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EDITORIAL
Aqui tudo acaba em samba
Em 1989 a Beija-Flor surpreendeu investindo em um carnaval diferente. No
lugar do luxo a escola apresentou o lixo.
Com o samba “Ratos e urubus larguem minha fantasia” a escola chamou a comunidade do carnaval carioca à reflexão. O valor
investido, para utilização em poucos dias,
com fantasias e a vida difícil que os moradores das comunidades levava era o retrato do contraste. Joãozinho Trinta faria um
Carnaval incrível com o lixo espalhado nas
ruas de Santa Luzia. Entretanto, distante do
glamour dos desfiles, a rotina dos moradores está totalmente alterada. O rompimento
do contrato com a EGESA empilhou sacos
de lixo dentro e fora das casas. Vale uma
reflexão: o contrato era entre a prefeitura e
a EGESA e quem teve um grande prejuízo
foi a POPULAÇÃO. Talvez tenha chegado
a hora de todos nós ficarmos atentos aos
acordos e contratos do poder executivo. O
que eles assinam interfere e muito na nossa
vida.
Se a prefeitura expôs a população ao
lixo, é também digna da lata de lixo a atitude de aproveitadores que tentam cobrar
uma taxa de kit material escolar. O material é gratuito! Ninguém deve pagar por
ele! São aproveitadores querendo lucrar,
ligando para as casas e deixando os pais
desesperados. Em tempos de carnaval, o
Virou Notícia põe o bloco na rua e, com
lixo ou com luxo, também quer sambar
e festejar a parceria com a população de
Santa Luzia.
Boa festa e boa leitura!
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CARTA DO LEITOR

Não opera

Gostaria de parabenizar o jornal Virou Notícia pela matéria exibida na última edição,
que mostrou o descaso das autoridades da
nossa cidade no que diz respeito à coleta de
lixo, realmente uma vergonha!
O jornal mostrou lixeiras lotadas de lixo
em vários bairros da cidade, sem contar o lixo
espalhado pelas ruas de Santa Luzia. A prefeitura nos deve uma explicação, até porque
para quem não sabe, nós contribuinte,s pagamos pela coleta de lixo, basta prestar atenção
na guia do IPTU, que mostra o valor da taxa.
O Virou Notícia fez valer o verdadeiro papel
da imprensa: o de apurar e mostrar com res-

Anuncie Aqui
(31) 9142 4420
ou

(31) 8794 9936

ponsabilidade o que de fato aconteceu naquela semana, parabéns!
Aproveito para pedir ao jornal que continue mostrando a realidade da cidade, e não
apenas veiculando matérias de interesse da
prefeitura, que também são úteis, reconheço,
mas não mostram o outro lado,
aquele
que a
5510_Est_
Túnel(4150)
população pede socorro e não é atendida.
João Marcos Ribeiro
Morador de Santa Luzia

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

www.tocatudo.com
Aqui toca tudo mesmo
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pREFEITURA ASSINA CONVÊNIO COM pOLÍCIA CIVIL
OBJETIVO É REDUZIR OS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE EM SANTA LUZIA

Na busca de beneficiar cada vez
mais os cidadãos luzienses, realizou-se na última sexta-feira (12) no
Centro Administravo Municipal, a
assinatura de um convênio entre a
Prefeitura de Santa Luzia e a Polícia Civil de Minas Gerais visando
o repasse de recursos para manutenção e integração da corporação,

através da 11ª Delegacia Seccional.
“Nós assinamos a liberação no
valor de 900 mil reais para que a
polícia continue realizando um trabalho de qualidade em Santa Luzia, com o objetivo de diminuir o
índice de criminalidade no município”; afirmou o prefeito, Dr. Gilberto Dorneles.

O chefe da Policia Civil do Estado de Minas Gerais, destacou que
a segurança pública é um dever de
todos: “Nada mais justo para a segurança da comunidade a prefeitura
se inserir dentro do sistema de defesa social, trabalhando integradamente com os órgãos, nesse caso a
policia civil. Esse trabalho de mãos

dadas nos proporciona garantir uma
maior segurança com qualidade à
comunidade luziense”; disse Marco
Antônio Monteiro de Castro.
Além do repasse de 900 mil reais, a prefeitura também disponibiliza 34 servidores para atuarem em
segmentos da policia civil como:
identificação, trânsito, entre outros.

SUA NOVA OPÇÃO EM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS

(31) 3641-0003

Av. das Indústrias 1011 - Lj 11
Vila Olga - Santa Luzia - MG

4

CIDADE

Ano 1 - Edição 06 - 19/02/10 a 07/03/10

JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DE SANTA
LUZIA TEM NOVO COMANDANTE
Fotos: ASCOM - PMSL

Sub.Ten. Ramão, comandante da junta militar
de Santa Luzia

Com 25 anos de carreira militar no exército, o Sub.Ten. Ramão é o novo comandante da
junta militar de Santa Luzia. Ramão assume no
lugar do Ten. Claudinê, que ficou cinco anos no
cargo. Claudinê foi transferido para o 12º BI
(Batalhão de Infantaria).
Além de Santa Luzia, o Sub.Ten. Ramão
fica responsável por mais 22 juntas militares
da Região Metropolitana da capital. Natural
do sul do país, onde trabalhou durante esses
anos, Ramão afirma que vai dar continuidade ao trabalho desenvolvido por Claudinê.

“A ideia é dar continuidade ao trabalho desenvolvido aqui. Vou contribuir para o bom
andamento do serviço me integrando para
conhecer mais as pessoas e poder ajudar a todos”, afirma.
Com relação aos jovens que se alistam para
o serviço militar, Ramão diz que está à disposição para quaisquer esclarecimentos: “os jovens
que nos procuram para o alistamento que tiverem qualquer dúvida sobre como é o serviço
militar, estou à disposição para fazer qualquer
esclarecimento”, finaliza

OBRAS DO CIDS ESTÃO EM ANDAMENTO
Acompanhado pelo assessor executivo Silvano Almeida e pelo gerente administrativo da
Guarda Municipal, Paulo Fiúza, o secretário de
Segurança, Trânsito e Transporte, Ricardo Luís
Ferreira fez uma visita às obras do CIDS (Centro Integrado de Defesa Social), que está sendo
construído no prédio anexo ao Poliesportivo, na

rua Baldim no Bairro Rio das Velhas.
O centro vai abrigar as forças de segurança da cidade. Com a transferência da Guarda
Municipal, Defesa Civil, SAMU, Agentes de
Trânsito e Junta Militar para o CIDS o objetivo
é tornar o atendimento à população mais ágil,
como explica o secretário. “Estamos acompa-

nhando o início das obras. O objetivo é facilitar
para o cidadão. Estamos reunindo nesse espaço
os órgãos de segurança da cidade. O atendimento será mais rápido e mais ágil. Qualquer
problema de defesa civil, SAMU ou de trânsito
a resposta será mais rápida pela integração das
corporações”, disse o secretário.

Esclarecimento da secretÁria municipal de educação
Devido aos vários trotes que os
pais de alunos das escolas municipais vêm recebendo sobre a cobrança dos kits de material escolar
e uniformes, que serão distribuídos
ainda este mês, para todos os alunos
da rede, a secretária municipal de
educação, Francislene Grácio esclarece que as informações que estão
chegando não passam de boatos.
“Essas informações não procedem.
Todo o kit de material escolar e uniforme são gratuitos. É um compro-

misso do Prefeito Gilberto Dorneles
com a comunidade escolar da rede
municipal e será entregue sem custo
nenhum para os alunos. Preocupada
com possíveis prejuízos que os pais
dos alunos possam sofrer, a secretária faz um alerta à população. “Quero fazer um chamado à comunidade
luziense e a todos os alunos que estudam na rede municipal, para que
fiquem alerta a esses trotes. O material escolar e os uniformes serão
entregues logo após o carnaval, pelo

CASA SANT’ANA
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

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

próprio prefeito em todas as escolas.
Depois os diretores farão o controle.
Portanto, não atendam aos pedidos
dessa ou dessas pessoas maldosas,
que até mesmo número de conta
bancária estão pedindo aos pais. Só
para reforçar, esclareço mais uma
vez que o material escolar e uniforme serão distribuídos gratuitamente
e os pais não terão que pagar absolutamente nada por isto”.
Para mais esclarecimentos é só
ligar para o telefone 3641 5250.

ACEITAMOS OS CARTÕES

FINANCIAMENTO PELOS BANCOS:

CARNAVAL
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FOLIA COMEÇOU COM O
BAILE DA MELHOR IDADE

Fotos: Wanderson Carneiro

O

carnaval de Santa Luzia começou mais cedo este ano, na quinta
feira, 11, quem abriu a festa mais popular do país foi a “melhor
idade”.
Embalados pelas tradicionais marchinhas de carnaval, os mais de 400
idosos curtiram a festa, promovida pela prefeitura de Santa Luzia, através
da secretaria de Desenvolvimento Social, no salão do Vésper Country Clube, acompanhados pelo prefeito da cidade, Dr.Gilberto que também caiu na
folia: “esse evento é uma forma de reconhecermos tudo o que essa gente fez
não só por nós, mas por todos. Santa Luzia conta hoje com oito grupos de
convívio da melhor idade, que juntos somam mais de 500 integrantes. Por
isso fizemos questão de iniciarmos o carnaval da cidade com essa festa maravilhosa. E olha que pra brincar o carnaval com essa gente tem que ter fôlego,
engana-se quem acha que eles estão “fora de forma”, pelo contrário, estão no
pique total. Podem ter certeza de que esta é a primeira de muitas outras festas
voltadas para as pessoas da melhor idade”, finalizou o prefeito.
A secretária de Desenvolvimento Social, Suzane Almada também esteve
presente e falou sobre a festa: “o número de participantes de grupos da melhor idade tem aumentado consideravelmente em Santa Luzia, isso mostra
que estamos no caminho certo. O prefeito Gilberto Dorneles não está medindo esforços para melhorar ainda mais a qualidade de vida dessa gente que
merece o nosso carinho e nosso respeito”.
Luiz Ribeiro, 68 anos, morador do bairro Nova Conquista, reconheceu e
aprovou a iniciativa: “ sempre participo das atividades voltadas para nós da
terceira idade. O que mais gostei foi da antecipação do carnaval. Foi muito
bom, aproveitei bastante”.
Hildete Sena Bras, 67 anos, moradora do bairro Conjunto Cristina, participou da festa pela primeira vez e também fez elogios: “é a minha primeira
vez, com certeza ano que vem vou participar novamente. Relembrar as marchinhas de carnaval de outras épocas é muito bom. Gostei muito, estão todos
de parabéns, principalmente o prefeito Dr. Gilberto que reconhece nosso esforço e está sempre promovendo eventos pra gente”.
A grande atração do baile foi a “Nega Maluca”, personagem representado por Maria de Fátima, que recentemente conquistou o terceiro lugar no
quesito originalidade, no carnaval promovido pelo SESC LACES, em Belo
Horizonte: “ é com muito orgulho que participo desta festa. Estar ao lado do
pessoal da melhor idade é gratificante, não tenho nem palavras, estão todos
de parabéns pela iniciativa”, destacou .

ROLAMENTOS M&C LTDA.
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PABX: (31)
3451-6311 / 3451-5782

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

SUPER PROMOÇÂO
DE EQUIPAMENTOS,
CONFIRA CONDIÇOES
E OUTROS PRODUTOS
NO LOCAL

kit automatizador
rossi Dz3 SLIN
R$ 235,00

fechadura HDL
C90 R$ 121,00

kit interfone F8
HDL R$ 135,00

ffechdura 12v
MULTITECK R$ 75,00

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

FOTOS ILUSTRATIVAS

TUDO PARA SUA SEGURANÇA
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TANTO RISO, OH qUA
N

o centro histórico, na quinta feira, 11, o
destaque ficou por conta dos blocos e
o “Arrastão da Alegria”, com as bandas de música Geraldo Luiz de Brito, e Estrela
de São João, que subiram a rua direita agitando o
público. Em seguida a banda Sambapop animou
a galera com os hits do pagode e axé.Outras atrações musicais durante o “Carnaval das Cores”
foram as bandas: Atrevidos, Afro Jhá e MP6,
ambas de Santa Luzia, além da Circuito da Barra
e Arte Final. Destaque para a banda Atrevidos,
que incluiu no repertório até música sertaneja,
além de reggae, pagode e os tradicionais hits do
carnaval da Bahia, como o “Rebolation”, que sacudiu o público.
“Ó ABRE ALAS QUE EU QUERO PASSAR...”
A abertura oficial do carnaval aconteceu na sexta feira, 12, na rua Direita quando o prefeito fez seu
pronunciamento: “quero dividir esta alegria com
vocês, e dizer que é possível fazer a maior festa popular, com segurança, na paz e sem cobrar nenhum
centavo.” Dr. Gilberto aproveitou para anunciar as
atrações do rodeio de Santa Luzia, marcado para
o mês de Maio: “ já estão confirmadas as presenças de César Menotti e Fabiano, Eduardo Costa,
Skank, Hugo Pena e Gabriel e Tomate”.

O prefeito Gilberto Dorneles na
abertura do carnaval 2010

Almir Oliveira de Figueiredo, 68 anos, morador de Belo Horizonte, participa do carnaval luziense há mais de 30 anos, e disse que a cada ano
a festa fica melhor: “já são 33 anos participando
do carnaval aqui na cidade, e confesso que este
ano fiquei surpreso com o que vi organização,
beleza, enfim, a cidade está de parabéns. Espero
estar aqui ano que vem novamente com minha
companheira inseparável”, disse se referindo a
uma boneca de pano feita por ele, com quem
dançou e não desgrudou nem um dia sequer.
No São Benedito a abertura do carnaval se
deu no sábado, com a Avenida Brasília repleta de
foliões.O agito ficou por conta das bandas Sambapop e MP6.
SEGURANÇA
Durante o período do carnaval o que se viu
tanto na rua Direita, quanto na avenida Brasília foi festa, alegria e animação, apenas início
de tumulto. De acordo com a Polícia Militar,
por dia, cerca de 10 mil pessoas estiveram na
avenida Brasília e na rua Direita. As poucas
ocorrências registradas foram de perda de documentos, além de pequenas discussões, que
foram prontamente contornadas pela PM com
o apoio dos seguranças particulares contratados
pela prefeitura.

Os foliões “invadiram” a Rua Direita nos seis dias de fes

Bloco Treme Terra

Bloco 100 Noção
Banda Sambapop

Banda MP6

Foliões do bloco Sucatão
Banda Atrevidos do Samba

Banda Circuito da Barra

Almir Oliveira e sua inseparável
companheira

A pequena Yasmim

Bloco UAI
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UANTA ALEGRIA
Fotos: Wanderson Carneiro

Sandro Luiz, 40 anos, acompanhado da esposa Miriam Francisca, 34, e dos três filhos sendo
um de 11 anos, outro de 5 e o bebê de apenas 11
meses, destacou a segurança na avenida Brasília:
“ O carnaval está melhor do que ano passado, a
gente tem a sensação de mais segurança, não vimos nenhuma briga, realmente aproveitamos ao
máximo”.
PREMIAÇÕES
A grande novidade do carnaval de Santa Luzia este ano ficou por conta dos blocos caricatos, cada um mais animado do que o outro: “Ano
passado tivemos quatro blocos inscritos, este
ano quatorze. Isso mostra o reconhecimento do
nosso esforço em promover um carnaval em alto
estilo, com segurança, conforto e muita alegria.
Os blocos foram um show à parte”, afirmou a
secretária de Cultura e Turismo, Maria Goretti
Gabrich.
Na noite de terça feira foram conhecidos os
blocos vencedores: na categoria bateria o título ficou com o “Unidos do Alto”, do bairro Alto do
Tanque. A bateria foi comandada pelos mestres
Agleisson e André. Destaque também para o enredo do compositor Mauro “Bainha” que mencionou a jogadora de vôlei Fabiana, cuja família mora
em Santa Luzia, e a justa homenagem a “Pedrão”,

s de festa

Bloco Secos & Enxutos

Bloco Renegados
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músico que morava no bairro Alto do Tanque, e faleceu vítima de acidente automobilístico em 2008.
O bloco “Treme Terra”, composto por alunos e
ex alunos da Escola Municipal Dona Quita, ficou
em segundo lugar, seguido do “100 Noção”.
Na categoria blocos carnavalescos o grande
vencedor foi o “Bloco do Beco”, seguido do “Vira
Virou” e “Família Jurubeba”.
UNIDOS DO ALTO
O presidente do “Unidos do Alto”, Luiz Gonzaga F. Junior, o “Luizinho”, falou com exclusividade ao VIROU NOTÍCIA: “ nosso bloco foi
fundado há dois anos por conta do time de futebol
aqui do bairro, que leva o mesmo nome. A charanga começou a tocar e daí tivemos a idéia de
montar o bloco e hoje somos 250 componentes.
Ano passado ficamos em segundo lugar, este ano
preparamos para ser campeões, e o resultado não
poderia ser melhor, quando foi anunciada a nossa
vitória foi uma explosão total”. Para 2011 o presidente garantiu novidades: “vamos nos reunir ao
longo deste ano para definirmos o nosso carnaval
para 2011, mas posso garantir que no ano que vem
teremos muitas novidades, é só aguardar. Aproveito para agradecer a toda a comunidade que não
mediu esforços para nos apoiar. Podem comemorar, o título é nosso!”.

Bloco Unidos do Alto - Mestre Agleisson e a
Bateria campeã
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OUTROS C

O VIROU NOTÍCIA ACOMPANHOU O CA
Na igreja católica matriz
de São João Batista, localizada
no bairro Nossa Senhora das
Graças, realizou-se pelo nono
ano consecutivo atividades
durante o carnaval. Este ano,
o tema debatido foi “Escutai a
palavra do Senhor”. O coordenador Belchior Martins, explicou como acontecem as atividades: “Cada um tem a sua
preferência, tem o carnaval na
rua, que também leva alegria.
Só que nós temos uma maneira
diferente de transmitir esta alegria. Aqui na igreja fazemos o
carnaval para Jesus, onde as
pessoas vivem a alegria dentro da espiritualidade de Deus.
Tivemos aqui, em média, 400
pessoas por dia”.
As gêmeas Tainá e Taís, de
14 anos, moradoras do bairro
Frimisa, participaram do evento pelo quarto ano consecutivo:
“preferimos curtir o carnaval
aqui na igreja, a gente não participa do carnaval tradicional de
rua. Aqui só tem amigos, sem
violência, sem bebida alcoólica, enfim, gostamos muito de
participar dos eventos da igreja,
nada contra quem participa do
carnaval de rua, mas fica aqui
o nosso convite para participarem com a gente ano que vem”.

Infantil

CONSULTÓRIO DE
PSICOLOGIA

Atendemos
a Particular
e Convênio

Adolescentes

Adultos

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

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

(31) 3641-2719


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

ANUNCIOU
(31) 9142-4420 / 8794-9936
Temos mais de 40
sabores a sua escolha

3642-1690
3641-6474

Funcionamos de 3° a 5° feira de 18:00 às 22:30 hs e 6° a Domingo de 18:00 às 23:30 hs.
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O CARNAVAL DE FIÉIS CATÓLICOS E EVANGÉLICOS

O carnaval na igreja Assembléia de Deus, no bairro Alto do
Tanque, foi aberto com o seminário COMADEC BH, com o tema
“Desafios da juventude na família
contemporânea”. O coordenador
regional dos jovens, Alcino Calu,
falou sobre o evento: “Tivemos
palestras para os jovens, onde
passamos para eles um pouco da
nossa experiência, louvores e ensinamentos. Na região de Santa
Luzia são 23 congregações que

somam 310 jovens.Queremos ganhar mais jovens para o Senhor
este ano, e com fé Nele, vamos
conseguir”.
O jovem Domingos Gonçalves,
de apenas 17 anos, participou do seminário pelo segundo ano consecutivo e falou das vantagens: “a gente
aprende muito, os mais experientes
nos passam os ensinamentos, enfim,
é muito bom e eu recomendo. Além
disso, nós estamos dedicando nosso
tempo para Deus”.

10

SOCIAIS

Ano 1 - Edição 06 - 19/02/10 a 07/03/10

Tom Nascimento
Bem, nesta edição venho
compartilhar com vocês as
“boas novas”.
Desde que assumi meu trabalho autoral,
as coisas vem caminhando muito bem.
Muito trabalho, muitos desafios e barreiras,
mas também graças a Deus, muitas vitórias!
Algumas delas:
Tenho muitos parceiros e dentre eles a
Bebop comunicação e cultura que é quem me
ajuda a administrar minha carreira (Produção
e assessoria)
Uma banda de pessoas enviadas por Deus
Bateria – Rodrigo Gonçalves
Baixo e backings– Paulo Maitá
Teclados e backings– Dionatas Rodrigues
Perucussão e backings – Johnny Herno
Fui Vencedor do vozes do morro 2008
Fiz uma Turne pelo sul da Itália (Bussana
Vécchia) , gravei um clipe na Itália (La formica Tereza).
No ano passado, fui um dos representantes da nova safra de Artistas mineiros em algumas capitais Brasileiras (São Paulo, Rio de
Janeiro e mais recentemente João Pessoa na
Paraíba). Pelo programa MUSICA MINAS.
Então aqui vai um trecho da crítica de um
Jornalista Carioca sobre meu novo Show, o
TecnoGroove.
Tom Nascimento nasceu em Belo Horizonte (MG), mas não pegou o tradicional trem
musical mineiro. Ex-vocalista do grupo Berimbrown, o carismático cantor iniciou carreira
solo na trilha da black music. E foi no balanço
do soul e do funk que Nascimento ancorou o
show que apresentou na noite de 28 de janeiro
de 2010, na praça Ponto Cem Réis, no Centro
de João Pessoa (PB). A apresentação de Tom
aconteceu dentro do braço mineiro da 5ª edição
do festival Estação Nordeste. Funk-se, Rockse - tema autoral de grooves azeitados - foi o
ponto alto do show de Nascimento, que cativou
o público e, a pedido deste, fez um bis não previsto no roteiro, cantando o forrozeiro Pagode
Russo com guitarra e pegada hard, mostrando
que seu som segue por trilha universal como
o cantor norte-americano Lenny Kravitz - com
quem tanto se parece, aliás. Nas letras, Tom
Nascimento prega igualdade racial, sexual e
social. Com espaço para o romantismo, ressaltado na sedutora balada Menina Bela. Até a
Mama África - grande hit de Chico César pulsou no balanço funk do cantor, que, embora carismático, precisa aprimorar a dicção para que
os ideiais humanitários propagados na sua música black chegue com mais clare za ao público
do Nordeste e de qualquer canto do Brasil.
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

O prefeito Gilberto ladeado da esposa Jane e a
filha Ana

Gatinhas curtem o carnaval na Rua Direita

Atrevidos do Samba

A banda Circuito da Barra

A banda Sambapop

Toninha, o filho Guilherme e o marido Leopoldo
Alves

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

GERAL

Ano 1 - Edição 06 - 19/02/10 a 07/03/10

11

APRESENTADA SEGUNDA
FAMÍLIA DO REAL
Novas notas de R$ 50 e R$ 100 começam a circular ainda
no 1º semestre. As demais cédulas serão substituídas
gradativamente, até 2012
ídas até 2012, conforme as notas
ficarem velhas e tiverem de sair
de circulação. A meta é iniciar a
substituição dos atuais modelos
de R$ 10 e R$ 20 no primeiro semestre de 2011.
As novas notas custam de
25% a 28% a mais do que os
modelos antigos, segundo o BC.
Somente em 2010, a autoridade
monetária estima gastar R$ 300
milhões com o processo de substituição das cédulas.
As mudanças são tecnológicas e de design, mas o Banco
Central afirmou que todos os
animais representados nas notas

CAMPANHA DA
FRATERNIDADE

Este ano, o alvo das igrejas é o valor exagerado que as pessoas dão ao dinheiro e
que resulta em corrupção e outros males

Lançada na última quarta feira,18, a campanha da fraternidade
2010. O tema é no mínimo polêmico: “Economia e Vida - Vocês não
podem servir a Deus e ao dinheiro”
já que a igreja católica atualmente
é proprietária de bancos, empresas,
além de outros negócios.
A campanha deste ano será
patrocinada não apenas pela Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), mas pelas igrejas
Episcopal Anglicana do Brasil,

Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, Sirian Ortodoxa de
Antioquia e Presbiteriana Unida.
“A campanha pretende nos ajudar
a reconhecer nossa omissão em relação à injustiça social que causa
exclusão e miséria”, disse o reverendo Luiz Alberto Barbosa, secretário-geral do Conselho Nacional
das Igrejas Cristãs do Brasil.
O Arcebispo metropolitano de
Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo , ressaltou que
o objetivo da campanha de 2010 é
colaborar com a promoção de uma
economia a serviço da vida, fundamentada no ideal da Cultura da Paz,
a partir do esforço conjunto das Igrejas Cristãs e de pessoas de boa vontade, para que todos contribuam na
construção do bem comum, em vista
de uma sociedade sem exclusão.

atuais continuarão a figurar nas
novas versões. “O objetivo é que
sejam muito seguras. Estaremos
emitindo cédulas de última geração, que são compatíveis com as
cédulas mais modernas em circulação no mundo, como o euro e
a nova família de dólares”, afirmou o ministro Mantega.
As novas cédulas terão tamanhos diferenciados para facilitar
o reconhecimento por deficientes
visuais.
Criado em 1994, o real foi
primeiro URV (Unidade Real de
Valor) um indexador determinado
diariamente pelo governo.

SYSTEM SOUND
ACESSÓRIOS, ALARME, VIDRO E TRAVA ELÉTRICA

CARNAVAL DE OFERTAS
BLOQUEADOR
ECLIPSE
(ANTI ASSALTO)

ALARME COMANDER
2 ANOS DE GARANTIA

CD H BUSTER
Mp3 COM CARTÃO
DE MEMORIA E USB

ALARME POSITRON
EXACT 1 ANO
DE GARANTIA

RÁDIO H BUSTER Mp3
COM CARTÃO DE
MEMORIA E USB

ALARME POSITRON
FITTIPALDI

CD PIONNER
MODELO 1150 COM Mp3
E 1 ANO DE GARANTIA

CD PIONNER
MODELO 2250
COM Mp3 E USB

R$ 65,00 A VISTA

R$ 325,00 A VISTA

R$ 265,00 A VISTA

R$ 310,00 A VISTA

R$ 165,00 A VISTA

R$ 215,00 A VISTA

R$ 285,00 A VISTA

R$ 395,00 A VISTA

Ofertas válidas até 28/02/2010 ou enquanto durar nosso estoque

O governo federal apresentou
no último dia 04, uma nova família de cédulas do real.As notas
da “segunda família” do real seguirão um padrão internacional
que dificultará a falsificação, foi
o que afirmou o ministro da Fazenda, Guido Mantega, durante
o lançamento dos novos modelos
das notas de real. Para ele, os novos modelos de notas também auxiliam na “internacionalização”
da moeda brasileira.
As cédulas de R$ 50 e R$
100 serão modificadas ainda no
primeiro semestre de 2010, enquanto as demais serão substitu-

PROMOÇÃO VÁLIDA SOMENTE PARA PAGAMENTO A VISTA

(31)
3642-0895

Av. das Industrias, 1011 - loja 12
- Vila Olga - Santa Luzia
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QUERIA GOSTAR MAIS DA SELEÇÃO BRASILEIRA
balho, me deu a sensação de que
o ambiente joga mais que os jogadores. A lembrança do nome do
Gilberto é uma prova clara. O atual meia cruzeirense não vive seus
melhores dias. A última imagem
dele no Brasileiro de 2009 foi a de
uma expulsão e a única imagem
da Libertadores foi a de um soco
seguido de vermelho. Entretanto, Gilberto é muito bom jogador.
Sempre regular. Nunca joga mal.
E mais, é jogador de grupo. Ah, o
grupo!!! Sem falar que quando a
Sim, é claro que o que impor- justificativa para não levar Marceta é voltar para a casa com a taça lo, do Real, é que lá ele joga como
na mão, que não é o meu emprego um meia... Não consegui achar
como treinador que está em jogo, justificativa para a eterna lembranque o tempo do
ça do nome do
romantismo já se
“Pra que eu goste Doni. Já que ninfoi. No entanto, muito da seleção e guém entende,
eu queria gostar abra a gaveta para põe na conta do
mais da seleção arrancar a amareli- grupo de novo.
e está tão difícil nha, gostaria de ver
Pra que eu
convocados
alguns
assim me convengoste muito da
jogadores
que
pascer a tirar a amaseleção e abra a
saram
longe
da
relinha da gaveta.
gaveta para arlista
do
professor”
Eu entendo que
rancar a amarelium grupo não se
nha, gostaria de
faz de um dia para a noite, que o ver convocados alguns jogadores
ambiente tem seu valor, entretanto, que passaram longe da lista do
entendo também que ficar refém professor.
do ambiente é cair no mesmo erro
Lá vai:
do passado.
Goleiros
A convocação do técnico DunVitor - Grêmio
ga, que vem fazendo um bom traFábio - Cruzeiro

Laterais
Jonathan - Cruzeiro
Léo Moura - Fla/RafinhaSchalke
Marcelo- Real Madri
Fábio Aurélio - Liverpool
Zagueiros
Léo - Palmeiras
Alex Silva – São Paulo
Miranda – São Paulo
Cris - Lyon
Meio
Sandro - Inter
Lucas - Liverpool
Hernanes – São Paulo
Jiuliano - Inter
Diego - Juventus
Paulo H. Ganso - Santos
Diego Souza - Palmeiras
Atacantes
Fred- Flu
Diego Tardelli - Atlético
Neymar - Santos
Grafite - Wolfsburg
Taison - Inter
Ainda teria que pedir desculpas
por não ter chamado Alex (Fener),
Cleiton Xavier (Pal), Pierre (Pal),
Maicon (Flu), Wagner Love (Fla),
Denilson (Arsenal) e outros.
Na minha lista não coube, mas
se alguém se aventurar a chamar
Ronaldinho Gaúcho e Pato.

Mário Marra
comentarista das rádios Globo e CBN em Belo
Horizonte e Colunista dos jornais O Tempo e
Supernotícia

Fotos: Divulgação

“Ainda teria que
pedir desculpas por
não ter chamado
Alex (Fener), Cleiton Xavier (Pal),
Pierre (Pal), Maicon
(Flu), Wagner Love
(Fla), Denilson (Arsenal) e outros”

