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

Anastasia lidera pesquisa
para governador de Minas

A pesquisa Datafolha
estimulada para governador
de Minas Gerais apon-
tou Antônio Anastasia
com 32% das intenções de
voto e Fernando Pimen -
tel com 22%.

Pesquisa espontânea
Na pesquisa espontânea

Antônio Anastasia ficou
com 14% e Fernando Pi-
mentel ficou com 6%,
Romeu Zema ficou com
2%, votos brancos e nulos
seriam 16% e eleitores in-
decisos seriam 56%.

Rejeição
Fernando Pimentel foi

rejeitado por 41% dos elei-
tores, Antônio Anasta-
sia por 24% e Romeu
Zema por 16%, João Batista
Mares Guia teve 14% de re-
jeição, Alexandre Flach por
13% e Jordano Metalúrgico
e Dirlene Marques por 12%,

Adalclever Lopes e Claudi-
ney Dulim tiveram 11% de
rejeição, 9% disse que não
rejeita nenhum candidato e
12% não soube responder.

Senador
Na pesquisa das inten-

ções de voto para as duas
vagas de senador Dilma
Roussef aparece com 26% e
Carlos Viana ficou com
11%.

Dados da
pesquisa

A pesquisa foi realizada
entre os dias 04 e 06 de se-
tembro. Foram entrevista-
das 1289 pessoas e a
margem de erro é de até 3
pontos percentuais para
mais ou para menos.

Pesquisa feita pelo Ins-
tituto Datafolha, registrada
no Tribunal Superior Eleito-
ral com o protocolo MG-
08189/2018.

CANDIDATOS A SENADOR
Candidato Intenções de voto
Dilma Rousseff (PT) 26%
Jornalista Carlos Viana (PHS) 11%
Rodrigo Pacheco (DEM) 9%
Coronel Lacerda (PPL) 8%
Dinis Pinheiro (SD) 7%
Prof. Tulio Lopes (PCB) 6%
Rodrigo Paiva (NOVO) 6%
Jaime Martins (PROS) 5%
Bispo Damasceno (PPL) 5%
Miguel Corrêa (PT) 4%
Vanessa Portugal (PSTU) 4%
Ana Paula Alves (PCO) 4%
Kaka Menezes (REDE) 2%
Edson André dos Reis (AVANTE) 1%
Duda Salabert (PSOL) 1%
Branco/nulo - vaga 1 25%
Branco/nulo - vaga 2 36%
Não sabe - vaga 1 15%
Não sabe - vaga 2 25%

CANDIDATOS A GOVERNADOR
Candidato Intenções de voto
Antônio Anastasia (PSDB) 32%
Fernando Pimentel (PT) 22%
Romeu Zema (NOVO) 5%
Adalclever Lopes (MDB) 2%
João Batista Mares Guia (REDE) 2%
Claudiney Dulim (AVANTE) 1%
Dirlene Marques (PSOL) 1%
Jordano Metalúrgico (PSTU) 1%
Alexandre Flach (PCO) 0%
Branco/nulo 25%
Não sabe/não respondeu 10%

Ministro das Cidades anuncia liberação
de R$29,2 milhões para Vespasiano

Explosão de Louvor movimenta
os evangélicos em Vespasiano

O Ministro de Estado das
Cidades, Alexandre Baldy e o
Deputado Federal Majoritário,
Toninho Pinheiro vieram à Ves-
pasiano anunciar a liberação de
uma verba no valor de R$ 29,2
milhões para obras de pavimen-
tação asfáltica, calçamento, in-
fraestrutura e mobilidade
urbana. A verba vinda do Go-
verno Federal é um pedido da
Prefeita Ilce Rocha, junto ao de-
putado federal Toninho Pinheiro
para importantes melhorias es-
truturais na região central e que
irão melhorar a qualidade de
vida do cidadão vespasianense. 

O anuncio foi realizado no
teatro Valtério Araújo Vale, no
dia 27 de agosto na presença de
servidores municipais, vereado-
res, líderes comunitários, em-
presários e representantes de
diversos setores da sociedade. A
composição da mesa foi for-
mada pela Prefeita Ilce Rocha,
vice-prefeita Elizabete Concei-
ção Viana, presidente da Câ-
mara Municipal, vereadora
Marta Mansur e pelo presidente
da CDL-Vespasiano, Rodrigo
Barbosa da Silva, que recebe-
ram o Ministro Alexandre Baldy
e o Deputado Toninho Pinheiro. 

O Coral Municipal da Ter-

ceira Idade Lia Viana, sob a re-
gência da maestrina Márcia
Alves apresentou um repertório
emocionante, cantando sucessos
da MPB. O maestro da Corpo-
ração Musical Nossa Senhora de
Lourdes, Roberto Junior, tocou
o hino nacional e em seguida foi
apresentado um vídeo sobre o
município de Vespasiano.

O Deputado Toninho Pi-
nheiro falou sobre a articulação
junto ao Ministério das Cidades
para que esta importante verba
fosse liberada, “estivemos por
muitas vezes no gabinete do Mi-
nistro Alexandre Baldy, e
mesmo neste momento de crise
que o país enfrenta, ele nos re-
cebeu prontamente e atendeu o
pedido da Prefeita Ilce Rocha,
de Vespasiano, que apresentou
um ótimo projeto para obras im-
portantes da cidade”, declarou o
Deputado.

A Prefeita Ilce Rocha afir-
mou que receber essa verba vai
alavancar a infraestrutura da ci-
dade, uma vez que entre os pro-
jetos contemplados estão: a Via
Expressa, que irá ligar a Cimen-
tos Liz à rodovia MG 010, com
o investimento de R$
17.585.000,00, o prolonga-
mento da Avenida Prefeito Se-

bastião Fernandes ligando a MG
010 com investimento de R$
9.972.976,40 e a construção de
uma ciclovia e da pista de coo-
per na Rua Nossa Senhora
das Graças com Avenida das
Nações, com investimento de
R$ 1.656.511,71. 

“Nós da Prefeitura de Ves-
pasiano temos buscado de todas
as formas trazer novos investi-
mentos para o município e para
isso o trabalho desenvolvido é
feito com muita consciência e
clareza, para que o dinheiro
público não seja mal empre-
gado. Precisamos sempre pri-
mar por investimentos que
gerem melhorias para a cidade e
tragam satisfação para a popu-
lação em geral”, disse Ilce
Rocha.   

O Ministro das Cidades
Alexandre Baldy elogiou o mu-
nicípio de Vespasiano e disse que
o investimento liberado vai con-
tribuir para melhoria da quali-
dade de vida da população e na
geração de empregos, “Ves-
pasiano é uma cidade hospi-
taleira, o povo é trabalhador e
merece receber incentivos para
continuar crescendo para ser
uma cidade cada vez melhor
para todos,” finalizou o Ministro.

A 21ª Explosão de Louvor,
realizada nos dias seis e sete de
setembro, no Centro de Con-
venções Risoleta Neves, foi
marcada pela alegria e pela cria-
tividade das Igrejas Evangélicas
que se organizaram para fazer a
maior festa gospel de Vespa-
siano e região. Neste ano, os
shows de Mattos Nascimento e
Marquinhos Gomes animaram
o público que cantou e dançou
os sucessos dos artistas. 

Nas duas noites a abertura
para os shows contou com a en-
trada das bandeiras e da memo-
rável Arca da Aliança. O evento
que já faz parte do calendário
cultural de Vespasiano também
contou com a apresentação de
cantores e grupos de dança lo-
cais. Na quinta-feira a dupla Li-
liane Fé e Ester Gabriella e a
cantora Lorruany Farias canta-
ram muitos louvores animando
a plateia. Os Mistérios de
Dança: Estrela da Manhã, Pe-
quenas Adoradoras e Rosa de
Saron emocionaram o público.
A palavra de Deus foi min-
istrada pelo pastor Márcio
Farias dos Santos. 

Na sexta-feira as apresen-
tações ficaram por conta da
Corporação Musical Som do
Clarim, das cantoras Eucyone e
Symone e dos Ministérios de

Dança: Missão Profética e Es-
trela da Manhã. Em seguida, o
CPLEV realizou uma home-
nagem à Prefeita Ilce Rocha e a
todas as autoridades presentes,
além de orar por eles e por Ves-
pasiano. A mensagem foi min-
istrada pelo pastor Flávio
Matos. 

A Prefeita falou do em-
penho da atual administração
em apoiar e incentivar as ativi-
dades culturais da cidade, “a
Explosão de Louvor é uma festa
que já é tradicional, há 21 anos
os evangélicos de Vespasiano se
reúnem para cantar, dançar e
ouvirem a palavra de Deus, o
que é muito bom para a nossa
sociedade. O nosso compro-
misso é contribuir para a diver-

sidade cultural, onde todos os
grupos tenham respeito e es-
paço para manifestarem suas
crenças e suas artes”, disse Ilce
Rocha. 

O Presidente do CPLEV –
Conselho de Pastores e Líderes
Evangélicos de Vespasiano,
pastor Alexandre Sancho
agradeceu a todos que con-
tribuem para que a Explosão de
Louvor seja um evento para as
famílias de Vespasiano.
“Mesmo sendo um evento or-
ganizado por nós, evangélicos,
a intenção é que todas as pes-
soas, que acreditam em Deus,
venham participar dessa festa
tão bonita e abençoada, aberta
para toda a população”,
declarou o pastor.

Na área externa do Centro
de Convenções foi montada
uma praça de alimentação com
barracas que ofereceram diver-
sas opções de lanche para servir
o público que veio de todas as
regiões de Vespasiano e cidades
vizinhas. A infraestrutura do
local, com salão coberto, ban-
heiros e estacionamento pro-
porcionou o ambiente ideal com
segurança e comodidade. A Ex-
plosão de Louvor é uma real-
ização da CPLEV e tem o apoio
cultural da Prefeitura de Ves-
pasiano.Prefeita Ilce Rocha falou da importância de apoiar o evento

As autoridades vespasianenses receberam uma oração

A mesa, durante o evento de entrega da verba
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Curso Natural
Descanalização de rios urbanos é uma
tendência da hidrologia moderna

Aprisionada durante décadas em canaliza-
ções no subsolo das cidades, a água vem ga-
nhando crescente importância nas decisões
relativas ao planejamento urbano. Além de ado-
tar uma visão integrada da bacia hidrográfica na
realização de intervenções locais – o chamado
tratamento de vale – a tendência mundial é, na
medida do possível, descanalizar cursos de
água, para que recuperem um estado próximo ao
natural.

Embora na maioria das vezes não seja pos-
sível voltar à situação original, a ideia é ofere-
cer melhores condições para a ocorrência dos
processos hidrológicos, geomorfológicos e eco-
lógicos em cursos de água degradados. “Trata-
se da restauração, palavra-chave nesses
processos”, afirma o professor Márcio Baptista,
do Departamento de Engenharia Hidráulica e
Recursos Hídricos da Escola de Engenharia da
UFMG.

Segundo ele, a Austrália é precursora na
abordagem, adotada por alguns países, do de-
senvolvimento urbano sensível à água (Water
Sensitive Urban Design), ou seja, que tem a
água como condicionante fundamental. “No
Brasil, ainda de maneira tímida estamos cami-
nhando também nessa direção, ao adotar uma
lógica de planejamento integrado, com base na
visão de bacias hidrográficas”, comenta.

Esse processo leva em consideração o li-
mite natural da bacia no planejamento de uma

área específica. Assim, qualquer intervenção
local, a exemplo de uma canalização para evitar
inundações, deve levar em conta a evolução das
práticas urbanas da bacia e o reflexo global da-
quele procedimento. “Desse modo, canalização
deixa de ser problema apenas de engenharia, e
envolve também análises de biologia, geogra-
fia, geologia, sociologia. Isto é, não se pode
mais adotar uma visão tecnicista da questão”,
ressalta o pesquisador, que se prepara para lan-
çar livro com o professor Valter Pádua, do De-
partamento de Engenharia Sanitária e
Ambiental, e colaboradores de seis países sobre
restauração de sistemas fluviais.

Essa nova visão sugere a inserção do curso
de água no tecido urbano, de modo a valorizar
aspectos paisagísticos e a melhoria da qualidade
da água. Ele destaca que alguns países vivem
processo de reabertura de rios urbanos, que
estão sendo descanalizados. “Não estamos pro-
pondo que isso seja feito de modo sistemático
em Belo Horizonte, mas é um caminho que nos
leva a cuidar do saneamento em vez de tampar
rios e córregos poluídos”, diz Márcio Baptista,
ao citar como exemplo a recuperação em Lon-
dres do rio Tâmisa, que há alguns anos era ex-
tremamente poluído e, como fruto de esforço
coletivo, voltou a ter presença de salmões, es-
pécie que vive apenas em águas muito limpas.

Fonte: SITE UFMG acesso em 01/09/2018

Está é uma dúvida recorrente entre as pessoas, seja
pela falta de conhecimento da legislação, seja por acre-
ditarem que por conviverem em união estável não terão
direitos em caso de divórcio ou falecimento do seu com-
panheiro. A dúvida surge ainda mais quando essa rela-
ção é informal e os companheiros não possuem uma
escritura pública de declaração de união estável.

Todavia, deve-se destacar que quem vive nesse
tipo de relacionamento também possui direitos, ainda
que não formalizada, pois conforme elucida o Código
Civil, é necessária a existência de uma relação pública
e duradoura, com intuito de constituir família, não sendo
imprescindível a presença da escritura. 

Mas quais seriam esses direitos?
A união estável acompanha o regime de comunhão

parcial de bens, nos termos do art. 1.725, do CC/02 que
elucida que: “Na união estável, salvo contrato escrito
entre os companheiros, aplica-se às relações patrimo-
niais, no que couber, o regime da comunhão parcial de
bens.”

Desta forma, inexistindo a estipulação de regime
diverso serão aplicadas as regras da comunhão parcial,
isto é, que estipula que os bens adquiridos na constân-
cia da união serão partilhados igualitariamente entre os
companheiros e os bens adquiridos anteriormente per-
manecem de propriedade exclusiva do adquirente.

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal ainda
declarou inconstitucional a distinção do regime de su-
cessão entre cônjuges e companheiros, determinando
também que se dê de forma semelhante ao do casa-
mento.

Mas então: qual seria a diferença entre a união es-
tável e o casamento? No casamento existe um marco
na data da formalidade, passando a partir de então sur-
tir seus efeitos. Já na união estável é preciso comprovar
essa situação, pois é preciso ter provas da convivência
pública. Daí se observa a importância dessa formaliza-
ção, pois você e seu companheiro definem o início da
convivência, no caso de uma eventualidade, o casal terá
prova da data de início da união estável e do regime de
bens que vigora na união.

Vocês ainda estipulam o regime de bens que dese-
jam. Assim, o casal pode adotar os regimes da comu-
nhão parcial, comunhão universal, da separação de bens
ou da participação final nos aquestos.

Por fim, a união estável formalizada por escritura
pública independe de outra prova - O tabelião de notas
tem fé pública e a declaração feita em sua presença in-
depende de outras provas. Em caso de morte de um, o
outro fica resguardado com relação à prova da existên-
cia da união.

Está em união estável? Que tal providenciar uma
escritura pública? Como vimos, vale muito a pena.

Coluna Jurídica

A autora é bacharel em Direito pela PUC Minas, especialista em Direito Processual.
Advogada atuante no Município e região metropolitana, nas áreas de Direito de Família, Cível, Criminal e Contratual.

Escritório à Av. Prefeito Sebastião Fernandes, n° 419, sala 26, Centro, em Vespasiano/MG.

*Dra. Danielle Barbosa - advogada 

MEIO � ARTISTAS DA TERRA

Banda Amplitude 80
*Pamella Aguiar - jornalista

Formada por Wellerson
Freitas, no vocal; Beto Barros,
na guitarra; João Barros, no
contrabaixo e Luiz Ferr, na ba-
teria, a banda Amplitude
80 surgiu em meados de
2017, após a entrada do novo
baterista. Antes disso, o grupo
existia com outro nome – Na-
Rock – e esse já possuía mais
de 10 anos de estrada.

Impulsionada pelo clima
do rock nacional das décadas de
80 e 90 a banda surge em
2007, quando alguns integran-
tes, apaixonados pelo estilo mu-
sical, resolvem se reunir para
levar esse tipo de som ao pú-
blico. “A força de amigos e pa-
rentes alavancou o que antes era
só uma ideia, fazendo com que
se tornasse realidade”, reforça o
baixista da banda, João Barros.

Influenciados por bandas
nacionais consagradas como
Titãs, Barão Vermelho, Capital
Inicial, Legião Urbana, Parala-
mas do Sucesso e Charlie
Brown Jr., o grupo conta que
costuma se apresentar em festi-
vais, praças, casas de shows e
bares.

O show de estreia em Ves-
pasiano aconteceu na Vila do
Papai Noel, no final do ano
passado. Já neste ano, no Festi-
val de Inverno, eles puderam se
apresentar mais uma vez na ci-
dade, desta vez, para um pú-
blico maior.

“Tocar no Festival de In-
verno 2018 foi espetacular.
Como toda primeira vez, existe
uma apreensão na resposta do
público ao nosso som, princi-
palmente após a apresentação
de uma banda ícone do rock n’
roll nacional como os Titãs”. 

“Quando vimos a praça
com um ótimo público, nossas
famílias e amigos reunidos e

uma organização impecável, sa-
bíamos que seria especial. E assim
foi. O que era para ser um show
de apenas uma hora, durou o
dobro e teve o público cantando
junto cada música, transmitindo
uma energia muito positiva”, re-
vela o músico.

Fora daqui, a banda já se
apresentou em diversas cidades
do interior do estado, como Sa-
bará, Nova Lima, Visconde do
Rio Branco, além da própria ca-
pital. “Sabemos que fazer música
demanda muito investi- mento e
não vemos grandes empresários
patrocinando a cultura de Minas

de uma forma geral”.
Mas, além das dificuldades

destacadas pelo grupo para o
cenário musical do rock no es-
tado, eles salientam o talento
mineiro nesse estilo. “Minas
Gerais é o berço de muitas ban-
das de sucesso. Somos nacio-
nalmente reconhecidos na
formação de talentos musicais.
Destacamos algumas bandas
mineiras de sucesso como o Se-
pultura, Tianastácia, Skank,
Jota Quest e a Amplitude 80”,
brincam.

Buscando um maior reco-
nhecimento do seu trabalho, a
banda revela ter planos para a
gravação de seu primeiro cd, já
no próximo ano, além do desen-
volvimento de um projeto auto-
ral, isso, claro, sem nunca parar
de fazer suas apresentações, que
promovem a interação com o
público de uma maneira tão ver-
dadeira.

“Nos shows somos recebi-
dos com muita energia e alegria.
Tentamos ao máximo transmitir
o mesmo para o nosso público.
É muito contagiante e prazeroso
estar junto a eles. Isso é o que
nos move quando vamos fazer
os nossos shows. E o público
sente isso”.

Tonhão: um vereador a
serviço da comunidade

Natural da cidade de Jor-
dânia, no Vale do Jequitinho-
nha, situado no norte de Minas
Gerais, Antônio Carlos Amaral
do Reis, mais conhecido por
vereador Tonhão, veio para
Vespasiano no início dos anos
2.000 juntamente com sua
companheira Estela e a filha
Poliana. E desde que aqui fixou
residência, acompanha de perto
as principais dificuldades en-
frentadas pelos moradores de
Vespasiano e especialmente,
dos bairros Jardim da Glória,
Santa Clara e Vila Esportiva.

Sensibilizado com a situa-
ção precária de inúmeras famí-
lias, e possuidor de uma
natureza altruísta, Tonhão co-
meçou a ajudar àqueles que
mais necessitavam. “A vontade
de ajudar às pessoas está no
sangue. Sou um homem guiado
por Deus, e com a ajuda da
minha companheira e da minha
filha, as portas da nossa casa
sempre estiveram abertas e
conseguimos levar um pouco
de conforto para os menos fa-
vorecidos,” explica. E por meio
desse trabalho, Tonhão foi di-
recionado à vida política, a pe-
dido do próprio povo.

Em 2008, candidatou-se a
vereador pela primeira vez, e
conquistou a vaga de primeiro
suplente com 643 votos váli-
dos. Em 2012, tentou nova-
mente uma vaga no Legislativo
Municipal e foi eleito o verea-

dor mais votado da história de
Vespasiano com 2.070 votos vá-
lidos. “Eu desejava ser vereador
para poder ajudar ainda mais o
povo, mas jamais imaginei ser o
candidato mais votado. Acredito
que essa seja uma resposta do
povo ao trabalho que realizo
junto às comunidades, e agra-
deço muito à Deus pela oportu-
nidade de servir o povo de
Vespasiano e que vem me
guiando para fazer o que é
certo”, explica o vereador ree-
leito em 2016 com 1.108 votos
válidos.

Tonhão é uma pessoa que
dialoga bastante com a popula-
ção, por esse motivo conhece as
dificuldades enfrentadas diaria-
mente. O trabalho que o verea-
dor Tonhão realiza na co-
munidade é desenvolvido com
muito carinho, pois existem pes-
soas que, muitas das vezes, estão

distante dos serviços prestados
pelo poder público, especial-
mente na área da saúde.

“Atualmente, disponho de
três veículos para transportar
pacientes para alguma unidade
de saúde, especialmente ido-
sos, mulheres grávidas ou pa-
cientes que irão fazer algum
tipo de cirurgia e não têm veí-
culos para se transportar. Outra
ação que há de dez anos está
atendendo à comunidade é um
ônibus disponível para trans-
portes pessoas para velórios,
presta auxílio a igrejas e aos
times e futebol,” detalha. To-
nhão explica que muitas vezes
não consegue ajudar à popula-
ção, pois determinadas ques-
tões não dependem apenas
dele, mas de seus colegas ve-
readores aprovarem alguma in-
dicação ou projeto em plenário
ou depende da Prefeitura Mu-
nicipal executar o pedido. “O
que depende apenas de mim,
eu faço com satisfação, pois
ver a alegria de uma pessoa es-
tampada no rosto não há di-
nheiro que pague.”

Com relação ao futuro po-
lítico, Tonhão explica que a
população cobra que ele dis-
pute outros cargos, “mas Deus
é quem vai me conduzir para
o caminho que devo seguir.
Por enquanto vou ajudando o
povo desta forma que vem
dando certo,” finaliza o verea-
dor Tonhão.

Na união estável eu tenho os
mesmos direitos que no casamento?



setembro - 2018   3EEEEMMMM    NNNN OOOOTTTT ÍÍÍÍ     CCCCIIIIAAAA SSSS

A Guarnição de Aeronáutica
de Belo Horizonte realizará no
próximo dia 30 de setembro (do-
mingo) o Portões Abertos 2018.
O evento acontecerá de 9 às 17
horas, no Parque de Material
Aeronáutico de Lagoa Santa
(PAMA-LS), e tem como princi-
pal atração a apresentação da
“Esquadrilha da Fumaça” – Es-
quadrão de Demonstração Aérea
da Força Aérea Brasileira (FAB). 

O Portões Abertos é tradicio-
nalmente realizado em várias uni-
dades da Força Aérea Brasileira,
com atrações no céu e em solo,
para toda a família. A última edi-
ção em Lagoa Santa foi em 2012.
A estimativa é que 30 mil pessoas

participem do evento. A entrada é
franca. Caso o visitante queira co-
laborar com instituições benefi-
centes da região, o PAMA-LS irá
recolher na entrada do evento 1
kg de alimento não perecível. 

Além da apresentação da Es-
quadrilha da Fumaça, às 16 horas,
estão previstas na programação
aérea: exposição estática de aero-
naves, paraquedismo, voos acro-
báticos e rapel. O visitante
também poderá adquirir artigos
temáticos relacionados à aviação.

Haverá ainda feira de artesa-
nato, exposição de motos e de
carros antigos, apresentação de
cães adestrados, veículos blinda-
dos e esquadrão antibombas da

Polícia Militar de MG, além de
uma programação especial para a
criançada: Rua do Lazer do
SESC Minas e apresentações dos
Escoteiros Peter Lund e do Con-
selho Jedi de Minas Gerais. 

O Portões Abertos 2018 con-
tará com 45 barracas de bebidas
e de alimentos, com diversas op-
ções para agradar o paladar dos
visitantes: espetinhos, porções,
sanduíches, pizzas, crepes, doces,
dentre outras. No espaço haverá
música ao vivo e apresentação de
peça teatral. Não serão comercia-
lizadas bebidas alcoólicas. 

E como saúde é cuidado para
todo dia, serão oferecidas orien-
tações sobre câncer de mama,

colo, próstata e bucal, prevenção
ao suicídio, além de teatro e ofi-
cinas de escovação para crianças
no Escovódromo. 

Para amenizar o congestio-
namento, a Força Aérea Brasi-
leira sugere que os visitantes
cheguem cedo e, se possível, di-
vidam carona com amigos e fa-
miliares. 

Serviço: Portões Abertos
2018, Data: domingo, 30 de se-
tembro. Horário: 9 às 17 horas
Local: Avenida Brigadeiro
Eduardo Gomes, S/N, Vila Asas
– Lagoa Santa, MG Contato:As-
sessoria de Comunicação do
CIAAR – (31) 4009-5014/ comu-
nicacao.ciaar@gmail.com

PAMA-LS abre os portões para receber
a comunidade de Lagoa Santa e região

Vespasiano participa de evento realizado no WTC em São
Paulo buscando novos investimentos para a cidade e região

Com o objetivo de divulgar
o Vetor Norte da Região Metro-
politana de Belo Horizonte,
atrair mais investimentos e gerar
e desenvolver novos negócios,
Vespasiano foi uma das 11 cida-
des escolhidas para participar do
evento Perspectivas Econômicas
e Cenário para Investimentos: O
Surgimento da Aerotrópole de
BH, realizado no WTC -World
Trade Center, em São Paulo, no
dia 30 de agosto. 

Vespasiano foi represen-
tada pela Prefeita Ilce Rocha;
pela Presidente da Câmara de
Vereadores, Marta Mansur;
pelo Assessor de Imprensa, Au-
relio Salles; pela Secretária de
Governo, Nayara Perdigão e
pelo Procurador Geral, Marcos
Vinícius de Souza Lima que ti-
veram a oportunidade de apre-
sentar, em uma rodada de
negócios, as potencialidades do
município, para cerca de 130
empresários, investidores e
CEOs de grandes empresas.

Na oportunidade os repre-
sentantes de Vespasiano parti-
ciparam ainda das palestras do

mundo. “Neste evento estamos
tendo a oportunidade de exibir
o grande potencial que Vespa-
siano tem. Esperamos, com
essas Rodas de Conversas, tra-
zer, em um futuro breve, gran-
des empresas para o nosso
município gerando emprego e
renda para os vespasianenses”,
afirmou a Prefeita. 

CISREC
Vespasiano é uma das 11

cidades que integram o CIS-
REC, Consórcio Intermunici-
pal da Região do Calcário,
localizado na Região Norte
Metropolitana de Belo Hori-
zonte, onde está situado o Vetor
Norte, que passou a ser o novo
caminho de Desenvolvimento
Econômico do Estado de
Minas Gerais.

De acordo com o CISREC,
a região é uma dos únicos lo-
cais próximos a aeroportos no
Brasil que ainda possui área
disponível para a implantação
de novos empreendimentos e
ainda conta com uma popula-
ção de 700 mil habitantes.

Economista e ex-ministro da
Fazenda, Maílson da Nóbrega;
do Presidente do World Trade
Center, Ozíres Silva; do Presi-

dente da Fiemg, Flávio Ros-
coe; do Presidente da Associa-
ção Comercial e Empresarial
de Minas (AC Minas), Lin-

dolfo Paoliello, do Diretor Pre-
sidente da Concessionária BH
Airport, Adriano Pinho, dentre
outros. 

Para a Prefeita de Vespa-
siano, Ilce Rocha, participar de
um evento como este é poder
mostrar Vespasiano para o

Prefeita Ilce Rocha, prefeitos da região Nortemetropolitana e autoridades no WTC em São Paulo

Prefeitos que compõem o CISREC reunidos Todos muito atentos aos palestrantes
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O vento a favor, clima ameno,
céu azul e ensolarado, foi assim que
os participantes dos 18º Festival de
Papagaios encontraram as condições
perfeitas para uma manhã de muita
alegria e diversão. Com a realização
do Rotary Club, o apoio da Prefei-
tura de Vespasiano e da FASEH,
cerca de 130 crianças de 5 a 12 anos,
participaram do evento, que teve
como tema Vespasiano 70 anos. 

A meninada usou a criatividade
e coloriu o céu de Vespasiano com
papagaios grandes, diferentes e de
vários formatos. Na oportunidade,
pais e crianças de todas as idades
curtiram uma manhã juntas, brin-
cando, divertindo e aprendendo em
família. 

Para a premiação, as crianças
que ficaram do 1º ao 16º lugares
foram contempladas e os três pri-
meiros lugares ganharam uma bici-
cleta cada, foram eles: Heitor da
Silva Lúcio Coelho, Arthur Augusto

Santos Brito e Danilo Tavares Man-
sur, respectivamente. 

Segundo a Presidente do Ro-
tary Club de Vespasiano, Tâmara
Marani Albano, realizar o Festival
de Papagaios é sempre muito grati-
ficante, além de necessário. “O Fes-
tival de Papagaios tem como

objetivo maior conscientizar as
crianças e responsáveis, da não uti-
lização da linha com cerol e da linha
chilena, pois são proibidos e podem
até matar. Além disso, explicamos
também que não se pode empinar
papagaios perto de rede elétrica, de-
vido ao perigo emin ente de levar

um choque elétrico e este levar à
morte”, ressaltou a Presidente.

O Rotary Club de Vespasiano
agradece aos parceiros que sempre
estão contribuindo com o evento,
são eles: Viação Buião, Rotariano
Aécio Batista Alves, Rotariano
Glauber Ramos (Papelaria Lapis-

pel), Achieve/Unip, Armários Du-
rães, Jornal Tribuna das Gerais,
Loja Gira-sol, Pizzaria Taberna, Jor-
nal Vespasiano em Notícias, Super-
mercado Arca de Noé,
Supermercado Cidade, Time de
Amigos Prata da Casa, Loja Estri-
pulia – Shopping Estação, Liliane

Issa, Camila Drumond, Chell Re-
presentações, Carolina Baeta, Ka-
rine Teixeira, Suelen Mansur,
Fofão, Prefeitura de Vespasiano,
Assessoria de Imprensa, Secretaria
de Cultura, Vespasiano Esporte
Clube, FASEH, PMMG, RD Água
e Gás, Farigrafic e Gráfica Digital,
Rádio Vespasiano FM. 

E ao corpo de jurados, que foi
formado pelos seguintes voluntá-
rios: Jean Loscha – Engenheiro,
Grazielle Guimarães Bastos Cam-
pos – Serventuária da Justiça, Ana
Manuela Diniz – Sócia-proprietária
da Achieve Languages, Michele
Fernanda Faria - Serventuária da
Justiça, Rodrigo Faria – Subprocu-
rador do Município de Vespasiano,
Leise Amaral – Gerente de nutrição,
Suelem Franca – Biomédica, Kátia
Aparecida Froes Madeira – Peda-
goga, Bernardete de Lourdes Salles
– Pedagoga e Lorena Roque dos
Santos – Pedagoga. 

18º Festival de Papagaios coloriu o céu de Vespasiano

Intercambista Vitor Madeira, Presidente Cp. Tâmara Albano,
Intercambista Bechhan, Prefeita Ilce Rocha e a Cp. Elizabete Eduardo

Heitor da Silva Lúcio Coelho, primeiro lugar, ganhou
uma bicicleta ofertada pela Viação Buião

Papelaria Lapispel, do companheiro Glauber Ramos, entregou a
bicicleta a Arthur Augusto Santos Brito que ficou em segundo lugar

O terceiro lugar foi para Danilo Tavares Mansur que ganhou a bicicleta que
foi entregue pelo companheiro Aécio Batista Alves e pela prefeita Ilce Rocha

Três bicicletas e inúmeros outros prêmios foram entregues
aos participantes do Festival. Os rotarianos agradecem

A Legião da Boa Vontade (LBV) inicia importante campanha de mobilização so-
cial com o objetivo de angariar recursos para fortalecer ainda mais as ações que realiza
em todo o Brasil, por meio de suas 82 unidades de atendimento. Intitulada Eu ajudo a
mudar, a iniciativa convida os diversos setores da sociedade a fazer doações para a ma-
nutenção dos programas socioeducacionais que a LBV desenvolve nas cinco regiões
brasileiras em prol de crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, gestantes e famí-
lias em situação de vulnerabilidade social.

Nesta edição, a campanha destaca a importância da Solidariedade ao compartilhar
a trajetória de mulheres batalhadoras que tiveram suas vidas transformadas graças ao
imprescindível apoio e ao engajamento de colaboradores, amigos, parceiros e voluntá-
rios nas ações humanitárias da LBV. Os relatos dessas mulheres atendidas pela Insti-

tuição emocionam pelos desafios que enfrentaram para superar problemas como a de-
pressão, a violência, a fome e o suicídio. 

Para muitas famílias chefiadas por mulheres, a única esperança é a Solidariedade.
Por isso, convidamos você a fazer parte dessa corrente e a colaborar para que a LBV
continue gerando oportunidades, apoiando famílias, transformando vidas e mantendo
os serviços que presta diariamente em favor das comunidades em situação de pobreza. 

Acessewww.lbv.org/Historias e veja como a Solidariedade vem transformando
a história de milhares de mulheres e de suas famílias.

Visite, apaixone-se e ajude a LBV! Acesse: www.lbv.org/enderecos. Siga, curta
e compartilhe as ações da Instituição nas redes sociais: Facebook/LBVBrasil, You-
Tube/LBVBrasil e Instagram/LBVBrasil.

Mobilização social em prol de mulheres e suas famílias
Campanha destaca histórias de mulheres que venceram desafios

e transformaram suas vidas, graças à ação da LBV
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Paulo Diniz em Sociedade
Aniversário de Larissa e Lorena

Valéria fez gastronomia

AANNIIVVEERRSSAARRIIAANNTTEESS  DDEE  SSEETTEEMMBBRROO
Dia 1: Grácia Maria Gonçalves Souza, Elizabete Salomão Dias, Simone Cristine Ribeiro Silva, Ivan Correa de Araújo; Dia
4: Geraldo Maximiano dos Santos, Rosana Salomão Campos, Públio Silveira de Souza; Dia 5: Ângela Martins de Al-
meida, Delmo Antônio Pretinho dos Santos; Dia 7: Abdallah Mussa Sobrinho; Dia 9: Gilson Euzébio de Sena, Letícia
Lopes Ferreira, Felipe Diniz Viana Castilho; Dia 10: Palmireno Benedito Santos Filho, Lilian Rose Pena Branco; Dia 11:
Edílson Pereira de Carvalho; Helbert Adailton Alves; Dia 12: Vânia Aguiar Viana, Grazielle Guimarães Bastos; Dia 13:
Márcia Fonseca Lisboa Kayser; Dia 14: Celestino Bicota dos Santos Sobrinho, Gilmar Ávila Silva, Yuri Jorge Celiack Al-
meida, Ana Karina Santos Souza, Emanuele Guimarães Bastos; Dia 15: Pollyane Carvalho Bretas; Dia 16: Maria Salomé
da Costa Silva, Nilce Fonseca Viana; Dia 17: Sandra Silva Issa, Rômulo Maria Satiro, José Sidney Araújo, Marta Lour-
des Mansur Pimentel; Dia 18: Paulo Sérgio Silva; Priscila Marani Albano; Dia 19: Vera Lúcia Souto Murta; Warley Luiz
Vieira; Dia 20: Valéria Cristina Oliveira e Silva, Vinicius Froes Madeira; Dia 23: Cláudio Adriano Rocha, Tatiana Mussa
Rocha; Dia 25:Maria Simone Campos Silva, Oilian Baptista Guimarães da Silva; Dia 22: Haroldo Vicente da Silva; Dia
26: Ilvo Marani Filho, Gabriela Francino Ramos Silva, Mara Patron Contreras; Dia 27: Paula Novaes Silva, Cláudio
Adriano Fonseca Rocha; Dia 29: Ana Manuela Cruz S. J. Diniz; Dia 30: Cristiane Martins da Costa. 

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

Ótima festa marcou mais um
aniversário das irmãs gêmeas
Larissa e Lorena, filhas de
Paulo dos Santos e Sandra
Mansur, ocorrido em 10 de
agosto último.
Na foto, da esquerda para
direita: Simone, Maria, Suely,
Larissa, Marta Mansur, Sonia e
Valéria. Residência de Sandra
e Paulinho.

Todas as sextas-feiras, a partir das 20
horas, o Restaurante Dom Otto promove seus happy hours com muito sucesso. Para outubro já
anuncia também o segundo Oktoberfest que, no ano passado, foi excelente.

Veja a programação
Dia 14/09: Cristiano Duarte com o melhor do sertanejo universitário; Dia 21/09: Iggor Nuno – Voz e violão em MPB
e diversos estilos; Dia 28/09:Maurício Urutau – Voz e violão com o melhor do Pop Rock; Dia 05/10:Carlos Timponi
& Deth Viana – Voz e teclado – MPB e outros estilos; Dia 12/10: Felipe Santos – Voz e violão com o melhor do Serta-
nejo; Dia 19/10:Maurício Urutau – Voz e violão – Pop Rock; Dia 26/10:Alan Silva – Voz e violão – Anos 80 e 90. No
dia 20/10 (sábado) a partir das 14:00 horas será realizado o segundo Oktoberfest no Jardim Dom Otto com música ao
vivo, concurso de Chopp em metro, Chopp artesanal, comidas típicas alemãs, sorteio de brindes, etc.

Nossa amiga Valéria
Cristina Oliveira e
Silva formando-se em
gastronomia pela Fa-
culdade Promove. A co-
lação de grau acontece
em 24 de setembro, às
21h30, no Cine Theatro
Brasil Vallourec em
Belo Horizonte. Valéria
é filha de Paulo Wild-
berger (in memoriam) e
Dilma Aparecida Oli-
veira e Silva. Cumpri-
mentos a Valéria pela
sua dedicação ao curso
desejando que faça
muita coisa gostosa
para todos nós. Felici-
dades Valéria.

Estas duas beldades, Emilyn e
Elisa, são filhas de Elias
Aguiar Viana (Eliasinho) e
Elen Cristina Porto Viana.
A primeira aniversariou em 05
de junho e a segunda em 05 de
setembro. Festas em família.
Parabéns e felicidades.

Karina e Euder
Uniram-se pelo sagrado matrimônio os jovens Karina e

Euder. Ela é filha de Paulo Diniz Cruz e Elza Aguiar Viana Cruz;
ele é filho de Euder José de Oliveira e Lúcia Barcelos Costa Oli-
veira. A cerimônia aconteceu no Sítio do Capão (Newtinho) em
18 de agosto último. O local estava muito bem decorado. O buf-
fet em alto estilo. O ato religioso aconteceu nos jardins do sítio.
A recepção no salão principal. Aos nubentes, muita paz, saúde
e felicidades.

Karina e Euder expressando satisfação e alegria
em momento tão importante na busca da felicidade

Os noivos Euder e Karina com os pais Euder
José de Oliveira e Lúcia Barcelos Costa Oliveira

Euder e Karina com os pais Paulo Diniz Cruz
e Elza Aguiar Viana Cruz

Euder com os pais, irmãs,
cunhado e sobrinhos

Karina e Euder com
familiares da noiva

Marina Viana será homenageada no
Dia Mundial do Serviço Leonístico

Cal Marina Viana será
homenageada pelo Lions Clube

No dia 20 de outubro de
2018 será comemorado o “Dia
Mundial do Serviço Leonístico”.

O Lions Clube através de
seu Governador 2018 / 2019 DG
Leandro Raphael do Distrtito
LC4 promoverá um evento dife-
rente dos anos anteriores, valori-
zando a mulher no movimento
Leonístico. Neste evento será ho-
menageada a Companheira Leão
(Cal) do Distrito LC4 indicada
pelo seu clube.

O Lions Clube de Vespa-
siano homenageará a Compa-
nheira Leão (Cal) Marina Marta

Viana Fonseca, que ingressou no
Lions em 01/10/1989 a/a Cal do
Lions. Ocupou no clube vários
cargos, presidente 3 vezes, 6
vezes secretária, 2 vezes diretora
social, exercendo todas as fun-
ções com orgulho de ser Cal e hu-
mildade de ampliar seus
caminhos sempre com o objetivo
primordial do Lions Clube Inter-
national: Nós servimos.

Em 101 anos de Leonismo é
a primeira vez que temos uma mu-
lher como Presidente International
Cal Gudrun Gnguadottr justifica
também a homenagem a Cal.

Emilyn e Elisa

Jovens reativam Rotaract
Club de Vespasiano

Dom Otto: happy hours e Oktoberfest

Um grupo de jovens vespasianenses se uniram na busca pela reativação do
Rotaract Club de Vespasiano.

Dezesseis jovens, com muito entusiasmo, já trabalham ativamente com o ob-
jetivo de prestar serviços à comunidade. São eles: Alessandra Melo da Silva, Ana
Paula Melo da Silva, Arthur Toniolo Mauro Silva, Aline Melo da Silva, Cintia
Moura Assis, Karina Pereira Araújo, Myrllan Frões Madeira, Larissa Pereira dos
Santos, Raphael da Costa Esteves, Priscilla Kelly Moreira Ireno, Vitor Frões Ma-
deira, Guilherme Dalton Andrade Simões, Marilivia Luiza de Brito, Stefany Sofia
Estevam Ferreira, Saullo de Tharso Gonçalves de Souza, Nathan Braga de Souza.

No dia 1º de setembro os rotaractianos elegeram a nova diretoria que ficou
assim constituída: presidente – Myrllan Frões; vice-presidente – Priscilla Ireno;
secretário – Arthur Toniolo; tesoureiro – Raphael Esteves; protocolo – Stefany
Estevam.

Brevemente vão promover uma reunião festiva quando cada um vai rece-
ber o distintivo do Clube, que conta com o irrestrito apoio do Rotary Club de Ves-
pasiano.
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Como é possível identifi-
car a osteoporose?

Uma vez que não apre-
senta sintomas em seu estágio
inicial, a maioria dos casos só
é identificado após algum tipo
de fratura. Por isso, todas as
pessoas que apresentam fato-
res de risco devem procurar
um especialista e fazer avalia-
ções periódicas (no mínimo 1
vez por ano). “Existem diver-
sos exames que podem identi-
ficar a quantidade de massa
óssea e se há risco de desen-
volvimento da osteoporose. O
mais utilizado é a densitome-
tria óssea”.

Quais alimentos auxi-
liam na prevenção? 

Além do consumo diário
de leite e derivados (como
queijo e iogurte), brócolis,
couve-flor, soja, amêndoas e
sardinha são essenciais para a
manutenção das taxas de cál-
cio no organismo. No entanto,
esse nutriente necessita de ou-

tros, como as vitaminas C e D,
para ser melhor aproveitado.
Ou seja, consuma também la-
ranja, limão, acerola e peixes
gordos.

Quais os principais fato-
res de risco?

Mulheres que entraram na
menopausa, histórico da
doença na família, distúrbios
da tireoide e paratireoide, uso
de determinados medicamento
(corticoides, anticonvulsivan-
tes, heperina), diminuição da
produção de hormônios se-
xuais (hipogonadismo), dieta
pobre em cálcio e sedenta-
rismo são alguns dos princi-
pais fatores que desencadeiam
a osteoporose.

Há outras medidas pre-
ventivas, além da alimenta-
ção?

Exercícios físicos constan-
tes (30 minutos de caminhada,
pelo menos 3 vezes por se-
mana) são fundamentais, pois

fortalecem a musculatura e
protegem os ossos, assim como
a exposição diária ao sol (20
minutos, de preferência entre
6h e 11h da manhã), já que os
raios ultravioleta ajudam a sin-
tetizar a vitamina D, responsá-
vel pela absorção de cálcio.
Abandonar o cigarro e moderar
no consumo de bebidas alcoó-
licas também são medidas re-
comendadas, pois prejudicam a
absorção do mineral.

Por que a osteoporose
afeta mais as mulheres?

As mulheres têm menos
acúmulo de cálcio no orga-
nismo e começam a perder
massa óssea mais cedo do que
os homens, por isso têm maior
tendência à osteoporose. Além
disso, a queda hormonal acar-
retada pela menopausa acelera
a perda de massa óssea. As te-
rapias de reposição hormonal
podem auxiliar na prevenção
da osteoporose em mulheres
que atingiram a menopausa.

CCuulliinnáárriiaa

VN  MULHER Elzinha Viana

Para tirar o cheiro de remédio de copos,
esprema dentro um pouco de suco de limão.

Para tirar o cheiro de gordura que fica
pela casa, esquente numa frigideira, em fogo
brando, um pouco de canela em pó.

Para tirar o odor de fritura que fica pela
casa, coloque no fogo uma casca de laranja
polvilhada com açúcar.

Esfregue as mãos com um pouco de pó
de café usado para tirar o cheiro de peixe.

Para tirar o cheiro desagradável de alho
das mãos, basta esfregá-las com talinhos de
salsa.

Você tira facilmente o cheiro de peixe
das panelas esfregando na primeira lavagem

um pouco de pó
de café usado.
Depois, lave as
panelas com
sabão, e o cheiro
desaparecerá.

Enxágue a
louça com água
quente e cascas de limão. O cheiro de cebola,
de peixe e de queijo sairá facilmente.

Pedaços de carvão colocados dentro da
geladeira eliminam o cheiro desagradável.

Para eliminar o cheiro de peixe dos reci-
pientes, lave-os com água, esfregando com
uma esponja embebida em vinagre. 

DDiiccaass  úútteeiiss  ppaarraa  oo  LLaarr  

Ingredientes:
Recheio
300 g de carne moída 
1 dente de alho picado
Sal e pimenta-do-reino a gosto
1 colher (sopa) de azeite
1 cebola picada
1 tomate, sem sementes, picado
1 lata de ervilha em conserva escorrida

Massa
2 xícaras (chá) de mandioca cozida
1 batata cozida
1 colher (sopa) de manteiga
1 copo (americano) de iogurte natural
3 ovos
Sal e queijo ralado a gosto

Modo de preparo:
Recheio
Tempere a carne com o alho, o sal e a pimenta.
Aqueça uma frigideira com o azeite e refogue a
carne até perder o tom rosado.
Ponha a cebola e cozinhe, mexendo até ficar trans-
parente. Junte o tomate e cozinhe até virar um molho

ralo. Adicione a ervilha e deixe apurar por mais cinco
minutos. Reserve.

Massa
Passe a mandioca e a batata ainda quentes pelo es-
premedor. Acrescente a manteiga em temperatura
ambiente e mexa bem. Coloque o iogurte, as gemas
e o sal. Reserve
Bata as claras em neve e misture-as delicadamente
à mandioca.
Unte e polvilhe com farinha um refratário e dispo-
nha a carne. Cubra com o creme e polvilhe com o
queijo ralado. 
Leve ao forno até dourar.
Sirva imediatamente.

SSaaúúddee  --  5 respostas sobre osteoporose

Gratinado de mandioca com carne moída

Ingredientes:
500 g de batata
6 ovos
1 colher (sopa) de margarina
½ lata de molho de tomate
1 pacote pequeno de queijo ralado
1 colher (café) de sal
1 colher (sobremesa) de amido de milho
1 xícara (chá) de leite
100 g de queijo prato ralado

Modo de preparo:
Corte as batatas em rodelas médias e cozinhe-as em
água e sal, deixando-as firmes. Arrume as batatas co-
zidas em um refratário untado com margarina.
Em uma vasilha, misture os ovos batidos (com
garfo), a margarina, o molho de tomate, o queijo ra-

lado, o sal e o amido de milho dissolvido no leite.
Espalhe tudo sobre as batatas e leve ao forno prea-
quecido (180°C) até borbulhar, por cerca de 30 mi-
nutos. Retire do forno e cubra com o queijo prato
ralado.
Leve novamente ao forno por, aproximadamente, 10
minutos, ou até gratinar.

Batatas à italiana
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FASEH amplia atendimentos médicos
e jurídicos gratuitos no vetor norte
Lagoa Santa terá Clínica-escola e Núcleo de Prática Jurídica

e Cidadania, como Vespasiano
Com uma demanda maior

do que a ofertada pelos servi-
ços públicos de saúde e direito,
a cidade de Lagoa Santa vai
poder contar, agora, com a as-
sistência de profissionais-pro-
fessores e alunos da FASEH -
Faculdade de Saúde e Ecolo-
gia Humana –, na Clínica-es-
cola e no NPJC (Núcleo de
Prática Jurídica e Cidadania)
que estão praticamente prontos
para ser inaugurados.

Em Lagoa Santa, o ser-
viço médico terá 15 consultó-
rios para atendimento de
clínica médica, pediatria e, no
próximo semestre, também gi-
necologia. O local de funcio-

namento será no terceiro andar
do prédio da Av. Acadêmico
Nilo Figueiredo, 2303, no
bairro Joana D’Arc, mesmo
endereço do Núcleo jurídico.

Com a inauguração dos
serviços em Lagoa Santa, tam-
bém em parceria com a Prefei-
tura Municipal, a FASEH
reafirma seu compromisso em
atender a mais um município
da região em que está inserida.

Os modelos dos dois ser-
viços são iguais aos implanta-
dos na cidade de Vespasiano,
sede da Faculdade, onde a Clí-
nica-Escola foi instalada em
2005 e o NPJC já está em fun-
cionamento desde 2015, em

um imóvel alugado pela pre-
feitura, onde fica o Centro de
Soluções do Tribunal de Jus-
tiça de Minas.

O Núcleo faz o atendi-
mento à comunidade em de-
mandas da área de família e
também com serviço de conci-
liação, mediação e arbitragem,
facilitando a solução de lití-
gios, como o de descumpri-
mentos do CDC (Código de
Defesa do Consumidor), de-
sentendimentos trabalhistas e
outros casos, para evitar a obs-
trução da Justiça com aumento
do número de processos.

A Clínica Escola de Ves-
pasiano tem 34 consultórios e

oferece atendimento médico e
fisioterápico, com acompanha-
mento e tratamento aos pa-
cientes, nas seguintes
especialidades: clínica médica,
cardiologia, dermatologia, en-
docrinologia, geriatria, gineco-
logia, neurologia, obstetrícia,
ortopedia, otorrinolaringolo-
gia, pediatria, pneumologia,
psicologia e psiquiatria.

Informações e contato
para reportagens: 

Agência de Notícias FASEH
Noticias@faseh.edu.br
Tel: (31) 2138-2949
Laura Lima e João
Henrique Motta

� LAGOA SANTA

Acontece a partir do pró-
ximo dia 24, segunda-feira, os
Jogos Escolares de Lagoa Santa
(JELS) que reunirá dez escolas,
entre públicas e privadas, tota-
lizando quase 600 alunos, de 11
a 16 anos, nas modalidades fut-

sal, vôlei, basquete, handebol e
xadrez.

A cerimônia de abertura
dos jogos será realizada no Au-
ditório José Marcos Sobrinho,
na Escola Dr. Lund e as dispu-
tas acontecerão até o dia 28 de

setembro. O JELS é uma das se-
letivas para os Jogos Escolares
de Minas Gerais (JEMG). Isso
significa que seus vencedores
representarão o município nas
disputas regionais, estaduais e
nacionais, deste evento.

Os Jogos Escolares tem a
finalidade de promover a mobi-
lização da juventude em torno
do esporte e detectar talentos es-
portivos, além de gerar um in-
tercâmbio entre as escolas
locais e seus alunos.

A Prefeitura de Lagoa
Santa e a Secretaria Municipal
de Educação convidam para a
abertura da XI Exposição Al-
falendo que acontecerá no dia
18 de setembro, às 10h, no au-
ditório da Escola Municipal
Dr. Lund.

A exposição traz trabalhos
literários realizados pelos alu-
nos da Rede Municipal de En-

sino, através do Núcleo de Al-
fabetização Letramento, coor-
denado pela professora
emérita da UFMG, Dra.
Magda Soares.

Abertura da Exposição
Dia: 18/09/2018 - (terça-

feira) - Horário: 10h.
Local: Auditório da Es-

cola Municipal Dr. Lund. (Rua

Vereador Ildeu Viana de
Matos, nº - Centro). Visita-
ção:A exposição ficará aberta
para visitação de 18/09 à
21/09, das 8h. às 17h, no Cen-
tro de Referência da Profes-
sora Magda Soares (antigo
prédio da Escola Dr. Lund),
Praça Dr. Lund, Nº 33 - Cen-
tro, Lagoa Santa.

Dia 19/09/2018 (quarta-

feira) - Horário: 9h às 12h –
“Conversa com Magda” –
Apresentação do Projeto Alfa-
letrar, com a Prof. Magda Soa-
res, a Secretária Municipal de
Educação, Nila Rezende
e convidados de outros muni-
cípios - Local: Centro de Re-
ferência do Professor – sala do
Núcleo - Praça Dr. Lund, Nº
33 - Centro, Lagoa Santa.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

14/09/18 a 16/09/18 (sexta a domingo)
Festa do Congado Nossa Senhora do Rosário - Local: Lapinha - 14/09/18 a
partir das 19h - 15 e 16/09/18 de 8h às 00h

15/09/18 (sábado)
Workshop com Celso Moreira - Local: Auditório José Marcos Sobrinho (Es-
cola Municipal Dr. Lund) - Horário: 16h às 18h

Rima na Praça
Local: Anfiteatro da Praça Dr. Lund - Horário: 16h às 18h30

21/09/18 (sexta-feira)
Oficina Super Pamp com Edu Pio (musicalização infantil) - Local: Morro
do Cruzeiro, na Escola Municipal Maria Augusta - Horário: 14h às 15h - Bar-
racas de Alimentos - Local: Iate Club - Horário: 19h às 00h - Encontro de Co-
rais - Local: Iate Club - Horário: 20h às 22h - Show Parceria Fina - Local: Iate
Club - Horário: 22h30 às 00h

22/09/18 (sábado)
Iate Club - Barracas de Alimentos - Horário: 9h às 00h - Contação de Histó-
rias com Alessandra Visentin - Horário: 9h às 10h - Oficina: Mandala em
chaveiro com a Rota Rupestre - Horário: 10h às 12h - Exposição e venda -
Rota das Doceiras e Rota Rupestre - Horário: a partir das 14h - Oficina:
Elaboração de Projetos Culturais comAlessandra Cecílio - Horário: 14h às
18h - Grupo Pequi apresenta “A Terra Tremeu” (teatro de rua) - Horá-
rio: 18h30 às 20h - Show Celso Moreira - Horário: 20h30 às 22h - Show Phi-
lippe Lobo - Horário: 22h30 às 00h

23/09/18 (domingo)
Iate Club - Exposição e venda - Rota das Doceiras e Rota Rupestre - Horá-
rio: a partir das 14h - Barracas de Alimentos - Horário: 14 às 21h - Oficina:
Compreensão de Editais com Alessandra Cecílio - Horário: 14h às 18h -
Oficina: Mosaico em cerâmica - Rota Rupestre - Horário:14h 16h - Grupo
Pequi apresenta: “A Terra Tremeu” (Teatro de rua) - Horário: 16h às 17h30
- Apresentação GEAA - Horário: 17h30 às 19h - Show Raul Mariano - Ho-
rário: 19h30 às 21h - Feira de Artesanato da orla da Lagoa - Piquenique Li-
terário na Feira com Alessandra Visentin - Horário: 10h às 11h - Oficina
Super Pamp com Edu Pio (Musicalização Infantil) - Horário: 11h às 12h

Festival de Cultura
Regional 2018

A9ª edição do Festival de
Cultura Regional
(FCR) acontecerá no período
de 15 a 23 de setembro, em
vários pontos da cidade. Neste
ano, o FCR contará com atra-
ções como shows, apresenta-
ções artísticas, teatro de rua,
várias oficinas e um works-
hop musical.

O objetivo é valorizar
nosso patrimônio imaterial,
cultural e artístico com o
apoio às manifestações da
Festa do Congado Nossa Se-
nhora do Rosário, na região
da Lapinha, programado para
os dias 15 e 16 (sábado e do-
mingo). Neste fim de semana
também teremos o workshop
com o compositor, Celso Mo-
reira.

No fim de semana se-
guinte, a programação prosse-
gue, agora, no Iate Clube, na
orla da lagoa, com uma se-

quência de shows de artistas
locais, a partir das 22h30.
Sobem ao palco Philippe
Lobo, Parceria Fina, Raul
Mariano e Celso Moreira
(único não local). O Grupo
Escola Amizade e Amor
(GEAA) também fará apre-
sentações de Percussão,
Banda de Jovens e Violão.

E ainda tem mais. Conta-
ção de histórias para a crian-
çada, Encontro de Corais com
os alunos da Rede Municipal
de Ensino, além das oficinas
de musicalização infantil,
mandala em chaveiro, elabo-
ração de projetos culturais,
leitura e compreensão de edi-
tais e mosaico de cerâmica.

Os interessados em parti-
cipar das oficinas/workshop
podem fazer a inscrição ante-
cipada no link https://goo.gl/
WH13LT, ou por telefone:
3688-1390.Jogos Escolares tem início no dia 24

XI Alfalendo - Ler e escrever, um direito de toda criança
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Ana Beatriz
Viana

Alice de Souza
Viana

Júlia Alves
Viana

Amanda Viana Machado e
Vivianny de Oliveira Costa

Viana

Bárbara Aguiar
Rodrigues Mrad e Isabela
Aguiar Rodrigues Lima

Celina Dourado
Marques

Elisa Silva Menezes e
Gabriela Busch Giurizatto

Elisa Silva Menezes e
Marina Diniz Silva

Fernanda de
Paula Galego

Giovana Gomes
de Souza

Helena Albano Catão
Santiago e Castro

Isabela Helena Portes
Gelmini

Isabella Martins
Silva

Isadora de Rezende
Lardy

Alice Souza
Fonseca Viana

Júlia Costa
Fonseca Viana

Júlia Mara Araújo
Corrêa

Lara Viana
Lasse

Laura Laís
de Aguiar

Manuela Portes Viana e
Isabela Helena Portes Gelmini

Mariana Viana
Faria

Melina Pimentel
Figueiredo

Sofia Salomão Dias
Carvalho Bretas

Valentina Souza Fagundes
com Patati patata

Reeditando a grande festa que era
promovida anualmente pela sau-
dosa D.ª Pequetita (Maria Nati-

vidade da Fonseca) a diretoria do Funil
Clube que tem Patrícia Perdigão na pre-
sidência, promoveu a festa Bonecas de
Quetita. Uma linda festa que contou com

a participação de crianças de 5 a 12 anos.
O Funil Clube, muito bem decorado, es-
tava lotado; cheio de gente bonita; um
ambiente espetacular. Na passarela, 29
lindas meninas que promoveram um
belo desfile. Festa de alto nível que reu-
niu a sociedade vespasianense.

As Bonecas de Quetita

As palavras de Patrícia:
O evento Bonecas de Quitita, realizado no último sábado pelo Funil Clube, foi uma bela

festa, com momentos inesquecíveis, carregado de muita emoção e alegria. O evento foi um
sucesso e quero deixar aqui o meu agradecimento à Diretoria do Funil que se desdobrou para
proporcionar às famílias vespasianenses uma tarde especial. A vocês que dividiram comigo a
ansiedade e as incertezas, que arregaçaram as mangas para que esse evento fosse bem suce-
dido, meu muito obrigado! Aos parceiros, Karina Amaral, Scheilli Nonato, Gente Miúda, Gira
Sol, Farigrafic, Engenpalcos, Papelaria Lapispel, Jornais Vespasiano em Notícias e Tribuna das
Gerais o reconhecimento da diretoria. Aos pais e às estrelas da tarde – As Bonecas de Quitita,
a gratidão por terem proporcionado à sociedade vespasianense momentos tão especiais.
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Mérito Empresarial é entregue aos
destaques de Vespasiano e São José da Lapa

A Câmara de Dirigentes Lo-
jistas de Vespasiano e Núcleo de
São José da Lapa em conjunto
com Associação Comercial, In-
dustrial e Empresarial de Vespa-
siano realizou em 30 de agosto
às 20 horas no tradicional Funil
Clube o seu primeiro evento Mé-
rito Empresarial cujo objetivo é
proporcionar o devido reconhe-
cimento à classe empresarial
premiando quem vem se desta-
cando e contribuindo para o de-
senvolvimento socioeconômico
da região.

O evento contou com a pre-
sença de autoridades, personali-
dades e os representantes das
Federações. O presidente da
CDL/ACE Vespasiano, Sr. Ro-
drigo Barbosa, abriu o evento ci-
tando as dificuldades extras que
o momento do país impõe ao am-
biente de negócios e parabeni-
zando a coragem dos
empresários que continuam in-
vestindo e acreditando no poten-
cial das nossas cidades. O
vice-presidente da FCDL-MG,
Fúlvio Ferreira, discursou refor-
çando a importância do associa-
tivismo e do movimento lojista.
O Sr. Emilio Parolini, presidente
da Federaminas, destacou a im-
portância deste evento que
ocorre em várias cidades de
Minas Gerais e da campanha es-
tadual da federação unidos con-
tra a corrupção. Logo após os
discursos, os parceiros tiveram

seu momento de apresentação:
BH Airport, CIEE/MG, Avanço
Informática, Austen Cervejaria e
o Senac/MG.

Foram homenageados os ex-
presidentes da CDL, por sua con-
tribuição no desenvolvimento do
movimento lojista, as empresas,
cooperativas e instituições, por
reconhecimento de suas atuações
relevantes em diversos segmen-
tos. As medalhas de honra ao mé-
rito empresarial foram entregues
às empresas selecionadas por
meio de pesquisa entre os asso-
ciados das entidades. Das 194 in-
dicadas apenas as 40 mais
votadas foram agraciadas. O

ponto alto do evento foi à escolha,
em votação ao vivo, dos empresá-
rios que irão representar nossas
cidades na solenidade estadual do
Mérito Empresarial que será rea-
lizado no Congresso da Federa-
minas em Juiz de Fora dia 24 de
novembro de 2018. A Sra. Nilma
Cruz da Multiplik Viagens, o Sr.
Anselmo Viana da Soma Imóveis
e o Sr. Sérgio Luciani da VipDent
Clínica Odontológica foram os
grandes premiados da noite!

Após as formalidades e as
intervenções do ilusionista e pa-
lestrante motivacional George
Rubadel, comemoramos com o
show da excelente banda Emme,

buffet completo com o chopp da
Austen Cervejaria e uma ótima
oportunidade de interagir com os
convidados em um ambiente
agradável. Uma grande noite
para classe empresarial.

Veja quem recebeu o Mérito
Empresarial 2018

Achieve Languages Vespa-
siano, ACRIART Comunicação
Visual, Andarela Presentes, Bar
Fundo de Quintal, CCAA Vespa-
siano, Centro Veterinário Vespa-
siano, Chip7 Informática, Clínica
Equilíbrio, Degraus Roupas e
Acessórios, Depósito Célvia,
Duo imóveis, Hotel Dom Otto,
IMPERIO Agência de Publici-
dade, Inetvip Telecom, Jardim
Alterosa Mat. Construções, Líder
Informática, Lojão da Economia,
Lojão do Real, Micel Roupas e
Acessórios, Multiplik Viagens,
Mundo Animal Rações e Acessó-
rios, Núcleo Odontológico Ves-
pasiano, O Boticário Vespasiano,
Padaria Já Pão, Ponto Chic,
Prime Odontologia, Prolar Aca-
bamentos, Rádio Vespasiano FM
87,9, ArtSabor Restaurante, Res-
taurante Passabem , Soma Imó-
veis , Supermercado Barão
Centro, Supermercados Cidade,
Trevo Tem Tudo, Universo Ocu-
pacional, Instituto Educacional
Vespanito, Via Appia Uniformes
Papelaria e Livraria, VipDent
Clínica Odontológica, Vita Med,
Drogaria Vita Plus.

Em turnê pelo país, NUZ’S desembarca em
Vespasiano com o show “NU’ZS”, um outro olhar
às canções Chico Buarque.

A apresentação será no dia 20 de outubro, a par-
tir das 20h, no Teatro Valtério Araújo Vale, do Pa-
lácio das Artes Nair Fonseca Lisboa.

Formada pelo compositor e instrumentista Max
Silva (ex-integrante do grupo “O Terço”) e por Marcê
Porena, artistas com vasta experiência na cena musi-
cal e teatral brasileira, tendo trabalhos ao lado de: Pau-
linho Moska, Guinga, Danilo Caymmi entre outros,
NUZ’S iniciou a turnê do show em abril de 2017.

Desde então, já passou por cidades como:
Natal, Salvador, João Pessoa, Recife, Porto Alegre,
Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Juiz de

Fora entre outras. Agora, chega a Vespasiano com a
promessa de surpreender os fãs do gênio da MPB.

Em uma apresentação inusitada da obra de
Chico Buarque, NUZ’S mescla a música sintética
com a orgânica, a tradição e a contemporaneidade e
faz dessa mistura de criatividade e musicalidade um
show dançante que desconstrói a obra de Buarque
sem perder a sofisticação.

No espetáculo, as poesias e melodias de clássi-
cos como “Geni e o Zepelim”, “João e Maria”, “Co-
tidiano”, entre outras, se juntam a sintetizadores,
batidas eletrônicas e guitarras mostrando o quanto a
obra e a genialidade de Chico são atemporais.

O clipe da música “Essa moça tá diferente”
pode ser acessado em https://youtu.be/8k1rI5vuLR8

Músicas de Chico Buarque como você nunca ouviu em Vespasiano
SERVIÇO

Show: NU’ZS em Chico Buarque
“Um Outro Olhar”
Data: sábado, 20 de outubro
Horário: 20h
Local: Teatro Valtério Araújo Vale do Palácio
das Artes Nair Fonseca Lisboa. - Rua Francisco
Lima 9, Centro.
Ingressos limitados e vendas a partir de 30/08
pelo site: www.sympla.com.br/bailedochico
https://www.sympla.com.br/nuzs-apresenta-
chico-buarque-um-outro-olhar__350309
Evento facebook:
https://www.facebook.com/events/22086707927
22430/
Classificação Etária: Livre
Clipe: https://youtu.be/8k1rI5vuLR8

Projeto dos músicos Max e Marcê do NU’ZS, apresenta a obra do gênio da MPB

Rodrigo Barbosa da Silva - Presidente da CDL E ACE Vespasiano e São José
da Lapa , Sérgio Luciani - VipDent Clínica Odontológica, Anselmo Viana -
Soma Imóveis e Emílio Parolini - Presidente da Federação das Associações

Comerciais e Empresarias de Minas Gerais - FEDERAMINAS

Rodrigo Barbosa da Silva - Presidente da CDL E ACE Vespasiano e São
José da Lapa, Nilma Cruz - Multiplik Viagens, Emílio Parolini- Presidente
da Federação das Associações Comerciais e Empresarias de Minas Gerais

Fúlvio Ferreira - Vice Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes
Lojistas de Minas Gerais - FCDL, EX PRESIDENTES: Ivaldo Pereira Lobato,
Marco Antônio Mene Rocha, João Antônio de Campos Meneghin, Rogeres
Ogando,Andréa Fernandes,Washington Luiz Lara e Rodrigo Barbosa da

Silva - Presidente da CDL E ACE Vespasiano e São José da Lapa
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Coluna  do Pescador Paulo Diniz
Colaborou o sr. Mituo Ishihara da 
Loja O Pescador, de Lagoa Santa

Confraternização dos Pescadores
Excelente a confraternização dos pescado-

res realizada no último dia 30 de agosto na Fa-
zenda Flamboyant, do companheiro Arnaldo
Pereira. A festa teve início às 17 horas e varou
noite a dentro com muito churrasco, tira gostos
e cerveja gelada. O buffet do Marcílio cuidou
de tudo. O Arnaldo fez um excelente quibe
com carne de pirarara que foi a grande pedida.

A turma prestigiou e gostou. Infelizmente
alguns confirmaram presença e deram o bolo.

Entre os grandes pescadores presentes, ano-
tamos: Abdallah Mussa, Almir Xavier, Ar-
naldo Pereira, Baltazar Ruas, Bernardo
Graciano, Carlos Murta, Flávio Ribeiro, Juli-
nho Antônio Filho, Marquinho da carpintaria,
Markinho Guadalupe, Nielsen, Paulo Diniz,
Cel. Gontijo, Ricardo de Fiduca, Rogério Sa-
tiro e Tute. Anotem aí: agosto de 2019, se
Deus quiser, organizaremos outra confrater-
nização no mesmo estilo.

O campeonato amador promovido pela Liga
Municipal de Vespasiano já na 5ª rodada reali-
zada em 09 de setembro.

Até aqui a classificação é a seguinte:
Chave A: 1º lugar – Vila Nova c/ 13 pontos

- 5 jogos; 2º lugar – Caieiras – 12 pontos – 5
jogos; 3º lugar – Imperial – 11 pontos – 5 jogos;
4º lugar – Cruzeirinho – 8 pontos – 6 jogos; 5º
lugar – Meninos da Vila – 3 pontos – 5 jogos; 6º
lugar – Grêmio M. Alto – 1 ponto – 4 jogos; 7º
lugar – Minas – 0 pontos – 4 jogos.

Chave B: 1º lugar – Juventude – 10 pontos
– 5 jogos; 2º lugar – Santa Clara – 7 pontos – 6
jogos; 3º lugar – Alface – 7 pontos – 4 jogos; 4º
lugar – Paissandu – 4 pontos – 3 jogos; 5º lugar
– Operário – 4 pontos – 5 jogos; 6º lugar – Águia
Dourada – 7 pontos – 5 jogos; 7º lugar – Serra
Dourada – 5 pontos – 4 jogos.

A fase de classificação termina no dia 23 de
setembro quando serão conhecidos os 8 times de
vão disputar as quartas de finais; depois, as se-
mifinais e a grande final.

Mais uma vez a Liga de Desportos de São
José da Lapa contando com o apoio da Prefeitura
Municipal, está promovendo o campeonato ama-
dor da cidade. Neste ano seis equipes participam:
Dom Pedrense, Garboso, Grêmio, Ipê, São José
e Sol Nascente.

Depois de anos, a tradicional equipe do São
José voltou a participar do campeonato em 2018
e depois de liderar o campeonato por 3 rodadas,

teve sua invencibilidade quebrada pelo Garboso
pelo placar de 1 x 0, no último domingo, dia 16.

A Liga tem Mazinho como Presidente,
Dimar Brau como Vice, Fernanda Dias como te-
soureira e principal secretária, e conta com o
apoio da Prefeitura e vereadores de São José da
Lapa.

Veja a tabela do campeonato e os jogos já
realizados com seus resultados:

CAMPEONATO AMADOR
Vila Nova lidera competição

com  13 pontos
Juventude está à frente na chave B com 10 pontos

� FUTEBOL

Rio Preto
O Luciano, filho do Carlão do Abacaxi, organizou um grupo para ir no Rio Preto região do

Paracatu, para irem pescar ainda neste mês. Não é rio largo, mas é muito piscoso. Vamos aguardar
e esperamos que tragam boas noticias.

Rio Araguaia – MT
Noticias vindas de Luciara, MT, em frente a Ilha do Bananal, informam que está saindo muitas

Piraibas. Com o rio cheio sai mais as Pirararas. Lá tem tambem Mandubes, Bargadas, Barbados,
Apapas, Cacharas, dentre outas variedades.

Amazonas
O Kioshi da loja “O Pescador” de Lagoa Santa, foi pescar no interior do Amazonas,

juntamente com o Dr. Natanel. Lá não tem como comunicar, esperamos que tenham fisgados
belos exemplares de Tucunares Açu.

Antes da viagem o Kioshi, Ronan Daniel e o Rafael Freitas estiveram pescando na Represa
de Três Marias. Como pode-se ver nas fotos, o resultado foi muito bom pescando ótimos
tucunarés, todos grandes. Segundo o Kioshi, valeu a pena. Bons companheiros e muito peixe.

Rio São Francisco
O Henardo, da Monte Verde, tem indo constantemente pescar na Barra do Riacho do Barro,

em Ibiai, tem fisgados belos exemplares de Dourados.

Pesque e Pague
Uma boa opção para pescar são os Pesque e Pague, tem diversos com grande variedade de

peixes e tamanhos. Há alguns que tem peixes de mais de 20 quilos e tem tambem lagos com
muitas matrinxãs que oferecem muita ação. Há exemplos de quando a água está morna serem
fisgados mais de 50 peixes num dia. (não é conversa de pescador)

Na região metropolitana de Belo Horizonte temos otimos locais.

Kioshi , pescaria realizada
em Represa Três Marias MG

Rafael Freitas Ronan Daniel

Garboso lidera campeonato
de São José da Lapa

Até a 3ª rodada realizada em 02 de setembro, a classificação era a seguinte:

1ª RODADA – 19/08/2018
JG.01 GARBOSO 3 X 2 SOL NASCENTE 10:30 CAMPO DO GARBOSO
JG.02 IPÊ 0 X 1 SÃO JOSE 10:00 CAMPO DO IPÊ
JG.03 DOM PEDRENSE 1 X 1 GRÊMIO 10:00CAMPO DO DOM PEDRO

2ª RODADA – 26/08/2018
JG.04 SOL NASCENTE 2 X 1 IPÊ 10:00 CAMPO DO DOM PEDRO
JG.05 GARBOSO 3 X 1 GRÊMIO 10:30 CAMPO DO GARBOSO
JG.06 SÃO JOSÉ 3 X 0 DOM PEDRENSE 10:00 CAMPO DO SÃO JOSÉ

3ª RODADA – 02/09/2018
JG.07 IPÊ 5 X 1 GRÊMIO 10:00 CAMPO DO IPÊ
JG.08 DOM PEDRENSE 1 X 1 GARBOSO 10:00 CAMPO DO DOM PEDRO
JG.09 SÃO JOSÉ 1 X 0 SOL NASCENTE 10:00 CAMPO DO SÃO JOSÉ

4ª RODADA – 16/09/2018
JG.10 SOL NASCENTE 0 X 2 GRÊMIO 10:00 CAMPO DO IPÊ
JG.11 GARBOSO 1 X 0 SÃO JOSÉ 10:30 CAMPO DO GARBOSO
JG.12 DOM PEDRENSE 1 X 3 IPÊ 10:00 CAMPO DO DOM PEDRO

5ª RODADA – 23/09/2018
JG.13 SÃO JOSÉ X GRÊMIO 10:00 CAMPO DOSAO JOSÉ
JG.14 SOL NASCENTE X DOM PEDRENSE 10:00 CAMPO DO DOM PEDRO
JG.15 IPÊ X GARBOSO 10:00 CAMPO DO IPÊ

SEMI FINAL IDA – 30/092018
JG.31 4º COLOCADO X 1º COLOCADO 10:00 MANDANTE
JG.32 3º COLOCADO X 2º COLOCADO 10:00 MANDANTE

SEMI FINAL VOLTA– 14/10/2018
JG.33 1º COLOCADO X 4º COLOCADO 10:00 MANDANTE
JG.34 2º COLOCADO X 3º COLOCADO 10:00 MANDANTE

FINAL IDA– 21/10/2018
JG.35 2º COLOCADO X 1º COLOCADO 10:00 MANDANTE

FINAL VOLTA– 28/10/2018
JG.36 1º COLOCADO X 2º COLOCADO 10:00 MANDANTE

CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO AMADOR 2018
EQUIPES Pontos JGS Vitórias Empates Derrotas GP GC SG
GARBOSO 10 04 03 01 00 08 04 04
SÃO JOSÉ 09 04 03 00 01 05 01 04
IPÊ 06 04 02 00 02 09 05 04
GRÊMIO 04 04 01 01 02 05 09 -04
SOL NASCENTE 03 04 01 00 03 04 05 -01
DOM PEDRENSE 02 04 00 02 02 02 05 -03


