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Barreiras por todo lado

Cidade não oferece condições para pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida
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Santa Luzia terá em um só local 
escola técnica e universidade

IFMG será implantado no CAIC Baronesa e deverá atender, inicialmente, cerca de 1.200 alunos
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EDITORIAL
Driblando barreiras

Andar pelas ruas e avenidas de 
Santa Luzia não é lá tarefa das mais 
fáceis nos dias de hoje. Pedestres dis-
putam as calçadas com ambulantes e 
mercadorias expostas de forma irregu-
lar pelos lojistas. Motoristas contam 
com a sorte para conseguir uma vaga 
para estacionar, até motociclistas en-
frentam a falta de local específico de 
parada, devido ao aumento expressivo 
do número de motocicletas em circu-
lação na cidade.

Não bastasse tudo isso, a maioria 
das calçadas (os conhecidos “pas-
seios”) são irregulares. As pessoas 
portadoras de necessidades especiais, 
que têm dificuldade de locomoção, 
como cadeirantes e deficientes físicos, 
são obrigados a conviver, diariamente, 
com as péssimas condições para elas.

Até mesmo em uma escola da ci-
dade, a rampa que deveria servir para 
cadeirantes não oferece condições. Os 
bancos estão adaptados, os equipa-
mentos públicos, nem tanto. A frota 
do transporte público coletivo é sa-
tisfatória para atender às exigências. 
Existem indicações de alguns verea-
dores para rebaixamento de meios fios 
e calçadas para os cadeirantes, mas até 
o momento, nada foi feito para aten-
der essas necessidades. 

Enquanto isso, os portadores de 
necessidades especiais, literalmente 
vão “se virando” e driblando os vá-
rios obstáculos da nossa cidade. Essas 
pessoas são guerreiras, vencedoras, 
porque se não bastassem todos os pro-
blemas que encontram e a inoperância 
do poder público, elas ainda acham 
motivos para sorrir e forças para con-
viver com tudo isso diariamente. Até 
quando?
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ATAS E EDITAIS

AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SANTANA DO 
RIACHO-MG, torna público que Realizará os Processos Licitatórios:
 
Nº - 058 – PMSR/2013 Modalidade – Pregão Presen-
cial Nº 023 – PMSR/2013 Tipo: MENOR PREÇO ITEM 
OBJETO“Contratação de empresa para fornecimento de mó-
veis, equipamentos, material de escritório e material escolar, 
para atender diversas Secretarias Municipais - MG Data da 
Abertura: 10/05/2013, às 09:00horas

PL Nº - 060 – PMSR/2013 Modalidade – Pregão Presencial Nº 
025 – PMSR/2013 Tipo: MENOR PREÇO ITEM OBJETO: 
“Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos 
para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde 
deste município, através da Secretaria Municipal de Saúde.”  
Data da Abertura: 06/05/2013, às  09:00horas

Informações completas com a Comissão Permanente de Licita-
ção da Prefeitura Municipal de Santana do Riacho – MG – fone 

(031) 3718 - 6127 / 6104, no horário de 08:00 às 12:00 horas e 
de 13:00 às 17:00 horas.  
O edital e seus anexos estarão à disposição para serem retirados 
na sede da Prefeitura Municipal de Santana do Riacho, situado 
a Rua Alfredo Domingos de Melo, nº 44, Centro, Santana do 
Riacho MG. Será cobrada a taxa de R$ 25,11(vinte cinco reais e 
onze centavos). para emissão de DAM.
Somente após pagamento e apresentação do DAM devidamente 
autenticado será disponibilizado o referido Edital.

AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SANTANA DO 
RIACHO-MG, torna público que Realizará os Processos Licitató-
rios:

 Nº - 046 – PMSR/2013 Modalidade – Pregão Presencial Nº 013 – 
PMSR/2013 Tipo: MENOR PREÇO Global OBJETO: Contratação 
de Empresa para Locação de Caminhão báscula  toco, com Horíme-
tro, Motorista, Combustível e Manutenção por Conta da Contratada 
para Atenderem as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Serviços da Prefeitura Municipal de Santana do Riacho- 
MG Data da Abertura: 26/04/2013, às 09:00horas

PL Nº - 047 – PMSR/2013 Modalidade – Pregão Presencial Nº 014 
– PMSR/2013 Tipo: MENOR PREÇO Global OBJETO: Contrata-
ção de Empresa para Locação de Caminhão báscula truco , com Ho-
rímetro, Motorista, Combustível e Manutenção por Conta da Con-
tratada para Atenderem as Necessidades da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas e Serviços da Prefeitura Municipal de Santana do 
Riacho- MG  Data da Abertura: 26/04/2013, às 13:30horas

PL Nº - 048 – PMSR/2013 Modalidade – Pregão Presencial Nº 015 
– PMSR/2013 Tipo: MENOR PREÇO Global OBJETO: Contrata-
ção de Empresa para Locação de Caminhão carroceria toco , com 
Horímetro, Motorista, Combustível e Manutenção por Conta da 
Contratada para Atenderem as Necessidades da Secretaria Muni-
cipal de Obras Públicas e Serviços da Prefeitura Municipal de San-
tana do Riacho- MG  Data da Abertura: 29/04/2013, às 09:00horas

PL Nº - 049 – PMSR/2013 Modalidade – Pregão Presencial Nº 016 

– PMSR/2013 Tipo: MENOR PREÇO Global OBJETO: Contrata-
ção de Empresa para Locação de Pá  Carregadeira, com Horímetro, 
Operador, Combustível e Manutenção por Conta da Contratada pa-
ra Atenderem as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Serviços da Prefeitura Municipal de Santana do Riacho- 
MG  Data da Abertura: 29/04/2013, às 13:30horas

PL Nº - 050 – PMSR/2013 Modalidade – Pregão Presencial Nº 017 
– PMSR/2013 Tipo: MENOR PREÇO Global OBJETO: Contrata-
ção de Empresa para Locação de Retroescavadeira, com Horíme-
tro, Motorista, Combustível e Manutenção por Conta da Contratada 
para Atenderem as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Serviços da Prefeitura Municipal de Santana do Riacho- 
MG  Data da Abertura: 30/04/2013, às 09:00horas

PL Nº - 051 – PMSR/2013 Modalidade – Pregão Presencial Nº 018 
– PMSR/2013 Tipo: MENOR PREÇO Global OBJETO: Contrata-
ção de Empresa para Locação de Caminhão pipa, com Horímetro, 
Operador, Combustível e Manutenção por Conta da Contratada pa-
ra Atenderem as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Serviços da Prefeitura Municipal de Santana do Riacho- 
MG  Data da Abertura: 30/04/2013, às 13:30horas

PL Nº - 052 – PMSR/2013 Modalidade – Pregão Presencial Nº 019 
– PMSR/2013 Tipo: MENOR PREÇO Global OBJETO: Contra-
tação de Empresa para Locação Motoniveladora, com Horímetro, 
Operador, Combustível e Manutenção por Conta da Contratada 
para Atenderem as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Serviços da Prefeitura Municipal de Santana do Riacho- 

MG  Data da Abertura: 02/05/2013, às 09:00horas

PL Nº - 053 – PMSR/2013 Modalidade – Pregão Presencial Nº 020 
– PMSR/2013 Tipo: MENOR PREÇO Global OBJETO: Contrata-
ção de Empresa para Locação Rolo Compressor, com Horímetro, 
Operador, Combustível e Manutenção por Conta da Contratada 
para Atenderem as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Serviços da Prefeitura Municipal de Santana do Riacho- 
MG  Data da Abertura: 02/05/2013, às 13:30horas

PL Nº - 054 – PMSR/2013 Modalidade – Pregão Presencial Nº 021 
– PMSR/2013 Tipo: MENOR PREÇO Global OBJETO: Contra-
tação de Empresa para Locação Trator Agricola, com Horímetro, 
Operador, Combustível e Manutenção por Conta da Contratada 
para Atenderem as Necessidades da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas e Serviços da Prefeitura Municipal de Santana do Riacho- 
MG  Data da Abertura: 03/05/2013, às 09:00horas

Informações completas com a Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Santana do Riacho – MG – fone (031) 
3718 - 6127 / 6104, no horário de 08:00 às 12:00 horas e de 13:00 
às 17:00 horas.  
O edital e seus anexos estarão à disposição para serem retirados na 
sede da Prefeitura Municipal de Santana do Riacho, situado a Rua 
Alfredo Domingos de Melo, nº 44, Centro, Santana do Riacho MG. 
Será cobrada a taxa de R$ 20,00(vinte reais) mais taxa de expedien-
te para emissão de DAM.
Somente após pagamento e apresentação do DAM devidamente 
autenticado será disponibilizado o referido Edital.
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Vereador                        

Gilberto Motorista
Deputado Estadual                                                                                                            

Celinho do Sinttrocel

 

12 de Maio dia das Mães 

O PCdoB ESTÁ COM VOCÊ
Deputada federal                                           

Jô Moraes

Saber viver é a grande sabedoria. As mães fazem 
mais do que viver: perpetuam a vida, dignificam o 
dom de ser mulher ,com  generosidade ilimitada.                                                                                           

               Parabéns

 mães de nossa querida Santa Luzia!

Barreiras por todo lado
Cidade não oferece condições para pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida

Escolas, bancos, repartições 
públicas e vias que deveriam 
estar adaptadas para receber 

e permitir o acesso de pessoas com defi -
ciência ou mobilidade reduzida continua 
sendo uma preocupação constante nos 
últimos anos. Atualmente estão em anda-
mento obras e serviços de adequação do 
espaço urbano e dos edifícios às neces-
sidades de inclusão de toda população, 
visando eliminar os obstáculos existentes 
ao acesso, modernizando e incorporando 
essas pessoas ao convívio social, possibi-
litando o ir e vir.

Mas em Santa Luzia o que se vê no 
dia a dia, na prática, são centenas dessas 
pessoas literalmente “vencendo barrei-
ras”. Sejam elas do preconceito, que in-
felizmente ainda existe, e as naturais. Por 
toda a cidade as calçadas são irregulares. 
Comerciantes usam os passeios para ex-
porem mercadorias. Ambulantes também 
utilizam do espaço público para instalar 
suas bancas de produtos na maioria das 
vezes clandestinos. De cigarros, a CD´s e 
DVD´s, aparelhos eletrônicos e até mes-
mo frutas, lá estão eles. As agências ban-
cárias instaladas na cidade estão adapta-

das, ao contrário da prefeitura e demais 
prédios públicos onde as adaptações ain-
da não foram realizadas como prevê a lei 
10.098 de 19 de dezembro de 2000 que 
estabelece normais gerais e critérios bá-
sicos para a promoção da acessibilidade 
das pessoas com defi ciência ou mobilida-
de reduzida.

A reportagem do VIROU NOTÍCIA 
foi às ruas e fl agrou casos de total des-
respeito do poder público para com essas 

pessoas. No Conjunto Cristina, um ca-
deirante empurra sua cadeira de rodas em 
plena avenida, já que o passeio não ofe-
rece a mínima condição de uso. No bair-
ro São Cosme uma senhora que faz uso 
de muletas anda na rua, já que o passeio 
também não oferece condições.

“Somos desrespeitados , infelizmente. 
Temos que andar na rua já que os pas-
seios não oferecem condições. Alguns 
motoristas de ônibus fi cam impacientes 

quando vamos embarcar, etc. Só pegando 
fi rme com Deus mesmo”, desabafa uma 
senhora, portadora de defi ciência física 
em uma das pernas, moradora do São 
Benedito, que pediu para não ser identi-
fi cada.

“Tive que assinar minha exoneração 
na rua. Meu direito foi cerceado”, relem-
bra a professora Adriana Soares que em 
2002 assinou os documentos em frente 
ao prédio da prefeitura de Santa Luzia 
que até hoje não oferece condições para 
cadeirantes.

TRANSPORTE PÚBLICO
De acordo com a Rodap – empresa que 

detém a concessão do transporte público 
coletivo na cidade, a frota em Santa Lu-
zia é composta por 337 veículos, sendo 37 
nas linhas urbanas municipais e 300 nas 
linhas intermunicipais (Santa Luzia/BH). 
Dos veículos em operação nessas linhas 
municipais, 92% possuem plataforma ele-
vatória. Para as linhas intermunicipais, são 
52%. A frota está em conformidade com 
o que determinam as NBR 14022 e NBR 
15570, normas que tratam da questão da 
acessibilidade no transporte público urba-
no e intermunicipal.

No Conjunto Cristina, o cadeirante é obrigado a usar a rua já que o passeio é totalmen-
te irregular

Rampa na Escola Jaime Avelar no Bom Destino não está 
de acordo com as normas de acessibilidade

No São Cosme outro flagrante - A senhora anda na rua, 
em meio aos carros, já que a calçada não oferece con-
dições de uso

Calçada na avenida Brasília com vários obstáculos

Fotos: Ramon Damásio
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MãeMãeMãeMãeMãeMãeMãeMãeMãeMãe
princípio de tudo 
sinônimo de amor 

parabéns pelo seu dia !
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Palestra Científica Gratuita

Os Segredos da Longevidade 
com Qualidade -126 anos

Dia 8 -  4ª.feira- 19:30 hs.
Local: Clube São João Batista, 

Praça São João Batista, 138, Santa Luzia

Dr. Augusto Vinholis - Cientista Bio-Médico-USP

“A Terceira Idade deve ser muito bem 
alicerçada para que seja a Melhor Idade.”

Entrada Franca

Mutirão contra a dengue
Moradores do bairro Alto Bela Vista se mobilizam para combater a dengue

Uma manhã de sábado dife-
rente. Centenas de mora-
dores do bairro Alto Bela 

Vista se reuniram e foram às ruas para 
conscientizar a população para comba-
ter a dengue, no dia 26.

A ação que teve o apoio do presiden-
te da Câmara, vereador Pedro de Teco, 
contou com faixas, cartazes e panfl etos, 

além da presença da banda de música 
do projeto “Arte para a Vida”, coman-
dada pelo professor Aramis.

A caminhada teve início no Bairro 
Alto Bela Vista  e percorreu várias ruas 
até o posto de saúde, na Avenida Raul 
Teixeira da Costa, no bairro São Geral-
do, onde houve concentração e distri-
buição de panfl etos.

Fotos: Wanderson Carneiro

CIDADE
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(31) 8794.9936 ou (31) 9142.4420

LIGUE E ANUNCIE!

Gasolina volta a ter mais etanol
Segundo Anfavea, o aumento não prejudica o motor e nem reduz desempenho dos carros

Desde o dia 1º de maio, a gaso-
lina vendida nos postos do pa-
ís voltou a ser comercializada 

com 25% de etanol anidro, e não mais 
20%, como estava em vigor desde 2011. 
A medida foi adotada como um incentivo 
aos produtores de cana-de-açúcar e anteci-
pada pelo governo para ajudar a reduzir o 
impacto do aumento do preço da gasolina, 
registrado em janeiro deste ano.

A medida faz parte de um pacote de 
ações lançado pelo governo federal para 
incentivar a produção de etanol no país, 
que inclui a concessão de um crédito tri-
butário de R$ 1,181 bilhão por ano aos 
produtores, que poderá ser reduzido do 
recolhimento do Programa de Integração 
Social/Contribuição Social para o Finan-
ciamento da Seguridade Social (PIS/Co-
fi ns).

Em outubro de 2011, o governo ha-
via determinado a redução da quantidade 
de etanol anidro misturado à gasolina de 
25% para 20%, como precaução, em fun-
ção das incertezas em relação à safra de 
cana-de-açúcar e ao comportamento dos 
mercados global e interno de etanol.

O aumento de etanol na mistura não 
prejudica o motor dos carros nem reduz 
seu desempenho, segundo a Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea). De acordo com 
a entidade, os motores estão preparados 
para receber gasolina com porcentagem 
média de 22% de etanol, mas existe uma 
margem que permite percentuais maio-
res ou menores. A Anfavea lembra que 
a medida já foi adotada outras vezes e 
que isso não causa problemas nos auto-
móveis.

GERAL

Foto: Divulgação

Mãe,
A vida nos presenteia com pessoas maravilhosas como você, que 
ensinam pelo saber, pelo exemplo e pelo amor incondicional.
Parabéns pelo seu dia!

Vereador Pedro de Teco
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Mães são assim como as fadas, 

são anjos cheios de amor

tão guerreiras no dia-dia 

e delicadas como uma flor.

Mães são assim como as fadas, 

são anjos cheios de amor

tão guerreiras no dia-dia 

e delicadas como uma flor.

HOMENAGEM DE 
ADRIANO DO SÃO COSME,
O VEREADOR DA CIDADE

Porto

Nova Pão Mais
Padaria tradicional da cidade inaugurada no Frimisa

Uma das padarias mais tradicionais de Santa Lu-
zia, a “Pão Mais”, inaugurou uma nova unida-
de no bairro Frimisa, na última sexta,26.

Com mais de mil produtos de fabricação própria, a pada-
ria chega ao bairro Frimisa como uma excelente opção para 
os moradores. São 125 m2 com centenas de opções em pro-
dutos da padaria, confeitaria, além do tradicional espaguete. 
“Sempre comprava na Pão Mais, na Parte Baixa. Agora com 
essa unidade aqui, pertinho de casa, fi ca bem melhor”, disse 
Ana Beatriz, que mora próximo à padaria.

“Temos muitos clientes aqui do bairro Frimisa. Por 
isso a opção em abrir mais uma unidade no bairro, ofe-
recendo as mesmas variedades de produtos da padaria 
da ponte”, afi rmou o proprietário José Xavier, conhecido 
como Zezé.  Ainda de acordo com ele, a nova unidade 
gera vinte empregos diretos. “Com essa nova padaria 
chegamos à marca de cento e cinco colaboradores. Pro-
curamos sempre oferecer produtos de qualidade, com 
bom atendimento, além de aceitarmos encomendas para 
empresas e festas particulares”, completou.

A “Pão Mais” Frimisa, funciona de domingo a segunda, 
de 6h as 22h horas, na Avenida Doutor Ângelo Teixeira da 
Costa, 294 - em frente ao 35º.Batalhão da Polícia Militar.

Fotos: Wanderson Carneiro

CIDADE



Ano 3 - Edição 78 01/05/2013 a 15/05/2013 7

Santa Luzia terá em um só local 
escola técnica e universidade

IFMG será implantado no CAIC Baronesa e deverá atender, inicialmente, cerca de 1.200 alunos

Depois de um longo período 
de negociações com a atual 
administração e o governo 

federal, enfi m, Santa Luzia irá receber 
o IFMG – Instituto Federal de Ciência e 
Tecnologia de Minas Gerais.  

A solenidade de entrega das futu-
ras instalações do campus Santa Luzia 
aconteceu na noite do último dia 18, nas 
dependências do CAIC e contou com a 
presença de líderes comunitários e várias 
autoridades.

O deputado federal Reginaldo Lopes 
(PT), afi rmou que Santa Luzia não pode-
ria fi car sem o campus do IFMG. “Assu-
mimos um compromisso com a cidade de 
Santa Luzia, estive aqui em 2008 e disse 
que, independente do resultado eleitoral, 
eu seria aliado e parceiro da cidade pa-
ra trazer o IFMG. Não 
há outro caminho para 
rompermos o ciclo da 
pobreza se não for pela 
educação. Pela impor-
tância de Santa Luzia, a 
cidade não poderia fi car 
de fora desse projeto”.

O reitor do IFMG, 
Caio Mário Bueno, lem-
brou que a cidade quase 
perdeu o instituto. “A 
comunidade de Santa 
Luzia acompanhou essa nossa jornada 
desde setembro de 2011. Em novembro 
do ano passado, estávamos quase de-

sistindo, quando dei uma entrevista ao 
jornal Virou Notícia, onde relatei que a 

cidade estava perden-
do o IFMG por várias 
questões. Mas com a 
publicação da matéria e 
o apoio da atual admi-
nistração conseguimos 
reverter a situação”. 

Caio disse ainda que 
o IFMG vai funcionar 
como uma escola téc-
nica e uma universida-
de. “Nós estamos hoje 
iniciando aqui em San-

ta Luzia um grande projeto do governo 
federal, que é levar numa mesma escola 
técnica e uma universidade. Um dos ei-

xos tecnológicos que teremos aqui será 
na área da engenharia civil, e, além disso, 
na mesma escola vamos 
formar profi ssionais 
através do Pronatec, co-
mo pedreiros, eletricis-
tas, etc.” Ele lembrou, 
ainda, que apenas em 
investimentos iniciais 
(para a implantação do 
campus) estão previstos 
quase R$ 10 milhões, is-
so sem falar no investi-
mento anual de custeio.

O prefeito Calixto 
fez questão de afi rmar que também pas-
sou por uma escola técnica e atribuiu seu 
sucesso profi ssional aos estudos. “Eu 

passei por uma escola técnica, comecei 
minha vida de pedreiro, depois fi z eletrô-

nica. Tudo que eu tenho 
na vida eu agradeço à 
escola técnica que abriu 
uma estrada que me 
trouxe até aqui. O Ins-
tituto será, sem dúvida, 
a escola do futuro dos 
jovens de Santa Luzia”, 
disse.  

Atualmente o IFMG 
é composto por doze 
unidades onde são ofe-
recidos mais de sessenta 

cursos divididos entre várias modalidades 
de formação inicial e continuada, ensino 
técnico, ensino superior e pós graduação.

Imissão de posse 
O termo de imissão de posse autoriza 

que o IFMG passe a ser proprietário de 
um imóvel 21.690m2, onde fi ca atual-
mente o Caic de Santa Luzia. No entanto, 
em 180 dias o município se comprome-
teu, por meio do documento, a desocu-
par a área utilizada pela Apae e a desa-
propriar parte de três chácaras vizinhas, 
fazendo com que tudo passe a integrar o 
Campus Santa Luzia. Com isso, sua área 
total será de cerca e 35 mil m2.

“em novembro do ano passa-
do, estávamos quase desistin-
do, quando dei uma entrevista 
ao jornal Virou notícia, onde 

relatei que a cidade estava 
perdendo o ifMG por várias 
questões. Mas com a publica-
ção da matéria e o apoio da 

atual administração consegui-
mos reverter a situação”

“não há outro caminho para 
rompermos o ciclo da pobreza 
se não for pela educação. pela 
importância de santa luzia, 
a cidade não poderia fi car de 

fora desse projeto”

Caio Bueno

Reginaldo Lopes

Fotos: Ramon Damásio

EDUCAÇÃO

FLORES, BORBOLETAS
E TUDO MAIS

para as mulheres que 
fazem a vida florescer. 

Às mamães luzienses,
nossos parabéns!

PT

Rua Direita, 750 - Centro / Santa Luzia MG
31.3641.2732 - suzane.gabinete@gmail.com
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O Reitor da Escola Técnica Federal  Prof. Caio Mário, 
vereadora Emilia Alves e o Deputado Federal Reginaldo 
Lopes

As petistas - Cristina Corrêa e a vereadora Suzane Al-
mada

Silvana Santos, Almeida Aparecida ,Tainá Nogueira du-
rante inauguração da nova Pão Mais

O vereador João Binga e Bernardo Faria -  Gerente da 
Rodap

Laura Gonçalves - que completou 90 anos no último dia 
14 - com os dez filhos

Tágila Moreira, Ana Caroline, Glaucon Durães, Caroline 
Leal, Jhonattan Arllen, Júlia Moreira e Fábio Henrique

SOCIAIS

Visite nosso site:
www.bomapore.com.br

www.facebook.com/lvirounoticia

Foto: Rosemeire Gonçalves

Fotos: Ramon Damásio

ANUNCIE: 

(31) 8794.9936

(31) 9142.4420
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O pODer DO “nãO” nas relações entre pais e filhOs

Taciana Santos
Psicóloga, formada pela PUC Minas

tacianassilva@oi.com.br

Desde cedo é relevante uma boa re-
lação entre pais e filhos, pois afeta dire-
tamente o desenvolvimento da criança. 
Educar um filho é uma tarefa difícil, pois 
requer tempo, paciência, carinho e boa 
vontade. A criança necessita de amiza-
de, amor, respeito, mas também precisa 
aprender seus próprios limites para saber 
viver em sociedade. Assim, se é um dese-
jo dos pais que os filhos tenham uma vida 
digna, feliz e segura, é necessário que eles 
façam o seu papel.

Filhos não devem somente receber 
ordens, é preciso dar a eles um pouco de  
privacidade de acordo com a idade. Entre-
tanto, é fundamental que as crianças desde 
os seus primeiros anos de vida aprendam 
a receber o “não”. O que é isto? Muitas 

pessoas associam receber um “não” e dar 
o “não” como negativo, mas, dependendo 
da forma como você o utiliza é extrema-
mente relevante. 

Amar não significa necessariamente ter 
que dizer sim, e com isto, os pais não têm 
paciência, ficam com receio, inseguros na 
hora de educar seus filhos, ficam com pena 
dos mesmos e acabam mimando-os. Estes 
pais são chamados de permissivos, ou se-
ja, permitem que seus filhos façam o que 
querem e fazem de “tudo” para agradá-los.

Crianças que não aprendem a lidar 
com o “não” e a recebê-lo na hora certa, 
certamente poderão tornar-se adultos com 
grandes dificuldades nos seus relaciona-
mentos interpessoais. Geralmente, os pe-
quenos se espelham nos pais, observam 

neles certos comportamentos que conse-
quentemente os repetirão nas suas relações 
pessoais. 

È necessário bastante equilíbrio no tra-
tamento dado aos filhos. Os pais devem  
impor regras/ limites, respeito e disciplina. 
Pode-se dizer que um ambiente familiar 
desajustado, no qual a comunicação entre 
pais e filhos é escassa, a probabilidade da 
criança tornar-se um adulto inseguro, de 
baixa auto-estima e até mesmo agressivo 
é maior. Ao invés de gritar com seu filho, 
dialogue, aponte os erros dele sem o ofen-
der, imponha limites ao mesmo sem ser 
agressivo.

No entanto, o “não” na medida certa é 
de suma relevância na vida de uma crian-
ça, pois ela aprenderá a ter autoconfiança, 

disciplina, autocontrole na fase adulta. O 
não significa respeito, limites, aprendiza-
do, equilíbrio. Infelizmente, os pais de ho-
je têm dificuldades de impor e nem tudo se 
deve fazer aos filhos. Pais que não conse-
guem lidar com seus próprios problemas, 
consequentemente não conseguem ser 
bons pais. Para ficar bem claro: não tem 
regra para educar uma criança, é neces-
sário muita paciência, força de vontade e, 
acima de tudo, muito amor e dedicação. É 
importante que os pais construam um am-
biente familiar saudável, harmonioso e de 
respeito, para que os seus filhos cresçam 
e estejam aptos á viverem em sociedade.

Abraços leitores! 

Taciana Santos

GERAL

Dr. Ângelo Teixeira da Costa, 294 

A MELHOR PADARIA DA CIDADE AGORA TAMBÉM NA FRIMISA 
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para a jovem atleta Maria edu-
arda que segue firme conciliando 
os estudos e treinamentos diários 
visando as competições em 2013. 
Mesmo sem patrocinadores, a atle-
ta, que tem o apoio total da mãe 
e dos amigos, segue, literalmente 
vencendo “barreiras” e conquis-
tando seus objetivos. Continue as-
sim, pequena gigante!

NOTA 10

NOTA 0
para a prefeitura que continua 

sem realizar alguns serviços bási-
cos na cidade, como a limpeza de 
praças e ruas, por exemplo.

na foto, praça em frente ao Ba-
talhão da polícia Militar, na fri-
misa, que assim como várias ou-
tras está literalmente abandonada. 
triste!

Ministério da Saúde prorroga 
vacinação contra a gripe

Quem ainda não se vacinou tem até o dia 10 de maio

O Ministério da Saúde 
anunciou que a campa-
nha de vacinação con-

tra a gripe será prorrogada até 10 
de maio. O órgão recomenda ce-
leridade aos municípios que ainda 
não atingiram a meta de vacinação 
e aconselha, inclusive, o funciona-
mento de postos aos sábados. 

A meta do ministério é vacinar 
80% do público-alvo, composto por 
idosos com mais de 60 anos, crian-
ças de seis meses a dois anos, in-
dígenas, gestantes, mulheres no pe-
ríodo de até 45 dias após o parto, 
detentos e profissionais de saúde. 
Portadores de doenças crônicas do 
pulmão, coração, fígado, rim, dia-
betes, imunossupressão e transplan-
tados também devem se vacinar.

A Região Sul foi a que mais se 
aproximou da meta fixada pelo mi-
nistério, com 60,46% de vacinas 
aplicadas até o momento. A Região 
Nordeste atingiu menor número de 
vacinações, 37,79% do público-al-
vo. Não foram consideradas, porém, 
as vacinas aplicadas em doentes 
crônicos e detentos.

www.facebook.com/lvirounoticia

O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

Anuncie 
Aqui

9142 4420 
ou 

8794 9936

Foto: Divulgação

SAÚDE



Ano 3 - Edição 78 01/05/2013 a 15/05/2013 11

(31) 8794.9936 
(31) 9142.4420

ANUNCIE!

palavra pequena, mas com um 

significado infinito, pois quer dizer 

amor, dedicação, renúncia a 

si própria, força e sabedoria.

Mãe,Mãe,
palavra pequena, mas com um 

O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

GERAL
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para OnDe Vai O DinheirO?

Mário Marra 
comentarista da rádio CBN São Paulo e 

Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia

O comentário que você está lendo não tem a inten-
ção de ser minucioso.

Não me preocupa a exatidão do valor da moeda usa-
da utilizada pela Conmebol e também nem mesmo refi z 
a soma das multas cobradas pela Conmebol.

O objetivo aqui é externar a minha inquietação dian-
te da cara de pau e da falta de transparência de quem 
dirige o futebol por aqui.

A Conmebol arrecadou quase 1 milhão de reais com 
as multas aplicadas na Libertadores.

Não existe a menor dúvida de que é preciso multar, 
valorizar o espetáculo e buscar a disciplina, mas o que 
é feito com o dinheiro?

Quanto ela investe? Como investe?
Conversei com um árbitro e ouvi gargalhadas quando 

li o que o porta-voz da Conmebol, Nestor Benítez, disse.
Entrevistado pelo Estadão, Benítez tentou explicar 

que o dinheiro das multas seria aplicado na arbitragem 
e nas competições sub- 17 e sub-20.

A informação que obtive é que a FIFA já investe na 
arbitragem repassando um dinheiro à Conmebol, mas, 
nem mesmo com a remessa da FIFA a verba dos árbi-
tros aumentou.

Hoje, para um jogo de Libertadores, um árbitro re-
cebe um valor mais baixo do que ele recebe atuando no 
Brasileirão.

A formação dos árbitros não é e nem nunca foi uma 
atribuição da Conmebol.

O que é feito com a verba enviada pela FIFA?
O que será feito com o que tem sido arrecadado pela 

Conmebol?
É possível acreditar nos ventos que fi zeram cair no-

mes fortes e tão suspeitos?
A sensação que dá é de que apenas trocam os 

nomes, o comando, mas os hábitos, o vício continua 
o mesmo.

Mário Marra

ESPORTES

a partir 
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