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Erros de português terão maior rigor no Enem 2013
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EDITORIAL
Levando tudo na brincadeira
ou caiu no descrédito?
A justiça eleitoral acaba de cancelar um milhão e trezentos mil títulos
de eleitores que, sequer, justificaram
suas ausências nas últimas três eleições. Segundo o TSE, apenas 10,27%
dos eleitores faltosos procuraram regularizar a situação. O brasileiro tem
sempre o hábito de reclamar de tudo,
principalmente dos políticos. Mas,
convenhamos, o cidadão abre mão
do direito de votar, que, sem dúvida,
é uma arma importantíssima que tem
para, quem sabe, um dia mudar a situação da política brasileira, e simplesmente, nem comparece à justiça eleitoral para justificar a ausência nas três
últimas eleições.
Vamos refletir: se o cidadão não
justificasse a ausência em uma eleição
até “passaria batido”, mas três? Aí já
é demais! Enquanto milhares têm seus
títulos cancelados, outros milhares fazem o que querem com o povo. Os políticos, com raríssimas exceções, continuam governando como querem. O
país sofre com corrupção, lavagem de
dinheiro, enriquecimento ilícito, dinheiro na cueca e por ai vai. Enquanto
isso, o brasileiro leva as eleições como brincadeira, ou parece ter caído no
descrédito para com os políticos e a
política de uma forma geral no nosso
país.
É preciso abrir os olhos e pedir a
protetora da visão, Santa Luzia, para
que continue olhando por aqueles que
realmente fazem valer seu direito de
cidadão, que tenta escolher o “menos
pior”, confia o voto, acompanha, fiscaliza e cobra, na esperança por dias
melhores. Viva o Brasil, o país do faz
de conta!
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Erros de português terão maior rigor no ENEM 2013
Foto: Divulgação

O

Ministério da Educação
anunciou alterações no edital
deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tornando-o
mais rigoroso. Uma das medidas é que as
redações com inserções indevidas serão
zeradas. Outra mudança prevê que serão
aceitos apenas desvios gramaticais excepcionais e que não caracterizem reincidência. Antes, eram permitidos "escassos" desvios.
A correção das redações será mais
rígida. A expectativa é que uma a cada
três redações irá para um terceiro corretor, antes o índice era aproximadamente
21%. Isso ocorrerá quando houver uma
discrepância de mais de 100 pontos entre as notas dos dois primeiros corretores.
No ano passado, a discrepância tinha que
ser de mais de 200 pontos para que fosse
encaminhada a um terceiro avaliador.
O edital também prevê maior rigor
para os corretores, que terão mais horas
de capacitação e serão acompanhados e
avaliados. Eles poderão ser dispensados
inclusive durante a correção.
Outra novidade é que será divulgado
no cartão de inscrição um telefone pelo

Anuncie Aqui
(31) 9142 4420
ou

(31) 8794 9936

Diretor Geral:
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qual candidatos com alguma condição
especial (gestantes, pessoas com deficiência) serão orientados. Essa edição trará
também dois modelos de prova com letra
maior - uma com fonte tamanho 18 e outra 24.
Os candidatos com renda mensal
per capita de até 1,5 salário mínimo estão isentos da taxa de inscrição. Antes,
eram isentos apenas aqueles com renda

de até um salário mínimo per capita. Os
estudantes de escolas públicas continuam
sem ter de pagar pela inscrição.
As inscrições começaram no último
dia 13 e vão até o dia 27 de maio. Os candidatos podem pagar a taxa de inscrição
até o dia 29 de maio. As provas serão
aplicadas nos dias 26 e 27 de outubro. Os
portões serão abertos às 12h (horário de
Brasília).

GERAL

Ano 3 - Edição 79 16/05/2013 a 31/05/2013

3

Justiça cancela 1,3 milhão
de títulos eleitorais
Medida foi tomada por faltas injustificadas nas últimas três eleições

O

Foto: Divulgação

Tribunal Superior Elei-

salários de função ou emprego público

toral (TSE) confirmou o

e obtenção de certos tipos de emprésti-

cancelamento de mais de

mos. Também complica a investidura e

1,3 milhão de títulos. São de eleitores

nomeação em cargo público e renova-

que não justificaram a ausência nas

ção de matrícula em estabelecimento

últimas três eleições. Segundo o TSE,

de ensino oficial ou fiscalizado pelo

apenas 10,27% dos eleitores faltosos

governo.
Quem perdeu o título deve pro-

procuraram regularizar a situação.
O prazo para justificar a ausência

curar um cartório eleitoral para rea-

terminou no dia 25 de abril. Segundo

tivar o registro. O documento pode

o TSE, 1,5 milhão de eleitores estavam

ter o mesmo número do cancelado.

com a situação pendente e apenas 155,6

É necessário apresentar documento

mil procuraram a Justiça Eleitoral.

de identificação, comprovante de re-

O cancelamento do título pode im-

sidência e preencher o Requerimento

pedir a retirada de passaporte ou car-

de Alistamento Eleitoral, além de pa-

teira de identidade, o recebimento de

gar eventuais multas.
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Não fique
de fora. Aberto para toda a Igreja.

Invista na sua FAMÍLIA.

ENTRADA FRANCA

Louvor: Ministério voz profética
Igreja Batista Betesda

“Eu e minha casa serviremos ao Senhor” Js 24:15
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DIA 25 14:30 e 19:30h
DIA 26 10:00 e 18:00h

Venha receber uma palavra de Deus para sua Família

Preletores:
Pastor Estevam Fernandes de Oliveira
1ª Igreja Basta de João Pessoa-PB

Pastor: Sérgio Eustáquio Moreira
Igreja Presbiteriana B. Castelo-BH

ANUNCIE: 8794.9936 OU 9142.4420

Pastor Antonio José Ferreira
Igreja Basta Betesda – Santa Luzia-MG
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Super 8 Santa Luzia
Marca chega ao Brasil para ser líder de mercado no segmento com promessa de tarifas competitivas e
instalações modernas
Fotos: Divulgação EmCorp

Dan Fonseca

C

om investimentos de R$ 19
milhões, a EmCorp Empreendimentos e Incorporações,
iniciou, no último dia 7, a venda do segundo hotel Super 8 na América Latina, maior rede de hotéis econômicos do
mundo. O evento de lançamento aconteceu nas dependências da Casa Amarela
Imóveis e contou com a presença de vários investidores.

Super 8 Fachada

O Super 8 Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, conta com
espaço para eventos e 100 apartamentos
de 16,2 m² (sendo 8 com acessibilidade),
equipados com TV de tela plana 32″ com
canais a cabo, ar condicionado, internet
wi-fi e estacionamento gratuitos. A expectativa é que a tarifa média de hospedagem gire em torno de R$ 148. A previsão de entrega do empreendimento é

abril de 2014. Unidades serão vendidas
com preços a partir de R$ 198.888,88 mil
e investidores terão retorno anual estimado em 11%.
Para Dan Fonseca, presidente da
EmCorp, o Super 8 Santa Luzia deve
repetir o sucesso do primeiro hotel da
marca lançado em Lagoa Santa no fim do
ano passado e com entrega prevista para
setembro. Os apartamentos foram 100%
comercializados em apenas uma semana.Segundo ele, o projeto do Super 8 se
diferencia das outras redes globais, por
vários fatores, entre eles, a padronização.
“Quando pensamos em um hotel econômico, nós desenvolvemos um produto
que um hóspede de qualquer nível, quando passar pelo Super 8 tenha vontade de
voltar. O que começou como uma brincadeira carinhosa ficou séria, nós criamos o primeiro hotel econômico cinco
estrelas no mundo. Ele tem o tamanho de
um apartamento econômico, mas a sensação que você tem quando está dentro
é algo incrível. Nós fomos ao limite, ao
extremo, padronizamos o prédio, ou seja,
todos serão idênticos, com cem apartamentos, área de lobby, enfim, tudo igual”,
completou.
O empresário no ramo de combustíveis, José Abel da Silva, proprietário do

Posto São Cristóvão, esteve no evento, e
segundo ele, a chegada do Super 8 na cidade impulsiona ainda mais os negócios
em Santa Luzia. “Acredito que com a
chegada do hotel, a economia local fica
aquecida, valoriza a região, além de gerar
empregos diretos e indiretos. É um investimento que vale a pena”, disse.
Todos os hotéis da marca Super 8,
inaugurados no Brasil, irão “adotar” entidades que dão apoio as comunidades
locais. O Super 8 Santa Luzia irá ajudar
o Abrigo Aconchego do Céu, que recebe
crianças que sofreram maus tratos. Toda
a renda obtida, através de ação social no
evento de lançamento foi doada. Os representantes do abrigo estiveram presentes ao evento e aprovaram a iniciativa.
SUPER 8 – A origem do nome surgiu
em 1974, quando uma dupla de empreeendedores decidiu fundar um hotel. Eles
tinham um número em mente: 8,88. Esse
seria o valor do preço da hospedagem na
época e a inspiração para o nome da rede de hotéis econômicos que teve início
nos Estados Unidos, passou pela Canadá,
China e agora chega ao Brasil.
Mais informações sobre a venda de
apartamentos Hotel Super 8 Santa Luzia
no telefone 0800 880 0000 ou pelo e-mail
info@super8.com.br
Foto: Wanderson Carneiro
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Inglês ou Espanhol?
Línguas mais influentes do mundo podem render bons salários
Fotos: Ramon Damásio

S

aber inglês nos dias atuais é de do com a região, a qualidade do método
fundamental importância. O de ensino diferenciado faz com que os
inglês é a língua usada nas via- alunos aumentem o leque de oportunidagens, nos negócios, na comunicação com des não só profissionalmente, mas tamo mundo.
bém para realizar uma viagem, fazer um
Convivemos no nosso dia a dia com intercâmbio, enfim, o inglês abre portas”,
uma série de palavras em inglês, perce- disse.
bemos então a importância e a influência
Santusa afirma que uma criança alfadesse idioma em nossa cultura. Shopping betizada já está apta para começar a freCenter, jeans, fashion, designer, delivery, qüentar um dos oito cursos oferecidos.
fast food, e-mail, happy hour são alguns “Costumo dizer para as pessoas nunca
exemplos de palavras que usamos todos deixarem pra depois, tem que começar,
os dias. Além disso, pesquisas salariais a partir daí perde o medo e adquire conrevelam que o salário de uma pessoa que fiança, seja uma criança ou uma pessoa
tem um segundo idioma é de 30% a mais da melhor idade, sempre é tempo de
em relação ao salário de outra que tenha aprender”, completa.
apenas um idioma.
“Quanto mais conhecimento, melhor.
Em Santa Luzia há pouco mais de Os alunos estão cada vez mais interessaum ano, o curso Luziana Lanna Idiomas dos no mercado de trabalho promissor,
é uma boa opção para quem quer apren- além de conhecer novos lugares, eles
der um segundo idioma,
acabam adquirindo, haquem garante é Santusa
bilidades que serão imCarvalho, franqueada
portantes para o resto
“Costumo dizer para as pessoexclusiva na cidade.
da vida”, afirma Lilian
as nunca deixarem pra depois,
“Realizamos uma pesRejane, uma das profestem que começar, a partir daí
quisa de mercado que
soras da unidade.
perde o medo e adquire conapontou Santa Luzia coA aluna Luana Sanfiança”
mo uma cidade promistos, 24 anos, frequenta
Santusa Carvalho
sora pelo seu potencial,
os cursos de inglês e
perspectiva de cresciespanhol há seis meses.
mento e com muitos jovens. Por conta Ela sempre teve o sonho de aprender uma
disso, implantamos a escola aqui. Além segunda língua, e quer aproveitar os evendo preço diferenciado, ajustado de acor- tos como a Copa das Confederações e Co-

Alunos aprendem com método exclusivo Luziana Lanna

Os proprietários - Santusa e Roberto

pa do Mundo, no Brasil, para colocar em
prática o que aprendeu até agora nos cursos. “Quando criança via os professores
de inglês e ficava deslumbrada. Sempre
quis estudar outros idiomas. Aqui no Luziana Lanna Santa Luzia, além do preço
ser bem mais acessível do que em outros
cursos, a proximidade de casa, aliada ao
material didático e o método diferenciado
do curso, fez com que eu me apaixonasse
mais ainda por esses dois idiomas. Quero
trabalhar fora do país, conhecer a Inglaterra e a Espanha, vou aproveitar bem esse
aprendizado aqui para colocar em prática
lá fora”, disse.

Lilian Rejane - Professora

Além do inglês, a unidade Santa
Luzia oferece mais oito cursos: Espanhol, Italiano, Francês, Japonês, Chinês, Árabe, Alemão e Português para
estrangeiros. São duas horas semanais,
para qualquer idioma, podendo ser duas vezes na semana, com duração de
uma hora cada, ou, uma vez na semana
com duração de duas horas seguidas.
Quem quiser fazer uma aula experimental, sem custo, basta ligar para o
número 3637-2581 e agendar. A escola
de idiomas Luziana Lanna em Santa
Luzia, fica na Avenida Brasília, 1.432,
São Benedito.

6

SOCIAIS

Ano 3 - Edição 79 16/05/2013 a 31/05/2013
Foto: Wanderson Carneiro

Ingride, Bianca, Patricia e Ana Cecilia

Foto: Wanderson Carneiro

O proprietário da Casa Amarela Imóveis - Marcos Ribeiro, Janaina Favato e Dan Fonseca
Foto: Ramon Damásio

Adriana Souza

Foto: Wanderson Carneiro

Abel, Adelmo, Gustavo e Wellington Amaral

Foto: Ramon Damásio

Luana Santos e Lilian Rejane - Aluna e professora do
Luziana Lanna Santa Luzia

ANUNCIE:
(31) 8794.9936
(31) 9142.4420

Os repórteres - Ramon Damásio e Ivanildo Santos (Xerife) no estádio Independência

Visite nosso site:
www.bomapore.com.br

www.facebook.com/lvirounoticia
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18 de maio - Todos contra
o abuso
Data mobiliza sociedade a proteger crianças e adolescentes

Foto: Arquivo Pessoal

O

Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-juvenil foi criado em 18 de maio de
2000 pela Lei Federal nº 9970/00,
com o objetivo de mobilizar e convocar a sociedade brasileira a proteger
suas crianças e adolescentes. A data
foi escolhida em razão do crime conhecido como “Crime Araceli”, nome de uma menina de oito anos de
idade. Araceli Cabrera Sanches foi
drogada, espancada, estuprada e assassinada em Vitória (ES), em 1973,
por membros de uma família tradicional capixaba. Os autores
desta violência nunca foram punidos.
Desde então, todos os
anos a data é marcada por
solenidades e apresentação de ações de órgãos
públicos e da sociedade
civil no combate a esta grave
violação de direitos humanos.
O Dia Nacional de Combate
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes
vem manter viva a memória
nacional, reafirmando a responsabilidade da sociedade brasileira em
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NOTA 10
Para a Guarda Municipal de
Santa Luzia que vem prestando
relevantes serviços à comunidade
luziense. Apesar do pouco aparato e do baixo salário, os GM´s não
medem esforços e estão sempre
prontos para atuar.

NOTA 0

garantir os direitos de todas as
crianças e adolescentes, como afirma a vereadora
Suzane Almada (PT).
"Muitas pessoas desconhecem a proposta
de ‘18 de maio’. Mas
ainda: o medo, os tabus,
os mitos e preconceitos
dificultam o enfrentamento do abuso e da exploração
sexual de crianças e adolescentes.
Todos nós – família, escola, sociedade civil, legisladores, governos,
entidades, igrejas, universidades,
mídia – devemos assumir
um desenvolvimento

da sexualidade de crianças e "adolescentes de forma digna, saudável e
protegida", disse.
Disque 100
Por meio do telefone 100, o usuário pode denunciar violências, colher
informações acerca do paradeiro de
crianças e adolescentes desaparecidos, tráfico de pessoas – independentemente da idade da vítima – e obter
informações sobre os Conselhos Tutelares.
O serviço funciona diariamente de
8h as 22h, inclusive nos finais de semana e feriados. As denúncias recebidas são analisadas e encaminhadas
aos órgãos de defesa e responsabilização, conforme a competência, em
um prazo de 24h. A identidade do
denunciante é mantida em sigilo absoluto.

Para o Mega Space que continua desrespeitando a Lei do
Silêncio e tirando o sossego dos
moradores vizinhos ao centro de
eventos. Toda quinta feira é a mesma coisa: carros de som tocando
funk, no volume máximo, com letras pornográficas até a meia noite. Será que alguma “autoridade”
poderia tomar alguma providência já que os proprietários do local não fazem nada para respeitar
a lei? Ou a cidade realmente não
tem lei? Absurdo!

Aconteceu?
O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

Ligue e anucie
(31) 8794.9936
(31) 9142.4420
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Mário Marra
AS ENTRELINHAS DE FELIPÃO
A lista é boa.Óbvio que alguns nomes são e deveriam ser
questionados, mas é possível vislumbrar uma boa seleção.
A não convocação de Ronaldinho Gaúcho dominou as
redes sociais antes, durante e após a leitura da lista.
É preciso destacar que o rendimento dele com a camisa
da seleção é abaixo do esperado.Felipão tinha duas opções:
apostar em Ronaldo e confiar na sua capacidade como treinador de trabalhar em campo com ele seria uma boa opção
para um técnico que gosta do campo, do grupo e se sente
desafiado.
A outra opção é fazer o óbvio e deixar Ronaldo fora da
lista.
É justificável a exclusão de Ronaldo e de Kaká, mas a
ausência deles me permite imaginar que o treinador da seleção optou pelo cômodo e desprezou o que todos temos visto.
O treinador da seleção acabou valorizando ainda mais o
trabalho de Cuca com Ronaldo.
Ronaldo rende com Cuca, mas Felipão não mostrou ha-

bilidade suficiente para extrair tudo do camisa 10 na seleção.
Se olharmos para o rendimento de Ronaldo com Felipão,
o treinador não merece críticas.
Entretanto, e se lembrarmos que estimular e encaixar os
jogadores nas funções são atribuições do treinador? Felipão
sabe o que fez e não quis pagar para ver.
O treinador da seleção pode ter levado em consideração
o discurso de pátria de chuteiras e ter Ronaldinho jogando
os amistosos no Maracanã e depois na Arena do Grêmio é
ter certeza de vaias e consequente afastamento do torcedor.
E Ramires? Encaixar a ausência dele na pasta das indisciplinas por ele não se apresentado em Londres é abrir mão do
melhor arranque e da possível melhor dupla de volantes dos
últimos tempos: Ramires e Paulinho.
Bernard foi uma boa surpresa, mas acho difícil ver o atacante atleticano jogar.
Bernard é cumpridor de funções, mas Lucas, Hulk (que é
sempre bom lembrar: joga pelos lados do campo) e Neymar

têm a preferência do treinador.
Discordo da convocação de Júlio César, mas entendo que
mesmo o goleiro tendo caído com o QPR, Felipão tem preferência por ele.
David Luiz e Jean são atletas que podem fazer mais funções em campo e Felipão sacou Adriano da lista por acreditar
em Jean no lado e no meio.
Felipão não só leu a lista como passou recados, a convocação foi de nomes para um esquema.
Se o time render e vencer, o esquema estará consagrado
e ele correrá o risco de se tornar apenas mais um refém do
esquema adotado.
Se o time fracassar, será desafiado a trabalhar duramente
e não sei se ele está mesmo tão disposto a isso.

Mário Marra
comentarista da rádio CBN São Paulo e
Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia

OPORTUNIDADE

Vende-se lote no
bairro Liberdade
Área de 252 m². Ótima localização!

a par

tir

,99
R$99 .

Promoção válida para o mês de maio ou enquanto durar o estoque.

unid

Bairro com água, luz, asfalto, esgoto.
R$ 35 mil + prestações de R$ 623

Contato: 7500-3288

