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NASCE UMA ESTRELA
Existe uma frase que diz que baiano não 

nasce, estreia. Sem adentrar no mérito da 
questão de nossos compatriotas baianos, gos-
taria de utilizar-me desta frase para falar sobre 
a “estreia” do jornal Virou Notícia. Digo isso 
porque já vi nas primeiras edições do jornal 
que este veio para ficar e com extrema catego-
ria, profissionalismo e seriedade.

Santa Luzia e sua população acaba de ser pre-
miada com este instrumento, o qual já me impres-
sionou pela versão escrita, mas que realmente me 
surpreendeu pela versão virtual, na internet.

Todos sabemos que é inevitável fugirmos do 
fato de que a internet é a mídia que mais cresce 

no mundo, e de forma exponencial. Santa Lu-
zia, uma cidade com mais de 240.000 habitan-
tes, precisava deste jornal, onde os “internau-
tas” pudessem obter notícias de sua cidade, e 
ainda poder acessar edições anteriores do jor-
nal, o que poucos jornais, inclusive os famosos 
e tradicionais da capital, oferecem aos leitores.

Enfim, seja bem-vindo Virou Notícia, e 
que você tenha a cada edição mais sucesso!

 Francisco Massara Gabrich
Presidente da 100ª Subseção da OAB/MG

Já parou para pensar que para ir a qual-
quer lugar é necessário dar o primeiro passo? 
Simples, não é? Nem tanto. Dar o primei-
ro passo significa tomar a decisão. Decisão 
de casar, de construir, de investir, de dizer 
adeus, enfim decidir! E para mudar o mundo 
e tornar a sociedade melhor, outras várias de-
cisões devem ser tomadas. Que tal começar 
dando o primeiro passo? A atual edição do 
Virou Notícia traz uma matéria sobre a Blitz 
Ecológica. Foi bom ver que a população quer 
tomar uma decisão, quer cuidar do planeta. 
Outros passos são necessários e devem ser 
tomados, no entanto, o primeiro já foi dado.

A prefeitura também dá passos e precisa 
decidir dar outros. É bom saber do investi-
mento nos alunos das nossas escolas mu-
nicipais. Só quem põe a mão no bolso para 
comprar material e uniforme sabe o valor do 
investimento. Foi um belo passo! No entan-
to, outros passos em direção a uma cidade 
mais digna precisam ser tomados. Saber que 
os guardas municipais não estão trabalhando 
com uniformes em bom estado de uso depõe 
contra a cidade. Um deles nos mostrou os re-
mendos no uniforme, lamentável! Zelar pelo 
patrimônio público não é a função deles? É 
preciso zelar por eles também! E dinheiro vai 
ter. A própria prefeitura apresentou o plano 
de modernização da gestão e um bom dinhei-
ro será economizado já que o objetivo é redu-
zir os gastos em R$ 6 milhões nos primeiros 
seis meses. Entretanto, para tudo dar certo é 
preciso dar o primeiro passo, é preciso deci-
dir com consciência e responsabilidade.

www.tocatudo.com
Aqui toca tudo mesmo

Dias Úteis
04:30 05:10 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50
08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:55 12:30 13:00
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20
17:40 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:40 21:20 22:00 23:00
23:55

Sábado
04:30 05:30 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:30
09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00
15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00 22:00
23:00 23:55

Domingo
04:30 05:00 05:40 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20
11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00
17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00 22:00 23:00 23:55

Dias Úteis
05:30 06:30 07:30 18:00

Sábado  / Domingo e Feriado - Não Opera

Dias Úteis
04:50 05:20 05:45 06:10 06:35 07:00 07:20 07:50 08:30 09:30
10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:00 16:25 17:00 17:30
18:00 18:45 19:30 22:20

Sábado
05:00 05:40 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:30 11:30
12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
22:30

Domingo
05:50 06:40 08:30 10:50 12:50 14:50 17:50 19:50

4385 - Bom Destino / Estação São Gabriel

4390 - Córrego das Calçadas/BH via Av. Antônio Carlos

QUADRO DE HORÁRIOS
Vigência 11/09/2009

4380 - Bom Destino / Belo Horizonte 
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F undada em 1990 no 
bairro Carreira Compri-
da por Arnaldo Barbosa 

e Raimundo Gomes a associação 
dos aposentados e pensionistas de 
Santa Luzia (ASSAPPEN) surgiu 
da ideia de dois conhecidos que ti-
nham como objetivo acolher e ao 
mesmo tempo unir a classe.

Vinte anos depois a associação 
conta hoje com pouco mais de 150 
associados cadastrados, destes, se-
gundo Arnaldo, atual presidente, 
50% participam ativamente das ati-

vidades oferecidas pela entidade: 
“o espaço está à disposição dos as-
sociados, aqui oferecemos aulas de 
dança de salão e realizamos ativida-
des como a de hoje, um almoço para 
comemorar o nosso dia. Atualmen-
te em Santa Luzia somos mais de 
12000 aposentados e pensionistas, 
precisamos nos unir mais”, afirma.

  Para Ilário Coelho, um dos 
associados, a iniciativa foi positi-
va: “sempre é bom poder reunir a 
classe, e hoje é um dia especial para 
todos nós, já que comemoramos o 
dia dos aposentados. Falo sempre 
que nós aposentados precisamos 

usar melhor a força que temos: não 
a força física, mas sim a união, que 
fortalece qualquer classe”.   

A representante do PEP em Santa 
Luzia (Programa de Educação Previ-
denciária), Elizabeth Matias, esteve 
na associação para levar orientações 
aos aposentados: “nosso objetivo é 
fazer com que os aposentados sai-
bam de seus direitos e deveres. Por 
exemplo, recentemente houve uma 
mudança no contrato dos bancos, e 
informações como estas são impor-
tantes para os aposentados. Somos 
um elo na cidade, pretendemos ainda 
oferecer cursos e palestras. Estamos à 
disposição dos aposentados e pensio-
nistas na agência de Santa Luzia para 
esclarecer quaisquer dúvidas a eles, o 
telefone da agência é o 3641-5108 e o 
telefone da central do INSS é o 135”.

Para se associar à ASSAPPEN 
SL, os interessados devem compare-
cer à sede da associação munidos de 

duas fotos 3 x 4 além do comprovante 
de residência e preencher uma ficha: 
“de acordo com nosso estatuto, cada 
associado contribui mensalmente 
com 1% do valor do salário mínimo 
para manutenção da associação. Cada 
associado recebe uma carteirinha que 
dá direito a convênios com farmácias, 
advogados e médicos”, disse o presi-
dente Arnaldo Barbosa.

A associação dos aposentados e 
pensionistas de Santa Luzia, localiza-
da na Avenida das Indústrias, 1665 no 
bairro Vila Olga, funciona de segunda 
a sexta feira, das 14h às 17h. Mais in-
formações pelo telefone: 3642-0846

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS OFERECE ALMOÇO QUE MARCA O DIA DA CATEGORIA EM SANTA LUZIA

COMEMORAÇÃO AO DIA DO APOSENTADO

Arnaldo Barbosa presidente da Associa-
ção dos Aposentados e pensionistas/SL

O sr. Ilário coelho
Os associados durante o almoço

Sua nova opção em SuprimentoS induStriaiS
av. das indústrias 1011 - Lj 11  
vila olga - Santa Luzia  - mG(31) 3641-0003
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TUDO PARA SUA SEGURANÇA

kit automatizador
rossi Dz3 SLIN
R$ 235,00

kit interfone F8
HDL R$ 135,00 

fechadura HDL
C90 R$ 121,00 

ffechdura 12v
MULTITECK R$ 75,00

RUA RIO DAS VELHAS 30A - B: SÃO JOÃO BATISTA 

SUPER PROMOÇÂO
DE EQUIPAMENTOS,
CONFIRA CONDIÇOES
E OUTROS PRODUTOS 
NO LOCAL
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As secretarias municipais de 
meio ambiente e agricultura, em 
parceria com a Cera Inglesa e o 
Lions Clube de Santa Luzia, se 
reuniram na manhã do sábado, 
23, para realizar o plantio e dis-
tribuição de mudas de árvores 
frutíferas, nativas 
e ornamentais. 
Das 4.500 mudas 
doadas pela Cera 
Ingleza, cerca de 
30 mudas foram 
plantadas em dois 
pontos da cidade: 
no Bairro Boa Es-
perança, às mar-
gens do Rio das 
Velhas e em frente à sede do Lions 
Clube.

Mesmo de moto, Cristiano 
Machado, morador do bairro Vila 
Olga, fez questão de parar e levar 
uma muda de árvore para casa: “é 
uma iniciativa muito importante, 
achei muito interessante. Gente 
para destruir tem demais, já para 
preservar o meio ambiente, são 
poucos. Ações como esta nos 
mostra a importância da preserva-
ção e conservação do nosso meio 
ambiente”, disse.

O jovem Leandro de Sá, 19, 
morador do bairro Morada do Rio 
também levou uma muda de ár-
vore para casa: “temos que ter a 
consciência de preservar o meio 
ambiente, eu sempre procuro fazer 
minha parte, seria bom se todos 

preservassem o que temos de me-
lhor, que é a natureza”.

De acordo com Ricardo de 
Souza, coordenador da secretaria 
de meio ambiente o objetivo da 
ação foi promover a conscienti-
zação ecológica na população: “é 

importante que 
todos tenham 
consciência da 
importância de 
se preservar o 
meio ambien-
te. Além disso, 
essa é mais uma 
ação que cola-
bora com o ob-
jetivo da meta 

2010, e Santa Luzia mostra que 
está cada vez mais engajada neste 
projeto”. Ainda segundo o coorde-
nador 1500 mudas das espécies si-
bipiruna, jabuticaba, açaí, pitanga, 
manga e jenipapo, foram doadas a 
produtores rurais e à população em 
geral. “A receptividade foi muito 
boa. Fizemos uma espécie de pedá-
gio e as pessoas fi cavam ansiosas 
para levarem as mudas. Em pouco 
mais de uma hora de distribuição 
as mudas acabaram, teve gente que 
levou mais de 50, até uma senho-
ra que estava dentro de um ônibus 
também levou uma muda para 
casa”, afi rmou Ricardo.

Para Juarez Oliveira, represen-
tante da Cera Ingleza, a ação é de 
extrema importância para todos: 
“nossa empresa tem inclusive um 

calendário anual de ações voltadas 
para o meio ambiente. Essa parceria 
das secretarias com o Lions e a In-
gleza veio somar ainda mais para as 
questões voltadas para preservação 
do meio ambiente em Santa Luzia”. 

Benedito Francisco da Silva, 
presidente do Lions Clube de Santa 
Luzia afi rma que a conscientização 
continua sendo primordial: “essa 
iniciativa mostra a importância de 
cada um preservar a natureza. O 
que vimos aqui foi a prova de que 
ainda tem muita gente, como nós, 
preocupados em preservar a natu-
reza, isso é essencial”.

O secretário de Agricultura, 
Geraldo Ramires, que também 
participou da “blitz” falou da 
importância da ação: “a união é 
importante, essa parceria das se-
cretarias de meio ambiente e agri-
cultura juntamente com a Cera 
Ingleza e o Lions, mostra que 
quanto mais nos unirmos em prol 
da preservação e conservação, o 
meio ambiente agradece”, decla-
rou Ramires.

A secretaria de meio ambiente 
informou ainda que as mudas que 
restaram serão plantadas através 
de parceria com as escolas. No 
sentido de envolver os alunos no 
plantio, de preferência, de mudas 
frutíferas ao longo das margens 
do Rio das Velhas, visando a re-
cuperação da mata ciliar. A ati-
vidade terá início nos primeiros 
meses do ano letivo.

BLITZ ECOLÓGICA
EM AÇÃO CONJUNTA, PREFEITURA E INICIATIvA PRIvADA REALIZAM PLANTIO E DISTRIBUIÇÃO DE 

MUDAS DE ÁRvORES NA CIDADE

“É uma iniciativa 
muito importante, 

achei muito interes-
sante. Gente para 
destruir tem de-

mais, já para pre-
servar o meio am-

biente, são poucos”

GERAL

Fotos: Wanderson Carneiro

Geraldo Ramires,Benedito Silva, Juarez Oliveira 
e Ricardo de Souza, durante Blitz ecológica
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Conjunto Cristina C Vila Olga

No último final de semana 
vários leitores procuraram o VI-
ROU NOTÍCIA, todos com o 
mesmo problema em comum: o 
LIXO!Telefonemas de toda a parte 
da cidade: Conjunto Cristina, As-
teca, Vila Olga, São João Batista, o 
sentimento era de revolta e descaso.

Warley Silva, morador do bair-
ro Vila Olga, abriu o verbo: “é um 
absurdo o que está acontecendo em 
nossa cidade, aqui no bairro antiga-
mente a gente sabia o dia e horário 
que o caminhão de lixo passava. 
Agora a gente sai de casa cedo para 
trabalhar, coloca o lixo pra fora e 
quando retornamos o lixo continua 
do mesmo jeito. Pra ter idéia, esse 
lixo aqui está na lixeira desde sexta 
feira de manhã, e até hoje, Domingo, 
à tarde ninguém recolheu. Depois a 
prefeitura vem com discurso de que 
é importante que cada morador faça 
sua parte, mas acontece que quem 
deveria dar o exemplo está deixando 
a desejar, lamentável”.

Mesmo sentimento tem a dona 
de casa Márcia Sales, moradora do 
bairro Duquesa: “nem sei o que fa-
lar, é uma vergonha o que está acon-
tecendo, a gente não sabe quando 
o caminhão de lixo vai passar. En-
quanto isso as lixeiras ficam lotadas 
de lixo, os cachorros espalham todo 
o lixo, e quem fica no prejuízo é a 
gente, depois o prefeito vem na por-

ta da minha casa pedir voto, ele de-
veria ter vergonha de ver tanto lixo 
espalhado pela cidade”.

De acordo com o secretário 
municipal de Obras, Rogério Dias, 
apesar de a empresa contratada ter 
rescindido o contrato com a prefei-
tura, a coleta de lixo na cidade está 
normalizada: “colocamos alguns ca-
minhões para recolher o lixo na ci-
dade, e pelo que consta a coleta está 
normal”. Mas ao contrário do que 
afirmou o secretário, a reportagem 
do VIROU NOTÍCIA percorreu vá-
rios bairros de Santa Luzia e pôde 
constatar que as lixeiras estavam 
abarrotadas de lixo, sem contar os 
entulhos espalhados pela cidade. No 
conjunto Cristina C, várias lixeiras 
estavam lotadas, além de lixo espa-
lhado pelo chão. O mesmo foi cons-
tatado nos bairros Vila Olga, Game-
leira e São João Batista.

Um representante da EGESA, 
afirmou a nossa reportagem que na 
última quinta feira, 28, a empresa 
rescindiu o contrato com a prefeitu-
ra por falta de pagamento: “a partir 
da última sexta feira, a prefeitura 
passou a ser a responsável pelo re-
colhimento de lixo na cidade, uma 
vez que rescindimos o contrato por 
falta de pagamento por parte da pre-
feitura. Ainda de acordo com o re-
presentante da EGESA, o valor a ser 
pago pela prefeitura à empresa gira 

em torno de R$ 3 milhões de reais: 
“ foram seis meses sem receber ab-
solutamente nada da prefeitura, mas 
mesmo assim continuamos a pres-
tar o serviço. Honramos todos os 
compromissos para com os cerca de 
setenta funcionários, que a partir de 
agora estão sob a responsabilidade 

da prefeitura de Santa Luzia, até que 
seja contratada uma nova empresa.

A prefeitura de Santa Luzia in-
formou que já existe um planeja-
mento para quitar a dívida com a 
EGESA, e que ainda esta semana 
uma nova empresa assume o serviço 
de coleta de lixo na cidade.

Av. das Industrias, 1011 - loja 12 
- Vila Olga - Santa Luzia

(31)
3642-0895

SYSTEM SOUND

ACESSÓRIOS, ALARME, VIDRO E TRAVA ELÉTRICA

CD H BUSTER 
Mp3 COM CARTÃO 
DE MEMORIA E USB

 A VISTAR$ 325,00

ALARME POSITRON 
EXACT 1 ANO

 DE GARANTIA

 A VISTAR$ 215,00

RÁDIO H BUSTER Mp3 
COM CARTÃO DE 
MEMORIA E USB

 A VISTAR$ 265,00

ALARME POSITRON
 FITTIPALDI

 A VISTAR$ 285,00

BLOQUEADOR 
ECLIPSE

(ANTI ASSALTO)

 A VISTAR$ 65,00

ALARME COMANDER
2 ANOS DE GARANTIA

 A VISTAR$ 165,00

CD PIONNER
 MODELO 1150 COM Mp3 
E 1 ANO DE GARANTIA

 A VISTAR$ 310,00

CD PIONNER 
MODELO 2250 

COM Mp3 E USB

 A VISTAR$ 395,00

PROMOÇÃO VÁLIDA SOMENTE PARA PAGAMENTO A VISTA

CARNAVAL DE OFERTAS
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PRESTADORA DE SERvIÇO CANCELA CONTRATO COM PREFEITURA POR FALTA DE PAGAMENTO

CAOS: LIXO ACUMULADO  vOLTA A 
SER PROBLEMA NA CIDADE

Rua Rio das Velhas 

Avenida Brasília

Avenida BrasíliaAvenida das Indústrias Vila Olga

Asteca Vila Olga

CIDADE
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vOLTA ÀS AULAS COM TUDO NOvO
Pela primeira vez prefeitura entrega aos alunos matriculados na rede municipal kit de material escolar e uniforme completo

 
KIT PARA ALUNOS DE 04 A 05 ANOS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Material  Quantidade  

Agenda Infantil 01 

Apontador com depósito 01 

Lápis de cor com 12 Grande 01 

Borracha Branca nº 40 02 

Caderno cartografia Brochurão s/flh seda c/ 96 fls - Grande 03 

Caixa com gizão de cera 12 cores 01 

Lápis Preto sextavado nº 2 03 

Cola branca (90g) 01 

Tesoura sem ponta 01 

Massa de modelar com 6 01 

Estojo escolar 01 

Squeez Pequena 01 

Tinta Guache 6 unidades 01 

Pincel nº 8 01 

TOTAL DE ITENS 19 

 
 

KIT PARA ALUNOS DE 06 A 08 ANOS ( 1º ao 3º)  

Material  Quantidade  

Agenda  01 

Apontador com depósito 01 

Borracha Branca nº 40 02 

Caderno Brochurão capa dura com 100 folhas – Grande 05 

Caderno cartografia s/ folha de seda com 96 fls - Grande 01 

Cola branca (90g) 01 

Lápis Preto sextavado nº 2 04 

Lápis de cor com 12 - Grande 01 

Régua com 30 cm 01 

Tesoura sem ponta 01 

Gizão de cera 12 cores 01 

Estojo escolar 01 

Squeez grande 01 

Tinta Guache 6 unidades 01 

Pincel nº 8 01 

Cola Gliter 01 

TOTAL DE ITENS 24 

 

 
 
 

KIT PARA ALUNOS DE 09 A 10 ANOS ( 4º ao 5º)  

Material  Quantidade  

Agenda  01 

Apontador com depósito 01 

Borracha Branca nº 40 02 

Caderno Universitário com 96 folhas  - Grande 06 

Caderno cartografia s/ folha de seda com 96 fls- Grande 01 

Cola branca (90g) 01 

Lápis Preto sextavado nº 2 04 

Lápis de cor com 12 - Grande 01 

Régua com 30 cm 01 

Tesoura sem ponta 01 

Estojo escolar 01 

Squeez Grande 01 

TOTAL DE ITENS 18 

 
 

 
 

KIT PARA ALUNOS DE 11 A 14 ANOS( 6º ao 9º) 

Material  Quantidade  

Agenda  01 

Apontador com depósito 01 

Borracha Branca nº 40 02 

Caderno Universitário 96 fls - Grande 08 

Caneta esferográfica azul 02 

Caneta esferográfica vermelha 02 

Lápis Preto sextavado nº 2 04 

Lápis de cor com 12 - Grande 01 

Régua com 30 cm 01 

Transferidor 01 

Caderno de Desenho grande 01 

Jogo de esquadro 01 

Tesoura sem ponta 01 

Cola branca (90g) 01 

Estojo escolar 01 

Squeez Grande 01 

TOTAL DE ITENS 29 

 
 
 
 

 
 

KIT PARA ALUNOS DO EJA 

Material  Quantidade  

Agenda  01 

Borracha Branca nº 40 02 

Caderno Universitário 96 fls - Grande 02 

Caneta esferográfica azul 02 

Caneta esferográfica vermelha 02 

Lápis Preto sextavado nº 2 04 

Régua com 30 cm 01 

Estojo escolar 01 

Squeez Grande 01 

TOTAL DE ITENS 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

UNIFORMES  
 
 

Qtde de Kits: 350 
 

KIT 1 Educação Infantil) 

Uniforme Escolar Quantidade  

Camiseta manga curta 02 

Camiseta regata mas/fem para Educação Física  01 

Sorth saia feminino 01 

Bermuda de tactel masculino 01 

Meia  02 pares 

Tênis  01 

Agasalho de Frio (calça e jaqueta) fem e masc. 01 

Mochila Pequena 01 

 
 

Qtde de Kits: 14.300 
 

KIT 2 (1º ao 5º) 

Uniforme Escolar Quantidade  

Camiseta manga curta 02 

Camiseta regata mas/fem para Educação Física  01 

Sorth saia feminino 01 

Bermuda de tactel masculino 01 

Meia  02 pares 

Tênis  01 

Agasalho de Frio (calça e jaqueta) fem e masc. 01 

Mochila Média 01 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qtde de Kits: 5.500 
 

KIT 3 (6º ao 9º) 

Uniforme Escolar Quantidade  

Camiseta manga curta 02 

Camiseta regata mas/fem para Educação Física  01 

Corsário tactel feminino 01 

Bermudão de tactel masculino (abaixo do joelho) 01 

Meia 02 pares 

Tênis  01 

Agasalho de Frio (calça e jaqueta) fem e masc. 01 

Mochila Grande 01 

 
 

Qtde de Kits: 550 
 

KIT 4 - EJA 

Uniforme Escolar Quantidade  

Camiseta manga curta 02 

Agasalho de Frio (calça e jaqueta) fem e masc. 01 

Mochila Grande 01 

 
Observação: O agasalho de frio é para ser entregue em maio de 2010, as 
demais peças para janeiro de 2010.  
 

Confira o material fornecido pela prefeitura
Início de ano é sempre um mo-

mento complicado para o brasileiro. 
Após o período de natal e ano novo 
chegam as primeiras contas de iní-
cio de ano: IPVA, IPTU, renovação 
de matrícula nas escolas particula-
res e a compra do 
material escolar. 
Pesquisa realiza-
da recentemente 
pelo site mercado 
mineiro apontou 
uma variação nos 
preços dos mate-
riais escolares na 
capital mineira de 
até 400%. Entre 
eles os essenciais 
como, por exem-
plo: apontador, 
durex transparente e lapiseira.

Para evitar “surpresas” como 
estas, a prefeitura de Santa Luzia 
inovou e aliviou as contas do come-
ço de ano. Todo o material escolar 
incluindo o uniforme completo de 
verão e inverno serão entregues 
gratuitamente para todos os alunos 
matriculados em 2010 na rede mu-
nicipal. Os recursos para a compra 
do material escolar são do Fundeb 
(Fundo de manutenção e desenvol-
vimento da educação básica e de 
valorização de profissionais da edu-

cação). Já a verba para compra dos 
uniformes é da própria prefeitura.

O kit de material escolar varia de 
acordo com a faixa etária das crian-
ças e adolescentes, começando pela 
educação infantil, onde os alunos de 

04 a 05 anos irão 
receber, ao todo, 
19 itens sendo: 01 
agenda, 01 apon-
tador, 01 caixa de 
lápis de cor com 12 
unidades, 02 borra-
chas, 03 cadernos 
brochurão com 
96 folhas cada, 01 
caixa de gizão de 
cera, 03 lápis preto, 
01 cola branca, 01 
tesoura sem ponta, 

01 massa de modelar, 01 estojo, 01 
tinta guache com 12 unidades, 01 
pincel nº.8, além de uma garrafinha 
para água e/ou suco. Já o uniforme 
é composto de camiseta manga curta 
(meninos e meninas) camisa regata 
para educação física, short saia (me-
ninas), bermuda tactel (meninos), 
agasalho (blusa de manga comprida e 
calça), meia, tênis e mochila. O aga-
salho de frio será entregue até o mês 
de maio deste ano.

Para a secretária municipal de 
Educação, Francislene Grácio, a 

prefeitura está atendendo a uma rei-
vindicação da população luziense. 
“Durante as audiências públicas no 
ano passado, houve muitos pedidos 
de pais querendo o material escolar. 
Com isso a prefeitura está atenden-
do a uma solicitação antiga dos pais 
de alunos da rede municipal”. 

A secretária destaca ainda a 
importância da unificação em toda 
rede municipal com o kit de mate-
rial escolar: “antes cada escola ti-
nha um uniforme, agora não. Com 
essa unificação da rede os pais têm 
a tranqüilidade e a garantia de que 
os filhos terão uma educação de 
qualidade em qualquer escola mu-
nicipal,” afirma Francis. 

O prefeito Dr. Gilberto disse que 
nem mesmo a crise econômica o im-
pediu de fazer esse investimento na 
educação de Santa Luzia. “Mesmo 
com toda a crise mundial quando 
assumimos o governo, juntamente 
com toda equipe usamos a criativida-
de para driblar as dificuldades. Não 
medi esforços para que pudéssemos 
começar o ano com esse incentivo 
para nossos alunos porque investir na 
educação é investir no futuro da nos-
sa cidade”, finalizou Dr. Gilberto.

Simone Gonçalves, 34, dona de 
casa, moradora do bairro São Bene-
dito tem três filhos, dois deles ma-
triculados em escolas municipais. 
Para ela o kit de material escolar 
vem em boa hora: “o dinheiro que 
ia gastar com material escolar já pa-
guei outras contas. Foi muito bom”. 
Para Rodrigo Ferreira, 28, do bairro 
Idulipê que tem um filho em escola 
municipal, o dinheiro que seria gas-
to com material escolar será muito 
bem aproveitado: “essa economia 
veio em boa hora porque tenho que 
pagar IPTU, IPVA. Com o dinheiro 
que ia gastar com o material já pa-
guei a primeira parcela do IPVA”, 
conta Rodrigo.    

CONSULTÓRIO DE 
PSICOLOGIA

Infantil Adolescentes Adultos

Atendemos 
a Particular 
e Convênio

Rua Sebastião Ferreira de Pinho, 91 - Sl. 03
B. Boa Esperança - Santa Luzia - MG

Paula Carolina Santos Moreira
CPR/MG 28081 - (31) 8871-8556

CPR/MG 30754 - (31) 88717283
Taciana da Silva Santos

(31) 3641-2719�

“Durante as audi-
ências públicas no 
ano passado, hou-
ve muitos pedidos 
de pais querendo 
o material escolar. 
Com isso a prefei-
tura está atenden-
do a uma solicita-

ção antiga dos pais 
de alunos da rede 

municipal”

CIDADE

Mochila e uniforme



Ano 1 - Edição 05 - 02/02/10 a 17/02/10 7

vOLTA ÀS AULAS COM TUDO NOvO
Pela primeira vez prefeitura entrega aos alunos matriculados na rede municipal kit de material escolar e uniforme completo

Copiadoras, Toners e Suprimentos
xerox

Máquinas Copiadoras 
Novas e Remanufaturadas

Compra, Venda,Troca, 
Locação e Assistência Técnica

Telefax: (31) 3641-1011
8805-6834

 
KIT PARA ALUNOS DE 04 A 05 ANOS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Material  Quantidade  

Agenda Infantil 01 

Apontador com depósito 01 

Lápis de cor com 12 Grande 01 

Borracha Branca nº 40 02 

Caderno cartografia Brochurão s/flh seda c/ 96 fls - Grande 03 

Caixa com gizão de cera 12 cores 01 

Lápis Preto sextavado nº 2 03 

Cola branca (90g) 01 

Tesoura sem ponta 01 

Massa de modelar com 6 01 

Estojo escolar 01 

Squeez Pequena 01 

Tinta Guache 6 unidades 01 

Pincel nº 8 01 

TOTAL DE ITENS 19 

 
 

KIT PARA ALUNOS DE 06 A 08 ANOS ( 1º ao 3º)  

Material  Quantidade  

Agenda  01 

Apontador com depósito 01 

Borracha Branca nº 40 02 

Caderno Brochurão capa dura com 100 folhas – Grande 05 

Caderno cartografia s/ folha de seda com 96 fls - Grande 01 

Cola branca (90g) 01 

Lápis Preto sextavado nº 2 04 

Lápis de cor com 12 - Grande 01 

Régua com 30 cm 01 

Tesoura sem ponta 01 

Gizão de cera 12 cores 01 

Estojo escolar 01 

Squeez grande 01 

Tinta Guache 6 unidades 01 

Pincel nº 8 01 

Cola Gliter 01 

TOTAL DE ITENS 24 

 

 
 
 

KIT PARA ALUNOS DE 09 A 10 ANOS ( 4º ao 5º)  

Material  Quantidade  

Agenda  01 

Apontador com depósito 01 

Borracha Branca nº 40 02 

Caderno Universitário com 96 folhas  - Grande 06 

Caderno cartografia s/ folha de seda com 96 fls- Grande 01 

Cola branca (90g) 01 

Lápis Preto sextavado nº 2 04 

Lápis de cor com 12 - Grande 01 

Régua com 30 cm 01 

Tesoura sem ponta 01 

Estojo escolar 01 

Squeez Grande 01 

TOTAL DE ITENS 18 

 
 

 
 

KIT PARA ALUNOS DE 11 A 14 ANOS( 6º ao 9º) 

Material  Quantidade  

Agenda  01 

Apontador com depósito 01 

Borracha Branca nº 40 02 

Caderno Universitário 96 fls - Grande 08 

Caneta esferográfica azul 02 

Caneta esferográfica vermelha 02 

Lápis Preto sextavado nº 2 04 

Lápis de cor com 12 - Grande 01 

Régua com 30 cm 01 

Transferidor 01 

Caderno de Desenho grande 01 

Jogo de esquadro 01 

Tesoura sem ponta 01 

Cola branca (90g) 01 

Estojo escolar 01 

Squeez Grande 01 

TOTAL DE ITENS 29 

 
KIT PARA ALUNOS DE 04 A 05 ANOS – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Material  Quantidade  

Agenda Infantil 01 

Apontador com depósito 01 

Lápis de cor com 12 Grande 01 

Borracha Branca nº 40 02 

Caderno cartografia Brochurão s/flh seda c/ 96 fls - Grande 03 

Caixa com gizão de cera 12 cores 01 

Lápis Preto sextavado nº 2 03 

Cola branca (90g) 01 

Tesoura sem ponta 01 

Massa de modelar com 6 01 

Estojo escolar 01 

Squeez Pequena 01 

Tinta Guache 6 unidades 01 

Pincel nº 8 01 

TOTAL DE ITENS 19 

 
 

KIT PARA ALUNOS DE 06 A 08 ANOS ( 1º ao 3º)  

Material  Quantidade  

Agenda  01 

Apontador com depósito 01 

Borracha Branca nº 40 02 

Caderno Brochurão capa dura com 100 folhas – Grande 05 

Caderno cartografia s/ folha de seda com 96 fls - Grande 01 

Cola branca (90g) 01 

Lápis Preto sextavado nº 2 04 

Lápis de cor com 12 - Grande 01 

Régua com 30 cm 01 

Tesoura sem ponta 01 

Gizão de cera 12 cores 01 

Estojo escolar 01 

Squeez grande 01 

Tinta Guache 6 unidades 01 

Pincel nº 8 01 

Cola Gliter 01 

TOTAL DE ITENS 24 

 

 
 
 

KIT PARA ALUNOS DE 09 A 10 ANOS ( 4º ao 5º)  

Material  Quantidade  

Agenda  01 

Apontador com depósito 01 

Borracha Branca nº 40 02 

Caderno Universitário com 96 folhas  - Grande 06 

Caderno cartografia s/ folha de seda com 96 fls- Grande 01 

Cola branca (90g) 01 

Lápis Preto sextavado nº 2 04 

Lápis de cor com 12 - Grande 01 

Régua com 30 cm 01 

Tesoura sem ponta 01 

Estojo escolar 01 

Squeez Grande 01 

TOTAL DE ITENS 18 

 
 

 
 

KIT PARA ALUNOS DE 11 A 14 ANOS( 6º ao 9º) 

Material  Quantidade  

Agenda  01 

Apontador com depósito 01 

Borracha Branca nº 40 02 

Caderno Universitário 96 fls - Grande 08 

Caneta esferográfica azul 02 

Caneta esferográfica vermelha 02 

Lápis Preto sextavado nº 2 04 

Lápis de cor com 12 - Grande 01 

Régua com 30 cm 01 

Transferidor 01 

Caderno de Desenho grande 01 

Jogo de esquadro 01 

Tesoura sem ponta 01 

Cola branca (90g) 01 

Estojo escolar 01 

Squeez Grande 01 

TOTAL DE ITENS 29 

 
 
 
 

 
 

KIT PARA ALUNOS DO EJA 

Material  Quantidade  

Agenda  01 

Borracha Branca nº 40 02 

Caderno Universitário 96 fls - Grande 02 

Caneta esferográfica azul 02 

Caneta esferográfica vermelha 02 

Lápis Preto sextavado nº 2 04 

Régua com 30 cm 01 

Estojo escolar 01 

Squeez Grande 01 

TOTAL DE ITENS 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

UNIFORMES  
 
 

Qtde de Kits: 350 
 

KIT 1 Educação Infantil) 

Uniforme Escolar Quantidade  

Camiseta manga curta 02 

Camiseta regata mas/fem para Educação Física  01 

Sorth saia feminino 01 

Bermuda de tactel masculino 01 

Meia  02 pares 

Tênis  01 

Agasalho de Frio (calça e jaqueta) fem e masc. 01 

Mochila Pequena 01 

 
 

Qtde de Kits: 14.300 
 

KIT 2 (1º ao 5º) 

Uniforme Escolar Quantidade  

Camiseta manga curta 02 

Camiseta regata mas/fem para Educação Física  01 

Sorth saia feminino 01 

Bermuda de tactel masculino 01 

Meia  02 pares 

Tênis  01 

Agasalho de Frio (calça e jaqueta) fem e masc. 01 

Mochila Média 01 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 

UNIFORMES  
 
 

Qtde de Kits: 350 
 

KIT 1 Educação Infantil) 

Uniforme Escolar Quantidade  

Camiseta manga curta 02 

Camiseta regata mas/fem para Educação Física  01 

Sorth saia feminino 01 

Bermuda de tactel masculino 01 

Meia  02 pares 

Tênis  01 

Agasalho de Frio (calça e jaqueta) fem e masc. 01 

Mochila Pequena 01 

 
 

Qtde de Kits: 14.300 
 

KIT 2 (1º ao 5º) 

Uniforme Escolar Quantidade  

Camiseta manga curta 02 

Camiseta regata mas/fem para Educação Física  01 

Sorth saia feminino 01 

Bermuda de tactel masculino 01 

Meia  02 pares 

Tênis  01 

Agasalho de Frio (calça e jaqueta) fem e masc. 01 

Mochila Média 01 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qtde de Kits: 5.500 
 

KIT 3 (6º ao 9º) 

Uniforme Escolar Quantidade  

Camiseta manga curta 02 

Camiseta regata mas/fem para Educação Física  01 

Corsário tactel feminino 01 

Bermudão de tactel masculino (abaixo do joelho) 01 

Meia 02 pares 

Tênis  01 

Agasalho de Frio (calça e jaqueta) fem e masc. 01 

Mochila Grande 01 

 
 

Qtde de Kits: 550 
 

KIT 4 - EJA 

Uniforme Escolar Quantidade  

Camiseta manga curta 02 

Agasalho de Frio (calça e jaqueta) fem e masc. 01 

Mochila Grande 01 

 
Observação: O agasalho de frio é para ser entregue em maio de 2010, as 
demais peças para janeiro de 2010.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qtde de Kits: 5.500 
 

KIT 3 (6º ao 9º) 

Uniforme Escolar Quantidade  

Camiseta manga curta 02 

Camiseta regata mas/fem para Educação Física  01 

Corsário tactel feminino 01 

Bermudão de tactel masculino (abaixo do joelho) 01 

Meia 02 pares 

Tênis  01 

Agasalho de Frio (calça e jaqueta) fem e masc. 01 

Mochila Grande 01 

 
 

Qtde de Kits: 550 
 

KIT 4 - EJA 

Uniforme Escolar Quantidade  

Camiseta manga curta 02 

Agasalho de Frio (calça e jaqueta) fem e masc. 01 

Mochila Grande 01 

 
Observação: O agasalho de frio é para ser entregue em maio de 2010, as 
demais peças para janeiro de 2010.  
 

Confira o material fornecido pela prefeitura

CIDADE

Fotos: Divulgação ASCOM/PMSL

www.jornalvirounoticia.com.br

ACONTECEU

Secretária de educação mostra o uniforme que será entregue aos alunos
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www.jornalvirounoticia.com.br

Tom Nascimento

Tom Nascimento 
Músico e compositor, luziense de coração. 

Conheça sua música e o novo show “TecnoGroove” 
em 

www.myspace.com/tomnascimento. 
Contato: www.tomnascimento.com.br

Mineiridade

SOCIAIS
Fotos: Wanderson Carneiro

PRODUTOS E 
SOLUÇÕES 

PARA LIMPEZA

Visite nossa loja para conhecer os mais
variados produtos de limpeza e utilidades.

Rua do Comércio, 302-Ponte -3641-2825

ANUNCIOU

(31) 
9142-4420

(31) 
8794-9936

Aline Gomes, Sabrina Mara, Aêndria Carmo, Si-
mone Diniz, Natália Dias, Aline Menezes e Sô-
nia Araújo

Aguinaldo Campos, vice prefeito; Antonio Anas-
tasia, vice governador MG; Gilberto Dorneles, 
prefeito e Raimundo Pereira, pres.Câmara, du-
rante visita do vice governador a Santa Luzia

A representante do PEP em Santa Luzia (Pro-
grama de Educação Previdenciária) Elizabeth 
Matias e Arnaldo Barbosa, presidente da Asso-
ciação dos Aposentados e Pensionistas de San-
ta Luzia, durante almoço em comemoração ao 
dia do aposentado

Curtindo as férias escolares: os irmãos Thiago, 
Giulia e Maria Laura

Os amigos Dedei, Poliana, Carol, Taty, Ana Pau-
la, Renato (aniversariante) e Gustavo durante 
comemoração

Wilson Fortunato e Leandro Forneris durante 
evento na prefeitura de Santa Luzia

Hei, vou te dizer:
-Das línguas do mundo sou mais o viçungo
Malungo é malungo e não tem caô
Sou um garimpeiro, brasuca-mineiro, in-

dio-branco-afrobrasilerio, hodierno é minha 
idade, brindo a ancestralidade, salve salve o 
griôt!!!”  Tom Nascimento

  “Oh Minas Gerais, quem te conhece não 
esquece jamais...!!!”

 Minas das minas mais lindas.
Minas de riquezas infindas.
Minas de condomínios e de favelas
Minas que fazem das ruas e vielas suas 

passarelas
Minas do escondido e do amante.
Minas do ouro e do diamante.
Minas de sereias de água doce
Minas do Pão de queijo,
Minas do cortejo
MInas do sagrado e do profano
Minas do festejo
Minas de Vila Rica e São João Del Rei
Minas de histórias e mistérios, que assu-

me tantos outros
Mas se esquece de Chico.
O Chico Rei
 Rei de tambores e patangomes
De serra acima e serra abaixo
De sincretismos e batismos
Do Congado e do Reizado
Rei de Liberdade e de Redenção.
De um lugar além mar vim assim sei.
Sei também não sou lixo nem bicho
Vim do Congo e sou Rei
Na vinda pra cá, duas partes de mim jo-

garam ao mar
Minha dor foi tão grande que salgou Inda 

mais as águas do mar
Mas com o coração, a sabedoria, bondade 

e coragem de um rei
Aqui cheguei, transformei, fiquei e me 

perpetuei.
 Do coração fiz caixa, fiz folia,
Diamante em bateia
Da canção fiz carta de alforria
Liberdade de quem anseia.
  Meu nome é Chico Rei!!!
 “abá palaoso cuna zambi” 
“A paz de Deus para todos”
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Temos mais de 40 
sabores a sua escolha 

Experimente nossa deliciosa borda 
recheada e pizza com 04 sabores

Funcionamos de 3° a 5° feira de 18:00 às 22:30 hs
                        6° a Domingo de 18:00 às 23:30 hs.

3642-1690
3641-6474

A Prefeitura de Santa Luzia, 
através da secretaria municipal de 
desenvolvimento social  em parce-
ria com o SESI ofereceu na última 
semana o curso de educação ali-
mentar. Foram beneficiados com 
a capacitação gratuita, 120 alunos, 
todos beneficiários do Programa 
Bolsa Família e CRAS. Cada tur-
ma aprendeu a fazer, em média, de 
quatro a cinco receitas em duas ho-
ras diárias de curso.

O curso faz parte do programa 
Cozinha Brasil, do Governo Esta-
dual e tem por objetivo ensinar o 
trabalhador e sua família (maiores 
de 16 anos) através de aulas teóri-
cas e práticas, a elaborar refeições 
sadias e saborosas a um baixo 
custo. 

“Ensinamos como aproveitar 
os alimentos, como as cascas, se-
mentes, talos que geralmente as 
pessoas jogam fora por falta de co-
nhecimento de seu valor. A casca 

da banana, por exemplo, tem três 
vezes mais potássio do que a pró-
pria fruta”, afirma a nutricionista e 
instrutora do curso Aline Winkler. 

Ainda de acordo com Aline o 
curso reforçou para os participan-
tes a importância de preparar as re-
feições de maneira mais saudável: 
“Trabalhamos com a qualidade da 
refeição proporcionando a todas as 
classes sociais uma alimentação 
saudável. Também ensinamos a hi-
gienizar os alimentos”.

Para Raiane Herculano, Estu-
dante e moradora do Bairro Palmi-
tal, a capacitação foi proveitosa, e 
que o objetivo agora é colocar em 
prática tudo o que aprendeu: “Eu 
não sabia que podemos e devemos 
lavar alguns alimentos com água 
sanitária antes de consumi-los. A 
partir de agora vou procurar pre-
parar minhas refeições de maneira 
mais saudável”.

A autônoma Ângela Gomes, 

moradora do Bairro Industrial 
Americano se mostrou surpresa 
com o que aprendeu: “Nunca tive 
o costume de usar as cascas dos 
alimentos e aprendi aqui que elas 
são tão úteis tanto quanto a própria 
fruta. Durante o curso preparamos 
um bolo de cascas de bananas e 
fiquei surpresa com o sabor. Nun-
ca mais vou dispensar as cascas. 
A Prefeitura está de parabéns por 
essa iniciativa”.

“Ao oferecer esse curso para 
a população, efetivamos uma das 
prioridades do plano de governo 
que é proporcionar à população es-
paço e oportunidade de qualifica-
ção e também ter acesso às infor-
mações sobre segurança alimentar 
nutricional”, disse a secretária de 

desenvolvimento social, Suzane 
Almada.

Ao final do curso os partici-
pantes receberam o certificado, 
além de um livro contendo 100 
receitas práticas.

Quem quiser conhecer algumas 
receitas do Programa Cozinha Bra-
sil, basta acessar o site:
www.sesi.gov.br/cozinhabrasil

EDUCAÇÃO ALIMENTAR
Curso mostra aos participantes a importância de preparar as refeições de maneira mais saudável

Foram benefi-
ciados com a 

capacitação gra-
tuita, 120 alunos, 
todos beneficiá-
rios do Programa 
Bolsa Família e 
CRAS. Cada tur-
ma aprendeu a 

fazer, em média, 
de quatro a cinco 
receitas em duas 
horas diárias de 

curso

Fotos: Wanderson Carneiro

SAUDE

Participantes acompanham atentamente as dicas das instrutoras

Ao todo, 120 alunos participaram do curso
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ROLAMENTOS  LTDA.M&C

GRAXAS
MANCAIS
ROLAMENTOS

BUCHAS

PABX: (31)
3451-6311 / 3451-5782

Av. Vilarinho, 2570 - Venda Nova - BH - MG - CEP: 31610-070

Cláudio
ou

Marinho

De Santa Luzia para o mundo. 
Essa é a trajetória da banda Vi-
nho Vinil que  saiu do município 
em 2001 para fazer sucesso em 
São Paulo. 

Em Santa Luzia, a banda, com 
o nome  Vinho Vinil, não é muito 
conhecida, mas, quem não se lem-
bra dos shows da banda Morro Tri-
bal? Vinho Vinil e Morro Tribal é a 
mesma banda. A mudança de nome 
veio por causa de mudanças na com-
posição da ban-
da. “No primeiro 
ano da banda em 
São Paulo, en-
contramos muitas 
dificuldades. A 
situação ficou tensa entre nós. No 
segundo semestre de 2005, três dos 
músicos da banda voltaram pra Mi-
nas. Para eles,  o nome fazia alguma 
diferença ao contrário de nós que es-
távamos começando tudo do zero na 
nova cidade”, explica Alison Silva. 

Em 2003, a banda gravou seu 
primeiro CD com a ajuda do D.A.D 
estúdio e da banda mineira Tianas-
tácia. O CD “Na Trilha”  foi produ-
zido por Leozinho Nastácia e Rena-
to Tirim da banda Tianastácia.

Os integrantes da Morro Tribal 
queriam mais. Em 2005, eles lar-

garam faculdade, emprego, família 
e foram para São Paulo. Durante 
muito tempo, passaram muitas di-
ficuldades, mas, não deixaram de 
sonhar. No mesmo ano, os proble-
mas aumentaram e três dos seis in-
tegrantes voltaram para Minas. 

Sãozinho (Alison Silva, vo-
calista), Leo Giorni(guitarrista) e 
Amynthas Coura (baterista), que 
ficaram em São Paulo, apostaram 
no projeto paralelo de música bra-

sileira, que a cada 
apresentação con-
quistava cada vez 
mais espaço nos 
bares da cidade e 
ganhava  mais pú-

blico.
Em Minas, a banda Vinho Vinil 

tocava   em festas universitárias, 
pequenas casas ou na abertura de 
shows da banda Tianastácia. Em 
São Paulo, a banda, com interpre-
tações e composições diferencia-
das, conquistou o público paulista, 
tocando em diversas casas de sho-
ws da capital e interior. “Muita coi-
sa aconteceu nesses 5 anos. Coisas 
que nos fizeram amadurecer, hoje, 
usamos os ritmos que melhor nos 
convém pra expressar o sentimen-
to de cada canção. Contudo costu-

mamos dizer que o nosso ritmo é a 
antiga e moderna música brasilei-
ra”, conta Silva.  

PRÊMIO - A banda, composta 
por oito músicos, acaba de levar 
o prêmio máximo da 2ª edição do 
Fun Music 2009 - Festival Univer-
sitário de Música, que reuniu um 
público de mais de 10 mil pessoas 
e 604 bandas de todo o Brasil. A 
etapa final do Fun Music  ocorreu 
em Araras, cidade de São Paulo, em 
dezembro do ano passado com a 
apresentação da banda Jota Quest. 

A Vinho Vinil, que ganhou R$ 
12 mil  e mais 100 horas em estúdio 
profissional, venceu  com a música 
“Brazilian Music”, uma das faixas 
do primeiro CD independente da 
banda gravado em 2008 e que leva 
o mesmo título da música. 

“Ser primeiro lugar em um fes-
tival nacional abre portas impor-
tantes, sem falar na alta estima e 
na certeza de  que não estarmos 
loucos como muitos acreditavam 
quando saímos da nossa cidade”, 
explica o vocalista Alison Silva.

O segundo CD “O homem que 
sabia voar” está em processo de 
produção e será lançado em me-
ados desse ano. Alison Silva ga-
rante que a banda toca para um 
público variado. “O nosso som 
atinge todas as faixas etárias”, 
afirma o músico.  

FUN MUSIC
O Festival Fun Music é aberto 

a todos os gêneros musicais e pelo 
menos um integrante da banda tem 
que estar cursando uma universi-
dade. As músicas devem ser inédi-
tas, originais e com letras em por-

tuguês.  O festival promovido pela 
Conta Universitária Bradesco, tem 
o incentivo do Ministério da Cul-
tura, através da Lei Rouanet. 

Foram quatro meses de muito 
trabalho para os organizadores do 
festival.  A comissão de jurados 
contou com a participação de um 
dos profissionais mais competen-
tes da música brasileira, o compo-
sitor e produtor Juca Novaes. 

SHOWS NA TERRA NATAL 
Questionado sobre shows em 

Santa Luzia, o músico Alison Silva 
garante que existe muita vontade e 
interesse em voltar aos palcos da 
sua terra natal, mas, no momento, 
a produção do novo CD está to-
mando todo tempo da banda. “A 
vontade é tamanha, mas,  agora 
estamos focados na produção do 
novo Cd. Fazer shows em Santa 
Luzia? Quando? ... É difícil dizer”, 
finalizou o músico. 

Contatos: 
E-mail: vinhovinil@gmail.com

www.vinhovinil.com

AV. BRASILIA, 2048 - SÃO BENEDITO - 3637-2011

CASA SANT’ANA
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

FINANCIAMENTO PELOS BANCOS:

ACEITAMOS OS CARTÕES

vINHO vINIL, DE SANTA LUZIA PARA O MUNDO
Banda luziense ganha festival em São Paulo

“Nosso ritmo é a 
antiga e moderna 
música brasileira”

Fotos: Divulgação

GERAL

Integrantes da Banda com o cantor 
Kid Vinil
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CARNAVAL DAS CORES

Com o tema CARNA-
VAL DAS CORES 
começa no próximo 

dia 11 mais uma festa de rua em 
Santa Luzia. Vários shows, concur-
sos de fantasias e desfile de blocos 
carnavalescos vão agitar os foliões 
durante o carnaval luziense. Com 
um dia a mais para brincar, já que a 
festa começa na quinta feira, 11, os 
foliões poderão visitar ainda uma 
exposição de fotos e fantasias usa-
das em carnavais passados. Intitu-
lada “Santa Luzia, o carnaval atra-
vés dos tempos”, a exposição terá 
abertura oficial dia 6 com entrada 
gratuita e ficará à disposição dos vi-
sitantes durante os dias do reinado 
de momo na cidade, no solar da 
baronesa. Mantendo a tradição, 
a prefeitura realiza o carnaval si-
multaneamente na rua Direita, no 
centro histórico e na avenida Bra-
sília no bairro São Benedito.

Para a secretária municipal de 
Cultura e Turismo, Maria Goretti 
Gabrich, a expectativa é atrair um 
público maior em relação ao úl-
timo carnaval: “em 2009 fizemos 
uma festa muito bonita, e acredito 
que teremos um grande público 

este ano, bem maior que ano pas-
sado. Tenho certeza de que muitas 
pessoas deixarão de viajar para 
curtir essa folia com a gente, quem 
vier vai gostar muito”, afirma a se-
cretária.

O grupo SAMBAPOP é uma 
das atrações musicais deste ano, 
e o vocalista da banda, Helbert de 
Souza, o “Balú” como é conhecido, 
afirma que a expectativa é a melhor 
possível: “estamos preparando um 
repertório para agradar a todos. A 
oportunidade apareceu e temos que 
fazer bonito. Estamos ensaiando 
todo final de semana. Nosso reper-
tório terá muitas levadas, vamos 
tocar de tudo, de marcinha a axé, 

além disso, estamos preparando 
uma surpresa para a galera. A tur-
ma está toda animada e vamos levar 
essa animação para o palco”.

Luiz Carlos de Souza, o “Lú” 
participa do carnaval luziense 
como mestre de bateria desde 
1986. Hoje ele está à frente do 
Bloco “Dragões Renegados” fun-
dado em 2000. O bloco conta hoje 
com mais de 70 componentes, a 
maioria deles do bairro São Geral-
do. Lú conta o porquê desse nome: 
“foi uma brincadeira que surgiu 
com nossa turma. Todos deram 
algumas sugestões com relação ao 
mascote do bloco, e um amigo, o 
Miro, disse que seria um dragão 

porque quando nossa bateria toca 
sai até fogo. O pessoal  gostou e 
acabou ficando este nome”. 

O mestre de bateria não dá deta-
lhes sobre as apresentações, apenas 
afirma que vai levantar os foliões: 
“Nossa bateria é sempre um show, 
nossas “paradinhas” são famosas, 
sem falar nossas introduções. Para 
este ano podem ter certeza que te-
remos surpresas”. Finaliza Lú an-
tes de fazer um desabafo: “Não só 
nós, mas acredito que todos os re-
presentantes dos blocos esperavam 
um apoio por parte da prefeitura, o 
que até agora não aconteceu. Isso 
acaba inibindo o nosso trabalho, 
porque assim como eu a maio-
ria dos representantes dos blocos 
tem que gastar por conta própria. 
Reconheço o esforço que foi fei-
to pelo prefeito Dr. Gilberto, que 
voltou com o carnaval para a rua 
direita, nosso palco principal, mas 
acredito que poderia haver um en-
volvimento, um incentivo maior 
por parte da prefeitura”.

O bloco Dragões Renegados 
ensaia diariamente das 20h às 22h, 
em frente à sede do Icaraí, no bair-
ro São Geraldo.

ESTE ANO FOLIA NA CIDADE FOI ESTENDIDA 
E TERÁ SEIS DIAS DE DURAÇÃO

CIDADE
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Mário Marra 
comentarista das rádios Globo e CBN em Belo Horizonte e Colu-

nista dos jornais O Tempo e Supernotícia

Mário Marra

ESPORTES

O programa Atleta do Amanhã mais uma 
vez comprova sua eficácia, ao proporcionar 
a luziense Laís Luana de Souza Almeida, 15 
anos, a oportunidade de competir no mundial 
de Taekwondo que será realizado em março 
deste ano na cidade de Tijuana, México. 

A atleta se classificou para a seletiva da se-
leção brasileira realizada em Santos, São Paulo, 
depois de sagrar-se campeã mineira na catego-
ria juvenil em 2009, ano em que também con-
quistou o vice campeonato brasileiro. 

Laís lembra que começou a praticar o espor-
te por intermédio da mãe:“Comecei a praticar 
Taekwondo aos 10 anos por “incentivo” da mi-
nha mãe. Ela não queria que eu ficasse na rua 
fora do horário da escola   e me direcionou para 
o esporte”; afirma.

Laís se destacou logo no início da carreira, 
ao conquistar a 5ª etapa do campeonato mi-
neiro na categoria infantil em 2005, com ape-
nas 10 anos de idade. Em 2007, Laís Almeida 
sagrou-se campeã mineira e brasileira em sua 
categoria.

“Vou para o mundial na busca de fazer o 
melhor e trazer o título. Mas ficar entre os três 
primeiros já seria uma grande vitória”; afirmou 
a atleta luziense. 

“A prefeitura municipal, através da secreta-
ria de esportes, vai  disponibilizar  uma ajuda 
de custo para que a atleta dispute o mundial 
com orgulho de levar a responsabilidade em re-

presentar Santa Luzia para os olhos do mundo. 
Mais uma vez mostramos o quanto o projeto 
Atleta do Amanhã cumpre com seu objetivo de 
propiciar a prática esportiva do público infanto/
juvenil da cidade”; disse o secretário municipal 
de Esporte, José Carlos de Souza.  

Atualmente Laís treina em dois períodos, 
em média 8 horas por dia: pela manhã e a noite. 
Em Santa Luzia ela treina a parte técnica e tá-
tica, no projeto Atleta do Amanhã. Já em Justi-
nópolis, em Ribeirão das Neves, ela realiza trei-
namento físico e mental, na filial da academia 
onde treina

CHANCES DE MEDALHA - “Quando fa-
lamos em competição internacional é subjetivo, 
porque depende muito do sorteio de chaves, se 
os chamados favoritos serão eliminados logo no 
início da competição, enfim. Posso garantir que 
o trabalho está sendo desenvolvido com o ob-
jetivo da Laís ser um dos destaques da compe-
tição”, afirma Cleber Bento, treinador de Laís.

Laís viaja com a delegação brasileira no iní-
cio do próximo mês, já que a competição acon-
tece entre os dias 06 e 09 de março.

Mais informações referentes ao mundial 
2010 de Taekwondo, podem ser obtidas pelos 
sites: www.cbtkd.com.br ou www.bang.com.br.

SANTA LUZIA EM MUNDIAL
Atleta de Santa Luzia vai disputar competição internacional de 

Taekwondo  
O resultado de empate é para ser comemo-

rado pelo Cruzeiro? Claro que sim! É preciso 
analisar o contexto em que o jogo estava envol-
vido. Início de temporada, altitude muito ele-
vada, jogo decisivo, frio excessivo e um certo 
trauma pelo que já aconteceu, lá mesmo, em 
2008. Agora é decisão no Mineirão. Será que os 
jogadores do Real Potosí metem medo? É pos-
sível imaginar um resultado diferente de uma 
vitória no Mineirão? O Cruzeiro deve vencer 
e tem tudo para conquistar uma boa vitória em 
casa. Alguns outros pontos merecem uma aten-
ção especial: a expulsão do Gilberto foi infan-
til e passível de punição. Gilberto poderia ter 
usado a experiência adquirida nos gramados do 
mundo. O adversário tomaria cartão amarelo e 
estaria tudo em paz. Entretanto, Gilberto tomou 
uma decisão altamente reprovável e agrediu um 
adversário. Se fosse o Diego Renan, pela ju-
ventude e inexperiência, eu até entenderia, no 
entanto, foi o mais experiente da equipe. Outro 
ponto que merece reflexão é o fato de o Cru-
zeiro ter deixado de atacar no segundo tempo. 
Adilson sabe o elenco que tem. A aposta foi na 
puxada rápida de contra-ataque e em neutralizar 
o setor de criação dos bolivianos. 

  Pressão- Achei muito interessante o que 
a torcida do Atlético fez na chegada do ata-
cante Obina. O baiano falou que nunca havia 
recebido uma homenagem assim. A torcida fez 
Obina parar para pensar. Não tenho a menor 
dúvida de que ele vai se empenhar e muito em 
campo para recompensar o torcedor. Obina 
não é nenhum craque, no entanto, é um joga-
dor que pode acrescentar bastante. 

Ipatinga- Já virou rotina demitir treinador 
no Ipatinga. A imagem que passa não é boa. 
Passa intranqüilidade e insegurança. Flávio 
Lopes poderia até não conseguir fazer um bom 
trabalho, no entanto, todo o início de tempora-
da foi com ele e agora ele já se foi. O pior é que 
a seqüência de jogos não ajuda. Amanhã tem o 
Cruzeiro e depois vem o Atlético. Vida dura! 

  América- O Coelho mostrou que vai ser 
um time consistente em 2010. O jogo contra o 
Atlético deixou claro que o time é melhor que 
o time de 2009. O sonho de um ano que pode 
levar o time à elite ainda está longe, mas pa-
rece não ser uma loucura. Aos poucos, Marco 
Aurélio e a direção vão perceber as carências 
da equipe e, um ajuste ou outro podem deter-
minar o sucesso.

Bom resultado 
nas alturas

Secretário José Carlos, Laís e o técnico Cleber 
Bento
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