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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

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

O descerramento da placa inaugural foi feito por autoridades e contou com o pronunciamento da Prefeita Ilce Rocha
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O Rotary Club de Vespasiano está organizando oIIª
Costela Fogo no Chão da cidade. Será neste sábado, dia
26, de 12 às 17 horas, no Centro de Convenções Risoleta
Neves.

O ótimo e completo cardápio inclui além do prato
principal, costela de boi assada em fogo de chão, chur-
rasco de carne de porco, frango e linguiça. Também ha-
verá arroz, farofa e vinagrete. Tudo open food. Bebidas
serão vendidas no local: cervejas, água, refrigerantes,
sucos, caipis e outros drinks.

O convite custa R$50,00 e pode ser adquirido na loja
Girassol – Rua Dr. Ari Teixeira, 493; Lapispel – Rua Dr.
Ari Teixeira, 458 e no Jornal Vespasiano em Notícias -
Av. Pref. Sebastião Fernandes, 419, sala 26, ou com os
rotarianos. Crianças menores de 12 anos não pagam.Uma
ótima Banda foi contratada para animar a grande festa.

Inaugurada nova ponte
sobre o Córrego Sujo

A nova ponte do Bairro
Santo Antônio, em Vespa-
siano, também conhecida
como ponte sobre o “Córrego
Sujo” está em pleno funciona-
mento. A nova estrutura, inau-
gurada dia 12 maio irá
melhorar as condições de trá-
fego na região, que é uma das
principais vias de acesso à área
central da cidade.

O nome escolhido para
esta importante obra, Dona
Laura Cândida da Silva Dru-
mond faz homenagem a uma
antiga moradora que residiu
no bairro por 65 anos, cati-
vando a admiração de quem a
conheceu. 

A obra realizada exclusi-
vamente com recursos do Mu-
nicípio de Vespasianorecebeu
investimento de R$
1.150.000,00, menos da me-

riores às da antiga ponte, que
foi danificada, com as fortes
chuvas de 2016 e foi interdi-
tada pela Defesa Civil. 

Para completar as benfei-
torias, as ruas no entorno
foram recapeadas e as que
ainda eram de terra foram as-
faltadas. Também foi realizada
obras de captação pluvial nas
vias do entorno do córrego.De
acordo com a moradora Nádia
Maria Soares, a principal me-
lhoria quea obra trouxe aos
moradores foi o alargamento
do Corrégo, pois certamente
irá evitar as enchentes ocorri-
das na região. Segundo a auxi-
liar de enfermagem, “a obra
foi de extrema importância,
devido às três enchentes que
invadiram as casas dos mora-
dores, causando muitos
danos”, falou Nádia.

tade do orçamento previsto
pelo DEER. A prefeita Ilce
Rocha lembrou de todo es-
forço empenhado por toda
equipe da Prefeitura de Vespa-
siano, que não mediu esforços
para a realização da obra, uma
vez que infelizmente não con-
seguiu recursos nos governos
federal e estadual, “Isso é de-

dicação, isso é trabalho e reco-
nhecimento. Tudo foi feito
com recursos do próprio muni-
cípio. Falam que é obrigação,
mas outros não fizeram, mas
nós atendemos esse importante
pedido da comunidade”, disse
a prefeita. 

A ponte foi projetada e
executada para tráfego pe-

sado, com estrutura mista, blo-
cos, pilares, arrimos e tabu-
leiro em concreto armado e
vigas metálicas. Foram cons-
truídos gabiões de proteção às
margens do córrego e reali-
zada a abertura da caixa do
córrego, ação que irá contri-
buir para a fluidez das águas
reduzindo o estrangulamento

e os transtornos que existiam
anteriormente, em períodos
chuvosos.

Com 18 metros de com-
primento, a ponte recebeu pas-
sarela para pedestre nos dois
lados, com proteção em
guarda-corpos, acessibilidade
para cadeirantes, passeios em
toda a extensão e largura supe-

IIª Costela Fogo no
Chão será neste
final de semana

Dia das Mães foi comemorado
com muita emoção

Vara de Execuções Penais divulga Edital para
destinação de valores às instituições beneficentes

Uma noite de música de qualidade e de muita alegria, assim
pode ser traduzida a homenagem que prefeitura prestou às mães, no
último domingo, dia 13 de maio, no Praça JK, no Centro da cidade.

As mães foram presenteadas com a apresentação do Coral da
3ª Idade Lia Viana, que como sempre encantou a todos e logo após
aconteceu o sorteio de brindes doados por comerciantes, empresá-
rios, secretários e vereadores. Foram distribuídas rosas em home-
nagem às mães, que continham os números. O sorteio foi
comandado pela Prefeita Ilce Rocha, acompanhada da vice-prefeita

Bete Viana e da Secretária de Cultura Mônica Regina da Cruz, que
parabenizou as mães presentes e agradeceu a presença de todos os
vespasianenses.

O grande momento da noite foi o show da simpática e talentosa
Fafá de Belém (foto), que cantou grandes sucessos como Foi
Assim, Abandonada, Vermelho, Maria Maria, Romaria, É o amor,
Andanças, dentre outros. As famílias presentes prestigiaram o show
e aplaudiram,cantaram e dançaramcom a cantora. Foi uma grande
homenagem oferecida às mães pela Prefeitura de Vespasiano.

O Dr. Fábio Gameiro
Vivancos, Juiz de Direito
titular da 2ª Vara Criminal,
Precatórias Criminais e
Execuções Penais da comarca
de Vespasiano, tornou público
na última quinta-feira, dia 17
de maio, o Edital/2018, para
destinação de Fundo de
Prestações Pecuniárias da
Comarca de Vespasiano, do
qual é gestor, criado pelo
Provimento Conjunto nº
27/CGJ/2013 do Estado de
Minas Gerais, em con -
formidade com a Resolução n°
154/2012 do . 

Podem concorrer aos
benefícios entidades, sem fins
lucrativos, públicas ou pri -
vadas, que tenham finalidade
social ou desempenhem ati -
vidades de caráter essencial à
segurança pública, educação e
saúde. Especialmente as que
desenvolvem atividades liga -
das a ressocialização de

voltados para o desen vol v -
imento educacional, artístico,
cultural, esportivo e profis -
sional, na perspectiva da
formação educativa integral,
atende à população do Morro
Alto, Nova Pampulha e
região.

Para concorrer ao be ne -
fício, as entidades devem estar
regularmente constituídas e em
dia com suas obrigações pe -
rante a lei. É necessário
conhecer e cumprir as regras
estabelecidas no Edital/2018,
disponível em , e apresentar o
projeto, que deverá seguir o
roteiro técnico definido.

Os projetos podem ser
protocolizados, no setor de dis -
tribuição e protocolo do Fórum
de Vespasiano, situado na Ave -
nida Prefeito Sebastião Fer -
nandes, nº 517, Centro, no
período compreendido entre os
dias 18 de maio e 18 de junho de
2018, no horário das 12 h às 18 h.

condenados e à prevenção de
criminalidade.

A prestação pecuniária é
espécie alternativa à prisão,
imposta em casos de delitos
com penas máximas inferiores
à 4 (quatro) anos de liberdade,
em casos em que não tenha
havido violência ou grave
ameaça à pessoa, em que as
circunstâncias sejam favo -
ráveis ao réu, e desde que este
não seja reincidente.

A destinação realizada em
2014/2016, beneficiou várias
organizações sociais da
comarca, como por exemplo,
o Lar de Idosos Nossa
Senhora Auxiliadora, loca -
lizado no bairro Célvia, o
GCRIVA , que tem como mis -
são oportunizar às crianças,
adolescentes e suas famílias
condições para uma vida me -
lhor, através do oferecimento
de programas e projetos



2 - maio - 2018 EEEEMMMM    NNNNOOOOTTTT ÍÍÍÍ     CCCC IIIIAAAASSSS

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

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

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

Colaboradora: Pamella Aguiar  

PPrroopprriieeddaaddee  ddee  
DDiinniizz  ee  VViiaannaa  EEddiittoorraa  LLttddaa..

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

EEddiittoorr  GGrrááffiiccoo::  Ivan Correa de Araujo
Márcio Wander

IImmpprreessssããoo::  Sempre Editora

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

Tiragem: 8.000 exemplares

CCoonnttaattoo  CCoommeerrcciiaall::
Paulo Diniz  - 99981-0806 - Breno Diniz - 99661-0420

E
X
P
E
D
IE

N
T
E

� ARTISTAS DA TERRA

Aloma Batista a serviço da arte e da cultura
*Pamella Aguiar - jornalista

Edite Buéri Nassif
Presidente da F.V.S

Considerando os vários questionamentos e
especulações acerca do funcionamento do Hos-
pital de Vespasiano a atual presidente Dra. Edite
Buéri Nassif presta à comunidade vespasianense
alguns esclarecimentos:

O funcionamento do hospital continua nor-
mal, atendendo em média 3.000 (três mil) pa-
cientes mês, realizando em média 2.800 (dois mil
e oitocentos) internações,1.200 (mil e duzentos)
cirurgias,7.300 (sete mil e trezentos) exames ra-
diológicos e 35.200 (trinta e cinco mil e duzen-
tos) atendimentos ambulatórias ano. 

O serviço de Obstetrícia (partos) é que foi
temporariamente suspenso por falta de condições
estruturais, sendo que o projeto para reabertura
do mesmo já está em fase conclusiva para apre-
sentação à Secretaria Municipal de Saúde. 

Informa ainda que já foi firmada a nova con-
tratualização com o município de Vespasiano,
através da Secretaria Municipal de Saúde e que
os trabalhos e atendimentos continuam em ritmo
de normalidade. Há que se ressaltar que muitos
boatos são divulgados, especialmente o de que o
hospital foi fechado, o que é uma inverdade. 

Vale destacar a importância desta Fundação

não só para a comunidade local, como para os
municípios do no entorno; a mesma, além de
prestar importantes serviços à saúde aos muníci-
pes, é também uma empresa que oferece mão de
obra a quase 200 (duzentas) pessoas entre corpo
clínico, enfermeiros, farmacêuticos, radiologis-
tas, pessoal administrativo, técnicos em diferen-
tes áreas, pessoal da limpeza, e outros. 

É importante que toda comunidade valorize
o hospital local, procurando conhecer o trabalho
sério que ali se desenvolve, através de pessoal
qualificado e comprometido com o bom atendi-
mento à população. Além do atendimento aos
usuários do SUS, mantém Convênios e/ou Parti-
culares com várias empresas e seria bastante sa-
lutar que as empresas sediada no município,
pudessem oferecer seus préstimos, ora firmando
novos Convênios, ora se oferecendo para patro-
cinar a reforma de um apartamento ou enferma-
ria, refeitório, etc. 

As dificuldades operacionais existem, mas
não são exclusivas de nossa Instituição e com o
apoio de todos, continuaremos a lutar para cada
vez mais podermos atender com melhor quali-
dade e melhores instalações à todos que dela pre-
cisarem. 

Venha você também, fazer parte de nossa
equipe e nosso Hospital, só terá a ganhar!

Pamella Aguiar
Jornalista*

Dedicada às artes
desde sempre, Aloma Ba-
tista está constantemente
com projetos voltados para
promover as mais diversas
manifestações artísticas e
torná-las mais acessíveis à
população, principalmente
os jovens.

Artista visual, profes-
sora e arte-educadora, se
graduou em Educação Ar-
tística, com habilitação em
artes plásticas pela Escola
Guignard; em Pintura pela
escola de Belas Artes da
UFMG; em Cerâmica pelo
Ateliê de Erli Fantini e pós
graduou-se em Arte Educa-
ção na UEMG.

Desde o ano passado
ela vem lecionando duas
disciplinas no Palácio das
Artes Nair Fonseca Lisboa,
em Vespasiano, sendo elas
Linguagens Contemporâ-
neas e Expressões Tridi-
mensionais.

A primeira trata de as-
suntos da arte na atualidade
e envolve diferentes mate-
riais e linguagens artísticas.
“Podemos tratar, por exem-
plo, artes visuais com inter-
venções de teatro e
música”, explica. A artista
revela que ela e seus alunos
estão preparando uma per-
formance para o Festival de
Inverno da cidade, que
criará situações para que o
público interaja e reflita
sobre questões da atuali-
dade. 

Já a disciplina Expres-
sões Tridimensionais faz
com que os alunos traba-

lhem com todo o tipo de
forma tridimensional, reali-
zando modelagens em arame,
sabão, argila e outros mate-
riais, sempre com o intuito de
criar objetos e trabalhos se-
guindo o estilo de três dimen-
sões.

Paralelamente às discipli-
nas que leciona no Palácio das
Artes e em outras escolas da
cidade, Aloma também coor-
dena o projeto Photon, desen-
volvido no SESI/Vespasiano e
com o objetivo de analisar as
imagens fotográficas feitas a
partir dos olhares dos estu-
dantes, sobre diferentes temá-
ticas. “A proposta é focar na
linguagem fotográfica a partir
de câmeras de celulares,
criando registros a serem pro-
duzidos a partir dos aplicati-
vos e filtros comuns ao
grupo”, completa.

Com este projeto o
grupo realizou uma exposi-
ção no Teatro SESIMINAS,
Em Belo Horizonte, no ano
de 2014, além de estar cons-
tantemente fazendo experi-
mentações com a fotografia
contemporânea. Ainda esse
ano eles se preparam para
uma exposição marcada
para os meses de agosto, se-
tembro, outubro, também na
capital mineira.

“As fotografias podem
se tornar um recurso didá-
tico de alta eficiência, prin-
cipalmente através das
modernidades que circulam
pelas salas de aula, como os
aparelhos celulares. Envol-
ver os jovens em conceitos
que priorizam a arte como
ideia, forma de reflexão ou
de pensamento criativo é
muito importante”.

Lions Clube retorna da
Convenção Distrital

Inscrições abertas para o
Vestibular Faseh 2018

Fazer a escolha certa do
curso de graduação e da insti-
tuição de ensino não é uma ta-
refa fácil. Essa decisão precisa
ser feita de forma cuidadosa,
baseada em vários critérios.

O corpo docente é um dos
primeiros critérios a ser anali-
sado. Os professores, além de
qualificados, devem ter expe-
riência dentro e fora da sala de
aula e precisam estar prepara-
dos para transmitirem os co-
nhecimentos teóricos, e
também auxiliarem na prepa-
ração do jovem na construção
da sua carreira. 

Infraestrutura é outro
grande ponto a se observar.
Salas de aula bem equipadas,
laboratórios modernos, acervo
completo para pesquisa biblio-
gráfica e programas específi-

cos para o curso desejado, são
essenciais para uma boa for-
mação profissional. 

É importante verificar a
avaliação dos cursos ofereci-
dos pela instituição no Minis-
tério da Educação (MEC).
Assim como as possibilidades
de intercâmbio, pesquisas e
parcerias que favoreçam o de-
senvolvimento dos alunos. O
que será uma possibilidade de
novas experiências, trocas de
conhecimento e novas desco-
bertas.

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 Produ-

ção, Fisioterapia e Medicina.
Seus alunos são inseridos em
atividades práticas na comuni-
dade desde o início dos cursos,
atendendo demandas de Ves-
pasiano e região. Possui labo-
ratórios que oferecem
segurança, tecnologia, equipa-
mentos modernos e manequins
de simulação realística. Uma
estrutura completa com foco
na aprendizagem do aluno e
formação diferenciada para o
mercado de trabalho.

Vestibular FASEH 2018
Inscrições abertas pelo site

www.Faseh.edu.br/Vestibular
Prova de Direito, Enfer-

magem, Fisioterapia e Enge-
nharias: Processo seletivo
agendado

Prova de Medicina: 03/04

Fundação Vespasianense de Saúde

Esclarecimentos ao Público

O Lions Clube de Vespa-
siano, como anteriormente já di-
vulgado, participou da XIX
Convenção Distrital, realizada
em Poços de Caldas, MG, nos
dias 11 a 14 de abril do ano em
curso: “A Convenção do Novo
Século”.

Participaram 40 convencio-
nais, entre sócios e convidados,
sendo que os mesmos ficaram fe-
lizes com o resultado da eleição
de sua atual Presidente CaL Edite
Buéri Nassif, para o cargo de 1ª
Vice Governadora Distrital.

Neste ano, o Clube não foi
premiado no Concurso de Fanta-
sias, mas também não fez feio,
pois o conjunto mereceu muitos
aplausos e elogios, destacando-se
pelo colorido e animação do
grupo na “Noite Indiana”, que foi
uma homenagem ao presidente
Internacional, Dr. NareshArga-
wal que é indiano e que acompa-
nhou toda a programação em
tempo real.

Muito aplaudida a Presi-
dente, em sua apresentação ao
cargo de 1ª Vice Governadora,

que ao lado de seus familiares e
companheiros de clube, se com-
prometeu a continuar desenvol-
vendo o bom trabalho dos seus
antecessores na governança do
Distrito LC-4 que lidera mais de
50 (cinquenta) municípios. 

O companheirismo foi a
marca registrada dos quase 800
(oitocentos) leões participantes
da Convenção.

O Lions Clube de Vespa-
siano, foi o clube anfitrião da 1ª
Plenária, presidida pela Acade-
mia Mineira de Leonismo e a

Instrução Leonística classificada
em 1º lugar neste ano, foi a da
CaL Maria da Saúde Jensen, do
Lions Clube de Lagoa Santa. A
ela nossos parabénspois discor-
reu muito bem sobre “O Perfil do
Leão do Novo Século”. Também
o CL Edelbrando Ramos Ri-
beiro, do Lions Clube de Vespa-
siano, recebeu o título de
Companheiro de Melvin Jones,
que é uma honrariaconcedida a
quem contribui com a Fundação
Internacional de Lions Clube. 

O Lions Clube de Vespa-
siano, retorna às suas atividades
normais, sendo o lema “Nòs Ser-
vimos” o motivo principal de sua
existência. 

Além da eleição da 1ª Vice
Governadora (1ª VGD) o clube
retorna com mais uma associada
em seu quadro, a nova CaL Li-
liane Issa, que foi empossada
pela atual governadora, a DG
Maria das Graças Amaral, e que
teve como madrinha a 1ª VGD
Edite Buéri Nassif. A ela os votos
de boas vindas de todos os com-
panheiros do clube.
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Mais duas escolas foram reformadas
e entregues à população

Seminário sobre assédio é
realizado no Palácio das Artes

Vespasiano sediou Copa
Félix de Jiu-jitsu

O Palácio das Artes Nair
Fonseca Lisboa foi palco, nos
últimos dias 18 e 19 de abril,
do Seminário Municipal de
Saúde do Trabalhador e Traba-
lhadora – Questões de Assé-
dio.  Realizado pela Prefeitura
de Vespasiano, através da Se-
cretaria Municipal de Saúde, o
encontro teve como principal
objetivo o debate sobre as
questões de Assédio no traba-
lho e suas consequências para
a saúde física e mental da
classe trabalhadora. 

A primeira palestra do Se-
minário foi ministrada pelo
médicoDr.Rebouças Botelho
que falou sobre os tipos de As-
sédioe a Saúde Mental. “O As-
sédio é um comportamento
abusivo, um gesto, uma pala-
vra, com oobjetivo de pertur-
bar ou constranger a pessoa.
Contribui para afetar a digni-
dade física e psíquica do indi-
víduo, através de um ambiente
intimidativo, hostil, degra-
dante, humilhante ou desesta-
bilizador. Afeta homens,
mulheres e crianças, podendo
surgir em diversos contextos,
em casa, no trabalho, na es-

cola”, explicou o médico.
O advogado Dr. Antônio

Moreira de Souza (foto) profe-
riu a segunda palestra que teve
como tema: Assédio, como
lidar com esse problema e seus
aspectos jurídicos. O advo-
gado colocou sugestões de
como lidar com o assédio
moral, as repercussões e con-
sequências jurídicas desse tipo
de assédio e asimplicações que
refletem no direito administra-
tivo, civil e até no direito
penal. “Os desdobramentos do
assédio moral podem ser,
desde indenização por dano
moral até condenação do
agressor no âmbito crimi-

nal.Pode-se, deste modo afir-
mar, que o aspecto jurídico
consiste em eficiente meca-
nismo no combate ao assédio
moral”, concluiu Dr. Antônio. 

Para Silvana Alagia de Al-
meida (foto), organizadora do
evento, “o seminário foi muito
bom porque abrangeu todos os
aspectos, tirou dúvidas dos
funcionários e estabeleceu o li-
mite entre assédio e cobrança
de trabalho.O assunto é muito
útil, tanto para as relações de
trabalho quanto para a nossa
vida, nosso dia a dia, para sa-
bermos como nos comportar
em caso de bullying e assé-
dio”, finalizou Silvana.

No último dia 8 de abril, a
Equipe Irmãos Félix realizou a
Copa Félix de Jiu-jitsu no Po-
liesportivo Raimundo Cardoso
da Fonseca, em Vespasiano. O
ginásio ficou lotado de atletas
e público, que foi prestigiar e
conhecer um pouco mais sobre
o esporte, também conhecido
como a arte suave.

Os participantes foram
unânimes em elogiarema es-
trutura montada pelos organi-
zadores do evento. Foram 19
equipes participantes, com o
envolvimento direto de mais
de 250 atletas, sendo 198 ins-
critos para a competição, vin-
dos de diversas cidades de
Minas Gerais, o que com-
prova, a cada dia, o cresci-
mento do Jiu-jitsu em Minas. 

Um dos organizadores, o
professor e faixa preta sexto
grau, Kennis Félix destacou
que, quem esteve presente
pode assistir grandes lutas, que

começaram com os atletas in-
fantis até os adultos. “Foi uma
grande demonstração entre
atletas masculinos e femini-
nos, desde faixas brancas até
pretas. O evento teve como ob-
jetivo divulgar o esporte, valo-
rizar o espírito esportivo e o
respeito entre atletas e acade-
mias. Mas, acima de tudo mos-
trar que o Jiu-jitsu é uma arte

que valoriza o equilíbrio do
corpo e da mente, ensina disci-
plina, respeito, autocontrole,
concentração e melhora a
coordenação motora. Quem
quiser conhecer mais de perto
venha nos visitar e fazer uma
aula experimental. Estamos lo-
calizados na Rua T, 76, no
Morro Alto, em Vespasiano”,
finalizou o professor.

Escola Municipal Bárbara
Maria Salomão

Para encerrar a segunda
etapa da entrega de obras de re-
forma das escolas municipais, a
Prefeitura de Vespasiano reali-
zou uma concorrida solenidade
na Escola Municipal Bárbara
Maria Salomão, entre os bair-
ros Bonsucesso e Nova Pam-
pulha. A quadra da escola ficou
pequena para receber a comu-
nidade escolar, familiares de
Bárbara Salomão e autoridades.
A Corporação Musical Nossa
Senhora de Lourdes abrilhan-
tou a festa que também contou
com a apresentação de números
artísticos muito bem elabora-
dos, que encantaram a todos os
presentes. 

A comunidade escolar foi
unânime em dizer que a escola
ficou linda e está muito bem
cuidada. Foi construído muro
de arrimo para contenção em di-
versas partes do prédio, feitas
revisões em todo o telhado. A
quadra recebeu nova pintura, re-
forço no alambrado, revisão no

telhado e o vestiário atrás da
quadra foi totalmente refor-
mado. Foram realizadas re-
visões hidráulica e elétrica. A
sala de artesanato que havia
sido destruída por um incêndio
foi totalmente reformada. Para
proteger os alunos da chuva, foi
construída uma cobertura em
telhado cerâmico interligando
os blocos. A sala de vídeo rece-
beu novo piso em porcelanato e
a sala de alimentação dos fun-
cionários ganhou uma bancada
em granito, novo piso e revesti-
mento em azulejo. A escola

também ficou mais bonita com
o plantio de grama, a construção
de um espaço para horta, colo-
cação de passeio de piso
podotátil e com a pintura feita
em toda a extensão do prédio.

A Prefeita Ilce Rocha em
seu pronunciamento destacou a
importância da participação da
família junto à escola. “Esta-
mos investindo na educação
porque sabemos da importância
desta área na vida de nossas cri-
anças e adolescentes. Vamos re-
formar todas as escolas da rede
municipal de ensino para dar
mais conforto para nossos
alunos. Vejo com muita alegria
a participação das famílias dos
alunos desta escola, obrigada
pela presença de vocês”.

Ainda neste semestre
começa a terceira etapa de en-
trega das obras de reforma de
outras escolas e estarão ini-
ciando a reforma de outras.
Todas as escolas e creches mu-
nicipais entrarão neste pacote

de reformas. “Também já estão
em fase de estudo para licitação
a construção de novas escolas e
creches municipais”, enfatizou
a prefeita.

Escola Elza Maria
Drumond Toledo

A Escola Municipal Elza
Maria Drumond Toledo, no
Bairro Caieiras, esteve em
festa no dia 14 de abril. A
Prefeitura de Vespasiano entre-
gou as tão esperadas obras de
reforma e ampliação da escola.
Foi um dia de muita alegria e
emoção. Pais, mães, alunos,
professores, servidores da edu-
cação e autoridades estiveram
reunidos para a solenidade ofi-
cial. A solenidade contou com
a apresentação especial do
Bios - Bombeiro Instrumental
Orquestra Show, da Academia
de Bombeiros Militar de Minas
Gerais, que executou o Hino
Nacional e diversas apresen-
tações musicais. Os alunos da

escola também apresentaram
números artísticos que encan-
taram os presentes.

A Diretora da escola,
Telma Alves da Silveira e a
representante da comunidade
escolar, Kátia Miranda An-
drade Santos agradeceram à
Prefeita Ilce Rocha pela tão
sonhada reforma e ampliação
da escola, afinal as crianças
passam grande parte de suas
vidas na escola.

A Escola Elza Maria foi
contemplada com uma grande
reforma e ampliação. Os ban-

heiros receberam revestimen-
tos nas paredes, novo piso,
novas divisórias e portas. A co-
zinha foi revestida da parede
até o teto, ganhou nova ban-
cada em granito e novo piso
em porcelanato. A despensa foi
ampliada, novas prateleiras in-
staladas e colocado novo piso
em porcelanato. Também rece-
beram novo piso polido a área
do refeitório, o corredor e a en-
trada da escola. Foi construído
muro de arrimo e o muro
frontal da escola. Uma nova
área coberta para atividades es-
colares e um depósito para ma-
terial de limpeza foram
construídos. Foram realizadas
revisões em todo o telhado,
com troca de telhas, rufos e
calhas. A quadra recebeu nova
pintura e reforço no alambrado.
Foram realizadas revisão
hidráulica e elétrica geral.

A escola também ficou
mais bonita com o plantio de
grama, com o passeio de piso
tátil e com a pintura feita em
todo o prédio.

Prefeita Ilce Rocha e outras autoridades descerraram a placa inaugural sob aplausos do público presente
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Luta Antimanicomial é meta do Prefeito Rogério Avelar
� LAGOA SANTA

O movimento da Luta An-
timanicomial foi instaurado
em 1987 e deu visibilidade ao
lema “por uma sociedade sem
manicômios”. Trinta e um
anos depois, a luta continua e
em Lagoa Santa, a data será
lembrada com oficinas espor-
tivas e apresentações de teatro,
dança, exposição e venda dos
produtos das oficinas terapêu-
ticas de trabalho manual, no
período de 14 a 18 de maio.

A programação dedicada à
promoção de diversas formas
de cuidado da saúde mental foi
especialmente pensada para
acolher as pessoas em sofri-

mento, garantindo a elas a in-
clusão social. Como todo cida-
dão, estas pessoas têm o direito
fundamental à liberdade, a
viver em sociedade, além de re-
ceber cuidado e tratamento sem
que para isto tenham que abrir
mão de sua cidadania.

Saúde Mental
ganha mais força
O serviço de Saúde Men-

tal foi reestruturado e am-
pliado. As Policlínicas
Regionais passam a contar
com um ambulatório especí-
fico para os cuidados da
Saúde Mental sob a supervi-

são de um médico psiquiatra.
A iniciativa faz parte da des-
centralização dos serviços re-
lacionados à Saúde Mental e
tem como objetivo levar para
mais próximo da população
estes atendimentos médi -
cos. A partir de agora, quem
necessitar do atendimento
não precisará se deslocar até
o Centro de Atenção Psicos-
social (CAPS), o paciente
será atendido na própria uni-
dade de saúde e, caso neces-
sário, será encaminhado ao
CAPS ou ao ambulatório de
saúde mental localizado nas
policlínicas.

Confira a programação
Dia 14/05
9h30 - Abertura
10h - Oficina Artes
11h - Encerramento

Dia 15/05
9h30 às 11h - Oficina de Basquete

Dia 16/05
9h30 às 11h00 - Oficina de Ginástica

Dia 17/05
9h30 às 11h00 - Oficina de Dança
Dia 18/05
Encontro Praça Dr. Lund com apresentações
de teatro, dança, exposição e venda dos pro-
dutos das oficinas terapêuticas de trabalho ma-
nual. E ainda, blitz educativa para
conscientizar a população sobre o tema:
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes.

As oficinas acontecem no espaço do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Mário Casassanta.

Mais informações: 3688-2234.

Corpo de Bombeiros tem
sede em Lagoa Santa

Prefeitura disponibiliza a emissão
online de taxas de Protocolo

Uma das maiores demandas
da cidade, pelo menos nos últi-
mos 30 anos, agora é uma reali-
dade. A tão esperada unidade do
Corpo de Bombeiros Militar de
Lagoa Santa será instalada no
município e começa a operar a
partir do dia 24 de maio.

O esforço conjunto da Pre-
feitura, Governo de Minas Ge-
rais com os parceiros Acolasa e
JRN Tintas, trouxe para a cidade
sua primeira Fração do Corpo de
Bombeiros que neste primeiro
momento funcionará em uma
sede localizada no bairro Pro-
missão, até que a construção da
sede definitiva da corporação
próxima a Orla da Lagoa seja
concluída. Composto por um
efetivo militar altamente qualifi-
cado e preparado para realizar
atendimentos em situações ad-
versas, o Corpo de Bombeiros
de Lagoa Santa traz para a ci-

dade e toda a região a garantia de
excelência nos trabalhos de pre-
venção, combate a incêndio, de-
fesa civil, resgate e busca e
salvamento.

Sede definitiva
A sede definitiva da corpo-

ração ficará estrategicamente
instalada a 200 metros da orla da
Lagoa Central, em uma área de
6.500m², com acesso rápido e
fácil para as principais vias que
cortam o município e ligam à

MG-010. Sua estrutura contará
com moderna área operacional,
viaturas de combate a incêndio,
veículos especiais para salva-
mento de vítimas de acidentes de
trânsito e ambulância do resgate.

Com a missão de proteger e
salvar vidas, o Corpo de Bombei-
ros Militar de Lagoa Santa será o
aliado da população nas horas in-
certas e a mão forte que agirá nas
situações de emergência. Corpo
de Bombeiros Militar - O amigo
certo nas horas incertas.

Imagem do projeto da sede definitiva

A Prefeitura de Lagoa
Santa, em constante processo
de modernização, disponibili-
zou no portal do cidadão a
emissão de guias de taxa de
Protocolo e Certidões em
geral. A medida tem como ob-
jetivo trazer comodidade para
o contribuinte e rapidez na uti-
lização dos serviços de Proto-
colo.

A partir de agora, com o
acesso online a emissão das
guias, o contribuinte não pre-
cisa mais se deslocar ao setor
de Protocolo para emiti-las e,
de imediato já consegue provi-
denciar o seu pagamento nos
bancos credenciados ou lotéri-
cas, deslocando-se ao setor
uma única vez com a docu-
mentação completa e pronta
para protocolar.

O acesso as guias é feito
diretamente via o Portal do
Cidadão da Prefeitura e neces-

sita que o requerente tenha Ca-
dastro de Contribuinte, este ca-
dastro é realizado presen-
cialmente no setor de proto-
colo.

A Taxa de Protocolo é
uma guia de valor único e se
destina a abertura do processo
e a Taxa de Certidão tem a
opção de variar o valor de
acordo com a quantidade de
Certidões solicitadas. Neste
primeiro momento estão sendo
disponibilizadas as taxas de
expediente para abertura de
processo (Tributo - Protocolo)
e as taxas de Certidões em
geral (Tributo - Certidão).

Encontram-se disponíveis
no portal as taxas de emissão
de guias referentes as certidões
como: Certidão de Informação
Básica, Certidão de Número,
Certidão de Zona Urbana, Cer-
tidão de Demolição,Certidão
de Não Passível de Licencia-

mento Ambiental, Troca de
Numeração Oficial e para a
expedição.

Também está disponível a
taxa para expedição de Decla-
rações e Certidões em Geral
que é utilizada para Certidão
de Período de Lançamento,
Certidão de Denominação de
Logradouro,Certidão de Ori-
gem de Imóvel, Certidão de
Quitação de ITBI, Certidão de
Valor Venal do Imóvel, Certi-
dão de Não Lançamento de
IPTU, Certidão Negativa de
Débito para Fins de Inventário,
Certidão Negativa de Débitos
(IPTU), Certidão Ampla:
IPTU/ISSQN/Dívida Ativa.

A Prefeitura mais uma vez
inova e traz mais agilidade na
prestação de serviços do setor
de Protocolo e otimização de
tempo para o contribuinte.

Mais informações pelo
telefone (31) 3688-1323.
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Paulo Diniz em Sociedade
Uma noite memorável, regadaà cultura,

arte, solidariedade e emoção!
Essa é a melhor definição para a noite do lançamento do livro No

caminho dos Lírios do Brejo, da grande amiga Alicina Viana de Assis
Fonseca, no dia 5 de maio, no Palácio das Artes Nair Fonseca Lisboa.

No primeiro bloco do evento, a autora se apresentou e fez um
breve resumo sobre a criação do livro. Na sequência, o talentoso ator
Marcelo do Valefez a leitura de alguns textos levando a plateia a se
emocionar. Márcia Alves, Vitória Laporaes e Alexandre Zuppo tam-
bém deram um show com apresentações musicais de alto nível. 

Não faltaram os agradecimentos por parte da família da au-

tora, através da sua prima Alicina Salomão, Ruizinho e de sua filha
Letícia.

Toda a renda obtida com a venda dos livros foi revertida para a
Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes.

Em seguida, foi servido um coquetel e a autora iniciou a noite de
autógrafos. O que se ouvia dos presentes foram inúmeros elogios e
muitos disseram que há muito não se via um evento tão importante
na vida cultural e social da cidade.

Veja algumas fotos do acontecimento. 

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  MMAAIIOO
Dia 01 – Amaurita Helena Valle Fernandes; Dia 02 – Marco
Aurélio Dada Durães, Marcos Lúcio Nassif, José da Paixão,
José Luiz Durães; Dia 03 –Dércio Soares Fonseca; Dia09 –
Herbert Andrade Prudente Aquino, Marcela Sachetto Guima-
rães Fonseca Costa; Dia 10 - Armando Beghini; Dia 11 – Luiz
Cláudio Fonseca; Dia 12 – Rosângela Oliveira Machado; Dia
13 – Sebastião Rodrigues Bastos Filho, Marilúzia Fonseca
Silva, Neli das Graças Santos Alves; Dia 14 – Regina Ângela
Rios Fonseca; Dia 16- Aécio Batista Alves Junior; Dia 17 –
Vânia Luzia Oliveira Carvalho; Dia 18 – Edmundo Rocha,
Amarildo Cruz, DelmaDrumond dos Santos, João Pedro Rocha
Felipe; Dia 20 – Viviane Andréa Vieira, Cláudio Pimenta Murta
Jr; Dia 23 – Marilda Fonseca Satiro; Dia 24 – Laís Fonseca
Lima, Ângelo Xavier Fonseca; Dia 25 –Nivaldo Gelmini; Dia
26 - Luciana Fischer Oliveira; Dia 28 –Marco Antônio Costa
Diniz, Antônio Machado Rocha; Dia 29 –Jackson Oliveira Fe-
lipe; Dia 30 –Maria Cristina Viana; Dia 31 – João Batista Pei-
rote Guimarães, Gabriela Fonseca Satiro, Elaine Pereira.     
A todos, os cumprimentos do Jornal Vespasiano em Notícias

com o desejo de muita paz, saúde e prosperidade!

Dom Otto comemora
Dia dos Namorados
A direção do Restaurante Dom Otto di-

vulgando a programação de seus happy hours
sempre às sextas-feiras de junho. No dia 12,
promovem a Noite Especial dos Namorados
com Aline Terra e Betho Gilson que se apre-
sentam com estilos românticos.

Veja a programação completa para junho/2018:
Dia 25/05 – Mauricio Urutau – Voz e violão – Pop Rock na-

cional e internacional
Dia 01/06 – Carlos Timponi&Deth Viana – Voz e teclado –

MPB e diversos estilos
Dia 08/06 – Cristiano Duarte – Voz e violão – Sertanejo uni-

versitário e diversos estilos
Dia 12/06 (Terça feira) – Noite Especial dos Namorados com

Alinne Terra e Betho Gibson – Voz e violão em diversos estilos
românticos

Dia 15/06 – Felipe Santos – Voz e violão – O melhor do sertanejo
Dia 22/06 - Welisson Alves – Voz e teclado/violão – Diversos estilos
Dia 29/06 – Maurício Urutau – Voz e violão – Pop Rock na-

cional e internacional

Quero agradecer aos amigos que, por ocasião de minha
crise de vesícula (pedras) se solidarizaram comigo através de
telefonemas, whatsapp e visitas. Foi uma crise brava que me
levou à cirurgia. Agora, tudo bem. Obrigado a todos pelo apoio,
incentivo e desejo de recuperação.

Minha vesícula



O que é herpes?
Herpes é uma doença infecto-

contagiosa causada pelo vírus herpes
simples (HSV-1 e HSV-S). A doença
não tem cura, mas existe tratamento,
controle e prevenção das crises. Se
não for tratado adequadamente, o
herpes simples pode trazer compli-
cações ao organismo. Além disso, o
tratamento para o herpes pode redu-
zir o risco de transmissão da doença.

Herpes labial
Em 80% a 90% dos casos, o

herpes labial ocorre pelo contágio
do HSV-1, porém, em alguns casos,
o contágio pode ser causado pelo
HSV-2. A primeira infecção ocorre
mais frequentemente na infância,
mas pode acontecer em qualquer
fase da vida, por meio do contato
com a saliva ou de outras secreções
contaminadas. Geralmente, a mani-
festação da crise inicia-se com co-
ceira e ardência no local em que
surgirão as lesões. São mais comuns
nos lábios, porém também ocorrem

no nariz, no queixo, na gengiva, e no
céu da boca. A seguir, formam-se
pequenas vesículas agrupadas como
em um buquê sobre uma área aver-
melhada e inchada. As vesículas
rompem-se liberando líquido rico
em vírus e formando uma ferida.

As lesões do herpes labial ge-
ralmente desaparecem em cerca de
duas semanas.

Formas de contágio
do herpes labial

Direto
Beijo; sexo oral; gotinhas de saliva

liberadas ao falar e manipulação da
parte interna da boca (principalmente
em dentistas).

Indireto
Dividir talheres, copos e batom

e qualquer contato com a pessoa que
esteja com o vírus ativado que possa
transmiti-lo.

Herpes genital
O herpes genital é uma Doença

Sexualmente Transmissível (DST),

em que 80% a 90% dos casos são
causados pelo HSV-2; no entanto, o
contágio também pode ocorrer por
meio do HSV-1, sendo que a pri-
meira infecção ocorre normalmente
na puberdade, com início da vida se-
xual. Na crise, seu sintoma tipica-
mente aparece como uma ou mais
vesículas sobre ou em torno dos ge-
nitais e do reto. As vesículas rom-
pem-se e deixam feridas que podem
levar de duas a quatro semanas para
cicatrizar. A transmissão ocorre du-
rante as relações sexuais. O uso de
preservativos (camisinhas) diminui,
mas não elimina o risco de contágio.

Fatores desencadeantes
do herpes simples

Exposição intensa ao sol;
Baixa imunidade do organismo;
Fadiga mental: estresse, ansie-

dade, tensão pré-menstrual (TPM);
Fadiga física: noites mal dormidas;
Período menstrual;
Trauma local;
Quadros de febre.

Sintomas na crise
Coceira;
Ardência;
Vermelhidão;
Inchaço;
Pequenas vesículas em forma

de buquê ou cachos de uva. O rom-
pimento das vesículas provoca feri-
das no local.

Tratamento
e prevenção

O herpes simples não tem cura,
mas tem controle, tratamento e pre-
venção. O tratamento do herpes
simples, durante as crises, é feito
por meio de medicamentos antirre-
trovirais, que podem ser oral (com-
primidos) ou tópico (cremes ou
pomadas). O tratamento antirretro-
viral oral inibe a replicação do vírus
e diminui os sintomas e a duração
das lesões. O tratamento tópico
forma uma película que protege as
lesões do ambiente externo. No en-
tanto, esses tratamentos têm ação li-
mitada no controle de recidivas.
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CCuulliinnáárriiaa

VN  MULHER Elzinha Viana

Quando fizer um assado, coloque junto no forno uma vasilha refratária
cheia de água para evitar que a carne resseque. 

Os bifes dourarão mais rápido se você acrescentar uma pitada de açúcar
no óleo de fritura.

Para o bife à milanesa ficar com aquela casquinha crocante, você deve
passar os bifes na farinha de trigo, depois nos ovos batidos e por último na fa-
rinha de rosca.

Para que não respingue gordura da fritura dos bifes, ponha um pouco de

óleo na carne na hora de temperá-la. Depois
coloque-a numa panela e não use mais o óleo.

O bife ficará mais macio se você juntar
ao tempero um pouco de óleo.

Para evitar que os bifes encolham ao fri-
tar, use margarina, em vez de óleo.

O bolo de carne moída ficará mais gostoso se a carne for moída com um
pouco de toucinho defumado.

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr    --  CCaarrnneess

“Família é prato difícil de preparar.
São muitos ingredientes. 
Reunir todos é um problema...
Não é para qualquer um. 
Os truques, os segredos, o imprevisível. 
Às vezes, dá até vontade de desistir...
Família é prato que emociona. 
E a gente chora mesmo. 
De alegria, de raiva ou de tristeza. 
O pior é que ainda tem gente que acredita na

receita da família perfeita. 
Bobagem!
Tudo ilusão!
Família é afinidade, é à Moda da Casa. 
E cada casa gosta de preparar a família a seu jeito.

Há famílias doces. 
Outras, meio amargas.
Outras apimentadíssimas.
Há também as que não têm gosto de nada,

seria assim um tipo de Família Dieta, que você su-
porta só para manter a linha. 

Seja como for, família é prato que deve ser
servido sempre quente, quentíssimo. 

Uma família fria é insuportável, impossível
de se engolir.

Enfim, receita de família não se copia, se in-
venta. 

A gente vai aprendendo aos poucos, improvi-
sando e transmitindo o que sabe no dia a dia. 

Muita coisa se perde na lembrança. 

Aproveite ao máximo.
Família é prato que, quando se acaba, nunca

mais se repete!

Família: 
Feliz quem tem e sabe curtir, aproveitar e va-

lorizar...”
Família é projeto de Deus!
Então...
Amem-se, 
Perdoem -se, 
Aceitem-se, 
Tolerem-se 
e vivam como se hoje fosse o último dia que

vocês vão estar com a sua família.”

MMeennssaaggeemm  --  Trechos do livro “O Arroz de Palma”, de Francisco Azevedo

Ingredientes:
� 1 pacote de massa de pastel
� 300g de mussarela
� 300g de presunto
� 250g de requeijão cremoso
� 1 lata (350g) de massa de tomate
� 2 caixas de creme de leite (400g)
�Alho
� Cebola
� Orégano
� Sal

Modo de preparo:
Leve ao fogo em uma panela o alho, a cebola, o
sal, orégano, a massa de tomate, adicione um
pouco de água e por último o creme de leite.
Faça um molho (o molho deve ficar um pouco
liquido), reserve.
Abra a massa, corte no tamanho que desejar e re-
cheie com uma colher bem cheia de requeijão,
mussarela e presunto.
Enrole e depois corte em rodelas pequenas, re-
pita esse processo até acabar a massa.
Distribua as rodelas em uma forma de vidro,
jogue por cima o molho reservado (as rodelas
tem que ficar totalmente cobertas) feche com
papel alumínio.
Leve para assar na temperatura de 180° por 45
minutos ou até a massa estar bem cozida.

SSaaúúddee  --  Herpes simples

Rondelli com
massa de
pastel

Ingredientes:
� 200g de morangos frescos picados (reserve os

mais bonitos para deco-
ração)

� 2 latas de leite condensado
� 2 latas de creme de leite
� 2 barras de chocolate meio amargo
� 2 colheres de manteiga ou margarina

Modo de preparo:
Em uma panela, misture leite condensado e a
manteiga ou margarina.
Mexa bem até aparecer o fundo da panela e des-
ligue.
Acrescente 1 lata de creme de leite, misture bem
e coloque no fundo da travessa.
Coloque os morangos picados por cima.
Derreta as barras de chocolate em banho-maria,
ou no micro-ondas, mexendo a cada 30 segundos.
Misture com o creme de leite e coloque por cima
dos morangos.
Leve à geladeira por 2 horas.
Decore a seu gosto.

Doce sedução
morango e
chocolate

meio amargo
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Existe uma prática muito comum realizada pelas Institui-
ções Financeiras que é a retenção, no todo ou em
parte, do salário do cidadão, a fim de compensar

dívidas existentes entre o correntista e o banco.
Mas isso é legal?
O salário consiste na contraprestação devida pelo

empregado em razão dos serviços prestados no desen-
volvimento de um vínculo empregatício. Trata-se, por-
tanto, de importante meio de sobrevivência para boa
parte das pessoas, configurando-se muitas vezes como o
principal- ou mesmo - o único meio de obtenção de
renda.

O Código de Processo Civil em seu art. 833, inciso
IV, estabelece que:“são impenhoráveis os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por libera-
lidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal”.

Na própria legislação processual, contudo, há ex-
ceções à regra da impenhorabilidade salarial. O §2º do ci-
tado preceptivo dispõe que a impenhorabilidade do
salário ‘’não se aplica à hipótese de penhora para pa-
gamento de prestação alimentícia, independentemente
de sua origem, bem como às importâncias excedentes a
50 (cinquenta) salários-mínimos mensais’‘. Em outras
palavras, admite-se expressamente a penhora do salário
em duas situações: a) para pagamento de pensão ali-
mentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50
(cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo. Destaca-se
que a penhora não incidirá sobre o todo, mas apenas
sobre o que exceder o valor mencionado pelo legislador.

Cabe destacar também que a penhora de bens não se
confunde com o desconto consignado. A penhora é me-
dida judicial, que exige análise de um juiz, aplicando - com
ou sem - a autorização da parte. Já o desconto consignado,
por outro lado, é medida extrajudicial, que depende de au-
torização expressa do consumidor nesse sentido. 

Nos contratos bancários, havendo pactuação ex-
pressa, admite-se o desconto por consignação. Tal pre-

visão, contudo, não possibilita, por si só, a penhora do
salário do devedor. Isto porque, o desconto decorrente
de consignação, que, como dito, configura-se como me-
dida extrajudicial que não pode ser confundida com a pe-
nhora de bens, que é efetivada na esfera judicial.

A propósito da matéria, o colendo STJ já decidiu que
‘’a jurisprudência da Casa tem entendido que, em contra-
tos bancários, havendo pactuação expressa, é possível o
desconto por consignação de até 30% das verbas salariais
recebidas pelo contratante. Situação diversa é a penhora
sobre proventos e salários do devedor, tendo em vista a ab-
soluta impenhorabilidade... a qual, em princípio, só pode
ceder vez para a satisfação de crédito alimentar’’ (EDcl
no REsp 1284388/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 24-04-2014, DJe 30-04-2014).

Assim sendo, não havendo autorização expressa do
cidadão, não pode a Instituição Financeira reter tais va-
lores. A prática é completamente ilegal, sendo cabível,
inclusive, danos morais.

Ademais, ainda que haja a autorização do consu-
midor, deve a Instituição se limitar a retenção da quantia
de 30% (trinta por cento) das verbas salariais recebidas
pelo contratante, conforme vasta jurisprudência sobre o
tema.

Quanto ao contrato de mútuo, temos a súmula 603,
do Superior Tribunal de Justiça, que esclarece que: “É
vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão,
os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista
para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que
haja cláusula contratual autorizativa, excluído o em-
préstimo garantido por margem salarial consignável,
com desconto em folha de pagamento, que possui re-
gramento legal específico e admite a retenção de per-
centual.” Em outras palavras, o Banco não pode
descontar verbas de natureza salarial depositadas na
conta bancária para quitar mútuo comum, ainda que haja
cláusula autorizativa. Enfatiza-se que nesses casos é ve-
dado o desconto em qualquer percentual, seja ele de
10%, 20% ou 30%, a prática será abusiva.

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

Coluna Jurídica

Prática Abusiva: fique ligado!

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

Deliberação normativa promete desburocratizar
licenciamento ambiental em Minas

Uma d a s  n o v i d a d e s
da DN 217/2017, que
entra em vigor nesta

terça-feira, é a possibilidade de
agendamento eletrônico de ser-
viços ligados ao Sistema Esta-
dual de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos.

A gestão ambiental em
Minas Gerais vai contar agora
com um pacote, ferramentas e
normas lançadas pelo governo
estadual que prometem inovar
a prestação de serviços do Sis-
tema Estadual de Meio Am-
biente e Recursos Hídricos
(Sisema). Entra hoje em vigor
a Deliberação Normativa (DN
217/2017), que apresenta
novas classificações com rela-
ção ao porte, potencial po-
luente e localização dos
empreendimentos, com maior
agilidade do processo de licen-
ciamento ambiental, sem perda
das exigências técnicas legais.
Entre as novidades está a pos-
sibilidade de agendamento ele-
trônico de serviços. “A
modernização se relaciona, de
um lado, com a criação de fer-
ramentas de gestão e de tecno-
logia de informação, que
deixará a análise de processos
muito mais ágil e, de outro,
com a valorização da carreira
dos servidores. Começam a
valer o novo sistema eletrônico
de entrada de processos de li-
cenciamento simplificado pela

internet, a plataforma de Infra-
estrutura de Dados Espaciais
(IDE-Sisema), que possibilita o
planejamento do melhor local
para implantação dos empreen-
dimentos antes mesmo de se
começar o processo de licen-
ciamento, evitando intervenção
em áreas sensíveis do ponto de
vista ambiental, e ainda novas
modalidades de licencia-
mento”, explicou o secretário
de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
(Semad), Germano Vieira.

A deliberação resulta da
revisão da DN 74, norma am-
plamente analisada pelo Con-
selho Estadual de Política
Ambiental (Copam), que busca
a melhor adequação à realidade
de classificação dos mais di-
versos empreendimentos. O
processo se arrastava desde
2009. E o agendamento eletrô-
nico de serviços, que já está
valendo a partir de hoje nas Su-
perintendências Regionais de
Meio Ambiente (Suprams),
será um facilitador em proces-
sos de licenciamento e outorga,
sem alterar critérios técnicos.

A marcação eletrônica co-
meçou a ser implantada nas
unidades regionais da Semad
em outubro, nas Suprams Alto
São Francisco, Central Metro-
politana, Triângulo Mineiro e
Alto Paranaíba. Agora, passam
a ter o serviço as unidades Je-

quitinhonha, Sul, Leste, No-
roeste, Norte e Zona da Mata.
As marcações podem ser feitas
no Portal MG (www.mg.
gov.br), para casos de licencia-
mento e outorga. O telefone
LigMinas-155 segue dando su-
porte aos agendamentos.

Decreto
O meio ambiente em

Minas também ganhou novo
instrumento de gestão, com
normas para licenciamento am-
biental e tipificação de infra-
ções. Foi publicado o Decreto
nº 47.383/2018, que substituiu
o 44.844, de 2008. A nova le-
gislação representa avanço
para atualizar procedimentos
ambientais e desburocratizar
processos de licenciamento e
fiscalização.

No fim do mês passado, o
Sisema lançou também inova-
dora forma de acessar seus
dados georreferenciados. Por
meio da Plataforma Infraestru-
tura de Dados Espaciais (IDE-
Sisema) qualquer cidadão
poderá acessar gratuitamente,
via internet, as características
espaciais do território onde
pretende implantar um em-
preendimento (cerca de 40%
das entradas de processos de li-
cenciamento se relacionam a
atividades de agricultura e in-
dústria mineral).

É ilegal a retenção do salário do cidadão pela instituição bancária

Comportamento corporativo
Vanessa Arruda*

Já percebeu que um dos assun-
tos que aparece com certa natu-
ralidade nas conversas com

amigos, com familiares e até mesmo
com colegas de trabalho é a falta de
noção de algumas pessoas? Mas o
que isto significa? Esta falta de
noção a que elas se referem nada
mais é do que a falta de educação,
de bom senso, de razoabilidade, de
delicadeza, de gentileza, de empatia
e de senso coletivo.

As pessoas mais antigas cha-
mariam de Etiqueta. Aquele con-
junto de regras que nos faz conviver
de forma harmônica em sociedade,
mas que nos trás à mente a imagem
de uma mesa de refeição repleta de
talheres, taças, pompa, requinte…

De fato, a etiqueta contempla estas
questões também, porém ela possui
uma nova “roupagem”, uma nova
nomenclatura no universo empresa-
rial e é chamada de Comportamento
Corporativo, que nada mais é do que
a sua competência social. Do que
adianta você ter um currículo repleto
de cursos técnicos de alto nível se
não souber lidar com as situações
cotidianas e adversas na empresa de
modo sensato, educado e prudente?

A etiqueta não é algo do pas-
sado, é algo que confere ao profis-
sional ainda mais brilho que o faz ser
bem lembrado no ambiente de traba-
lho e social. Ter etiqueta corporativa
pode garantir a sua entrada no mer-
cado de trabalho, sua ascensão pro-
fissional e até mesmo sobrevivência.

Logo na primeira semana deste

ano, a internet nos mostrou o caso de
uma multinacional que demitiu não
apenas um funcionário que usou
uma fantasia inapropriada na festa
de final de ano. Este episódio revela
não somente a falta de noção de al-
guns, mas também a necessidade de
haver uma clara comunicação in-
terna e o cumprimento das regras de
conformidade que norteiam o com-
portamento dos funcionários.

Na mesma semana a revista
Veja trouxe uma importante reporta-
gem de capa abordando “Um novo
código de conduta entre homens e
mulheres”. O assédio moral, sexual,
a intolerância e o desrespeito ainda
estão presentes dentro e fora do am-
biente de trabalho, porém não devem
ser tratados com naturalidade. Em-
presas estão precisando ditar regras

de bom convívio para que este cená-
rio mude. Um excelente passo em
rumo ao bom comportamento corpo-
rativo.

Outro exemplo de má conduta
e comportamento que interferiu for-
temente na imagem institucional foi
o caso do afastamento de quatro
vice-presidentes da CaixaEconômica
Federal por irregularidades cometi-
das na instituição como corrupção e
favorecimento de grupos políticos e
de empresas. É sabido que para ocu-
par estes cargos é preciso ter reputa-
ção ilibada, ou seja, retidão e
idoneidade moral.

A boa reputação também vale
para o universo online, a chamada-
Netiqueta (etiqueta na internet). Um
caso recente que acabou na demissão
de dois funcionários de umhospital

da Bahia por dançarem uniformiza-
dos usando uma cadeira de rodas
dainstituição e postarem na internet a
coreografia do funk “Que tiro foi
esse”? durante o horário de trabalho.
É preciso entender qual é o seu papel
dentro da empresa. Você foi contra-
tado para quê? Por que fazer isso du-
rante o seu expediente enquanto os
pacientes esperavam para serem
atendidos?

Ser um bom profissional exige
responsabilidade e competência. Al-
gumas empresas estão começando a
adotar uma nova forma de recruta-
mento chamada de “recrutamento às
cegas“. Significa uma admissão que
não leva em conta cor de pele, sexo,
gênero e idade do profissional. O
que vale é a competência na execu-
ção de suas atividades. Isto não é

algo que irá acontecer, é algo que já
está acontecendo e que começou no
Brasil no ano passado. E o que isto
tem a ver com etiqueta e comporta-
mento corporativo? Tudo! Precisa-
mos abrir a mente, reciclar
comportamentos para conviver e res-
peitar os indivíduos numa sociedade
cada vez mais complexa e repleta de
diferenças.

Fonte:
(www.centroeuropeu.com.br), 

autora Silmara Adad

*Vanessa Arruda 
Secretária Municipal do Desenvolvi-
mento Social de Vespasiano, Mestra
em Administração, Pós Graduada em
Marketing Político, Graduada em

Jornalismo, Professora Universitária,
Poeta e Escritora. maio/2018
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A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Fe-
derações 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 arre-
cadação da Contribuição Sindical Rural – CSR, em atendimento ao princípio da pu-
blicidade 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, en-
quadrados como “Empresários” ou “Empregadores 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 disposto no Decreto-lei 1.166/71 e nos artigos 578 e se-
guintes 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 indicados nas respectivas Declarações, com amparo no que es-
tabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, e o 8º Termo Adi-
tivo do Convênio celebrado entre a CNA e a SRFB. Em caso de perda, de extravio ou
de não recebimento da Guia de Recolhimento pela via postal, o contribuinte poderá
solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federação 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 relacionado à Contribuição Sindical
Rural - CSR poderá ser encaminhado, por escrito, à sede da CNA, situada no SGAN
Quadra 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 inter-
net no site da CNA: cna@cna.org.br. O sistema sindical rural é composto pela Con-
federação 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, 10 de maio de 2018.
João Martins da Silva Júnior
Presidente da Confederação 

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL PESSOA FÍSICA EXERCÍCIO DE 2018

Edital de seleção para cadastramento de entidades públicas ou privadas, sem fins lucrativos, com finalidade social e para atividades de caráter essencial
à cidadania, da comarca de Vespasiano, estado de Minas Gerais, interessadas no acolhimento de prestadores de serviços gratuítos e ao recebimento

de recursos provenientes de prestações pecuniárias, executadas no âmbito do juízo criminal, para o ano de 2018

VERBA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA
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Festa de Santana e São Cristóvão 2018
Bairro Fagundes - Vespasiano
“Conhecer, viver e anunciar a palavra de Deus”

Mais uma vez, a comunidade do Fagundes promove a
grande Festa da Santana e São Cristóvão. Este ano será no
período de 15 a 29 de julho.

Veja a programação:

�� Dia 15/07/18 – Domingo: 12:00 horas: Almoço em Be-
nefício Festa Santana - Cardápio: Arroz, tutu de feijão, ma-
carrão, lombo, farofa e saladas

�� Dia 19/07/18 – Quinta-feira: 18:45 horas: Início da No-
vena (Capela); 19:30 horas Missa e Confissão Comunitá-
ria; Convidados: Festeiros e Famílias que receberam a
Redoma no ano de 2017 e às que receberão no ano de 2018;
Entrada das Redomas; 20:30 horas: Entrega das Redomas;
Homenageados: Clínica São Sebastião (Santana); Coral:
Santana; 20:40 horas: Leilões; 20:45 horas: Barraquinhas.

��Dia 20/07/18 – Sexta-feira - 2º dia da Novena: 18:30 horas:
Terço; 19:00 horas: Entrada do Santíssimo e das Redomas;
20:05 horas: Entrega das Redomas; Coral: Nossa Senhora de
Lourdes; 20:15 horas: Leilões; 20:45 horas: Barraquinhas.

�� Dia 21/07/18 – Sábado - 3º dia da Novena: 18:30 horas:
Terço; 19:00 horas: Entrada do Santíssimo e das Redomas;
20:05 horas: Entrega das Redomas; 20:15 horas: Leilões;
20:45 horas: Barraquinhas; 21:00 horas: Música ao vivo.

�� Dia 22/07/18 – Domingo - 4º dia da Novena (Capela):
16:30 horas: Missa de Primeira Eucaristia; 18:40 horas:
Terço; 19:00 horas: Novena; 19:45 horas: Leilões; 20:00
horas: Barraquinhas.

�� Dia 23/07/18 – Segunda-feira - 5º dia da Novena: 18:30
horas: Terço; 19:00 horas: Entrada do Santíssimo e das
Redomas; Coral: Precursores; 20:05 horas: Entrega das
Redomas; 20:15 horas: Leilões; 20:30 horas: Barraquinhas

�� Dia 24/07/18 – Terça-feira - 6º dia da Novena: 18:40
horas: Terço; 19:00 horas: Entrada do Santíssimo e das Re-
domas; 20:05 horas: Entrega das RedomasCoral: São João
Batista; 20:15 horas: Leilões; 20:45 horas: Barraquinhas.

horas: Terço; 19:00 horas: Entrada do Santíssimo e da Re-
doma; Coral: Ministro da Eucaristia; Leilões; 20:45 horas:
Barraquinhas com música ao vivo.

�� Dia 28/07/18 - Sábado – Missa Festiva em Honra aos
Padroeiros: 17:30 horas: Saída da Procissão motorizada
do Bairro Cachoeira com a Bandeira de São Cristóvão;
17:40 horas: Saída da Procissão motorizada da cidade de
São José da Lapa com a Bandeira Santana; 17:45 horas:
Saída da Procissão motorizada do Bairro Santa Clara com
a imagem de Santana; 17:45 horas: Saída da Procissão mo-
torizada da cidade de São José da Lapa, com as imagens de
São Cristóvão e São Joaquim; 17:45 horas: Saída da Pro-
cissão motorizada da cidade de São José da Lapa com o es-
tandarte de Santana e São Joaquim; 18:15 horas: Saída da
Procissão motorizada da cidade de Vespasiano com a Ban-
deira São Joaquim; 19:20 horas: Chegada a Praça Santana;
19:30 horas: Missa; Coral: Santana; 21:00 horas: Benção
das chaves; 21:10 horas: Levantamento das Bandeiras;
21:10 horas: Leilões; 21:30 horas: Barraquinhas e música
ao vivo.

��Dia 29/07/18 – Domingo: 17:30 horas: Missa de encerra-
mento; Recebimento das Redomas; Leilões; Logo após
Procissão trajeto Rua Santana e Praça SantanaEntrega das
Redomas.

Agradecimentos
Festeiro de Santana, São Joaquim e São Cristóvão; Fa-

mílias que receberão a visita das Redomas de Santana e São
Cristóvão; Prefeitura Municipal de Vespasiano; Prefeita: Ilce
Rocha; Secretaria de Cultura de Vespasiano; Corporação
Musical Nossa Senhora de Lourdes; Corporação Musical
São José da Lapa; Comunidades de São José da Lapa, Santa
Clara, Cachoeira e Vespasiano; Policia Militar de Minas Ge-
rais; Carlos José de Bastos;

Corais de Vespasiano; Maria Luzia Issa Fernandino; Giz
de Cera Papelaria; Viação Buião; Petrônio Salomão in me-
moriam; Supermercado Pacheco; Transvesp; Catesane, e a
todos aqueles que direta ou indiretamente colaboram para o
efetivo sucesso das solenidades.

�� Dia 25/07/18 – Quarta-feira - 7º dia da Novena Dia de
São Cristóvão: 18:40horas: Terço; 19:00 horas: Entrada
do Santíssimo e das Redomas; Coral: São Judas Tadeu;
20:05 horas: Entrega das Redomas; 20:15 horas: Leilões;
20:30 horas: Barraquinhas.

�� Dia 26/07/18 – Quinta-feira - 8º dia da Novena Dia de
Santana: 18:30 horas: Terço; 19:00 horas: Novena na Ca-
pela; 19:30 horas: Missa; 20:30 horas: Leilões; 20:45
horas: Barraquinhas.

�� Dia 27/07/18 – Sexta-feira - 9º dia da Novena: 18:30
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Coluna  do Pescador 
Paulo Diniz

Colaborou o sr. Mituo Ishihara da 
Loja O Pescador, de Lagoa Santa

O Glaysson Moraes levando sua turma
para uma boa pescaria no Pantanal. Foram ao
rio Jauru, distrito de Limão, no munícipio de
Cáceres. Hospedaram na Pousada Rio Jauru.
A viagem de ida aconteceu no dia 05 de
maio; o retorno no dia 11. Foram 16
pescadores: Glaysson, Igor, Eugênio,
Geovane, Rinaldo, Afonsinho, Láercio,
William, Salim Salomão, Adriano,

Wanderley, Wagner, Sinval, Wilson, Ivanor
e Luciano. 

A pescaria foi muito produtiva, com muitos
dourados, piranhas, cacharas e pintados, porém
a maioria fora de medida, a não ser os doura-
dos que estão em abundância, devido a cota
zero.No mais a pescaria foi dentro do esperado.

Ano que vem, vão para o rio Araguaia, em
Luiz Alves/GO – mês de maio ou junho.

A turma do Clube de Pesca do Nilão já
organizando a grande confraternização de
meio de ano que será realizada
possivelmente em julho. Há quem sugira
esperar o término da Copa do Mundo para
fazer a festa. Aí não tem desculpas: todos

os sócios poderão participar.
Haverá muito chopp, muito churrasco

e, certamente, muito peixe. Serão vendidos
convites para os amigos dos sócios do
Clube. A festa acontece às margens do Rio
Paracatu.

Glaysson foi ao Pantanal

Clube de Pesca do Nilão

Tite convoca os 23 jogadores
da Seleção para a Copa

Tenente Coronel Laércio exibe o seu surubim

Salim Antônio fisgou vários dourados Ivanor, um dos campões na pesca ao surubim

� COPA 2018

O técnico Tite convocou nesta
segunda-feira, no Rio, os 23 joga-
dores da Seleção Brasileira para a
Copa do Mundo, que será dispu-
tada em junho e julho na Rússia. A
surpresa ficou por conta da inclu-
são do atacante Taison. Com isso,
ele chamou cinco atletas para o
setor. Na lateral direita, os escolhi-
dos foram Fagner e Danilo.

Confira a relação de convoca-
dos por Tite para a disputa da Copa
do Mundo, na Rússia:
��Goleiros: Alisson (Roma); Eder-
son (Manchester City); Cássio
(Corinthians).

�� Laterais: Marcelo (Real Madrid);
Filipe Luís (Atlético de Madrid);
Fagner (Corinthians); Danilo
(Manchester City).

�� Zagueiros: Marquinhos (PSG);
Miranda (Inter de Milão);
Thiago Silva (PSG); Pedro Ge-
romel (Grêmio).

�� Volantes: Casemiro (Real Ma-
drid); Paulinho (Barcelona); Fer-
nandinho (Manchester City);

Renato Augusto (Beijing Guoan).
�� Meias: Philippe Coutinho
(Barcelona); Willian (Chel sea);
Fred (Shakhtar Do netsk)

�� Atacantes: Neymar (PSG); Ga-
briel Jesus (Manchester City);
Roberto Firmino (Liverpool);
Douglas Costa (Juventus); Tai-
son (ShakhtarDonetsk)

Preparação final
Na semana que vem, a partir

do dia 21, a equipe começa uma
nova etapa com seu objetivo de
conquistar o sexto título mundial -
vai dar início à preparação final em
Teresópolis, na região serrana do
Rio – local do Centro de Treina-
mento Almirante Heleno Nunes.

Inicialmente, os jogadores vão
passar por exames clínicos e labo-
ratoriais. Depois, treinam com bola.
A maior expectativa diz respeito às
condições físicas e técnicas de Ney-
mar, afastado de suas atividades
desde 25 de fevereiro, em razão da
fratura de um osso no pé direito.

Em Teresópolis, a Seleção
vai ficar somente por seis dias e
Tite não estará ainda com o grupo
completo – Marcelo e Casemiro,
do Real Madrid, e Firmino, do Li-
verpool, estão liberados para a de-
cisão da Liga dos Campeões, em
26 de maio, em Kiev, na Ucrânia,
e só se apresentam à Seleção na
Europa.

No dia 27, a delegação viaja
para Londres, onde treina até o
amistoso com a Croácia, em 3 de
junho, em Liverpool. No dia 10,
disputa outro jogo antes do Mun-
dial – contra a Áustria, em Viena,
de onde segue após a partida para
Sochi, na Rússia, para os últimos
ajustes do time antes da estreia no
Mundial – dia 17 de junho, contra
a Suíça.

O grupo do Brasil tem, além
da Suíça, outros dois adversários
do segundo escalão do futebol
mundial – Costa Rica, com quem
jogará dia 22, e Sérvia, adversário
de 27 de junho.

Pedro Martins/MowaPress

A. A. Alface promove festival
comemorativo do 56º aniversário

Uma equipe guerreira que eleva o nome do esporte vespasianense

Uma festa em grande estilo
marcou as comemorações do 56º
aniversário da Associação Atlética
Alface promovida nos dias 28/04,
29/04 e 01/05 últimos.

Foram 15 jogos bastante dispu-
tados que movimentaram o esporte
amador na cidade.

Veja os jogos e os resultados:
Dia 28/04/18 – sábado
07:00 horas: Golobol F. Clube;

RIVER 3 x BOCA JUNIOR 6; Pa-
trono – Golobol F. Clube.

09:00 horas: A. A. Alface
(Amigos); CRUZEIRO 2 x ATLÉ-
TICO 0; Patrono –Fernando de
Souza (Sassá); Bola – Farias Bar.

11:30 horas: Campinho Fute-
bol Clube 2 x Liga de Lagoa Santa
0; Patrono –Vereador Ederaldo-
Boffo.

13:30 horas: SPORT F.
CLUBE 6x Guarani Futebol Clube
2; Patrono – Rodrigo Issa; Bola –
Vereadora Luciene Fonseca.

15:30 horas:Juventude Caiei-
ras 1 x Athalanta F. Clube 1; Patrono
– Edis Modas (Vereador Edir Nasci-
mento); Athalanta venceu nos pênal-
tis 6 x 5.

Dia 29/04/18 – domingo
07:00 horas: Juventude

(Verde) 5 x Juventude (Branco) 2;
Patrono – Fábio Magalhães.

09:00 horas: A. A. Alface 1 x
Cruzeiro Esporte Clube (Sub-11) 4;
Patrono – Niltinho Fonseca.

10:00 horas: A. A. Alface 0 x
Soccer Trainer (Infantil) 2; Patrono
– José da Paixão.

11:00 horas: A. A. Alface 3 x
Soccer Trainer (Juvenil) 3; Patrono –
Rogério Volponi; Soccer Trainer
venceu nos pênaltis 3 x 1.

13:00 horas: Prova de
Honra: A. A. Alface 3 x Futebol
Clube Betinense (Sub-20) 2; Patro-
nesse – Jéssica Paloma Fontes Boffo,
Secretaria Juventude e Esportes;
Bola – Vereador José Winston.

Dia 01/05/18 – terça-feira
06:00 horas: Alvora Musical:

Banda Nossa Senhora de Lourdes;
Patrocínio: Transporte Banda – Via-
ção Buião.

07:30 horas: Alface do Futuro
2018: Verde3x Branco 3; Patrono – RF
Contabilidade; Troféu para os 2 times.

09:00 horas: A. A. Alface (Ve-
teranos) 2 x Seleção Sede Campestre
(Cruzeiro Esporte Clube) 3; Patrono
– Família de José da Rocha; Bola –
Ademar José; Homenagens in me-
moriam: José Rocha e Germano.

11:00 horas: Prova de Honra:
A. A. Alface 2 x Imperial F. Clube 2;
Patronesse – Sra. Ilce Rocha, DD.
Prefeita de Vespasiano; Bola – Liga
Municipal de São José da Lapa (Ma-
zinho); A. A. Alface venceu nos pê-
naltis 4 x 3.

13:00 horas: Rosário Futebol
Clube 0 x Meninos da Vila F. Clube
2; Patrono – Suprisoldas (Edio).

Marilane Rocha recebeu a homenagem
prestada ao seu saudoso pai José Rocha


