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HORA DE DECIDIR
Estamos a poucos meses de 

elegermos os políticos que irão 
nos representar e comandar nos-
sa cidade pelos próximos quatro 
anos. Em outubro, vamos às ur-
nas para confiar o nosso voto na-
queles que, depois de analisados, 
achamos serem os melhores para 
Santa Luzia.

Mas até que esse momento 
chega, é hora de avaliarmos pro-
fundamente as propostas de cada 
candidato a prefeito e vereador. 
Não podemos mais nos omitir, 
abrir a boca e pronunciar com to-
das as palavras que não gostamos 
de política. Nós, brasileiros te-
mos, aos poucos, que mudar essa 
maneira de pensar. Enquanto mi-
lhares afirmam que detestam po-
lítica, aqueles que não mereciam 
estar ou até mesmo permanecer 
no cargo continuam agindo como 
querem.

Lembrem-se de que o voto é 
a nossa maior arma para, de fato, 
começarmos a mudar e ditar os 
rumos de uma Santa Luzia me-
lhor para cada um de nós. Não de-
vemos, de forma alguma, colocar 
no poder pessoas sem a mínima 
condição de ser nossos represen-
tantes. Portanto, é hora de anali-
sar as propostas de cada candida-
to, escolher as melhores e decidir.

Aconteceu?

O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

GERAL

Contatos para shows
(31) 8733-1974
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4020 Santa Luzia / Estação Vilarinho / Venda Nova

4115 - Maria Adélia-via Bicas / BH

Dias úteis

05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:45 08:30 09:15 10:00

10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 15:50 16:25

17:00 17:35 18:10 18:45 19:20 20:00 20:45 21:30 22:30

Sábado

05:30 06:15 07:00 07:45 08:30 09:15 10:00 10:45 11:30

12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 15:50 16:25 17:00 17:35

18:10 18:45 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00

Domingo

06:10 07:20 08:30 09:40 10:50 12:00 13:10 14:20 15:30

16:40 17:50 19:00 20:10 21:20

4175 - Vale das Acácias/ BH
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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
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Av. das Indústrias, 1900 - Vila Olga - Santa Luzia-MG

Aceitamos:

Alinhamento - Balanceamento
Suspensão em geral - Troca de óleo

Telefones:
3641-8155 / 3641-3508
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Pneu Pirelli 
205/40/17

R$ 320,00
à Vista

Pneu Kunho 
185/60/14

R$ 220,00
à Vista

Pneu Pirelli 
205/45/17

R$ 350,00
à Vista

Monica

O número de brasileiros 
que se declaram católi-
cos continua em queda. 

Nos últimos 20 anos a diminuição 
desse contingente no total da popu-
lação do país foi aproximadamente 
22%. Em 1991, oito em cada dez 
brasileiros se diziam pertencentes a 
essa religião; em 2010, pouco mais 
de seis fizeram a mesma afirmação. 
Por outro lado, os grupos evangéli-
cos, que passaram de 9% em 1991 
para 22,2% em 2010, são os que 
mais cresceram no mesmo período. 
Somente na última década foi obser-
vado um aumento de cerca de 16 mi-
lhões de pessoas que se declararam 
evangélicas.

A constatação faz parte do Censo 
Demográfico 2010 – Característi-
cas Gerais da População, Religião e 
Pessoas com Deficiência, divulgado 
pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). 

O pesquisador da coordenação 
de população e indicadores sociais 
do IBGE, Cláudio Crespo, destacou 
que entre os evangélicos o grupo 

que mais cresce é o dos pentecostais, 
que inclui as igrejas Assembleia de 
Deus, do Evangelho Quadrangular, 
Maranata e Nova Vida. Em 2010, 
seis em cada dez evangélicos e um 
em cada dez brasileiros já declara-
vam frequentar essas igrejas. Por 
outro lado, o número de evangélicos 

de missão ou tradicionais, como lu-
teranos, presbiterianos, metodistas, 
batistas e congregacionais, ficou 
estável e correspondia, em 2010, a 
18,5% dos evangélicos e a 4,1% dos 
brasileiros.

“Com certeza, 80% dos que dei-
xam de ser católicos se tornam evan-

gélicos pentecostais, principalmente 
em função de essas igrejas contarem 
com uma linguagem mais urbana, 
mais metropolitana, própria dos nos-
sos tempos”, explicou.

Esse movimento é liderado pe-
la igreja Assembleia de Deus, que 
foi a que mais cresceu entre 2000 e 
2010, passando de 8,4 milhões para 
12,3 milhõee de fiéis. Além disso, o 
documento mostra que a Igreja Uni-
versal do Reino de Deus – integrante 
também do grupo das pentecostais – 
perdeu quase 300 mil adeptos, pas-
sando de 2,1 milhões para 1,9 mi-
lhão na última década.

A redução no percentual de 
católicos ocorreu em todas as re-
giões, tendo sido mais intensa no 
Norte, berço da igreja Assembleia 
de Deus (de 71,3% para 60,6%), 
enquanto os evangélicos aumenta-
ram sua representatividade nessa 
região, de 19,8% para 28,5%. Entre 
os estados, o menor percentual de 
católicos foi encontrado no Rio de 
Janeiro (45,8%) e o maior no Piauí, 
com 85,1%.

NÚMERO DE CATÓLICOS CONTINUA EM 
QUEDA E AUMENTA O DE EVANGÉLICOS, 

DE ACORDO COM CENSO DO IBGE
SOMENTE NA ÚLTIMA DÉCADA FOI OBSERVADO UM AUMENTO DE CERCA DE 16 MILHÕES DE 

PESSOAS QUE SE DECLARARAM EVANGÉLICAS

GERAL
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Santa Luzia recebeu no 
ano de 2010 a contempla-
ção do Programa Saúde 

na Escola.
Este Programa é uma politica 

intersetorial entre os Ministérios 
da Educação e Saúde. Ele visa de-
senvolver um trabalho conjunto, 
na perspectiva de atenção integral, 
prevenção e promoção à saúde de 
crianças, adolescentes e jovens do 
ensino pú blico básico.

Dividido em 5 territórios, com-
posto por 5 NASF -Núcleo de Apoio 

a Saúde da Família, Santa Luzia vem 
desenvolvendo diversas ações em 10 
escolas que fazem parte do Programa. 
Entre elas a Escola Municipal Dulce 
Viana, localizada no bairro Bonan-
za, que junto à Unidade de Saúde 
Bom Jesus e contando com apoio do 
NASF/ Território Bom Jesus realizou 
no primeiro semestre do ano algumas 
ações como: avaliação e controle do 
calendário vacinal, Índice de Massa 
Corporal assim, como conscientiza-
ção do BULLYNG que é forma de 
agressão feita a outra pessoa com 

intenção de agredi-la e denegrir com 
sua imagem. As ações contaram com 
profi ssionais do NASF: fi sioterapeu-
ta, psicólogo, nutricionista, assisten-
te social e toda a equipe de saúde da 
família: enfermeiro, técnico de en-
fermagem e agentes comunitários de 
saúde.

As primeiras ações aconteceram 
em abril deste ano. Após autoriza-
ção dos pais, mais de 80 alunos da 
Escola Municipal Dulce Viana, que 
estavam com o calendário vacinal 
incompleto, tomaram as vacinas e 
tiveram a situação regularizada. 

O Segundo trabalho realizado 
foi a Avaliação Antropométrica de 
todos os alunos da escola, avalia-
ção esta executada pela Equipe de 
Saúde da Família, Nutricionista e 
Fisioterapeuta do NASF. A ação de 
pesagem e medição de altura foi re-
alizada em maio deste ano.

Segundo informou a enfermeira 
da UBS Bom Jesus. Giane Santia-
go, ainda não foram concluídas to-
das as ações pretendidas e que o Ín-
dice de Massa Corporal (IMC) dos 
alunos está sendo calculado, para 
que, em breve, ações educativas 
sejam desenvolvidas para a comu-
nidade escolar. 

Ainda segundo a enfermeira, 
também no mês de maio foi reali-
zada no auditório da Escola Dul-
ce Viana uma peça de teatro com 
o tema bullyng, com participação 
da Equipe de Saúde da Família 
e equipe do NASF. O objetivo da 
ação foi conscientizar as crianças, 
de que BULLYNG é uma agressão 
feita a outra pessoa com a intenção 
de agredi-la e que pode causar pro-
blemas psicológicos graves aos que 
sofrem discriminação e também aos 
agressores.

 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE DOS ALUNOS

SAÚDE

Fotos: ASCOM - PMSL

 Equipe de saúde da família vacinando os alunos da Escola Municipal 
Dulce Viana de Assis Moreira

Equipe PSF pesando e medindo alunos da Escola Dulce viana

Apresentação de teatro sobre bullyng

Escolar da Tia Meire
Seu filho com conforto e segurança

Escolar da Tia Meire
Seu filho com conforto e segurança

 Escolar
  Excursões 

 Eventos
Casamentos

 Escolar
  Excursões 

 Eventos
Casamentos

Telefones: 3642.1534 | 9303.3794 

Fretamentos

TelefTelefT ones: 3642.1534 | 9303.3534 | 9303.3794 

PARTE ALTA E REGIÃO
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Ramon Candidato

A Prefeitura de Santa 
Luzia instalou novas 
sinalizações de trânsi-

to e revitalizou outras antigas, no 
bairro Morada do Rio.  A região 
recebeu marcas viárias (pinturas 
no chão), placas de regulamenta-
ção (proibido estacionar, sentido 
proibido, etc) e de advertência 
(curva a direita, curva a esquer-
da..) em toda sua extensão. É atra-
vés da sinalização do trânsito  que 
se orienta, adverte, informa, regu-
la e controla a adequada circula-
ção de pedestres e veículos pelas 
vias terrestres. Visando reforçar 
a segurança de motoristas e tran-
seuntes, foram colocados sinais 

de trânsito como o de parada obri-
gatória, dê a preferência, faixas de 
pedestres, alerta de presença de 
quebra-molas e faixas contínuas 
nas ruas. 

Beneficiados com a ação da 
prefeitura, moradores e comer-
ciantes comemoram a iniciativa, 
“sem sinalização estava muito pe-
rigoso, ninguém respeitava nada, 
motoristas faziam o que queriam. 
Agora com a rua sinalizada, te-
mos segurança e tranquilidade pa-
ra transitar pelo bairro”, declarou 
Elígio de Oliveira, 45, comercian-
te e morador da região. Algumas 
das vias que receberam placas e 
marcações de trânsito foram, a rua 

Romeu Pascussi, rua Julieta Tei-
xeira Sales, rua Baldim, rua José 
Braz, rua Ormindo dos Santos, 
rua Nicolau Tolentino e a princi-
pal do bairro, rua Alto do Tanque 
, entre outras. O vendedor Luiz 
Sérgio, 42, que circula há anos 
pela região a trabalho, comentou 
as melhorias, “a visibilidade prin-
cipalmente à noite melhorou de-
mais, as pinturas e as placas novas 
deram a sensação de cidade lim-
pa, segura e organizada”, afirma.

AsfAlto novo no BoA 
EspErAnçA

 Pensando no conforto, segu-
rança e acessibilidade dos mora-
dores do bairro Boa Esperança, a 

Prefeitura de Santa Luzia dá con-
tinuidade e está perto de finalizar 
a pavimentação da avenida Raul 
Teixeira da Costa Sobrinho,  ini-
ciada no mês de maio. A obra há 
muito tempo esperada, acabará 
com certos transtornos vividos 
pela população local, “antes do 
asfalto tinha muita poeira, para a 
saúde era horrível e para os clien-
tes era muito incômodo. Na época 
de chuva, era um Deus nos acuda, 
a lama entrava nas casas e sujava 
tudo. Agora está muito melhor pa-
ra trabalhar e transitar pelo bairro, 
nos sentimos respeitados”, avalia 
José Luiz Camilo, 61, dono de bar 
e residente na avenida.

NOVA SINALIZAÇÃO DE 
TRÂNSITO NA MORADA DO RIO

Fotos: ASCOM - PMSL

CIDADE
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Mais um grande em-
preendimento para a 
melhoria da qualidade 

de vida dos luzienses e um serviço 
público de referência para a macro 
e microrregião do município acaba 
de ser selado. Na última semana, a 
empresa responsável pelo projeto da 
nova “Maternidade” do município, 
assinou o convênio com a prefeitura 
para a implementação da obra.  “O 
Centro Materno Infantil” de Santa 
Luzia, além de ser um sonho realiza-
do, é um projeto sustentável que alia 
racionalização de recursos naturais, 
redução de custos de energia elétrica, 
água potável, manutenção e humani-
zação do atendimento. O empreendi-
mento será construído em um terreno 
próprio de 10.000 metros quadrados, 
no distrito de São Benedito e o custo 
da obra está orçado em 27 milhões de 
reais. O Centro Materno Infantil irá 
funcionar 24 por dia.

De acordo com a Superinten-
dente da Atenção Primária da Se-
cretaria de Saúde e coordenadora 
do projeto da maternidade, Nadia 
Cristina, o desenvolvimento do 
plano do hospital se iniciou através 
de pesquisas e análises exaustivas, 
dentro do planejamento estratégico 
intitulado “Mais Saúde” da prefei-
tura, de uma situação em que há dé-
cadas, tanto o município, quanto às 
várias cidades do entorno de Santa 
Luzia têm buscado solução e o en-
frentamento: resolver o problema 
do fenômeno da “Mãe Peregrina”. 
“A ‘Mãe Peregrina’ é um jargão uti-
lizado pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS) e se dá quando a gestante 
de risco habitual, ou seja, mães que 
têm um processo gestação normal 
monitorado pelo SUS não têm refe-
rência garantida do local de nasci-
mento do filho”, comenta. “Só para 
explicar, mais de 60% das gestantes 

de Santa Luzia se deslocam para ou-
tras cidades para terem seus filhos, 
ainda com risco de não serem aten-
didas. O cuidado com a gestante e a 
criança significa defender a vida. E 
a vida é uma prioridade”, afirma. A 
servidora explica ainda que, para se 
ter uma idéia do tamanho e profun-
didade do projeto, o novo Centro 
Materno Infantil irá estruturar e or-
ganizar um dos pontos mais críticos 
da situação atual da rede de atenção 
à saúde do SUS em Santa Luzia e, 
sua construção, irá desafogar a re-
de de atenção materno infantil do 
Consórcio Intermunicipal Aliança 
para a Saúde, o CIAS, constituído 
por algumas cidades da RMBH. 
“A parceria tripartite, envolvendo 
também o Governo Federal, Estado 
e o município deve alinhar a orga-

nização e a estratégia de cuidado 
materno infantil do Programa Rede 
Cegonha e Mães de Minas”, afirma 
a servidora.

De acordo com o projeto, o hos-
pital infantil deverá atender uma po-
pulação de 600 mil pessoas em um 
polígono de influência que engloba 
as cidades de Taquaraçú de Minas, 
Nova União, Sabará, Caeté, Ribeirão 
das Neves, São José da Lapa, Lagoa 
Santa, Confins e Jaboticatubas, re-
gionalizando o atendimento e desa-
fogando a cidade de Belo Horizonte 
em um trabalho de planejamento de 
médio e longo prazo. “O município 
de Santa Luzia está estrategicamen-
te localizado em uma macrorregião 
de saúde, fazendo fronteira com es-
tes principais municípios e, a cidade 
ainda está situada em uma região de 

Protótipo da Maternidade de Santa Luzia

SUA NOVA OPÇÃO EM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS
SUPER 

PROMOÇÃO

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

A VISTA

BANTAM 250 
SERRALHEIRO

(31) 3641-0003R$ 380,00

SAÚDE
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alta densidade populacional e próxi-
mo às principais vias de acesso da 
região, facilitando o fluxo de profis-
sionais de saúde e da população que 
precisa ser atendida”, explica o Co-
ordenador de Projetos da Secretaria 
de saúde, Daniel Romeu Fernandes 
de Oliveira. O servidor, que também 
participa da coordenação do projeto 
da maternidade, comenta ainda que 
a insuficiência ou a inexistência de 
tecnologia e capacidade física pa-
ra atender gestantes com diferentes 
riscos gestacionais, recém-nascidos 
e crianças na própria cidade gera 
ainda mais insegurança às mães. “O 

contundente resultado do indicador 
mostra a fragmentação do atendi-
mento e a insegurança da gestante 
quanto ao local do nascimento do 
filho”, afirma o coordenador.

De acordo com a Secretaria de 
Saúde, o novo projeto da Maternida-
de já tem verba liberada para o início 
da construção e o projeto executivo, 
que consiste na elaboração dos de-
senhos arquitetônicos e redes de 
tratamento de água e esgoto já estão 
sendo elaborados. 

O Centro Materno Infantil, proje-
tado com o intuito de contribuir para 
a redução da mortalidade materna e 

infantil através da organização, am-
pliação e qualificação do cuidado 
materno, terá uma estrutura básica de 
34 leitos de alojamento conjunto, 05 
leitos de internação ginecológica, 20 
leitos de pediatria, além de uma sala 
de cirurgia. Terá ainda, uma sala de 
parto cirúrgico, 05 leitos de pré-parto 
e parto, 10 leitos de cuidado mãe-
-canguru, 15 leitos de CTI neonatal, 
15 leitos e UCI – Unidade de Cuida-
dos Intermediários – uma linha de tra-
tamento entre o leito normal e a UTI, 
usado somente no ramo da pediatria, 
onde os bebês terão um monitoramen-
to contínuo, mas que não precisam de 
cuidados e da tecnologia de uma UTI. 
A maternidade será dotada também de 
uma UTI neonatal com 15 leitos de 
alojamento para mães acompanhan-
tes, 07 leitos de CTI pediátrico, um 
centro de parto normal e uma casa de 
gestante puérpera.

Ainda de acordo com a secreta-
ria, além de ter serviços de diagnós-

tico por imagem, funcionar 24 horas, 
07 dias por semana, o Centro Mater-
no Infantil de Santa Luzia tem a mis-
são de garantir o acompanhamento 
do desenvolvimento integral das 
crianças prematuras após a alta do 
CTI até o término de seu desenvol-
vimento, com atendimento multidis-
ciplinar especializado. Dessa forma 
irá solucionar a demanda reprimida 
de cirurgias ginecológicas e pediá-
tricas de toda a região de entorno e 
garantir a referência para a mulher 
vítima de violência sexual.  E não 
termina aqui. De acordo com o pro-
jeto, as gestantes terão também uma 
Casa de Apoio, instalada no entorno 
do hospital infantil, que contará com 
20 vagas de alojamento materno que 
absorverá aquelas mães que não têm 
onde ficar no município, garantindo 
a elas, que tem seu filho recém nas-
cido internado no CTI, o direito de 
permanecer próximo à maternidade 
até a recuperação da criança.

Protótipo da Maternidade de Santa Luzia

Polígono de influência da Maternidade de Santa Luzia

Foto: Google

Foto: ASCOM - PMSL

SAÚDE
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Heloisio Marcos Silveira, Cel. Cláudia Araújo e 
Fernando Gabrich

SOCIAIS

Francislene Grácio de Abreu e a Vice diretora 
Cristiane Pereira Santos Matos

Silvia com seu filho Rafael e sua nora GabrielaCapitão Wilmar, Cel Brasil e Jane Dorneles

Anair durante  seu aniverssario com as fi-
lhas Claudia, Andrea e sua neta Jhenesser

Careca, Delcio, Adriano, Silvio, João  Claudio, 
Nilson, Valter, Ralf, Marcão, Eraldo, Edmundo, 
Samuel, Dé Mariano

Professora Ana Nery e alunos no Solar da Ba-
ronesa

O casal Eder e AlineSimone, com a dupla sertaneja Caleb e Samuel

Super 4ª e 6ª
Pizzas Grandes

+ 1 garaná kuat 2litros2 49,9949,99R
$

R
$ 

Visite nosso site:
www.bomapore.com.br

Vidraçaria

Foto: ASCOM - PMSL

Foto: ASCOM - PMSLFoto: ASCOM - PMSL Foto: Wanderson Carneiro

Foto: Divulgação Foto: ASCOM - PMSL Fotos: Wanderson Carneiro

Fotos: Wanderson Carneiro Foto: Divulgação
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SEM CONDIÇÕES  
Infelizmente o que tem de candi-
dato a vereador que nem sabe o 
que faz um vereador é impressio-
nante. Será que eles foram mais 
uma vez iludidos por aqueles que 
montam as chapas e se acham os 
tais? Acorda gente, representar o 
cidadão luziense não é brincadei-
ra, é coisa séria!

OS ESPERTALHÕES  
Todo período eleitoral é sempre 
a mesma coisa. Um grupinho de 
“profissionais da política” se une 
para montar e compor as chapas. 
Uns se acham, outros, reveren-
ciam o que se diz ser o tal... O 
certo é que a política em Santa 
Luzia é muito maior do que essa 
meia dúzia de espertalhões que se 
acham os “donos das chapas”.

RÁPIDO QUE ESTOU COM 
PRESSA...   
Certa candidata a vereadora che-
gou a um estúdio fotográfico em 
Santa Luzia e logo disparou para 
a profissional: “Minha filha, tira 
essa foto minha rápido, que estou 
com pressa. Nem queria sair à can-
didata. Só estou aqui porque me 
pagaram pra tirar essa foto”. Com 
toda a sinceridade, a população lu-
ziense não merece tais candidatos 
como essa senhora, não é mesmo? 
Ou merece??? Lamentável!!!

ROUBOU, MAS FEZ  
Quem circula pelos quatro cantos 
de Santa Luzia já deve ter ouvido 
centenas de vezes várias pessoas 
usando  essa frase:  “ R o u -
bou, mas fez”, se referindo a um 
candidato a prefeito da cidade. 
Até quando as pessoas vão per-
mitir situações como essa? Quem 
rouba tem que ser preso, isso sim!

DECLARAÇÕES DE BENS 
Todos os candidatos são obri-
gados s declararem os bens que 
possuem junto ao TRE. O curioso 
é que analisando as declarações 
que estão disponíveis na internet, 
e são públicas para qualquer um 
ver, alguns “coitadinhos” são tão 
pobres que não têm quase que bem 
nenhum, ou seja, não possuem ca-
sa, carro de luxo, terrenos, lojas, 
etc... Fiquem de olho, porque es-
ses ai já começaram achando que 
irão enganar as pessoas.

FRANCISCO E ARTUR

TELEGÁS E ÁGUA MINERAL
3641-1966
3642-2088
3649-7215

PROJETO DE FORTALECIMENTO 
DA INDÚSTRIA ARTESANAL

Artesão de cidade partici-
param no dia 13 de ju-
lho, sexta-feira, de uma 

reunião para que conhecessem o 
PROJETO DE FORTALECIMEN-
TO DA INDÚSTRIA ARTESA-
NAL.  Com apoio da Prefeitura de 
Santa Luzia, por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, 
realizado pelo Centro Cape e finan-
ciado pelo SESI /Fiemg  terá  dura-
ção de 18 meses onde serão anali-
sadas a capacidade de produção, a 
capacidade organizacional, etc. Se-
rá uma análise criteriosa para saber  
se o artesão tem perfil para entrar 
no projeto. 

Serão selecionados quatro faci-
litadores do projeto na cidade, dois 
desses vão para BH onde serão 
capacitados e que vão intermediar 
todas as informações do artesão 
de Santa Luzia com o Centro Ca-
pe BH, como se fosse uma câmera 
viva. Todas as informações que o 
facilitador captar do artesão/ate-
lier, vai para o Centro Cape onde 
vai ser feito um mapeamento, vai 
passar pelo comitê, onde será jul-
gado se esse artesão esta apto ou 
não para entrar no projeto. Esse(a) 

facilitador(a) vai ser remunerado 
durante 18 meses, R$40,00 a ho-
ra trabalhada, e para que ele entre 
nesse circuito de avaliação é preci-
so fazer um curso de uma semana 
do dia 23 a 27/07, no Centro Cape 
de 9 às 18:00, onde vai ser mos-
trando qual o caminho a ser trilha-
do em Santa Luzia. 

Todas os presentes na reunião 
ganharam um pagina na internet 
(www.pousoeprosa) que é um site 
de roteiro de artesanato, que esta 
vincula serviços de hospedagem, 
restaurante e um pouco da história 
de Santa Luzia, sem nenhum cus-
to. Esse site cria um vinculo entre 
lojista, turista ou visitante e direto 
com o artesão. É mais um projeto 
vinculado a vários outros que vai 
ajudar o artesão de alguma for-
ma. O Mãos de minas não tem só 
o propósito de comercialização, 
tem também todo um respaldo em 
prol do artesão, como exportação, 
nota fiscal eletrônica, feira nacio-
nal de artesanato, desenvolvimen-
to de embalagem, adquirir matéria 
prima mais barata através de uma 
central de compras. Mostrar para o 
artesão que ele tem uma força mui-
to grande em prol dele.

Antônio Carlos – Toninho /Centro Cape

“Fiquei deslumbra-
do, com o público 
presente, foram 

muito interativos e a 
expectativa é grande 
em para começar os 
trabalhos na cida-

de, fazer um projeto 
para evoluir não só 
o artesanato, mas a 
história de cidade 

vinculando o artesão 
a peça, e a peça a 

Santa Luzia, e Santa 
Luzia a história”

ANUNCIE
8794.9936 / 9142.4420

CIDADE
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Para o advogado Dr. Hel-
bert Xavier que participa 
semanalmente do programa 
“Variedades” na Rádio Au-
têntica FM 106,7 de Belo 
Horizonte. De uma maneira 
simples e objetiva, Dr. Hel-
bert esclarece as dúvidas 
dos ouvintes sobre direito 
trabalhista e direito do con-
sumidor. Vale a pena acom-
panhar, a partir das 10h30, 
às terças feiras.

 

NOTA 10

NOTA 0
Para o vereador que 

anunciou no VIROU NO-
TÍCIA há sete meses e ainda 
não pagou.

Quem sabe ele ainda vai 
quitar a dívida, já que as elei-
ções vêm por aí... Vergonho-
so, nobre edil.

ANUNCIE: 8794.9936 OU  9142.4420ANUNCIE: 8794.9936 OU  9142.4420ANUNCIE: 8794.9936 OU  9142.4420
ANUNCIE: 

8794.9936 OU  9142.4420

Tudo para decoração e revestimento em gesso
Produtos com garantia de qualidade e do melhor preço

PENSOU EM GESSO, PENSOU GESSO TORRES

distribuidoragessotorres@hotmail.com
Av. das Indústrias,1396 Vila Olga - Santa Luzia  MG

Tel:3691-6634 Aceitamos 
Cartões

LANÇAMENTO
 FLORÃO 

QUADRADO
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Fábio Candidato
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SEU TIME ESTÁ PREPARADO PARA O NOVO BRASILEIRÃO?

ESPORTES

Mário Marra 
comentarista da rádio CBn são paulo e 

Colunista dos jornais o tempo e supernotícia

Deva Pascovicci narra alguns lances mais agudos de 
bola parada como uma convocação para o momento 
de tensão.
Do alto de sua experiência de muitos anos de rádio e 
televisão, Deva soltou um imenso “preeeeepare-se” e 
sua voz faz com que fique até mais elevada a carga de 
drama e apreensão pelo que há de vir.
Não tenho a mesma competência e nem de longe a ex-
periência, mas “preeeeeepare-se”.
Vai começar um novo Brasileiro dentro do atual cam-
peonato.
O mês de julho é o mês que dá início a uma luta contra 
a tabela, contra as agendas, contra os departamentos 
médicos, contra os adversários e, para alguns clubes, 
contra o Brasil que encara os jogos olímpicos em Lon-
dres.
A frase “o campeonato ainda não pegou, até parece 
que está meio frio” tem sido muito repetida por aí e 
já daqui a muito pouco tempo ela não poderá ser mais 
repetida.
A oitava rodada está marcada para terminar no dia 

08/07, exatamente 50 dias após o início da competi-
ção.
Os clubes percorrem um caminho de oito jogos em 50 
dias.
Repito: “preeeepare-se”.
A partir do dia 14/07 (nona rodada) até dia 16/09 serão 
disputadas 14 rodadas.
Foram oito jogos em 50 dias e serão 14 em 62 dias.
O caminho quase dobra e o tempo pouco cresce.
As rodadas de quarta e domingo vão se incumbir de 
acabar com a impressão de que o campeonato estava 
lento.
Se as emoções serão maiores e mais frequentes, é certo 
também que os elencos serão mais exigidos.
Vai chegar a hora das contusões musculares, das im-
provisações, das suspensões e também das competi-
ções paralelas.
Nem falo só dos jogos olímpicos, mas também da sul-
-americana, que começa em 25 de julho para os estran-
geiros, no entanto, os brasileiros e argentinos entram 
apenas na segunda fase.

Se seu clube está montando elenco, saiba que ele pode 
estar remediando algo pior.
O ideal é que o time já tenha montado elenco e até 
feito as experimentações antes.
Chegou também a hora das avaliações equivocadas.
A pressão pela conquista de pontos vai aumentar e 
bons jogadores vivendo momentos de adaptação po-
dem ser mal avaliados.
Para Botafogo, Corinthians, Palmeiras e Coritiba a lu-
ta é ainda maior.
Bota e Corinthians têm jogo adiado da rodada passada 
e vão pagar no dia 11, o que indica que a maratona já 
começa agora para eles.
O mesmo se diz para Coxa e Palmeiras, que não jo-
gam pelo Brasileiro, mas definem, no mesmo dia 11, 
a Copa do Brasil.
Seu time está preparado?
Você está preparado?.
Preeeeepare-se

Mário Marra

ANUNCIE: 8794.9936 / 9142.4420


