramita
Matos Pinho com execu-
ção de recapeamento as-
fáltico, nova iluminação
em LED e paisagismo.

�� Promissão – Implantação
da rotatória da Praça da
Bíblia e recapeamento as-
fáltico da Rua Maria Jun-
queira.

�� Santa Helena - Pavimen-
tação das ruas Benedito
Gonçalves, José Alcici,
Marcolino Cruz, Alcides
Marques e Cristo Rei.

�� Joá - Pavimentação das
ruasGoiás, Minas Gerais
e México.

�� Lagoinha de Fora - Im-
plantação da drenagem
pluvial nas ruas Francisco

Ramiro e Henrique Cân-
dido.

�� Santos Dumont - Pavi-
mentação das ruas Lagoa
Santa, Lagoinha de Fora,
Princesa Elizabeth, Sil-
vianópolis e Carlota
Lelis.

�� Francisco Pereira - Im-
plantação da Via de Inter-
ligação entre Av. Conde
Dolabela e Rua Argen-
tina.

�� Recanto da Lagoa - Pa-
vimentação do entorno da
Praça Alfa.

��Vila Santa Cecília - Pavi-
mentação da Rua Santa
Cecília.

�� Jardim Imperial - Pavi-
mentação da Rua Cândido
Viana e recapeamento as-
fáltico da Rua João Paulo
II.

�� Várzea - Recapeamento
asfáltico de parte da Rua
Lindolfo da Costa Viana.

�� Aeronautas - Drenagem
pluvial Rua Ícaro.

��Visão - Drenagem da Ala-
meda das Candeias.

A escolha da data não po-
deria ser mais significativa. A
campanha “ Lagoa Santa
100% Coleta Seletiva” che-
gou às ruas da cidade no dia
05 de junho, Dia Mundial do
Meio Ambiente. A expectativa
e o desafio é grande, princi-
palmente, para a Associação
dos Catadores de Materiais
Recicláveis – Ascamare que
acaba de completar 15 anos.

A Ascamare em parceria
com a Prefeitura passará a
atender 100% da cidade a par-
tir de agora. As rotas foram
modificadas para atingir pon-
tos que ainda não eram con-
templados. Além disso, a
campanha incentivará as pes-
soas a separar o lixo domés-
tico em orgânico e recicláveis.
O engajamento da população
é fundamental para alcançar
esta meta, já que depende dela
separar corretamente em casa
os materiais após o consumo.

Toda essa campanha está
alicerçada sobre o parâmetro

de melhoria da qualidade am-
biental, e possibilidade de am-
pliação de renda para várias
famílias. Trata-se de um es-
forço contínuo para o desen-
volvimento da infraestrutura
da limpeza urbana da cidade
como um todo, já que a coleta
de resíduos impacta direta-
mente no orçamento munici-
pal.

O aumento da verticaliza-
ção e adensamento de algu-
mas áreas aumenta o volume
de resíduos. Hoje, a Prefeitura
gasta mais que arrecada com
o serviço de limpeza urbana.
Quando não há coleta sele-
tiva, o município emprega re-
cursos que poderiam ser
destinados a outras áreas para
enterrar boa parte do material
que poderia ser reciclado.

E não é só desperdício de
dinheiro, mas também de re-
cursos naturais. É prejuízo
para a economia local que
deixa de gerar emprego e
renda. Por isso, a mobilização

e sensibilização da sociedade
é tão importante neste con-
texto.

Só para termos uma ideia
90% dos municípios que tive-
ram reajuste no IPTU este ano
devido ao acréscimo da Taxa
de Coleta de Resíduos, que é
cobrada no IPTU. Em Lagoa
Santa, não houve reajuste,
mas caso não ocorra a redução
dos resíduos sólidos, aumento
da reciclagem e o correto
acondicionamento e descarte
do lixo será preciso repensar
os valores cobrados para a
realização destes serviços.

Lagoa Santa e Ascamare
A implantação da Política

Nacional de Resíduos Sóli-
dos, em 2010, trouxe o im-
pulso necessário para que o
sistema buscasse se estruturar
de maneira mais profissional,
incentivando a responsabili-
dade compartilhada e a articu-
lação entre a indústria, o
governo e a sociedade.

Das mais de cinco mil ci-
dades do Brasil, apenas 1.055
têm programas de coleta sele-
tiva (menos de 20%). Lagoa
Santa já faz parte deste grupo
há 15 anos. E a participação
da Ascamare foi decisiva para
isso.

A mobilização para a for-
mação de uma associação que
reunisse todos os catadores de
recicláveis da cidade ocorreu
após muitas oficinas, seminá-
rios e fóruns sobre lixo e ci-
dadania.

O primeiro Estatuto So-
cial do grupo data de
04/12/2002 e foi oficialmente
registrado em 30/05/2003.
Desde então muita coisa já
mudou; Muitos dos integran-
tes iniciais saíram, outros tan-
tos entraram, em um exercício
constante de aprendizado, tra-
balho em equipe e comparti-
lhamento dos ganhos e das
perdas, próprios do trabalho
de triagem e destinação ade-
quada dos recicláveis.

Mesmo com tantos altos e
baixos, o sistema de coleta ga-
nhou força no município e os
associados mais qualificação
para desempenhar o impor-
tante trabalho da coleta sele-
tiva. Com este apoio,
desenvolvido e negociado ao
longo dos anos, de infraestru-
tura e logística com galpão,
caminhões e motoristas para a
coleta, a associação, hoje, re-
colhe e destina, de forma am-
bientalmente correta, cerca de
80 toneladas de materiais re-
cicláveis por mês.

A Associação, comandada
por mulheres, possui, hoje,
mais de 20 famílias associadas
com muita autonomia e com-
petência na função que desen-
volvem, sendo a única
instituição da região do calcá-
rio que tem qualificação, capa-
cidade, comprometimento e
adequação técnica para atender
grandes empresas que possuem
a exigência de certificação am-
biental em suas atividades.

A metodologia da coleta
segue uma tendência nacio-
nal, que é a separação dos re-
jeitos em apenas dois grupos
distintos, isto é, categoria de
reciclável e o que não é reci-
clável, o que facilita a partici-
pação da comunidade e não
traz transtornos aos catadores
da Associação, pois, todo o
material que chega ao galpão
precisa de uma minuciosa
triagem para separação e pos-
sibilidade de venda dos rejei-
tos.

Ciente da importância
desse trabalho, a Ascamare
em parceria com a SDU pro-
move a coleta porta a porta
em 90% dos bairros da ci-
dade, além de empresas, in-
dústrias e comércios. O
objetivo é chegarmos em
100% do município, em junho
de 2018, e além disso captar-
mos empresas de processa-
mento e reaproveitamento
sustentável, para se instalarem
no município.

Mais mobilidade e
segurança na Cidade
Desenvolvimento urbano em ação

Começou nodia 08 de junho e vai até o dia 15 de julho, a temporada das tradicionais Festas
Juninas das escolas municipais da cidade. São realizadas com muita alegria e animação além, é
claro, de apresentação de quadrilha e muita comida típica. As escolas estão prontas para receber
pais, alunos e toda a comunidade. Participe!

O ponto alto da programação acontece no dia 07 de julho quando 11 escolas estarão promo-

vendo a “festança”.

Veja quais escolas estarão em festa e os horários:

Dia 30/06/18 – sábado
- Escola Municipal Odete Valadares – 9h

Dia 07/07/18 – sábado
- Escola Municipal Antônio de Castro – 8h
- Escola Municipal Cel. Pedro Vieira – 8h30
- Escola Municipal Prof. Claudomira – 8h30

- Creche Menino Jesus – 9h
- Creche Nossa Senhora de Belém – 10h
- Escola Municipal Mércia Margarida Lacerda – 10h
- Escola Municipal Sr. Tito – 10h
- Escola Municipal Dr. Lund – 10h
- CEI Maria dos Anjos – 10h
- Escola Municipal Dona Aramita – 10h

- Escola Municipal Alberto Santos Dumont – 13h

Dia 14/07/18 – sábado
- Escola Municipal Herculano L. de Almeida – 16h

Dia 15/07/18 – domingo
- Escola Municipal Dona Maria Augusta – 10h
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Vespasiano foi destaque
na Microrregional do JEMG

Atletas do Avança Judô
conquistam o terceiro lugar

geral no Campeonato EstadualVespasiano sediou o JEMG
- Jogos Escolares de Minas Ge-
rais de 2018, da Microrregião
Metropolitana C. O evento es-
portivo teve a participação de
oito cidades da Região Metropo-
litana de Belo Horizonte. Esco-
las da rede municipal e estadual
deConfins, Jaboticatubas, Lagoa
Santa, Pedro Leopoldo, Ribeirão
das Neves, Santa Luzia, São José
da Lapa e Vespasiano participa-
ram da edição 2018.

A abertura do evento, reali-
zada dia 23 maio, no ginásio Po-
liesportivo Raimundo Cardoso
da Fonseca, no Bairro Caieiras
foi embalada pelo som da Banda
Jovem de Vespasiano, que tocou
sucessos do funk, como “O
show das Poderosas”, de Anitta
e “Você partiu meu Coração”,
de Nego do Borel, o maestro
Adriano Pimentel surpreendeu o
público, que pediu bis.

Nessa etapa os alunos-atle-
tas participaram nas modalida-
des coletivas (basquete, futsal,
handebol e voleibol) e na moda-
lidade de xadrez, em dois mó-
dulos, nos naipes masculino e
feminino. Os campeões de cada
modalidade coletiva e os 4 pri-
meiros colocados do xadrez se
classificaram para a etapa regio-
nal.O encerramento dos jogos
em Vespasiano aconteceu no dia
27 de maio.

As escolas de Vespasiano
que se classificaram para a pró-
xima etapa regional no Módulo
I foram: Escola Estadual Gui-
lherme Hallais França, nas mo-
dalidades futsal feminino e
Xadrez Masculino. No Módulo
II foram campeãs as escolas:
Estadual Guilherme Hallais
França, na modalidade futsal fe-
minino e volei de Praia Femi-
nino;Estadual Padre José
Senabre, na modalidade de fut-
sal masculino; Colégio Tiraden-
tes da PMMG, na modalidade
xadrez masculinoe Estadual
Francisco Viana, no volei de
praia masculino.

“Vespasiano tem sido um
importante parceiro para o Es-
tado, uma vez que o Município
apresenta uma boa infraestru-
tura, a recepção dos jogos é fan-

tástica, a estrutura física das qua-
dras é excelente e o melhor de
tudo é que as pessoas gostam dos
jogos escolares aqui”, ressaltou
a representante da Metropolitana
C e da Secretaria de Estado da
Educação, Denísia Vieira.

O aluno-atleta João Henri-
que Aviz Salles, jogador de fut-
sal e estudante da Escola
Estadual Padre José Senabre, de
Vespasiano foi o orador na noite
de abertura dos jogos. O adoles-
cente de 17 anos falou da opor-
tunidade em participar da
competição: “Sinto-me muito
feliz em representar minha es-
cola e minha cidade no JEMG,
para quem sonha em ser atleta
profissional, como eu, esta é
uma boa chance de aprender e
de se mostrar para as grandes
equipes”, disse o estudante. 

A prefeita Ilce Rocha exal-
tou a juventude de Vespasiano
que recebe alunos de outras ci-
dades, para que juntos pudessem
promover uma competição de
alto nível.  “É um prazer receber
outras cidades em nosso muni-
cípio e poder mostrar nossa es-
trutura esportiva, que é motivo
de muito orgulho para todos nós.
O que queremos é incentivar a
juventude apraticar esportes,o
que é uma arma muito forte con-
tra a vulnerabilidade social”, de-
clarou a prefeita.

A cidade de Vespasiano,
mais uma vez, foi destaque no
Campeonato Mineiro de
Judô:37alunos-atletas do Pro-
grama Avança Judô, núcleo
Vespasiano,participaram da
competiçãoem etapa única, re-
presentandoo municípiona
AMTC – Arena Minas Tênis
Clube, nesse último sábado,
dia 9 de junho, quando diver-
sos atletas foram classificados
para a próxima etapa mineira.

Ao todo, foram mais de
200 atletas inscritos na compe-
tição que reuniu 19 equipes de
diferentes cidades mineiras.
Vinte e trêsjudocas de Vespa-
siano foram classificados nas
categorias masculina e femi-
nina doSub-9, Sub-11, Sub-13
e Sub-15, levando o núcleodo
Avança Judô Minas ao 3º lugar
geral do torneio.

Foramtrês ouros no Sub-9,
uma prata e dois bronzes
noSub-13, dois bronzes Sênior
e dois troféus no Sub-09 e
Sub-11. Quatorzejudocasal-
cançaram colocaçõesentre pri-
meiro e quinto lugar. 

O Avança Judô MG, que
funciona em Vespasiano, é um
projeto da CBJ – Confedera-
ção Brasileira de Judô em par-
ceria com a Prefeitura de
Vespasiano e Coordenação
Técnica do Minas Tênis
Clube. Para participar do pro-
jeto o aluno-atleta deve ter

idade entre 7e 12 anos estar
matriculado em escola. O
curso de formação de Judô
forma a criança e o adoles-
cente até chegaremà faixa
preta. 

Para Maria Aparecida Oli-
veira Martins, coordenadora
local do núcleo e assistente
técnica do Avança Judô MG, a
conquista da equipe no Cam-
peonato Mineiro é o resultado
de muito trabalho e determina-
ção dos alunos-atletas em con-
junto com seus familiares e
apoio da prefeitura, através da
Secretaria de Desenvolvi-
mento Social.

A coordenadora falou das
dificuldades de se manter um
projeto esportivo com recursos
públicos e agradeceu o incen-
tivo da Prefeitura de Vespa-
siano, “Apesar do momento de
crise financeira que passamos
no País, foi possível levar o
nome do Município a essa
competição de alto nível e
ainda conseguimos classificar

nossa Cidade com importantes
colocações no pódio,”destacou
Maria Aparecida. 

Veja as conquistas dos ju-
docas vespasianenses:

Primeiros lugares:
- Sub-9 masculino: Antô-

nio Henrique Junqueira;
- Sub-9 feminino: Sophia

Eduarda Gomes;
- Sub-11 feminino: Ana

Luísa Silva Galvão.

Segundos lugares:
- Sub-11 masculino: Pierre

Henrique Oliveira Câncio e
Pietro Gabriel Barroso Pi-
nheiro;

- Feminino sub-13: Laura
Vitória Oliveira Câncio.

Terceiros lugares:
- Feminino sub-13: Hevil-

lyCarolinny Alves da Silva e
Maria Luiza Lima;

- Feminino sub-15: Rays-
saGabrielly Nascimento;

- Masculino sub-15: Igor
Gabriel Coimbra Leite.

Quintos lugares:
- Masculino sub-13: Fre-

derico Andrade Teixeira;
- Sub-11:~Nicolas Vicente

Galvão da Silva;
- Sênior feminino: Maria

Cecilia Ramos Custódio Baia
e Ana Júlia Ramos Souza.
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Coluna  do Pescador Paulo Diniz
Colaborou o sr. Mituo Ishihara da 
Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Rio Piquiri

Fernando Didica apresenta seu
dourado; Baltazar pegou um

cachara

A turma foi composta por Baltazar,
Fernando Didica, Abdallah,

Rhana, Carlos Murta, Bernardo,
Flávio Ribeiro e Paulo Diniz

Abdallah e Rhana em frente a
um dos aviãozinhos que

transportaram os pescadores

Mais uma vez fomos ao Pantanal
matogrossense dar umas anzoladas. Desta vez
voltamos ao Rio Piquiri na Pousada do mesmo
nome. Fomos no dia 25 e retornamos no dia 30 de
maio. Foram apenas quatro dias de pesca.

O rio muito famoso por ter muito peixe grande
mas, desta vez, ao contrário do ano passado, não
embarcamos muita coisa.  Fisgamos muitos
dourados mas, como sabemos, no Mato Grosso é
proibido embarcar este peixe. Pegamos muitos
cacharas mas poucos dentro da medida.

O que muito atrapalhou a pescaria foram as
piranhas. Era só o anzol cair na água que elas já

vinham e limpavam os anzóis. Mesmo assim,
trouxemos bastante.

Desta vez a viagem não foi tão tranquila. De
Poconé a Porto Jofre a Rodovia Transpantaneira
com seus 120 kilômetros de terra (ou pantano)
estava totalmente interditada. Era muita água. Para
se ter uma ideia, lá, jacaré estava morrendo
afogado.

Para chegarmos à Pousada Piquiri tivemos que
fretar 3 aviõezinhos Cesna Sky, para 3 passageiros
cada e voarmos sobre o pantanal durante 40
minutos. Teve companheiro que tremeu de medo.
Mas, fomos e voltamos todos sãos e salvos.

Ilha do Bananal – Luciara/MT
O Ademir Leal e o Nerinho de Lagoa Santa,

organizaram a pescaria no Rio Araguaia, Luciara em frente
a Ilha o Bananal. Foram além dos orgnizadores: Robinho e
Robson da Lider Pedras, Edwaldo da Casa de Rações Lati
e Mia, seus primos Gilberto, Fabrício e Estefano, Newton
irmão do Nerinho, Mituo da loja “O Pescador de Lagoa
Santa”, David e Kazuo de B. Hte, Everton e Wander de
Formiga. Sairam de Lagoa Santa no dia 27 de abril,
pescaram nos dias 29 de abril a 4 de maio e retornaram no
dia 5 de maio.

O rio estava ainda muito cheioe em diversos trechos
fora da caixa. Mesmo assim foram fisgados, embarcados e
fotografados 48 pirararas que foram devolvidas para o seu
habitat, além de muitos barbados, palmitos, apapas, dentre
outras especies.

É um local bem distante em torno de1.900 Km. A
viagem foi feita com 3 pick ups e um carro, cansativa, mas
valeu a pena. Não é a primeira vez que foram e pretendem
voltar outras vezes pois é um local que tem a certeza absoluta
de que pegam peixes. Com o rio mais baixo há outras
especies tais como, pintados, bargadas (surubim chicote),
piraibas, cachorras, bico de pato, piaus, corimbas,
matrinchas, jaraquis, etc, que são fisgados constantemente.

Na semana seguinte foram para o mesmo local um
grupo de pescadores de Contagem, que nos informaram que

fisgaram 9 pirararas e 2
piraibas.

No período de 17
deste mês até o dia 26
tam bém foram lá o
pessoal do Grupo dos
9, de Pedro Leopoldo,
coman dados pelo
Tadeu e os seguintes
pes cadoresde Lagoa
Santa: Edilson Ma -
riano, Ken ne dy,
Wander e Belloti e de Pedro Leopoldo e Matozinhos:
Roberto, Dr. Luizinho, Wanderley, Tião, Nelson, Hilton,
Taninho, Zé Cabo e Nem. Fisgaram 9 pirararas, palmitos,
barbados, cacharas, candirus, apapas, cachorras e piabanhas.

O mesmo Tadeu, organizou outro grupo para ir lá no
período de 22 a 30 de junho. Neste grupo o Kioshi da loja
“O Pescador de Lagoa Santa” irá participar.

Luciara fica aproximadamente 1.900 km de Lagoa
Santa, em onibus adpatado para pescaria demora em torno
de 44 horas de viagem com dois motoristas, parando
somente para abastecer o ônibus, os pescadores darem uma
espichadas de pernas de vez em quando. De pick ups ou
carros gasta omesmo tempo, com pernoite.

O Diogo também foi ao Piquiri
O Diogo (ex-Chalanadiminas), também

organizou uma pescaria para o período de 17 a 27
de maio no Rio Piquiri, no Pantanal. Foram além do
Diogo: Geraldo Açai, Sgt Batista, João Batista, João
Bernica, Olemar, Zé de Armando, Zé Carlos,
Valtinho, Torresmo, Paraná, Paulinho, Raimundo,
Tonhão, Zezão, Antonio Pesso, Sorriso e Bie de
Barão de Cocais. Ficararam hospedados em uma

pousada e pegaram muitos tucunares, piraputanga
(matrinchã), dourados, pacus e mandis amarelos de
bons tamanhos. 

O mesmo Diogo organizou tambem outro
grupo para ir no mesmo local no período de 18 a 30
de julho deste ano. Neste grupo o Mituo da loja “ O
Pescador de Lagoa Santa”  e o Marquinhos Baiano
irão participar.

Pantanal 2019
Mituo da loja “O Pescador de Lagoa Santa”,

está organizando um grupo misto para ir no
Pantanal em julho de 2019. É o mês de férias
escolares, para facilitar a participação de
professores (as) e alunos (as), não só para pescar

mas tambem para conhecer as belezas das faunas
silvestres e animais. A viagem é via aerea até
Cuiabá e de onibus especial até Cáceres. A
hospedagem é em barco hotel com toda mordomia.
Informações pelo telefone: 3681-2844.

Robinho e Robson, da Líder
Pedras exibindo uma pirarara

� FUTEBOL

Começou
a Copa do
Mundo de
2018

Teve início no dia
14 de junho a

maior competição
futebolística do
Mundo. São
32 seleções
participando
divididas em 8

chaves. A
partida final
será no dia 15

de julho
às 11 horas.
Veja a tabela

de jogos.


