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N O T Í C I A S

Boa ação
Jean, Lucas e Thiago fazem doações e revertem penas

28 JAN 2017 | 19H30

Expulsos na final do Campeonato Baiano de 2016,

o goleiro Jean, o zagueiro Lucas Fonseca e o treinador

de goleiros Thiago Mehl estão liberados para o jogo

deste domingo (29), contra o Jacobina, no estádio de

Pituaçu, pela primeira rodada do Estadual da atual

temporada.

As suspensões teriam que ser cumpridas agora, porém

o departamento jurídico tricolor conseguiu converter as

penas em doações de alimentos, após julgamento

nesta semana, e o trio cumpriu o estipulado pelo

Tribunal de Justiça Desportiva na manhã deste sábado

(28).

As seis instituições indicadas receberam 1.200 pacotes de leite em pó. Veja quais foram elas e os contatos para quem também

quiser ajudar:

1) Lar Irmã Maria Luiza – Tel: 3315-2451 

2) Creche Escola Comunitária Dr. José Renato Veloso Neto – Tels: 3309-6737 e 98620-0947 

3) Organização Auxílio Fraterno – Tels: 3242-3699 e 3014-4620 

4) Caasah – Casa de Apoio e Assistência ao Portador do Vírus HIV – Tel: 2103-0150 

5) Nacci – Nucleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil – Tel: 2109-0000 

6) Martagão Gesteira – 3032-3773
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