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EDITORIAL

HORÁRIOS DE ÔNIBUS
QUADRO DE HORÁRIOS

Olhares Atentos
Chega época de Copa do Mundo é sempre a mesma coisa, o brasileiro esquece
tudo e volta a atenção para a telinha. Afinal
de contas é a seleção brasileira que está em
campo. As empresas liberam os funcionários
mais cedo, o comércio fica “aquecido”, é
churrasco , bebidas, acessórios, bares lotados, enfim, é uma loucura.
Mas enquanto acontece a Copa do Mundo, na África do Sul, aqui em Santa Luzia
muita coisa está deixando de acontecer.
Como por exemplo, tem escola que ainda
não entregou os pares de tênis e meias aos
alunos. Além disso, o prefeito anunciou,
quando da entrega dos uniformes nas escolas, que os alunos receberiam também o uniforme de frio. Será?
As obras estão de vento em poupa, aliás,
obra mesmo somente a da Avenida Senhor
do Bonfim, no São Benedito. No mais estão
sendo realizados calçamentos em algumas
ruas da cidade, como o VIROU NOTÍCIA
mostrou na edição passada. E os diversos
bairros que ainda não têm calçamento? Será
que serão contemplados ainda este ano? Recentemente moradores dos bairros Rosarinha e Padre Miguel fecharam a Avenida das
Indústrias para protestarem quanto a falta de
infra estrutura nos bairros.
Sem falar da saúde, problema crônico
em todo o país, e em Santa Luzia não é diferente, a expectativa da população era de ter,
pelo menos, melhor atendimento nos precários postos de saúde, já que o prefeito é
médico e sabe melhor do que ninguém das
necessidades do povo. Mas pelo visto muita
coisa tem que melhorar.
Pois é, enquanto isso tem muita gente
com os olhos voltados somente para a Copa
do Mundo, vamos acordar pessoal e reivindicar nossos direitos. Afinal de contas quem
coloca os políticos lá em cima somos nós,
portanto é bom ficarmos de olhos bem arregalados, assim como copa do mundo, eleição municipal acontece de quatro em quatro
anos!

Vigência 23/09/2009
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Os horários circulados referem-se às partidas da Rua do Comércio
O horário grifado encerra viagem no Centro/BH
O horário de 05:20 h atende FACSAL sentido BH/Kennedy
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VALE TRANSPORTE - Adquira seu CARTÃO ÓTIMO CIDADÃO
Rua Dona Elisa Moreira, 15 Centro - Santa Luzia (Luzitur)
Informações: 3516-6000 - www.otimooline.com.br

CARTA DO LEITOR

Sou morador do bairro Rosarinha, e cobrar o IPTU, a prefeitura acha o endereço
gostaria de manifestar minha indignação de todos nós, mas na hora de melhorar o
com relação à falta de infra estrutura no bairro, ninguém aparece, ou melhor, os
bairro. Sou morador há cinco anos, e até políticos só aparecem aqui na hora de pedir
hoje estamos vivendo só de promessas, entra voto. É uma vergonha.
prefeito e sai prefeito e nenhuma providência
Sua opinião é muito importante,
é tomada.
O que fico revoltado é que na hora de envie e-mail para:

redacao@jornalvirounoticia.com.br
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PESQUISA
MOSTRA
DESIGUALDADES
NO
SINE
SANTA
LUZIA
UNIDADE DE ATENDImENTO AO TRABALHADOR DEvERÁ SER INAUgURADA ESTE mêS
ORÇAMENTO DAS FAMÍLIAS BRASILEIRAS

A prefeitura de Santa Luzia trabalha com políticas públicas voltadas ao bem estar da população. Uma
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Conheça os representantes da comissão:

O gasto, em média, é de R$ 2.626,31 por mês

BANCADA DOS EMPREGADORES

solteira e mãe de três filhos. ‘‘Moro
TITULAR: Raimundo Francisco da Silva
em casa própria, tenho a ajuda de
SUPLENTE:Bruna Francisca Soares e Silva
TITULAR:
Hélioimagina
Eduardo Alves
Pereira
minha mãe,
se pagasse
SUPLENTE Lucinda Maria B. Alves Pereira
aluguel? ALindomar
gente aperta
aqui
e ali
TITULAR:
Aparecido
Ribeiro
SUPLENTE
Kelly Cristina
Ribeiro
e vai levando.’’
A família
de DeniREPRESENTES DA BANCADA DOS
se faz parte também dos 65% que
TRABALHADORES
TITULAR:
Leandro
dos Santos
dizem nãoIvanildo
consumir
o que
gostaSUPLENTE Daniel Pereira
riam. ‘‘Compramos
que
dá e nem
TITULAR:
Gilberto Diaso da
Costa
SUPLENTE:
Danilo
Alves
de
Almeida
sempre o que queremos.’’
TITULAR:Cláudio Lara Massara
SUPLENTE Simone Soares Carreiro

REPRESENTANTES PELA BANCADA DO EXECUTIVO
TITULAR: Kátia Cilene Goulart dos Santos
SUPLENTE: Kate Aparecida Rocha Lacerda
TITULAR:José Flávio Chagas Machado
SUPLENTE: Mauro Lacerda
TITULAR:Jadir Neiva Lages
SUPLENTE: Leonardo Lacerda Fernandes
SECRETÁRIA EXECUTIVA: Kássia
Andréa Oliveira Gabriel

Sua nova opção em SuprimentoS induStriaiS

(31) 3641-0003
av. das indústrias 1011 - Lj 11
vila olga - Santa Luzia - mG

ConFira noSSaS
oFertaS

OCULOS DE PROTECAO

r$ 9,90à vista

BOTINA E SAPATO DE SEGURANCA

R$ 35,00à vista
a partir

maSCara eLetroniCa para SoLdaGem

r$ 399,00

em 3 X no cartão

Bantam 250 SerraLHeiro

r$ 359,00
à vista

ou r$ 399,00 em 3 X no cartão

SmaSWeLd 257 para SoLdaGem
miG CompLeta Com toCHa

10 X

R$ 425,00
no cartão
à vista r$ 3899,00
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INAUGURADO SINE EM SANTA LUZIA
Unidade vai atender cerca de 1500 pessoas por mês
Os serviços prestados pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE)
estão mais próximos dos moradores de Santa Luzia, com a recém
inaugurada unidade do SINE em
Santa Luzia, a RMBH passa a contar com 23 unidades de atendimento ao trabalhador.
A iniciativa é uma parceria do
Governo de Minas, por meio da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), e da Prefeitura de Santa Luzia.
Para o prefeito Gilberto Dorneles, o SINE em Santa Luzia
será um facilitador. “Santa Luzia hoje está cumprindo o compromisso de estar qualificando e
atendendo o trabalhador. Através
dessa parceria entre a Prefeitura
Municipal e o Governo do Estado estamos instalando na cidade, a primeira unidade do SINE.
Com isso todos têm a ganhar, não
só o empregado, mas também o
empregador, pois haverá disponi-

bilidade de funcionários devidamente qualificados. Ressaltando
o nosso objetivo em estar qualificando os trabalhadores. Nós
sabemos que as empresas instaladas em Santa Luzia necessitam
de mão de obra qualificada, e por
muitas vezes não encontrá-la na
cidade buscam em outras regiões. Queremos mudar esse panorama, nosso objetivo é que os
moradores daqui trabalhem aqui,
e por isso vamos torná-los aptos
a preencherem as vagas disponíveis em Santa Luzia”, afirmou.
“O Governo do Estado qualifica o profissional de acordo com
as vagas disponíveis no mercado,
é a importância da parceria. Então
é buscar as vagas que existem em
Santa Luzia, analisar que tipo de
trabalhador pode ocupá-la, e qualifica-lo de acordo com esse perfil.
Assim nós conseguimos com mais
eficácia inseri-lo no mercado de
trabalho. Hoje, 70% em média dos

nossos alunos de qualificação já
estão aptos a preencherem as vagas disponíveis, e é isso que queremos fazer em Santa Luzia, com o
empresariado local nos demandando a qualificação, para que a população tenha empregabilidade no
município”, disse o Sub. Secretário do Trabalho Emprego e Renda
da Sedese, Fernando Sette.
SINE SANTA LUZIA
A unidade do SINE em Santa
Luzia vai funcionar de segunda
à sexta, das 08h às 17h, na Rua

Geraldo Teixeira da Costa, 2169,
bairro São Benedito, a partir do
próximo dia 05 de julho de 2010.
O Posto terá capacidade para atender cerca de 60 pessoas diariamente, oferecendo serviços como
intermediação de mão de obra,
agendamento do seguro desemprego, encaminhamento para cursos
de qualificação profissional, entre
outros. Os trabalhadores também
podem ter acesso às vagas disponíveis nos postos do SINE por meio
do site www.sine.mg.gov.br.
Foto: Wanderson Carneiro

O prefeito, Gilberto Dorneles e o sub secretário da SEDESE, Fernando Sette

COMUNIDADE DO BOM DESTINO RECEBE AMBULÂNCIA
Secretário anuncia também construção de nova unidade de saúde no bairro
A comunidade do bairro Bom
Destino, em Santa Luzia, recebeu
na última terça-feira, 29, uma ambulância que vai atender exclusivamente aos moradores da região.
A solenidade contou com a presença dos secretários de Governo,
Vicente de Paula; de Saúde, Paulo de Tarso; do Deputado Federal,
Dr.Mário Heringer (PDT-MG),

além do líder comunitário Aílton
da associação e vários moradores.
“É uma reivindicação antiga dos
moradores do Bom Destino, e nós,
em parceria com a prefeitura de Santa Luzia, estamos entregando para a
comunidade uma ambulância nova,
que vai contar com motorista do
bairro, além de atender especificamente os moradores do bairro.O que
Foto: ASCOM - PMSL

nós precisamos é criar condições vés do trabalho em parceria com o
para que o povo tenha dignidade, deputado federal Mário Heringer,
que é um defencidadania e atendimento correto”, “conseguimos uma sor da comunidisse o deputado emenda parlamen- dade, conseguifederal, Dr. Mário tar para a constru- mos uma emenda
ção de uma nova
parlamentar para
Heringer.
unidade
de
saúde
a construção de
Para o secreno
bairro.
Pretendeuma nova unidade
tário de Saúde,
mos já no próximo de saúde no bairPaulo de Tarso,
mês, licitar e iniciar ro. Pretendemos já
as ações da secrede imediato a obra”
no próximo mês,
taria são visíveis.
licitar e iniciar de
“Começando
a
dar resultado o trabalho que a gen- imediato a obra. Nossa expectativa
te vem desenvolvendo desde o ano é de entregá-la à comunidade até o
passado. Sabemos que o Bom Des- final deste ano”.
A nova unidade de saúde detino é uma área carente, distante do
centro da cidade, mas a gente tem verá ser construída no terreno do
olhado com bastante atenção”. Na antigo Curumim, à Rua das Pitanoportunidade Tarso anunciou outra gueiras, onde atenderá os cerca de
novidade para os moradores. “Atra- 5 mil moradores do Bom Destino.
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REAJUSTE DE 7,7% DOS APOSENTADOS
SERÁ PAGO EM AGOSTO
Valor retroativo a Janeiro também será pago no mesmo mês dependendo da
disponibilidade de recursos
Foto: Divulgação

Contrariando a equipe econômica do governo, o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva concedeu o
reajuste de 7,7% aos aposentados
que ganham acima de um salário
mínimo. Lula, no entanto, vetou o
fim do fator previdenciário.
O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega.
Segundo ele, o impacto sobre as
contas públicas será de R$ 1,6 bilhão neste ano.
Mantega disse ainda que, para
manter o equilíbrio fiscal, haverá
cortes em custeio e emendas parlamentares.
A MP (medida provisória) enviada pelo Executivo ao Congresso concedeu o aumento de 6,14%,
mas, pressionado por partidos aliados e com receio de uma derrota
ainda maior, o governo cedeu e
aceitou mudar o índice para 7% - o
que corresponde à inflação de 2009
mais dois terços da alta do PIB
(Produto Interno Bruto) de 2008.
Os deputados e as categorias
de classe, no entanto, não ficaram

satisfeitos, e propuseram o índice
de 7,7% correspondente à inflação do ano passado mais 80% do
crescimento do PIB. A proposta de
aumento de 7,7% para os aposentados foi aprovada pela Câmara e
pelo Senado.
A aposentada Lúcia Gonçalves,
moradora do Conjunto Cristina,
disse que o reajuste será bem vindo. “O valor do aumento é pouco,
mas pelo menos vou contar com
ele para ajudar a pagar uma geladeira que comprei para minha
filha. Antes pouco do que nada”,
afirma.
Para Ilário Coelho, o reajuste é
positivo. “Meu salário vem caindo
desde o governo FHC, mesmo assim reconheço que o governo Lula
foi o único que realmente fez algo
para a classe oprimida. O reajuste
vai ajudar sim, apesar de ser mínimo”, afirma.
O reajuste de 7,7% aos aposentados e pensionistas do INSS será
processado na folha de pagamento
de julho, que será paga em agosto.

Aconteceu?
Entre em contato:redacao@jornalvirounoticia.com.br
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Dia 18 de Julho de 2010 às 15 Horas
Local: Pátio de Eventos da Igreja do Rosário
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Em Beneficio do Prospac – Projeto Social Passo Certo - CNPJ: 11.669.693/0001-26
O Projeto Social Passo Certo é uma entidade sem fins lucrativos que tem por finalidade a construção da cidadania, a
inclusão social e a formação ea preparação de crianças e jovens para enfrentar os problemas atuais de nosso mundo,
promovendo a ética, a paz, os direitos humanos, a democracia e outros valores universais.
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O RÁDIO EM MINAS PELO OLHAR DE
PROFESSORES E PESQUISADORES DO ASSUNTO
Nota 10
Para os alunos da Escola Municipal Edward Souza
Lima, no setor 7 - Palmital,
que irão representar Santa
Luzia no Festival Social de
Circo, em Setembro, no Rio
de Janeiro.
Apesar das dificuldades,
eles treinam três vezes por
semana, sob o comando do
coordenador Jaílton Persan, e prometem fazer bonito na cidade maravilhosa.

Nota 0
Já a primeira nota 0 vai
para a prefeitura de Santa
Luzia, que até hoje não
entregou todo o uniforme
para os alunos da rede
municipal. Tem criança
que ainda não recebeu o
tênis e a meia. E o uniforme de frio, será que realmente será entregue?Sei
não!!!

PUBLICAÇÃO REÚNE TEXTOS DE 14 AUTORES
Fotos: Arquivo Pessoal

Unir em uma só publicação
as pesquisas acerca do rádio em
Minas, e contar uma importante e curiosa história que ainda
não havia ganhado um capítulo
à parte da literatura. O livro “O
rádio entre as montanhas, teorias
e afetos da radiofonia mineira”,
cumpre esse objetivo além de registrar a importante história do
rádio no estado.
A publicação reúne 14 textos
de diferentes autores, entre professores e pesquisadores. “Todos
os textos foram escritos especialmente para o livro. Eles trazem
não só a história do rádio mineiro,
principalmente o de Belo Horizonte, mas também passagens da
sociedade mineira”, afirma a organizadora do livro, a jornalista,
Nair Prata.
Segundo Nair, o rádio mineiro
tem características peculiares. “Ele
é forte e vivo. Mas assim como os

mineiros que não são muito adeptos a mudanças, ele está pouco a
pouco se adaptando às novas tecnologias e à linguagem da web rádio que alia textos e imagens”.

Sônia Pessoa e Marina Torres

Ana Cristina e Jânio Fonseca

Uma das autoras do livro, a
jornalista e professora universitária Sônia Pessoa, conta que “o
livro surgiu de um grupo de estudo que nós temos. A Nair resolveu
ampliar o projeto, a partir disso
surgiu o livro”, diz a autora.
O livro, “O rádio entre as
montanhas, teorias e afetos da
radiofonia mineira”, foi lançado
recentemente na Assembléia Legislativa e será distribuído para
as bibliotecas das escolas de comunicação do Estado. Os interessados devem procurar a Fundação Cultural de Belo Horizonte,
no número: (31) 3319-9260.
JC Criações
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Daisy Binda
INSTITUTO DE BELEZA

(31) 3642-3608
AGENDE SEU HORÁRIO
AV. RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO
Nº 740 - CAMELOS - SANTA LUZIA
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PRORROGADO PROGRAMA DE
RECUPERAÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO
CONTRIBUINTES TERÃO ATÉ O MÊS DE AGOSTO PARA QUITAR SEUS DÉBITOS COM
DESCONTOS ESPECIAIS ATRAVÉS DO REFIS M
Cerca de quatro mil pessoas quitaram seus
débitos com a fazenda municipal através da
primeira etapa do programa de regularização
fiscal do município, o REFIS- M. Com o objetivo de beneficiar mais 60 mil contribuintes, já
estão nos correios as guias para a segunda etapa do programa que foi prorrogado até Agosto. Com o REFIS-M quem possui débito com
IPTU acumulado até o ano de 2003, que não
ultrapasse R$ 3 mil terá a dívida perdoada.
O munícipio que está em débito com os
Com a prorrogação do REFIS-M os
contribuintes em débito com a fazenda
municipal, terão nova chance de se regularizarem com condições especiais?
M.A. Oportunidade única que os munícipes terão com a prorrogação até o dia 19 de
Agosto de regularizar sua situação junto ao
erário público municipal, ou seja, através do
REFIS-M eles poderão quitar seus débitos
com condições muito especiais, quais são:
Tendo o perdão da dívida constituída até 31
de dezembro de 2003, no caso de IPTU, até
R$ 3 mil serão perdoados desde que o restante da dívida seja regularizada. E no caso
dos devedores de ISS, também com débito
até o fim de dezembro de 2003. Até R$ 1
mil serão perdoados, regularizando o restante da dívida. E além disso, o grande benefício é a possibilidade de parcelamento do
restante do débito em condições especiais.
O contribuinte poderá parcelar em até 60 vezes tendo descontos progressivos, ou seja, o
munícipe que optar em pagar seu débito em
cota única, terá 100% na redução de juros
e multas. Podendo ainda numa condição de
JC CRIAÇÕES

31 86977118

SERVIS

Detetizadora & Desentupidora

outros anos e com valores que superam esse
teto terá uma condição especial para quitar
a dívida e ficar em dia com o tesouro municipal. Através do REFIS-M, o contribuinte
terá juros, multas e honorários advocatícios
recalculados. Para dívidas com ISS o valor
do teto para perdão da dívida é de R$ 1 mil.
Em entrevista, o secretário municipal de
Fazenda e execução orçamentária, Márcio
Abreu, detalha o programa e as condições
para quitação dos débitos, confira abaixo:


8651-0955

hsdetetizadora@yahoo.com.br

Limpeza de fossa
Pequenas reformas
Higienização de caixas d’água
Limpeza de caixas de gordura
Jardinagem e capina química

Secretário municipal de fazenda e execução
orçamentária, Márcio Abreu

nor o número de parcelas, maior o desconto
pagamento em um número maior de parcede multas e juros, podendo chegar a um deslas, chegando até 60, mesmo assim, tendo
conto de até 100% em conta única.
um desconto de até 55% na redução de juros
A quantidade de parcelas determina o
e multas. E uma situação especial, o progradesconto conseguido?
ma traz possibilidades de parcelamento com
M.A Sim. Para pagamento integral da
descontos e incentivos variados que permite
dívida, ou seja, a vista, o desconto com juao munícipe adequar sua receita à condição
ros, multas e honorários advocatícios será de
de pagamento.
100%
Após receber as guias, que estão sendo
Quem optar por fazer o pagamento em até
enviadas pelo correio, o que o contribuin6 parcelas o desconto será de 90%
te interessado em aderir o REFIS-M deve
De 7 até 12 parcelas, o desconto é de 90%
fazer?
De 13 a 24 parcelas, o desconto é de 85%
M.A O contribuinte que decidir pagar esse
De 25 a 36 parcelas, o desconto é de 75%
débito em outras condições não previstas na
De 37 a 48 parcelas, o desconto é de 65%
guia. Deverá procurar a secretaria municipal
E de 49 a 60 parcelas, o desconto é de 55%
de fazenda para aderir ao programa na forma
Para mais informações sobre o Programa
que ele optar.
de Recuperação Fiscal do Município o telefoAté quantas parcelas o débito poderá
ne é o 08000-0393001. A ligação é gratuita.
ser dividido?
M.A De acordo com o débito, poderá ser
dividido em até 60
parcelas claro que
obtendo um desconto
menor. Quanto meLimpeza de estofados em geral
Impermeabilização de estofados
Armários planejados e embutidos
Montagem e desmontagem de móveis

0800-2851926
3390-1926

Foto: ASCOM - PMSL

Desentupimento interno e
externo
Bombeiro hidráulico e
eletricista
Higienização de estofados.

3642.1199 | 9869.3260
8855.1506 | 9897.9663

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
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Fotos: Wanderson Carneiro

Tom Nascimento
Madrugada de segunda feira,
21 de junho de 2010, eu chegava
de uma apresentação na cidade
de Lagoa Santa. Parei num trailer perto de casa pra
tomar algo e dar um alô pra rapaziada.
Eu Proseava com o Marçal que é um camarada
das antigas e pra minha surpresa me disse que passou a gostar de MPB por minha causa.
Sinceramente não sou e nem me sinto um legítimo representante do que se conhece por MPB,
mas se foi assim pra ele, por mim tudo bem.
De repente apareceu um Gustavo.
Nos cumprimentamos educadamente, mas algo
no ar não harmonizava.
Foi quando percebi que Gustavo tinha algumas
questões quanto à minha pessoa.
A prosa foi ficando afiada. O Marçal ficando de
lado quando enfim, Gustavo colocou suas impressões a meu respeito à tona.
Perguntou se eu tocava somente MPB. Se eu
era uma espécie de cover de Milton Nascimento ou
se eu tinha parentesco com o próprio entre outras
perguntas.
Até que percebi!
O problema dele era com meu nome artístico.
Pra ele, eu deveria ser uma mistura de Tom Jobim com Milton Nascimento ou coisa parecida.
Ele não sabia, mas Tom é uma corruptela de
Wellington e Nascimento é meu sobrenome.
Além disso:
Tom - representa a minha relação com o som,
com a arte, com a liberdade, com o transcender.
Nascimento – representa minha relação com os
seres, a Vida e suas contradições.
- Não foi a primeira e nem será a ultima vez
que desdenham meu trabalho e meu nome por puro
pré-conceito.
Tudo isso é resultado de um raciocínio pasteurizado, globalizado, uniformizado, quadrado, formatado e estéril.
Mas nada como um dia após o outro.
O que não tem verdade e nem discurso morre
com o tempo.
Conversamos muito e adorei ter conhecido o
Gustavo. Não foi mais um tapinha nas costas daqueles de falsa admiração.
Trocamos vivências muito valiosas em poucos
minutos.
Um Salve à Arte do encontro.
Positividade nas atividades!!!
Tom Nascimento Músico e compositor, luziense de coração
Conheça sua música e o novo show “TecnoGroove” em
www.myspace.com/tomnascimento.
Contato: tomnascimento@tomnascimento.com.br
www.tomnascimento.com.br

O empresário Lindomar Ribeiro e o Presidente
da Câmara, Raimundo Pereira

O secretário de esportes, José Carlos, e os coordenadores do grupo Qualidade de Vida , José Maria e
Leonardo Francisco
Foto: ASCOM - PMSL

O Casal Marco Aurélio e Isabela

O Ten. Cel. Adeli, Ramon Damásio e o prefeito,
Gilberto Dorneles

Rodrigo Carlos, Michele, Larissa, Márcia e Margareth

As amigas Maria Vitória e Giovana

Gabriela, monitora do colégio Fábia Kids e a garotinha Laura

Os Amigos Gabriela, Jordson e Marcela

Mônica Materiais de Construção
m
Financiamos e
FORMAS DE
s
la
e
c
r
a
p
0
6
é
at Consulte condições FINANCIAMENTO
Fones:
(31) 3641-6516
(31) 3634-0744

JC CRIAÇÕES

31 3351 3015

PROMOÇÃO:
AREIA: R$ 55,00 M 2
PORTA PRANCHETA
60, 70, 80 CM: R$ 39,90
TIJOL O: R$ 480,00 MILHEIRO

RUA E, 31 - DUQUEZA I - SANTA LUZIA

ANUNCIOU
(31) 9142-4420
(31) 8794-9936
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PROFESSORES SE CAPACITAM PARA O
PRÊMIO INOVAÇÕES PEDAGÓGICAS
Foto: ASCOM - PMSL

Nunca, nada está tão bom, que
não possa ser melhorado. Com esse
pensamento professores das redes
estadual, municipal e APAE participaram de capacitação para elevar o
nível dos trabalhos elaborados para
o VII Prêmio Inovações Pedagógicas. “Com relação aos trabalhos do
ano passado, foram detectadas algumas falhas. Por isso é importante
essa capacitação para que possamos
elevar o nível dos trabalhos este
ano”, afirma a professora Cleuza
Aparecida dos Santos, da Escola
Síria Thébit.
Mais do que desenvolver projetos mais elaborados, as palestras
sobre “elaboração de trabalhos e
sustentabilidade”, foram úteis para

que houvesse uma discussão sobre
as práticas pedagógicas usadas em
sala de aula pelos docentes a fim
de melhorar, ainda mais, o desempenho dos alunos. “Discutimos
que os projetos devem e precisam
ser mais elaborados com vistas à
melhoria na qualidade do ensino.
O prêmio de Inovações Pedagógicas serve para reconhecer e valorizar o trabalho desse professor,
mas não pode ser o objetivo maior
na realização do projeto. O projeto é feito para que a qualidade
do ensino da escola seja apresentado como a meta do trabalho do
professor”, analisa a professora e
tutora do pró-letramento, Juliane
Lourdes Silva.

Envie sua crítica ou
sugestão para o jornal:
redacao@jornalvirounoticia.com.br
Contatos:
(31) 8733-1974
rodrigocarlos@grupokentrenos.com.br

Grupo de Pagode

Além de desenvolver projetos
com mais clareza. A capacitação e
o prêmio de Inovações pedagógicas servem para que os professores
acrescentem conhecimento para

aplicar nas práticas pedagógicas em
sala de aula, melhoramento o rendimento dos alunos. A capacitação
aconteceu no centro administrativo
municipal, na terça feira, 22.
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Foto: Diones Moreira

GRUPO QUALIDADE DE VIDA
COMPLETA TRÊS ANOS
Confraternização marca o aniversÁrio do grupo

Grupo durante atividades do dia-a-dia

O grupo “Qualidade de Vida”,
que conta com a participação dos
moradores dos bairros Santa Rita,
Padre Miguel e Rosarinha, completou recentemente três anos.
Criado com a intenção de melhorar a qualidade de vida dos moradores, com o apoio da secretaria
de esportes de Santa Luzia, os objetivos do grupo são as atividades
físicas, recreativas e de relacionamentos interpessoais.
“O projeto teve início após
uma ação realizada pelo SESC e a
secretaria municipal de Esportes,

no chamado dia do desafio. De- contou com a participação de vápois resolvemos
rios participantes.
“Criado com a indar continuidade
Maria Helena Batistenção de melhoe criar o grupo”,
rar a qualidade de ta, 63 anos, foi uma
afirma Leonar- vida dos morado- das primeiras partido dos Santos,
res, com o apoio cipantes do grupo,
coordenador do
da secretaria de e relembra como
projeto.
esportes de Santa tudo começou. “Já
No último Luzia, os objetivos teve dia em que esdo grupo são as
dia 18 de junho,
tava eu e uma amiga
o grupo realizou atividades físicas, apenas, mas mesmo
recreativas e de
a festa de conassim nós não desisrelacionamentos
fraternização em
timos. Se falta alinterpessoais”
comemoração
guém a gente já proaos três anos de fundação, que cura saber o que está acontecendo,
Foto: Wanderson Carneiro

Maria da Conceição, Maria Helena e Maria C.Gonçalves durante confraternização

estamos sempre incentivando e
sendo incentivados. Hoje é um dia
de muita felicidade, afinal de contas estamos completando três anos
de muita alegria e vitórias.”
O grupo conta com 140 participantes, as atividades são coordenadas pelos servidores da secretaria de Esportes, Leonardo dos
Santos e Jose Maria. Os encontros acontecem todas as segundas, quartas e sextas, das 07h às
08h30, na quadra de esportes do
bairro Padre Miguel. Mais informações pelo telefone: 3641-5838
Foto: Wanderson Carneiro

Confraternização dos três anos do Grupo Qualidade de Vida

Envie sua crítica ou sugestão para o jornal:
redacao@jornalvirounoticia.com.br

ESPORTES

Ano 1 - Edição 14 - 01/07/10 a 15/07/10

11

COPA DA ÁFRICA 2010: QUASE TUDO IGUAL
Os jornalistas mineiros, Álvaro
Vilaça e Paulo Azeredo estão na África do Sul acompanhando de perto a
Copa do Mundo. Em matéria exclusiva para o VIROU NOTÍCIA, a dupla comenta sobre as semifinais e os
erros da arbitragem
Mais de 200 países disputaram as
eliminatórias para a Copa do Mundo
da África do Sul, em todo o planeta.
Desses, somente 32 conseguiram chegar à terra de Nélson Mandela, sendo
que 24 deles já tomaram o caminho
de volta para casa. Restam 8 equipes e pela primeira vez na história a
América do Sul tem maior número de
representantes do que a Europa. Ao
todo, são 4 Sul-Americanos (Brasil,

Argentina, Uruguai e Paraguai), 3
europeus (Alemanha, Espanha e Holanda) e apenas um africano (Gana).
Seria a decadência do futebol do velho mundo? Não se sabe ao certo. Se
as seleções do continente americano
passarem de fase, teremos uma semifinal totalmente doméstica, com Brasil e Uruguai formando uma chave e
Argentina e Paraguai formando a outra. Realmente sensacional!
Após 18 mundiais, América do
Sul e Europa dividem a hegemonia
do futebol com 9 títulos cada um. Se
não fosse a presença da surpreendente Gana, poderíamos afirmar que esta
é a Copa do tira-teima entre os dois
continentes.
Enquanto isso, a polêmica sobre
os erros de arbitragem continua aqui
na África do Sul.
A Fifa divulgou os trios de arbitragem que seguem na competição
para a fase de quartas de final da
Copa do Mundo. Entre as novidades
estão: A permanência do brasileiro
Carlos Eugênio Simon e a exclusão
do uruguaio Jorge Larrionda, juiz da

partida entre Alemanha e Inglaterra
nas oitavas de final. No total, 19 trios
de arbitragem permanecem na África do Sul. Outro árbitro a ter falhado
que não segue no Mundial é o malinense Koman Coulibaly, que anulou
gol legal dos Estados Unidos contra
a Eslovênia. Ele era considerado o
mais experiente entre os africanos.
Até aqui, Carlos Eugênio Simon
apitou dois jogos na Copa do Mundo,
ambos na primeira fase: Inglaterra x
Estados Unidos e Alemanha x Gana.
Seu jogo mais importante na história
dos Mundiais é entre Suécia x Alemanha, nas oitavas de final do Mundial passado.
Comentam por aqui, que caso o
Brasil não chegue à decisão, Simon seria um dos favoritos para apitar a final.
Esta semana, o presidente da Fifa
Joseph Blatter pediu desculpas à Inglaterra e ao México pelos erros de
arbitragem em seus jogos pelas oitavas de final. Faltou estender o pedido para Portugal, cuja eliminação do
Mundial se deu através de gol irregular marcado pela Espanha. Ele disse

que a Fifa irá reabrir o debate sobre o
uso da tecnologia no futebol.
Uma reunião do painel de elaboração de regras no País de Gales, que
ocorre nos próximos dias 21 e 22 de
julho podem redefinir o rumo de algumas coisas no futebol.
O presidente, porém, segue mostrando ceticismo em relação ao uso do
vídeo e mostra-se contrário a interrupção do jogo para analisar uma jogada.
Talvez o seu time ainda não tenha sido
prejudicado pelos sucessivos erros
dos árbitros pelo mundo a fora.
A Fifa irá também atualizar seu
programa de treinamento para a arbitragem. Blatter disse que o órgão
máximo do futebol estabeleceu o
prazo de outubro ou novembro para
criar um novo conceito para melhorar
o controle das partidas pelos juízes e
assistentes “em competições de alto
nível”. Ele falou que o dossiê está
“em cima da mesa presidencial”.
Estamos todos aguardando, já há
um bom tempo, tais providências por
parte da entidade máxima do futebol.
Antes tarde do que nunca!

EMPRESAS OU LOJAS DE SANTA LUZIA
SÓ PAGAM 50% DA VEICULAÇÃO
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Mário Marra
O Dunga do Brasil e o
Brasil de Dunga
Talvez muitos não se lembrem, mas
Dunga é um caso típico de vilão que
virou herói. Apontado como símbolo
de uma era de fracasso em 90, ele deu a
volta por cima e foi o capitão que ergueu
a taça quatro anos depois. Mais que os
bons passes e a combatividade, Dunga
foi conhecido pelo temperamento. Em
98, assumindo o personagem, o capitão
resolveu dar cabeçadas em Bebeto em
pleno jogo de Copa. O tempo continuou
passando e o atual treinador deu alguns
pitacos como comentarista em outra
Copa. Infelizmente, o atual treinador
continua interpretando o personagem
que ofusca o seu trabalho. Também não
concordo com as críticas sobre o modo
de vestir do treinador, acho que é falta de
assunto e falta de algo mais, no entanto,
todos temos opiniões e pontos de vista
diferentes o que nos faz únicos. Dunga
mesmo teve que rever conceitos. Ele
custou para se render e convocar Luiz
Fabiano. A imprensa não deve ser vista
como rival ou amiga, é apenas parte do
processo de informação. Seria muito
melhor se o treinador não buscasse a
afirmação o tempo todo e seria muito
bom também, se a roupa dele não fosse
avaliada na imprensa.
Evolução
É inegável que as seleções da América
do Sul são os destaques do Mundial. O
Chile ainda corre risco, mesmo assim o
desempenho é altamente positivo. Brasil,
Uruguai e Paraguai optam por defender
bem e atacar em velocidade. Argentina e
Chile se fecham, mas priorizam o jogo
ofensivo e bom toque de bola. O duelo é
estilos e quem ganha é o hemisfério.
Maluf
Qual leitura é possível ser feita com
o acerto de Maluf com o Atlético? Maluf
só aceitou correr o risco de rejeição por
acreditar no projeto. Tudo indica que o
caminho pode ser melhor. Outro ponto a
ser avaliado é que o gerente Luxemburgo
tem seus poderes diminuídos. A
tendência é que o trabalho de campo
melhore.

CAMPEONATO DAS
INDÚSTRIAS
Nutriara/Lupus leva o bi e Dump/Lupus fica com vice
Incontestável. Esta é a palavra certa para definir a final da Copa das Indústrias de
2010, realizada no ultimo dia
12 de Junho, onde a equipe da
Nutriara / Lupus sagrou-se Bi
Campeã da competição ao bater a equipe da Damp / BMG,
pelo placar de 3 x 1.
Logo aos 15 minutos a Nutriara abriu o marcador com
um golaço do lateral esquerdo Thales que driblou quatro
adversários e chutou forte
rasteiro no canto do goleiro
Juvenal. A partir daí a equipe
da Damp foi pra cima na tentativa de empatar a partida e
abriu sua defesa se expondo
aos contra ataques, e no final

jogou com Edmar, Washington
( Vagno ), Fernando, Josué, Frederico, Thalkes, Welbert, Wanderley, Thiago ( Valdenilson ),
Reginaldo e Felipe. Técnico Élson, Massagista Imantino.
A equipe da Damp/Lupus
jogou com Juvenal ( Eloy ),
Julio ( Danilo ), Fernando, Jonatas, Wanderson, Reginaldo,
Robson, Edmilson, Ronaldo,
Thiago e Flarisnaldo. Técnico
João, Massagista Pedro.
DESTAQUES
A equipe da Astromig foi a
mais disciplinada, já o time da
Nutriara teve o craque da copa,
Frederico, o artilheiro, Felipe e
o melhor técnico da competição, Élson.

do primeiro tempo marcou o
segundo gol em uma penetração do atacante Thiago que na
saída do goleiro bateu forte.
No segundo tempo a equipe
da Damp fez algumas modificações e melhorou mais a
defesa da Nutriara estava bem
armada e não dava chance aos
atacantes. E em outro contra
ataque, Reginaldo aproveitou
a falha da defesa adversária e
fez 3 x 0 . Logo na saída na
falha de marcação a Damp diminuiu com Florisvaldo, aos
67 minutos. Daí em diante a
equipe da Nutriara passou a
tocar a bola e gastar o tempo
ate o apito final do arbitro.
A equipe da Nutriara/Lupus

Fotos: Wanderson Carneiro

Equipe da Nutriara/Lupus, bi-campeã do Campeonato das Indústrias

Mário Marra

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

Equipe da Dump/Lupus, vice campeã

Capitão da equipe da Nutriara recebendo o troféu de campeão

