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GERAL

Reconhecimento internacio-
nal em dobro

PROPAGANDA NO VIROU NOTÍCIA FAZ A DIFERENÇA!

Lendo a edição de número 16 do VIROU 
NOTÍCIA, achei um absurdo tantos 
candidatos de Santa Luzia que concorrem 
às vagas em outubro de 2010. Deveria 
haver uma união entre os candidatos 
e  todos apoiarem, no máximo, 6 
candidatos: federal e estadual. Mas todos 
querem ser eleitos mesmo sabendo que 
não vão conseguir. 
A cidade sofre com esta falta de 
solidariedade, humildade e ideal. Com 

tantos candidatos de Santa luzia e outros 
que são trazidos de fora; corremos o 
risco de não conseguir o nosso objetivo 
de fazer pelo menos 2 deputados Federal 
e 2 deputados Estadual. Ainda a tempo 
de se unirem. Eu ainda tenho esperança 
de que esta união aconteça.

Maria Geralda Santos

CARTA DO LEITOR

Sua opinião é muito importante, 
envie e-mail para:
redacao@jornalvirounoticia.com.br 

O prefeito Gilberto Dorneles, repetiu pa-
ra personalidades internacionais o seu com-
promisso com o social. Durante visita de re-
presentantes da ONU e do Ministério da Jus-
tiça, na sede do “Protejo”, Dr. Gilberto falou 
da satisfação de ver as ações desenvolvidas 
em Santa Luzia serem reconhecidas inter-
nacionalmente. Isso demonstra que o chefe 
do executivo acertou em investir no social. 
Vale lembrar que Santa Luzia foi a primei-
ra cidade do Estado a implantar e executar 
dois projetos ligados ao Pronasci, “Protejo” 
e “Mulheres da Paz”. Ambos são referência 
internacional e comprovadamente deram 
certo na cidade.

Quem também se destacou desta vez em 
solo americano foi a jovem atleta luziense 
Maria Eduarda. “Duda” como é carinho-
samente chamada pela mãe, conquistou o 
quinto lugar geral na competição disputa-
da em Las Vegas, nos EUA, onde concor-
reu com garotas de várias partes do mundo. 
Apesar das difi culdades de patrocínio, Maria 
Eduarda vem mostrando que quando quere-
mos algo, temos que insistir, persistir e ultra-
passar todas as barreiras.

Parabéns ao prefeito e a atleta por colo-
carem o nome de Santa Luzia no cenário in-
ternacional.

Grupo de Pagode

Contatos:
(31) 8733-1974

 rodrigocarlos@grupokentrenos.com.br
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Nota 10
Para a prefeitura de Santa 
Luzia que implantou dois 
projetos do Pronasci, o 
“Protejo” e o “Mulheres da 
Paz”. A cidade mostrou que 
investir no social é investir 
na qualidade de vida de toda 
a população luziense. Prova 
disso, é que representantes 
do Ministério da Justiça e da 
ONU, estiveram na sede do 
“Protejo”, no São Benedito, 
onde puderam acompanhar 
de perto como os projetos, na 
prática, são  desenvolvidos, e 
saíram satisfeitos com o que 
viram.

Nota 0
Para aqueles desavisados 
que estão jogando entulho 
em local proibido. Na 
Avenida Brasília, próximo 
à Delegacia de Mulheres, 
e a ETE, está cada vez 
mais cheio de entulhos, 
às margens da avenida. 
Basta passar pelo local e 

conferir o total 
desrespeito.

Inaugurada no último fim de se-
mana, nas dependências do shopping 
Village Mall, a KARPATY LEAL 
CAFETERIA & PAPELARIA.

Novidades não faltam, os clien-
tes já têm à disposição, agora bem 
perto de casa, tudo em material 
escolar, didático e utilidades pa-
ra universidades, além de Cd´s, 
Dvd´s e uma aconchegante cafete-
ria, com salgados assados, sanduí-
ches e sucos naturais, café expres-
so e coquetéis frios e quentes.

As irmãs Karina e Patrícia Leal, 
sócias da Karpaty afirmaram que 
depois de uma pesquisa, consta-
taram que existia uma carência na 
cidade com relação a um espaço 
como o recém inaugurado por elas. 
“Estava faltando em Santa Luzia 
um local como este, depois de 
uma ampla pesquisa, resolvemos 

oferecer aos luzienses os serviços 
diferenciados, além do que o nosso 
ambiente é familiar, o que aproxi-
ma ainda mais o cliente, faz com 
que ele realmente se sinta em ca-
sa”, disse.

A Karpaty Leal Cafeteria & 
Papelaria funciona de segunda à 
sexta, das 8h às 19h, e aos sába-
dos, das 9h às 13h, no Shopping 
Village Mall, mais informações: 
3642-5322 

NOVIDADE Em SANtA LUZIA
cIDADE AcABA DE gANHAR UmA LIVRARIA

Inauguração da Livraria Cafeteria & Papelaria Karpaty, no Shopping 
Village Mall

SERVIS
Detetizadora & Desentupidora

0800-2851926
3390-1926  � 8651-0955
hsdetetizadora@yahoo.com.br

Limpeza de fossa Desentupimento interno e 

Pequenas reformas externo

Higienização de caixas d’água Bombeiro hidráulico e 

Limpeza de caixas de gordura eletricista

Jardinagem e capina química Higienização de estofados.

JC CRIAÇÕES

31 86977118

Acesse: www.jornalvirounoticia.com.br

Para 
anunciar 

Ligue!
(31) 

9142-4420
8794-9936

CNPJ Candidato: 12.177.166/0001-67 - CNPJ: 11.064.322/0001-10 - Valor da publicação R$ 150,00

Fotos: Wanderson Carneiro

Foto: Wanderson Carneiro
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ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL E NATURAL DE SANTA LUZIA

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois 
mil e dez, deu início à reunião do conselho, na sede 
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, à 
Rua do Serro, nº. 403, Centro Histórico, às 8:30h. 
Maria Goretti agradeceu a presença de todos e ini-
ciou a reunião com a leitura da ata da última reu-
nião. Após a leitura Goretti deu o retorno sobre a 
conversa com o Prefeito a respeito da transferên-
cia das Bibliotecas Públicas Municipais que serão 
transferidas para a Cultura. Além disso, montar o 
Arquivo Público dentro de uma das Bibliotecas. 
Goretti informou que foram cadastrados projetos 
no Programa de Governo Mais Cultura referen-
tes aos Agentes de Leitura, Espaço Mais Cultura 
e Modernização de Bibliotecas. Goretti informou 
que foram enviados e protocolados os últimos do-
cumentos da Diligência do IPHAN para o Projeto 
do Teatro para análise final e aprovação. Goretti 
comentou que também foi protocolado no Gabi-
nete da Prefeitura o ofício do Conselho referente à 
última reunião a respeito da desapropriação do ter-
reno ao lado da Delegacia, à Rua Floriano Peixoto, 
local da antiga Capela de Sant’Ana. Outro retorno 
referente à reunião de abril foi sobre os orçamentos 
para a restauração da Imagem de Nossa Senhora 
de Lourdes que ainda aguarda 03 (três) orçamen-
tos para o início da restauração. Iniciando a pauta 
do dia, Goretti comunica sobre a importância de 
se fazer Registros de Bens Imateriais, tanto pela 
importância para a cultura municipal como para a 

pontuação do ICMS Cultural. No momento Goretti 
explicou que os conselheiros deverão escolher um 
bem imaterial para ser feito o registro. Foram dadas 
sugestões por todos e ficou definido que Daniele 
enviaria uma relação desses bens para votação dos 
conselheiros. Goretti comentou sobre o sucesso do 
encontro das Guardas de Congado, onde 24 (vinte 
e quatro) destas se reuniram no CAIC com a orga-
nização da Guarda de Congado de São Benedito. 
O conselheiro Álvaro sugere que as atividades e 
eventos sejam informados com antecedência aos 
conselheiros e Ítalo sugere que a própria Secretaria 
faça os registros videográficos das manifestações e 
eventos culturais que acontecem para documento e 
registro interno e posterior divulgação para conhe-
cimento dos luzienses. Alguns conselheiros suge-
rem a solicitação, através de ofício ao Prefeito, de 
contratação de funcionário ou estagiário que possa 
fazer o levantamento e cadastro mais detalhado 
das Bandas, Corais, e demais manifestações cultu-
rais. Goretti relatou sobre a 8ª Semana de Museus 
que aconteceu em Santa Luzia com apresentação 
de peças de teatro com textos de Carlos Henrique 
Rangel do IEPHA/MG e que foram emocionantes 
e um sucesso. A conselheira Kátia, Diretora da Es-
cola Modestino Gonçalves, sugeriu que se fizes-
sem apresentações destas peças nas escolas. Goret-
ti aproveitou para comunicar sobre o Inverno com 
Arte em Santa Luzia, com o Festival de Teatro, 
com várias apresentações e mesas redondas onde 

haverá uma apresentação de uma peça teatral de 
atores do Bairro Bom Destino. Daniele falou sobre 
o desenvolvimento da Cartilha e Iria sugeriu que 
desenvolvesse a parte das perguntas e respostas e 
ítalo sugeriu que se fizesse uma pesquisa de campo 
com questionário para saber as maiores dúvidas e 
demandas. Algumas sugestões foram dadas pelos 
conselheiros e dentre elas a criação de um “Diário 
Oficial” do município. Álvaro solicita, também, 
uma relação como o nome dos Secretários e res-
pectivas Secretarias, funções e relação das pes-
soas a quem procurar. O conselho solicita ofício 
para o Prefeito para que haja uma fiscalização no 
Núcleo Histórico e entorno e nas edificações de 
preservação rigorosa pelo menos uma vez por se-
mana, para auxiliar no controle de obras e ações 
irregulares. Outra solicitação é pedir para que seja 
alterado para mão única o trânsito da Rua Cônego 
Rocha Franco no Centro Histórico. Para a próxima 
reunião, os conselheiros sugeriram que estivesse 
constando na pauta a presença do Secretário de 
Trânsito para definir a situação sobre o desvio do 
trânsito pesado e demais alterações cabíveis, assim 
como, a presença do responsável pela fiscalização 
de posturas. Os conselheiros sugeriram que as pró-
ximas reuniões sejam feitas nas últimas terças ou 
sextas-feiras do mês. Nada mais havendo a tratar a 
presidente, Maria Goretti, encerrou a reunião de-
terminando a lavratura desta ata, que após lida e 
achada conforme, vai assinada pelos conselheiros.

Aos vinte e oito dias do mês de 
abril de dois mil e dez, deu início à 
reunião do conselho, na sede da Secre-
taria Municipal de Cultura e Turismo, 
à Rua do Serro, nº. 403, Centro His-
tórico, às 8:30h. Maria Goretti agra-
deceu a presença de todos e iniciou a 
reunião com a leitura da ata da última 
reunião. Após a leitura Goretti falou 
da necessidade de se criar um arquivo 
Público Municipal e da transferência 
de responsabilidade das Bibliotecas 
Públicas para a Cultura, com a inten-
ção de melhor manutenção através 
de verba federal disponibilizada para 
a modernização de bibliotecas. Esse 
repasse só será feito se as bibliote-
cas estiverem sob a responsabilidade 
da Cultura do Município. Goretti in-
formou sobre a reunião ocorrida em 
Brasília, no Ministério da Cultura, e 
sobre ações que têm a possibilidade 
de serem instaladas de imediato no 
Município como o Cine Mais Cultu-
ra e os Agentes de Leitura, projetos 
do Programa MAIS CULTURA. Ex-
plicou também como funciona o Vale 
Cultura. Daniele explicou sobre a ela-
boração da Cartilha que se encontra 
em seu estágio final de redação. Esta 
Cartilha está contemplada no Plano de 
Ação para o ano de 2010 em cumpri-
mento às exigências do ICMS Cultu-
ral. Alguns conselheiros solicitaram 
a minuta para auxiliarem na revisão 

e formatação do texto final. Goret-
ti falou sobre a área onde se localiza 
o alicerce da Capela de Sant’Ana, a 
primeira capela de Santa Luzia e que 
está sendo mau utilizada, correndo 
o risco de destruir os vestígios ainda 
existentes. O conselho aprovou, por 
unanimidade dos presentes, que esta 
área necessita ser desapropriada pela 
importância histórica, cultural, turísti-
ca e arqueológica do município. Após 
a aprovação, elaborou-se um ofício 
para o Prefeito de Santa Luzia, soli-
citando esta desapropriação que foi 
assinado pelos conselheiros presentes. 
Goretti informou sobre o ruim estado 
de conservação da Imagem de Nossa 
Senhora de Lourdes do Mosteiro de 
Macaúbas. Informou que já foram fei-
tos orçamentos para a restauração. Há 
uma programação de restauro de ima-
gens que está sendo cumprida e o con-
selho, por unanimidade dos presentes 
solicitou a restauração e autorizou que 
seja antecipada às outras programa-
das. Goretti comunica sobre os even-
tos culturais que foram realizados des-
de janeiro de 2010, incluindo a apre-
sentação da MUSICOOP na Igreja de 
Nossa Senhora do Rosário, no Centro 
Histórico. Nada mais havendo a tratar 
a presidente, Maria Goretti, encerrou a 
reunião determinando a lavratura des-
ta ata, que após lida e achada confor-
me, vai assinada pelos conselheiros.

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL E NATURAL DE SANTA LUZIA

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL E NATURAL DE SANTA LUZIA

Aos vinte e nove dias do mês de 
junho de dois mil e dez, deu início 
à reunião do conselho, na sede da 
Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo, à Rua do Serro, nº. 403, 
Centro Histórico, às 8:30 h. Danie-
le agradeceu a presença de todos e 
justificou a ausência da presidente 
do Conselho, Maria Goretti, e deu 
inicio com a leitura da ata da última 
reunião. Após a leitura Daniele infor-
mou aos conselheiros sobre a divul-
gação do IEPHA/MG da pontuação 
do ICMS Cultural e o município de 
Santa Luzia recebeu a pontuação 
de 26,05 pontos ficando entre os 10 
municípios mais pontuados. Danie-
le lembrou que o conselho aprovou 
as metas de aplicação do repasse do 
ICMS para 2010 sendo uma delas a 
cartilha de Preservação do Patrimô-
nio para Bens Imóveis que continua 
sendo elaborada. Continuando a reu-
nião os conselheiros discutiram so-
bre o bem imaterial que deveria ser 
escolhido. Obtiveram votos diversos 
e os conselheiros sugeriram que se 
fizessem uma pesquisa mais apu-
rada de todos os bens votados com 
relação à demanda, funcionamento, 
preservação, sustentabilidade social 
e econômica do bem, como pode 
ser trabalhada a questão do turismo, 
além do interesse de determinada 
comunidade em aceitar o registro. 

Foi pensado: nas panelas de barro 
de pinhões, nas amêndoas, nos do-
ces de D. Gema, nas manifestações 
religiosas como a Festa do Divino e 
Semana Santa, nos Grupos de Guar-
da de Congado e Folia de Reis para 
serem pesquisados. Os conselheiros 
levantaram a hipótese de ampliar a 
divulgação e incentivar quem pro-
duz criando normas mais específi-
cas para os bens imateriais. Alguns 
conselheiros mostraram a preferên-
cia pelo registro do modo de fazer 
e não de manifestação cultural pa-
ra não se tornar questão religiosa. 
Os conselheiros discutiram sobre 
a importância da catalogação dos 
bens imateriais com o auxílio das 
associações de bairro e em como 
incentivar a legalização e criação 
de associações de corais, bandas e 
outras manifestações culturais para 
possibilitar geração e investimentos 
de recursos. Para a próxima reunião 
ficou estabelecido que será reali-
zado o estudo de viabilidades dos 
bens imateriais citados, com levan-
tamentos sobre o barro e em relação 
às exigências da vigilância sanitária 
para alguns casos.Nada mais haven-
do a tratar a vice-presidente, Danie-
le, encerrou a reunião determinando 
a lavratura desta ata, que após lida 
e achada conforme, vai assinada pe-
los conselheiros.
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Limpeza de estofados em geral
Impermeabilização de estofados
Armários planejados e embutidos
Montagem e desmontagem de móveis

Orçamento sem compromisso

10% de desconto na impermeabilização e 
limpeza de estofados, apresentando este 

Av. Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 1226 - Adeodato - Santa Luzia / MG

3642.1199 | 9869.3260
8855.1506 | 9897.9663

Santa Luzia foi a primeira cida-
de do estado a implantar e executar 
o “PROTEJO” (Projeto de Proteção 
de Jovens em Territórios Vulnerá-
veis)  ligado ao Ministério da Justi-
ça, através do PRONASCI (Progra-
ma Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania). O “PROTEJO” foi 
lançado em Outubro de 2009 e conta 

hoje com 65 jovens que já estão exe-
cutando a segunda fase do projeto. 
Uma vez por semana eles participam 
de aulas de informática e dança. 

Outro projeto é o  “MULHE-
RES DA PAZ”, lançado em Janei-
ro de 2010, conta atualmente com 
68 mulheres, a maioria líderes co-
munitárias que atuam como orien-
tadoras e multiplicadoras em suas 
comunidades.

SUCESSO ABSOLUTO
A prova de que os dois projetos 

lançados deram certo, foi confirma-
da com a presença de representantes 
do Ministério da Justiça e da ONU 
(Organização das Nações Unidas) 
que estiveram recentemente na se-
de do PROTEJO, no Bairro São 
Benedito, para acompanharem de 
perto os resultados dos projetos. Na 
oportunidade eles assistiram a um 
vídeo com depoimentos de alguns 
participantes dos dois projetos. Em 
seguida, acompanhados da secretá-
ria de Desenvolvimento Social, Su-
zane Almada, conheceram de perto 
duas das cinco áreas levantadas pelo 
Ministério da Justiça como sendo de 
alto índice de vulnerabilidade social: 
o morro Santo Antônio, no bairro 
Baronesa e o Conjunto Palmital.

NA PRÁTICA
Enviados ao município para ver 

de perto como estão sendo desenvol-
vidos os trabalhos, os representantes 
ficaram admirados e ressaltaram a 
importância desse tipo de ação para a 
construção da cidadania. “A intenção 
do PRONASCI é que a segurança pú-

blica seja tratada pelo município e é o 
que está acontecendo aqui em San-
ta Luzia, com o Mulheres da Paz e 
PROTEJO. Projetos como esses tem 
como grande objetivo dar poder às 
comunidades para 
que haja redução 
da violência”, afir-
mou a representan-
te do Ministério da 
Justiça, Gabrielle 
Lourenço, que ain-
da reforçou, “essas 
iniciativas são res-
postas ao basta à 
violência. Ninguém consegue mais 
ver o jovem sofrendo e as mulheres 
sendo violentadas”.

O colombiano Edilberto Sastre, 
representante da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), agência 
do sistema das Nações Unidas  tam-
bém fez questão de reforçar o valor 
que os projetos lançados pelo muni-
cípio têm para o Brasil e para o mun-
do. “Do ponto de vista das nações 
unidas esses dois projetos tem como 
ponto mais importante a integração 
dos jovens e das mulheres no pro-
cesso de construção da cidadania. 
Na medida em que ações são feitas 

dessa maneira esses jovens, mulhe-
res, homens, meninos e meninas 
adquirem a sensação que pertencem 
a algum lugar. Isso faz parte do pro-
cesso de construção da própria iden-

tidade. Quando o 
jovem sente que 
é protegido pelas 
pessoas adultas 
daquele lugar, ele 
se integra à socie-
dade. Se os adultos 
se organizarem, o 
jovem encontra o 
caminho”. 

Durante discurso, o  prefeito Gil-
berto Dorneles (PMDB,) reforçou o 
compromisso de seu governo com 
o social e falou da satisfação de ver 
as ações desenvolvidas no municí-
pio serem reconhecidas internacio-
nalmente. “É muito gratificante sa-
ber que estamos contribuindo para 
o resgate da vida de muitas pessoas. 
Isso me faz agradecer a Deus todos 
os dias, por estar prefeito desta ci-
dade. Essa visita demonstra o reco-
nhecimento do compromisso que 
temos com o social, com a valoriza-
ção da vida e com o prazer de viver 
em Santa Luzia”, afirmou.

REcONHEcImENtO INtERNAcIONAL
ONU E mINIStÉRIO DA jUStIçA cONHEcERAm PROjEtOS SOcIAIS ImPLANtADOS NA cIDADE

Gilberto Dorneles, durante entre-
vista ao Virou Noticia

Integrantes da ONU (Organização das Nações Unidas) e do ministério da 
justiça em visita à sede do PROTEJO

Representantes da ONU e do mi-
nistério da justiça conheceram de 
perto um dos bairros considerados 
de alta vulnerabilidade social

Foto: Wanderson Carneiro

Foto: ASCOM - PMSL

Foto: ASCOM - PMSL

“Do ponto de vista 
das nações unidas 
esses dois projetos 

tem como ponto 
mais importante a in-
tegração dos jovens 
e das mulheres no 
processo de cons-

trução da cidadania”
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Diante do crescimento da 
paróquia, que a cada ano agre-
gava novas comunidades, padre 
João Batista incentivou os paro-
quianos a iniciar a construção da 
Matriz de São João Batista, fa-
to que se concretizou em 1974. 
Como se trata de uma obra de 
grandes dimensões, ainda hoje 
se trabalha para terminá-la.

No dia primeiro de feverei-
ro de 1979, aportou na paró-
quia o padre Joaquim Moreira, 
onde permaneceu até o início 

A paróquia de São João Batista acaba de com-
pletar 50 anos, e para comemorar o grande feito, 
milhares de fi éis compareceram à igreja matriz, no 
bairro Nossa Senhora das Graças, no domingo, 15, 
para acompanhar de perto a celebração eucarística, 
presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belo 
Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo.

Desde o primeiro dia do mês de Agosto, a pa-
róquia realizou celebrações festivas, como contou 
Padre Mauro Reis, pároco da igreja de São João 
Batista. “Nós como paróquia, completando esse 
ano 50 anos, fi zemos uma proposta para celebrar 

bem, e desde o dia primeiro de agosto até o dia 15 
, nos reunimos regularmente celebrando a eucaris-
tia. A cada dia tivemos a presença de um dos padres 
que fi zeram e fazem parte da historia da paróquia 
de São João Batista. Reunimos cada comunidade 
se fez presente assumindo a liturgia, e mostrando 
esse momento de unidade”.

Dom Walmor  Oliveira de Azevedo, Arcebispo 
metropolitano de Belo Horizonte, reconheceu a im-
portância do ciquentenário da paróquia. “ Ao cele-
brarmos os 50 anos da paróquia de São João Batista, 
aqui em Santa Luzia, damos graças porque uma pa-

50 ANOS DE mUItA FÉ E EVANgELIZAçãO
PARóqUIA DE SãO jOãO BAtIStA cOmEmORA SEU cINqUENtENÁRIO

Canto na Liturgia não é algo decorativo ou secundário 
para ocupar, distrair ou divertir os fi éis durante as cele-
brações, mas parte integrante do culto público da Igreja. 
Exemplos disso são as várias orações da Missa que, fre-
quentemente, são cantadas e não simplesmente rezadas.

Conscientes dessa responsabilidade e, ao mesmo 
tempo, honrados por assumi-la, os integrantes do Coral 
São João Batista festejam seu jubileu juntamente com 
a Paróquia à qual pertencem e servem. Isto porque o 

Coral surgiu sob a orientação do 1º pároco, Padre Fe-
lisberto de Almeida, quando da instalação da Paróquia 
São João Batista.

Não foi tarefa difícil a organização do Coral diante 
do entusiasmo dos novos paroquianos e seu  evidente 
e justo desejo de uma participação mais efetiva nas ce-
lebrações religiosas.

Deve-se ressaltar que, mesmo antes da criação da 
Paróquia São João Batista, já existia um grupo entu-

Em 14 de agosto de 1960, contando com a presença do arcebispo 
Dom João de Resende Costa, do pároco padre Felisberto de Almeida, 
além de autoridades dos diversos segmentos e paroquianos, foi criada 
a Paróquia de São João Batista.

Antes desta data a comunidade estava vinculada à Paróquia de San-
ta Luzia e os fi éis eram assistidos por diversos padres, entre eles padres 
Cristiano, José Cândido e Maurílio.

Assumindo as suas funções, padre Felisberto aliou a sua personali-
dade dinâmica à participação intensa dos paroquianos, e imprimiu um 
ritmo acelerado às obras necessárias ao bom desempenho da Paróquia 
que nascia.

Durante os 6 anos em que ele esteve à frente da Paróquia de São 
João Batista as realizações foram surgindo e, para atender a sua von-
tade, todas com o nome de João: o jornal O Arco de São João; o cine 
São João; a academia de música São João, comandada por Geraldo 
Menezes; a banda de música Lira de São João; o parque infantil São 
João; o jardim de infância São João; a cantina de São João, que pres-
tava assistência às famílias carentes, sob o olhar atento da saudosa 
dona Quita; a Voz de São João, serviço de alto-falantes que mantinha 
a população sempre bem informada; a construção do clube social São 
João; a aquisição das imagens da Semana Santa e a sua mais signifi ca-
tiva obra: a reforma da Igreja de São João, construção que se encontra-
va desgastada pelo tempo.

Com a saída de Padre Felisberto, estiveram conduzindo, por curtos 
períodos a Paróquia de São João Batista, os padres: Eugênio (1966 a 
1968); José Luiz e Cassiano (1968 a 1969) e Clóvis (1969 a 1970).

Em março de 1970 chegou à Paróquia o padre João Batista Ribei-
ro que permaneceu até janeiro de 1979. Auxiliado pelo irmão Osmar, 
acompanhou o crescimento da cidade e da paróquia que, nesta época, 
contava com as comunidades de São José Operário, Nossa Senhora da 
Conceição, Nossa Senhora do Carmo, Santa Rita, Santo Antônio e São 
Benedito, esta transformada em paróquia em 24 de dezembro de 1977.

cOmO tUDO cOmEçOUcOmO tUDO cOmEçOU

50 ANOS DE mUItA FÉ E EVANgELIZAçãO
cOmO tUDO cOmEçOU

50 ANOS DE mUItA FÉ E EVANgELIZAçãO50 ANOS DE mUItA FÉ E EVANgELIZAçãO
cOmO tUDO cOmEçOU

50 ANOS DE mUItA FÉ E EVANgELIZAçãO

mAtRIZ DE SãO jOãO BAtIStA 

cORAL SãO jOãO BAtIStA tAmBÉm cOmEmORA 50 ANOS
A igreja fi cou completamente lotada

A matriz de São João Batista durante construção

Dom Walmor durante celebração

O casal Neuza e Jaete com o bolo comemorativo 
aos 50 anos da paróquia

Missa lançamento da pedra fundamental

CIDADE
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Diante do crescimento da 
paróquia, que a cada ano agre-
gava novas comunidades, padre 
João Batista incentivou os paro-
quianos a iniciar a construção da 
Matriz de São João Batista, fa-
to que se concretizou em 1974. 
Como se trata de uma obra de 
grandes dimensões, ainda hoje 
se trabalha para terminá-la.

No dia primeiro de feverei-
ro de 1979, aportou na paró-
quia o padre Joaquim Moreira, 
onde permaneceu até o início 

de 1994, ocasião em que contou 
com a colaboração dos padres 
Emanuel, Henrique, Joaquim 
Santana e Vicente, fato justifi-
cado pelo surgimento de novas 
comunidades. Padre Joaquim 
cuidou de intensificar as obras 
de construção da Matriz, da pre-
paração dos primeiros Minis-
tros Extraordinários da Euca-
ristia, a criação das pastorais e 
da assistência aos jovens, prin-
cipalmente através do trabalho 
dedicado de padre Vicente. 

Padre Joaquim Moreira ce-
deu o lugar ao padre Antônio 
Scarpa que assumiu a paróquia 
em 4 de fevereiro de 1994, per-
manecendo até 8 de janeiro de 
2003. Durante este período, pa-
dre Antônio dedicou uma assis-
tência especial às comunidades, 
intensificando o trabalho das 
pastorais e contando com a co-
laboração de padre Paulo.

Padre Mauro Reis chegou pa-
ra dirigir a paróquia e as suas 17 
comunidades em 9 de janeiro de 

2003, dando prosseguimento ao 
trabalho das pastorais, reativan-
do as comemorações religiosas, 
cuidando da reforma do salão 
paroquial, da capela e da matriz 
de São João Batista, da casa pa-
roquial e das capelas das comu-
nidades. Cuida da preparação 
dos catequistas de crianças e de 
adultos e dos ministros da Euca-
ristia. Padre Mauro contou com o 
trabalho dos seminaristas André e 
Nilton e, atualmente com a cola-
boração do padre Carlos.

Por Teresa Giovannini

bem, e desde o dia primeiro de agosto até o dia 15 
, nos reunimos regularmente celebrando a eucaris-
tia. A cada dia tivemos a presença de um dos padres 
que fizeram e fazem parte da historia da paróquia 
de São João Batista. Reunimos cada comunidade 
se fez presente assumindo a liturgia, e mostrando 
esse momento de unidade”.

Dom Walmor  Oliveira de Azevedo, Arcebispo 
metropolitano de Belo Horizonte, reconheceu a im-
portância do ciquentenário da paróquia. “ Ao cele-
brarmos os 50 anos da paróquia de São João Batista, 
aqui em Santa Luzia, damos graças porque uma pa-

róquia não é uma instância burocrática, mas é o lugar 
da congregação das  pessoas, para que elas cresçam 
na fé e a fé ilumine e fecunde a vida de cada cris-
tão, na vivência cidadã que é o compromisso de to-
dos nós.Por isso uma paróquia se organiza através de 
uma rede de comunidades, e a paróquia de São João 
Batista com mais de 15 comunidades que congregam 
em vários lugares com muitas pessoas que escutam 
a palavra de Deus. Enfim, dar graças a Deus pelos 
50 anos de uma paróquia e reconhecer através dos 
sacerdotes,dos evangelizadores,  dos ministros e re-
conhecer a alegria do serviço e sua importância”.

50 ANOS DE mUItA FÉ E EVANgELIZAçãO
PARóqUIA DE SãO jOãO BAtIStA cOmEmORA SEU cINqUENtENÁRIO

Coral surgiu sob a orientação do 1º pároco, Padre Fe-
lisberto de Almeida, quando da instalação da Paróquia 
São João Batista.

Não foi tarefa difícil a organização do Coral diante 
do entusiasmo dos novos paroquianos e seu  evidente 
e justo desejo de uma participação mais efetiva nas ce-
lebrações religiosas.

Deve-se ressaltar que, mesmo antes da criação da 
Paróquia São João Batista, já existia um grupo entu-

siasmado e fervoroso, composto de pessoas talentosas, 
que animava as Celebrações Eucarísticas e  festivida-
des religiosas diversas que ocorriam na pequena igre-
ja, então Matriz de São João Batista.

Aos mais antigos, aos mais novos e atuais coralistas e 
àqueles que agora pertencem ao “Coro dos Anjos” nossas 
homenagens, agradecimentos e orações. Que “a voz do 
que clama no deserto”  seja a voz  de todos junto a Deus!

Por Imelda Giovannini

mAtRIZ DE SãO jOãO BAtIStA 

cORAL SãO jOãO BAtIStA tAmBÉm cOmEmORA 50 ANOS
A igreja ficou completamente lotada Padres Adriano e Mauro e Dom walmor A imagem de Nossa Senhora Aparecida per-

correu a igreja matriz de S.J.Batista
Fé e emoção marcaram a celebração

Dom Walmor abençoou e entregou bíblias 
a alguns fiéis

Coral da Paróquia São João Batista, também comemorou 50 anos

Ao final da celebração Dom Walmor e Padre Mauro cantaram parabéns 
pelos 50 anos da paróquia

Fotos: Wanderson Carneiro

CIDADE
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Tom Nascimento

Tom Nascimento Músico e compositor, luziense de coração 
Conheça sua música e o novo show “TecnoGroove” em 

www.myspace.com/tomnascimento
www.twitter.com/realtommusico 

Contato: tomnascimento@tomnascimento.com.br
www.tomnascimento.com.br

Mônica Materiais de Construção

Fones:
(31) 3641-6516
(31) 3634-0744

Financiamos em 

até 60 parcelas
Consulte condições

Fones:
(31) 3641-6516
(31) 3634-0744

O: R$ 500,00 

PROMOÇÃO:
2AREIA: R$ 55,00 M

PORTA PRANCHETA 
60, 70, 80 CM: R$ 39,90
TIJOL MILHEIRO

FORMAS DE 
FINANCIAMENTO

JC CRIAÇÕES

31 3351 3015

RUA E, 31 - DUQUEZA I - SANTA LUZIA

FAÇA HIDRATAÇÃO 

E GANHE UMA 

ESCOVA E PRANCHA

A PARTIR DE  R$ 12,00

CAUTERIZAÇÃO COM ESCOVA

ESCOVA PROGRESSIVA

KERATINIZAÇÃO COM ESCOVA

ESCOVA DE CHOCOLATE

PÉ E MÃO COM DECORAÇÃO

A PARTIR DE R$ 40,00

A PARTIR DE R$ 80,00

A PARTIR DE R$ 30,00

A PARTIR DE R$ 20,00

 R$ 15,00

AQUI VOCÊ ENCONTRA O TRATAMENTO
 IDEAL PARA SEUS CABELOS

JC Criações

(31) 33513015

AGENDE SEU HORÁRIO

Daisy Binda
INSTITUTO DE BELEZA

(31) 3642-3608

AV. RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO
Nº 740 - CAMELOS - SANTA LUZIA

SOCIAIS

FIT 2010
BUTECANDO

O prefeito Gilberto Dorneles e a Primeira Dama 
Jane - durante evento na sede do Protejo

As irmãs Leal, propietárias da livraria Karpaty

Padres Adriano e Mauro ao lado de  Dom Wal-
mor, Acerbispo Metropolitano de Belo Horizonte

A jovem Maria Laura e a avó Lúcia após a 1ª 
comunhão realizada no último dia 8

A atleta Luziense Maria Eduarda, destaque em 
competição nos EUA, ao lado do secretário de 
Esportes, José Carlos Souza

Tatiane e Tal, durante o Aniversario do filho Pedro 
Augusto de 1 Aninho

O Empresario Sanzio e a esposa Alexandra du-
rante o aniversário da  filha Giovana

Raone Bidart, o filho Rihan Bidart e a esposa 
Cintia de Almeida

Se você gosta de uma boa comida, arte e 
cultura, a dica é o restaurante cultural Bute-
cando, ponto do FIT 2010. 

O Butecando foi o Bar Oficial da 36ª 
Campanha de Popularização do Teatro e da 
Dança, sediando diversos espetaculos cul-
turais.

E as novidades continuam! Convide os 
amigos e venha Butecar com deliciosos pra-
tos, muita música, stand-up comedies e no-
vidades semanais que acontecem no novo 
espaço cultural.

 Butecando, trem que mineiro faz como 
ninguém.

“Positividade na atividade” é o nome do 
show autoral que apresentarei no Butecan-
do nesta quinta, dia 19.

Estarei acompanhado de Johnny Herno 
- percussão e Paulo Maitá no contra-baixo. 
Além de alguns convidados especiais po-
dendo citar a cantora, de voz doce, Maíra, 
do grupo luziense Cirandeiros.

 Encontro vocês lá.
 Positividade nas atividades!!!
Mais informações, acesse: www.bute-

cando.com.br 

SIGA-NOS NO TWITTER

WWW.TWITTER.COM/VIROUNOTICIA

Fotos: Wanderson CarneiroFoto: ASCOM - PMSL
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Agenda

GERAL

R. Presidente AfonsoPena, 40 - Lj 13 - Boa Esperança - Tel.:(31) 3642.5322

6º FESTIVAL VEIA POÉTICA 
E CONCURSO DE DESENHO
O tema deste ano é “Meio 
Ambiente, meu ambiente”. Podem 
participar do festival de poesia e 
desenho, alunos regularmente 
matriculados em escolas 
públicas, a partir da creche, (0 
a 3 anos), Educação Infantil, 
(4 a 5 anos), 1º ano do Ensino 
Fundamental de 9 anos, Ensino 
Médio Regular ou Técnico, EJA, 
(Educação de Jovens e Adultos) e 
leitores da biblioteca pública. 
As inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas nas bibliotecas 
Professor João Bosco T. Oliveira, 
na Rua Apucarana, 271 no 
São Benedito. Na biblioteca do 
CAIC, Rua Érico Veríssimo, 316, 
Londrina. Biblioteca Pública 
Professor Francisco T. Oliveira, 
Rua do Comércio, 310, Ponte. 
E nos pontos de leitura, Bom 
Destino, Rua das Palmeiras, 335, 
Bom Jesus, Praça Luiz Carvalho 
de Sena s/n. E Ponto de Leitura 
do bairro Palmital, na Praça da 
Juventude.           

1º CONCURSO DE PIPAS DE 
SANTA LUZIA
CAIC Baronesa, dia 22 de 
agosto, 
Domingo, das 13h às 17h.  
Mais informações: 3636- 4735

15º. ANIVERSÁRIO DO 
CORAL MATER ECCLESIAE
Dia 21 de Agosto, sábado, 
20hs Concerto de Gala. 
Teatro Fundação de Educação 
Artística, Rua Gonçalves Dias, 
320 Funcionários, BH.
Dia 28 de Agosto, sábado, 
20hs Concerto de Gala. Igreja 
Nossa Senhora do Rosário, Rua 
Direita, s/n, Centro, Santa Luzia.
Outras informações pelo email: 
alcione.decor@hotmail.com

1º. BAZAR BENEFICENTE
 em prol dos projetos da SOLDH 
(Sociedade Organizada na Luta 
pelos Direitos Humanos)
29 de Agosto, Domingo, a partir 
das 8h.
Avenida Venâncio Pereira dos 
Santos, 1131
Conjunto Cristina A.

Anuncie no Virou Notícia: (31) 9142.4420 / 8794.9936
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EMPRESAS OU LOJAS DE SANTA LUZIA 
SÓ PAGAM 50% DA VEICULAÇÃO

Santa Luzia começou o segundo 
semestre do ano letivo de 2010 com 
uma ótima notícia. O Ministério da 
Educação divulgou recentemente 
o índice bianual de desempenho 
médio do ensino fundamental nas 
escolas públicas em todo o país, 
o – IDEB (Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica) criado 
em 2007,  que é medido, entre ou-
tros critérios, a partir do resultado 
de um exame nacional que é feito 
pelos alunos brasileiros nas disci-
plinas de português e matemática, 
mostrou que os estudantes da Rede 
Municipal de Santa Luzia obtive-
ram índice superior ao da média das 
escolas municipais em todo o País 
e também acima da média nacional 
somada entre as escolas municipais, 
estaduais e particulares do Brasil

De acordo com o MEC (Minis-
tério da Educação) no caso da Re-
de Municipal de Ensino de Santa 
Luzia, o índice do 
IDEB do 1º ao 5º 
ano do ensino fun-
damental passou 
de 4,2 (em 2007) 
para 5,2. Com is-
so, Santa Luzia 
não só superou a 
meta estabelecida 
pelo MEC para 2009 como atingiu 
de forma antecipada a meta para 
2011. Para os anos finais do ensi-
no fundamental, do 6º ao 9º ano do 
ensino fundamental as notas evoluí-
ram saltando de 3,8 (em 2007) para 
4,2 -  superando também a meta de 
2009, estabelecida pelo MEC pa-
ra o município.”Este resultado nos 

alegra e nos orgulha porque reflete 
todos os investimentos de curto, 
médio e longo prazos realizados no 

município para 
avançarmos em 
termos de quali-
dade de ensino e 
formação escolar 
de nossas crianças 
e jovens”, afirmou 
prefeito de  
Santa Luzia, Gil-

berto Dorneles (PMDB)
Para Francislene Abreu, secre-

tária municipal de Educação, “o 
IDEB é muito mais que um parâ-
metro de comparação; é um ins-
trumento importante e permanente 
de avaliação da prática pedagógica 
no dia-a-dia das escolas, revelando 
aos educadores o potencial de evo-

lução do ensino em todo o territó-
rio nacional.”

ENSINO NOtA 10
DE AcORDO cOm O mEc, ENSINO FUNDAmENtAL DE SANtA LUZIA É Um DOS mELHORES DO PAíS

“Santa Luzia não 
só superou a meta 
estabelecida pelo 
MEC para 2009 co-
mo atingiu de forma 
antecipada a meta 

para 2011”

A secretária de educação ficou sa-
tisfeita com o resultado do IDEB

ACESSE: www.jORNALVIROUNOTICIA.COM.BR

Foto: ASCOM - PMSL

EDUCAÇÃO
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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

Professor Ronney comemorando 
seu aniversário junto da família

Alunos do Hora Bolas durante retorno das atividades, no campo da Frimisa

O técnico Leonardo Ramos e seus comandados

Quando o assunto é futebol, 
não existe lugar melhor do que um 
estádio com um belo gramado e 
professores capacitados para ensi-

nar os futuros craques. O estádio 
da Frimisa foi palco de uma festa 
de confraternização, no último dia 
31, onde alunos da Escola de Fu-
tebol HORA BOLAS foram rece-
bidos para o retorno às atividades 
para o segundo semestre de 2010.

Na oportunidade também foi 
comemorado o aniversário do 
“professor” Ronney de Paula. Jun-
tamente com a família ele ofereceu 
um lanche e um bolo, é claro, pa-
ra os 70 alunos e alunas, além dos 
pais, mães e parentes que compa-
receram ao estádio.

A Escola de Futebol HORA 
BOLAS funciona no bairro Idulipê, 
(atrás da igreja matriz de Santa Lu-
zia), à rua Jaime Avelar Lima, 171.

Crianças dos 4 aos 14 anos de 

idade de ambos os sexos em faixas 
etárias divididas e horários manhã 
e tarde de 2ª a 6ª feira, podem par-
ticipar das aulas. Mais informa-
ções: 9141-3538 

EScOLA DE FUtEBOL HORA BOLAS REtOmA 
AS AtIVIDADES PARA O SEgUNDO SEmEStRE

A equipe JUVENTUDE, do 
bairro Morada do Rio, que con-
ta com o apoio do jornal VIROU 
NOTÍCIA, segue firme na disputa 
pelo título do XVI Torneio Inde-
pendência de Futsal, realizado pela 
prefeitura de Santa Luzia, através 
da secretaria de Esportes, na qua-
dra dos Camelos .

Os jogadores Rafael do Car-
mo, Lucas Paulo, Guilherme 
Moreira, Maurinho de Carvalho, 

Emmanuel Cosme, Sânzio Lalis, 
Rodolfo Silveira e Marco Antônio 
de Freitas, comandados pelo téc-
nico Leonardo Ramos, disputaram 
até agora dois jogos: no primeiro, 
derrota para o E.C. Atlético, por  
6 x 5 . Já na segunda rodada, vi-
tória pra cima do Oriente, pelo 
mesmo placar. A próxima partida 
será contra a equipe Chicão e Cia, 
quarta feira, 18, às 19h30, na qua-
dra dos Camelos. 

tORNEIO INDEPENDêNcIA DE FUtSAL
EqUIPE DO cONjUNtO mORADA DO RIO 

SEgUE FIRmE NA cOmPEtIçãO
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Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Wanderson Carneiro

ESPORTES



12 Ano 1 - Edição 17 - 17/08/10 a 315/08/10 ESPORTES

Mário Marra

Mário Marra 
comentarista da rádio CBN São Paulo e 

Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia

Em pouco menos de 
um ano o argentino Ri-
quelme foi visto em vá-

rios locais do Brasil e seria anunciado 
(sempre na próxima semana) em outros 
tantos clubes do mundo.

Em Belo Horizonte, fontes seríssi-
mas afirmaram que Riquelme saíra do 
hospital Mater Dei direto para a sede de 
Lourdes (Galo). Estranho é que horas 
mais tarde, o craque também desfilava 
no Rio e era dado como certo o contrato 
com o Flamengo e também com o Flu-
minense.

Enquanto ninguém anunciava nada, 
o argentino continuava no Brasil e tam-
bém fez exames em Porto Alegre, ele 
seria um reforço e tanto do Colorado.

Sem que quase ninguém notasse, 
Riquelme se encantou com o projeto 
do centenário do Corinthians e desem-
barcou em Guarulhos. Sem pensar duas 
vezes, disse ao motorista do táxi: “toca 
pro Corinthians!”. Algo deve ter desvia-
do a atenção do craque argentino. Dias 
depois, ele e Alexandre Kalil jantavam 
logo após ele realizar exames em uma 
clínica em Santa Efigênia.

A maior bola nas costas estaria por 
vir!

Após sair do jantar com tudo acer-
tado com o Atlético, Riquelme foi visto 
em uma ceia calorosa com a cúpula do 
Cruzeiro.

O incrível é que o interminável Ri-
quelme saiu da ceia e não assinou com 
o Cruzeiro.

Ele ainda tinha uma proposta milio-
nária do Fluminense e Muricy não abria 
mão dele.

É fato que Sevilha, Arsenal, Pachu-
ca, América do México, Atlético de Ma-
dri e até o River Plate não paravam de 
assediar o camisa 10. Ainda assim ele 
não saía do Brasil.

Por incrível que pareça, Riquelme 
não assinou com ninguém no Brasil e 
com isso, seus oitocentos sósias também 
perderam várias oportunidades.

O Boca, tão amado pelo craque, 
acertou a renovação com Juan Roman.

Incrível como boa parte da imprensa 
embarcou nas aventuras de um Riquel-
me no Brasil!

Pequena no tamanho, mas 
com um talento gigante. Assim 
é a ginasta, Maria Eduarda Oli-
veira de apenas 11 anos. A atle-
ta, que mora no Bairro Morada 
do Rio, já conquistou 9 meda-
lhas, dessas, sete são de ouro, 
uma de prata e uma de bronze. 

Recentemente Maria Eduar-
da brilhou em Las Vegas, nos 
Estados Unidos. Na competição 
que foi realizada entre os dias 
19 a 24 de julho, ela conquis-
tou o 5º lugar, com a ginásti-
ca aeróbica, categoria infantil. 
“Competi com 29 meninas de 
diferentes países, como China, 
Japão e Austrália. Fui a única 
representante do Brasil e acre-
dito que o quinto lugar foi uma 
classificação muito boa. Estou 
muito feliz”, contou a atleta.

Mas chegar a disputar uma 
competição como essa não é 
tarefa tão fácil assim. É preci-
so muito exercício e disciplina. 
Maria Eduarda conta que treina 
4 horas por dia, de segunda a 
sábado, conciliando os estudos 
e os treinamentos puxados na 
UFMG. Mas ela garante que o 
resultado é compensador. “Trei-
no muito. Todos os dias prati-
camente. Procuro conciliar a 
escola com meus treinamentos, 
assim como na ginástica, tenho 
que ter disciplina e boas notas, e 
graças a Deus tenho tido exce-
lentes resultados”.

A ginasta também re-
conhece o carinho  e apoio 
que recebe da prefeitura. 
“Agradeço muito a prefei-
tura, através da secretaria 
de esportes. Sem essa par-
ceria talvez não fosse pos-
sível realizar meu sonho”.

Orgulhosa com o suces-
so da filha, Maria Coelho 
conta que desde os qua-
tro anos de idade, Maria 
Eduarda já tinha o dom de 
praticar o esporte. “Desde 
pequenininha minha filha 

vivia dando cam-
balhotas dentro de 
casa e quando saía 
na rua, sempre fazia 
algum movimento 
voltado para a gi-
nástica. A partir daí 
percebi que ela ti-
nha talento e resolvi 
investir. Ela é mo-
tivo de muito orgu-
lho para a família. 
Agradeço a Deus 
e a prefeitura pelo 
apoio que vem nos 
dando”.
PATROCÍNIO 

 Maria Coelho 
diz ter medo de que 
o sonho da pequena 
Maria Eduarda che-
gue ao fim por falta 
de patrocínios. “A luta é enorme 
para conseguir manter minha 
filha nesse esporte. Precisamos 
de mais patrocinadores. Tenho 
medo de que ela (Eduarda) te-
nha que encerrar uma carreira 
precocemente”.
PARCERIA E INCENTIVO 

 Segundo o secretário muni-
cipal de esportes, José Carlos de 
Souza, existem muitos talentos 
luzienses espalhados na cidade, 
e o prazer em ajudar não tem 
preço. “A secretaria de esportes 
tem orgulho de investir na má-
quina humana. Este é um dos 

compromissos da administração 
participativa, por isso o prefei-
to Gilberto Dorneles não mede 
esforços para ver nossos atletas 
brilhando em competições e tra-
zendo mais alegria a todos nós, 
como é o caso da Maria Eduar-
da”.

Quem quiser patrocinar a 
atleta pode ligar para os telefo-
nes: 8813 8487 ou 3649 6584.

O próximo desafio de Maria 
Eduarda é o Campeonato Brasi-
leiro de Ginástica Aeróbica. A 
competição acontece em Belém, 
de 16 a 19 de setembro.

PEqUENA, mAS cOm tALENtO gIgANtE
gINAStA LUZIENSE É DEStAqUE NOS EUA

A ginasta Maria Eduarda Oliveira

Maria Eduarda ao lado de outras atletas
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