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EDITORIAL

HORÁRIOS DE ÔNIBUS

Defende essa Bruno
Não se fala de outra coisa a não ser do
fato lamentável, que envolveu o ex goleiro do
Flamengo Bruno a e amante, Eliza Samúdio.
De acordo com a Polícia Civil de Minas,
Bruno é o principal suspeito de ter planejado
o seqüestro e assassinato de Eliza.
O caso tomou conta do noticiário nacional
e internacional, o crime, que chocou o país,
os requintes de crueldade são inaceitáveis.
Muitos falam: “mas ela era prostituta, garota
de programa, etc”, e daí? Nada justifica, Eliza
era um ser humano, que acabara de dar a luz a
uma criança que não tem culpa de nada! Bruno
já freqüentou as páginas policiais dos jornais
inúmeras vezes, tanto aqui em Minas Gerais,
quanto no Rio de Janeiro. Que vergonha, mau
exemplo para a garotada que tinha nele uma
inspiração, Bruno era um ídolo. O capitão do
Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil e
que conta com a maior torcida, levantou ano
passado a taça de Campeão Brasileiro, e hoje,
ostenta uma enorme placa de identificação no
peito, que contém o número de sua ficha na
Polícia Civil. O “garoto” de quase dois metros
de altura, teve oportunidade, saiu da pobreza,
assinou contratos milionários, recebia cerca
de 200 mil reais por mês, e já tinha inclusive
um pré-contrato com o Milan, da Itália, e de
repente, jogou tudo para o alto. Saiu do luxo
para uma cela de 6m . E agora, Bruno? Será
que você consegue defender essa? Que mau
exemplo!
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Quem anuncia fortalece sua marca e fica sempre em evidência.
Venha fazer parte deste Jornal que já é sucesso em Santa Luzia.
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QUADRO DE HORÁRIOS - Vigência 11/09/2009
4105 - Industrial Americano / Belo Horizonte
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Os horários em negrito encerram viagem na Estação São Gabriel
Sábado/Domingo e Feriado: Não opera

CARTA DO LEITOR
Comunidade do Bom Destino pede “socorro”!
O tempo passa e... o ‘seguro’ segurou a antes e assim poder entregá-lo definitivamente
ambulância do Bom Destino em Santa Luzia! aos moradores? É justo criar uma expectativa
A comunidade esperou por tanto tempo tão grande em um bairro que necessita tanto
transporte
como
esse?
a chegada do transporte
urgência e,- Adquira
no de
VALE de
TRANSPORTE
seuum
CARTÃO
ÓTIMO
CIDADÃO
Dona Elisa
entanto, após sua entregaRua
simbólica
noMoreira,
dia 29 15 Centro - Santa Luzia (Luzitur)
Informações: 3516-6000 - www.otimooline.com.br
de junho, a ambulância retornou ao município Moradora do bairro Bom
para que fosse feito seu seguro, deste então Destino
a prefeitura não comunicou nada mais à Sua opinião é muito importante,
comunidade. O que será que aconteceu? Não envie e-mail para:
seria melhor terem feito o seguro do transporte redacao@jornalvirounoticia.com.br

EXPEDIENTE
Jornal Virou Notícia LTDA
CNPJ 11.064.322/0001-10
Endereço: Rua E, 87 - Bairro Duquesa I
Santa Luzia - MG - CEP: 33170-300
www.jornalvirounoticia.com.br

Diretor Geral:
Wanderson Carneiro - 13412 / MG
Reportagem e fotos:
Mário Marra e Wanderson Carneiro
Projeto gráfico, diagramação e impressão:
Alicerce Editora e Encadernação Ltda

Contatos:
Comercial: (31) 9142-4420
redacao@jornalvirounoticia.com.br
O jornal não se responsabiliza pelos
artigos assinados.
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UNIDADE DE ATENDImENTO AO TRABALHADOR DEvERÁ SER INAUgURADA ESTE mêS

APAE INAUGURA CLÍNICA ESPECIALIZADA

A prefeitura de Santa Luzia tra- cou acertado a implantação de uma sendo finalizadas as reformas do imóConheça os represenbalha com políticas públicas volta- agência do SINE para Santa Luzia vel onde funcionará a agência para
tantes da comissão:
das ao bem estar da população. UmaUnidade
que tem um
pólo
industrial muito
melhorEatender
os trabalhadores.
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dos
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Eduardo
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Lucinda
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Fundo Municipal dos de 12 anos e só temos a agraocupacional,
mento ao trabalhador deverá ser ins- Luzia empossou arapia
comissão
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é um SUPLENTE Kelly Cristina Ribeiro
Direitos
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odontologia
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com represen- TRABALHADORES
e
do
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da Criança
política de
trabalho,
emprega
e ren- e do
queAdolescente,
estão fora dotivo,
mercado
para
as
sindicatos,
empresários
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Com aproximadamente
392 m²,
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ao Trabalhador)
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de emendas
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implementar
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de
qualificação
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Soares Meireles,
117 – bairro
EXECUTIVA:
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Deputados
/ Ministério
da Saúde,
mobiliada
Oliveira atenderá
Gabriel entre 50
o desenvolvimento.
das Graças,
representante
da SEDESE,
onde
fiAinda com
segundomos
Kássia,
já estão noFelizmente
município”.em Santa Nossa SenhoraAndréa
verbas de emendas parlamentares da Assembléia Luzia contamos com grandes parceiros, que e 100 pessoas diariamente de segunda à sextaLegislativa / SEDESE – SEGOV / SEAM, Se- reconhecem seu papel social em proporcionar feira, das 08h às 17h.

Sua nova opção em SuprimentoS induStriaiS
Sua nova opção em SuprimentoS induStriaiS
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(31) 3641-0003
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NOVA LEI AGILIZA DIVÓRCIO

Nota 10
A nota 10 desta edição vai
para a APAE, que realiza
um trabalho sensacional
na cidade.
Recentemente foi inaugurada uma clínica de atendimentos especializados, na
sede da entidade, no bairro
Nossa Senhora das Graças. Com certeza será de
grande valia não só para os
alunos, mas como também
para a população em geral.
Parabéns!!!

Nota 0
Nossa reportagem flagrou, na parte baixa da cidade, um caminhão que
presta serviço para a prefeitura, com excesso de lixo.
O curioso é que com a quantidade de lixo que transportava, parte da carroceria do
caminhão ficou tombada.
Que perigo!
Foto: Wanderson Carneiro

Novas regras permitem o fim legal do casamento já no dia seguinte à
separação
A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) do Divórcio, aprovada na quarta-feira, 07 de Julho, no Senado, vai acabar com o desgaste e a culpa que as pessoas sentem por ter acabado com o casamento, além de
eliminar a etapa de separação. Pelas regras atuais, um
casal que decide desfazer a união precisa, primeiro, se
separar para, depois de dois anos, poder se divorciar.
A PEC permite o divórcio direto, pois acaba com
essa etapa de separação e permite que o casal se divorcie em apenas um ato. Desde 2007, o divórcio e a separação consensuais podem ser requeridos em cartório, bastando apenas que as partes estejam presentes,
assistidas por um advogado. Isso só é possível, porém,
quando o casal não tem filhos menores de idade ou
incapazes.
COMO ERA
Era preciso esperar dois anos de separação de fato
e um ano de separação judicial para pedir o divórcio
COMO FICOU
Com a nova lei, o divórcio poderá ser pedido no dia
seguinte à separação.
Até a década de 1970, o casamento era indissolúvel, ou seja, quem casava permanecia com um vínculo
jurídico para o resto da vida. O casal também podia
pedir o desquite, que interrompia os deveres conjugais. A Lei do Divórcio, aprovada em 1977, incluiu
a possibilidade de um novo casamento, mas somente por mais uma vez. Apenas com a Constituição de

1988 foram permitidas novas uniões legais por mais
de uma vez.
DIVÓRCIO PELA INTERNET
Além da PEC, outra proposta que tramita no Congresso visa a facilitar o divórcio. Para reduzir a burocracia, um projeto de lei do Senado permite que os
casais façam o pedido de separação e divórcio pela
internet. Entretanto, só será beneficiado quem não tiver filhos ou tiver apenas filhos menores de idade. A
proposta foi aprovada no ano passado em caráter terminativo no Senado e recentemente pela Câmara dos
Deputados.
Foto: Divulgação

Envie sua
sugestão para o jornal:
redacao@jornalvirounoticia.com.br
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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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INAUGURADO EM SANTA LUZIA O PRIMEIRO
CAC AVANÇADO DE MINAS GERAIS
Ação pioneira vai facilitar o acesso do cidadão luziense aos serviços da Receita Federal
Fotos: ASCOM - PMSL

Inaugurado no dia 07 de Julho, em Santa Lu- zenda Márcio Abreu.
E para alinhar e estreitar essa parceria
zia, o primeiro Centro de Atendimento ao Concom a RFB, o prefeito, Dr. Gilberto, antes da
tribuinte (CAC) da Receita Federal do Brasil.
assinatura do convênio, anunO projeto contou com a
“É uma notícia po- ciou uma medida para viabiliparceria da prefeitura de Santa Luzia, que cedeu as insta- sitiva, e esperamos zar a construção de uma agênem breve, a partir cia da Receita no município.
lações físicas e servidores. A
dos resultados do “Ainda temos áreas no novo
partir de agora o contribuinte
CAC,
avançar para centro, onde já está sendo
que reside em Santa Luzia não
uma agência com- construído o novo Fórum de
precisará ir até à cidade de
pleta da RFB no
Santa Luzia. E a prefeitura vai
Pedro Leopoldo para resolver
município”
ceder um terreno para que a
problemas relacionados à ReReceita possa erguer na cidade
ceita Federal, como o Imposto
de Renda, por exemplo. Medida tomada ante- uma agência completa para atender com mais
riormente, já que Santa Luzia integra a jurisdi- agilidade e conforto quem buscar os serviços da
RFB na cidade”, concluiu o prefeito.
ção de Pedro Leopoldo.
“É uma notícia positiva, e esperamos em
“A partir da inauguração do CAC, os munícipes terão à disposição essa prestação de servi- breve, a partir dos resultados do CAC, avançar
ços aqui em Santa Luzia, dentro da prefeitura, para uma agência completa da RFB no municísem ter que se deslocar até Pedro Leopoldo, pio. E já tendo a poscomo era feito anteriormente. Realmente é uma sibilidade do terreno
conquista para o nosso município. Na segunda fica mais fácil, porque
etapa dessa parceria vamos buscar o cadastro o que impede a Resincronizado, que vai ampliar esses benefícios ceita de aumentar sua
junto à população”, destacou o secretário de Fa- capilarização, muitas
vezes, são recursos. E
havendo a parceria esse impedimento acaba e a possibilidade
de uma nova unidade
surge mais forte”, disse o superintendente
da Receita Federal
do Brasil, Hermano
Visita às dependências do CAC
Lemos de Avellar Ma-

Prefeito de Santa Luzia e o superintendente da
receita assinam termo de cooperação

chado.
Caberá à prefeitura os serviços de recebimento, conferência, e encaminhamento de documentos de pessoas físicas, jurídicas e/ou representantes.
De acordo com a prefeitura, o atendimento
ao público será a partir da última semana de julho. O horário de expediente será de 8h às 17h.
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VIVA SÃO JOÃO – FESTAS TÍPICA

ESCOLAS E COMUNIDADES

A criançada arrastou o pé na festa do colégio Fábia...

Os meses de Junho e Julho ficam mais animados com muita “festança”, as festas juninas e julinas tomam conta da cidade. Com muita alegria,
animação e comidas típicas, algumas escolas e comunidades realizaram
seus “arraiás”.
No mês de Junho, o Colégio Fábia, realizou seu “arraiá”. Os pais e alunos do colégio também aproveitaram a “Festa Country”, a grande atração
ficou por conta do touro mecânico, onde os pais dos alunos participaram
de uma acirrada competição, inclusive narrada pelo locutor Nego Duro.
Uma das escolas municipais mais tradicionais, a escola Santa Luzia
comemorou, no sábado, 10, seus 80 anos com uma bela festa julina na
Fazenda Boa Esperança. Além das apresentações, os alunos puderam se
divertir em diversos brinquedos espalhados pelo local.
Também no sábado, na escola Dona Quita, localizada no bairro Adeodato, o “Arraiá 2010” contou com a colaboração dos alunos. “Aqui além
de enfeitar a escola, os alunos arrecadaram agasalhos para serem doados
às instituições de caridade da cidade”, disse a diretora Kênia Nascimento.
No bairro Gameleira, os moradores comemoraram pela quarta vez
consecutiva, a festa julina, realizada pela “Associação das Amigas”. A
reportagem do VIROU NOTÍCIA acompanhou com EXCLUSIVIDADE
o evento, que contou com apresentação de quadrilha, bingo, barraquinhas
com comidas e bebidas e brincadeiras. Por lá, a animação foi total!
Moradores da Praça Luiz Carlos de Freitas, no Conjunto Morada do
Rio, também arrastaram o pé no último final de semana, a animação foi
total.

... uma das atrações foi o touro mecânico...

Festança bonita da Escola Santa Luzia, na fazenda Boa Esperança...

... em destaque a Rainha Pipoca e o Rei do Amendoin e Rei das Prendas
JC CRIAÇÕES

31 86977118

SERVIS

Detetizadora & Desentupidora

0800-2851926
3390-1926


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

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

... alunos das turmas 107 e 108 durante apresentação
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CAS TOMAM CONTA DA CIDADE
“

ES PROMOVEM ‘ARRAIÁS’“

Na escola Dona Quita a animação foi total...

... alunos se apresentaram com muita alegria...

... o grupo Sol Nascente também animou a festa

Fotos: Wanderson Carneiro

No bairro Gameleira aconteceu pela 4ª vez a tradicional festa junina
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Fotos: Wanderson Carneiro

Tom Nascimento

A todo vapor
Estamos em estúdio a todo vapor para
gravar o vídeo clipe da música Você
Pode, que é uma parceria minha e de
Nito Landau.
A produção de áudio e vídeo é de Paulo
Costa.
Participam das gravações músicos como:
Tininho – Batera, Paulo Costa (O Maitá) Contra-baixo, produção, direção,
arranjos e programações, Johnny Herno – Percussões, Dionatas Rodrigues
– Teclados, Alex – Cavaquinhos dentre
outros.
Além de músicos brasileiros, teremos a
participação de africanos e norte americanos.
O áudio e parte do vídeo estão sendo
gravados no estúdio “Abre Alas” do
parceiro e amigo Paulo Nicolsky.
Pretendemos fazer o lançamento do clipe no inicio de outubro.
Participe você também do vídeo!!!
Entre em contato através dos meus e-mails
abaixo citados ou através do site
www.tomnascimento.com.br
Estúdio Abre Alas Contatos:
31 3641 6717
www.myspace.com/estudioabrealas
Ouça uma das versões da música no
meu site.
“Sei Que Você Pode Fazer Uma Nova
História. Sim Você Consegue. Comece
Agora!”
Tom Nascimento e Nito Landau
Agora também no www.twitter.com/realtommusico
“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

A diretora da Escola Dona Quita, Kênia Nascimento, a vice diretora, Raquel Carvalho, e a designer gráfico, Rosilene Perdigão

Maria Antônia, Guilherme Henrique e Leopoldo Alves durante festa de 5 anos do filho

As alunas do PLANSEQ, Elisabeth Paiva, Maria
S. Ferreira com a instrutora Denise Pimenta

A vice diretora da Escola Santa Luzia, Eliza Guedes, Stella Araújo e a diretora, Adriana Caldeira

Álvaro e a filha Mariana durante festa da Escola
Santa Luzia

Cristopher Araújo e seu pai Oleize Viana na festa da Escola Santa Luzia

Sheila Darlem com a empresária Graziele Barros

Vereador Reginaldo do Gás e sua esposa Maria
Aparecida

Mônica Materiais de Construção
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at Consulte condições FINANCIAMENTO
Fones:
(31) 3641-6516
(31) 3634-0744

JC Criações

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

Foto: ASCOM - PMSL

(31) 33513015

Daisy Binda
INSTITUTO DE BELEZA

(31) 3642-3608
AGENDE SEU HORÁRIO
AV. RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO
Nº 740 - CAMELOS - SANTA LUZIA

CAUTERIZAÇÃO COM ESCOVA

KERATINIZAÇÃO COM

CIDADE

Agenda
Final da I copa feminina
de Santa Luzia, temporada 2010.
Dia : 18/07
Local: Estádio da Frimisa
14h40 - Engenho X São João
Batista (BH)
Jogo festa para entrega das medalhas de terceiro lugar para as
atletas do Engenho.
16h40 - Grande finalíssima
Rio verde X Estrelado
FEST FÉRIAS SANTA LUZIA
2010
A Prefeitura de Santa Luzia convida para o Fest Férias 2010.
Além de oficinas, o evento vai
contar com apresentações de
grupos de danças, musicais e peças teatrais.
O Fest Férias 2010 acontece nos
seguintes locais e horários:
Caic Baronesa – 18/07 – de
13h30 às 17h
Praça da Juventude/Cristina A –
25/07 – de 13h30 às 17h
CRAS/Bom Destino – 01/08 – de
13h30 às 17h
Final da Mini Copa do
Mundo nas categorias Escolinha, Mirim, Infantil e Juvenil.
No próximo sábado, 17, no estádio Vitor Andrade de Brito (Estádio da Frimisa).
Horários: 8h Escolinha, 9h Mirim, 10h Infantil e 11h Juvenil.

Para
anunciar
Ligue!
(31)
9142-4420
8794-9936
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FORMADAS NOVAS TURMAS DO PLANSEQ
216 alunos de Santa Luzia estão qualificados para o mercado de trabalho
Fotos: Wanderson Carneiro

Em cerimônia realizada no disse ter aprendido muito. “SemSesc Laces no dia 07 de julho, a pre tive vontade em aprender
prefeitura de Santa Luzia, atra- serviços da construção civil. Eu
vés da secretaria municipal de já entendo um pouco de pintura,
Desenvolvimento Social, diplo- e o que me chamou a atenção foi
mou 216 alunos que participaram em aprender a colocar cerâmica.
Minha expectatido PLANSEQ
“Eu
não
deixo
nenhuva agora é conse(Plano Setorial
ma
empresa
entrar
guir uma vaga de
de
Qualificaem
Santa
Luzia
e
coemprego no merção).
locar trabalhador de
cado de trabalho,
Denominafora, vocês podem
não só eu, mas
do hoje como
ter certeza disso,
“Próximo Pasquero dar oportuni- todos da minha Dr. Gilberto durante entrevista ao
so”, o progra- dade para essas pes- turma. Fizemos jornal Virou Notícia
ma do Governo
soas que formaram uma boa amizade te é objetivar um mundo melhor.
com os instruto- Somos semeadores de um futuro o
Federal
visa
no PLANSEQ”
res, eles foram qual agora, poderemos traçar nosà qualificação
profissional de trabalhadores per- maravilhosos”.
so desenvolvimento”; destacou.
O formando no curso de auxitencentes às famílias beneficiáEm Santa Luzia o programa
rias do programa Bolsa Família. liar de escritório/almoxarife, Dou- tem a meta de beneficiar mais de
Dentre os cursos oferecidos es- glas Nunes da Silva, representou 500 pessoas, ampliando as oportão: Auxiliar de escritório/almo- os demais participantes, e emo- tunidades de inclusão produtiva e
xarife, pintor de obras, gesseiro, cionado, destacou: “Não importa atendendo a demanda do mercao campo de trabalho, o importan- do por mão de obra qualificada.
azulejista e pedreiro edificador.
O prefeito Gilberto Dorneles,
(PMDB) afirmou que os formandos terão prioridade nas vagas
que serão oferecidas, pelo SINE
Santa Luzia. “ Os formandos terão uma pasta especial no SINE,
já acertamos isso com o pessoal de lá. Eu não deixo nenhuma
empresa entrar em Santa Luzia e
colocar trabalhador de fora, vocês podem ter certeza disso, quero dar oportunidade para essas
pessoas que formaram. Desses
Luiza Gonçalves, Sueli da Cruz, Fernando de Castro e o prefeito Gilberto
216 formandos, vale ressaltar
Dorneles
que a maioria é mulheres, acima
de 40 anos. Estamos resgatando
o valor da vida desse povo. Nós
estamos dando a eles uma proLimpeza de estofados em geral
fissão, sabemos que o mercado
Impermeabilização de estofados
de trabalho, principalmente no
Armários planejados
setor da construção civil, tem
Montagem e desmontagem de móveis
solicitado pessoas qualificadas.
É motivo de muito orgulho, esse
é, com certeza, mais um dia de
muita felicidade enquanto preOrçamento sem compromisso
feito”, disse.
Sueli da Cruz, 41 anos, mo10% de desconto na impermeabilização e
limpeza de estofados, apresentando este
radora do bairro Vila Olga, participou do curso de azulejista e
Av. Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 1226 - Adeodato - Santa Luzia / MG

3642.1199 | 9869.3260
8855.1506 | 9897.9663
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TERMINA EXCLUSIVIDADE DAS
MÁQUINAS DE CARTÕES DE CRÉDITO
COM A NOVA MEDIDA, LOJISTAS PODERÃO OPTAR POR APENAS UMA MÁQUINA PARA
RECEBER TODAS AS BANDEIRAS DE CARTÕES

Fotos: Wanderson Carneiro

Desde o dia primeiro de julho as máquinas
passaram a processar cartões de crédito e débito
de todas as bandeiras. A mudança era uma reivindicação dos lojistas, que pagam aluguel das
máquinas.
As duas maiores empresas
juntas detêm 96% do mercado
de cartões, com mais de 2,3
milhões de aparelhos em todo o Brasil. Em cada venda, o
comerciante ainda deve pagar
à credenciadora uma parte do
valor do produto, estipulada
entre 2% e 5%. E se não bastasse, só recebe 30
dias após a venda. Com a nova regra, comerciantes e compradores devem ser beneficiados,
mas em Santa Luzia alguns preferem manter a
cautela. “Cerca de 70% das vendas aqui na loja
são realizadas com cartões de crédito. A gente
perde de um lado, mas ganha de outro, já que o
recebimento é garantido. Não acredito que essa
mudança irá melhorar as vendas, quero sentir a
tendência do mercado, na prática primeiro. Se,
de repente, eu conseguir uma tarifa mais baixa,
vou permanecer com as duas maiores bandei-

ras, caso contrário, vou optar por aquela que
pratica o menor desconto, porque acho alta a
taxa”, afirmou José Maria de Oliveira, proprietário da Myvest Modas.
Proprietário e sócio do grupo
Foto: Divulgação
de lojas tradicionais da cidade,
Lindomar Ribeiro, acredita que
com a nova medida, as vantagens
serão pequenas. “Tudo o que é
para melhorar no comércio é bem
vindo, mas temos que ter cautela.
Para se ter uma ideia, na nossa
loja mais tradicional, no bairro
Nossa Senhora das Graças, ainda vendemos no
antigo crediário. Os clientes compram, anotam
em uma ficha e retornam à loja para pagar com
30 dias, apesar de eles possuírem os cartões de
crédito. A vantagem de vender com os cartões
de crédito ou débito é que temos a certeza que
iremos receber. Já estamos preparando para a
mudança”.
Ao contrário do irmão, Kelly Ribeiro, proprietária da loja Erva Doce, no bairro Boa Esperança, já aderiu à mudança. “ Um dia antes
dessa medida, eu fechei negociações com as

Maria de Lurdes, proprietária das lojas Malu Magazine e Cravo e Canela

Kelly Ribeiro, proprietária da Boutique Erva
Doce

operadoras, em relação a venda acredito que essa nova lei vai melhorar gradativamente, assim
que as máquinas aceitem todas as bandeiras dos
cartões”.

“

‘SONHOS ROUBADOS’“

TRAMA MOSTRA HISTÓRIA DE AFETOS, DESENCONTROS E AMIZADE
Foto: ASCOM - PMSL

Lançado em Santa Luzia, na noite de terça, 13, na Escola Estadual
Professor Domingos Ornelas, o filme “Sonhos Roubados”, da diretora
Sandra Werneck, que também dirigiu “Cazuza, o tempo não pára”.
O filme totalmente rodado em
duas comunidades cariocas (Curicica e Ramos) - conta a história de

três adolescentes que moram em
uma comunidade carioca, e que
para satisfazerem seus sonhos de
consumo têm que se prostituir.
A contadora de histórias, produtora e atriz pernambucana, Kika
Farias, protagonista do filme, que
atua como “Sabrina”, falou sobre
seu primeiro trabalho no cinema.

“É um caso muito delicado de ser tratado, mas para
mim foi um prazer poder
representar uma dessas meninas da periferia do Rio de
Janeiro, poder dar voz a ela,
já que diariamente várias
garotas são reprimidas pela
sociedade e não têm como
mostrar isso. O longa foi
exibido em Abril, no Rio A atriz, Kika Farias
selho Municipal dos Direitos da
de Janeiro e em São Paulo,
tendo boa aceitação da crítica e do Criança e Adolescente (CMDA) e
público, estou muito feliz em lançar da paróquia de Santa Luzia.
De acordo com Suzane Almao filme agora em Santa Luzia”.
O lançamento do filme, em da, secretária de Desenvolvimento
Santa Luzia teve o apoio da Câma- Social, a prefeitura pretende, no sera Municipal, 1ª. Vara da Infância gundo semestre, exibir o filme nas
e Juventude, CDL, Unopar, Con- escolas e locais públicos da cidade.
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COPA VETERANOS 2010
Competição começa neste final de semana

A COPA DE VETERANOS, promovida pela Liga Municipal de Desportos de Santa Luzia,
(LMDSL) na categoria amador adulto começa neste final de semana, dia 17, e a grande final está prevista para acontecer no dia 04 de Setembro.
A competição terá a participação confirmada
das associações que configurarem na tabela de jogos da 1° fase classificatória em chave única com
(05) cinco associações na chave A.
CHAVE ÚNICA ( A )
GREMIO CRISTINA
GREMIO F. C.
REAL SOCIEDADE
VERA CRUZ
XVI DE MARÇO
A Copa será realizada em (03) três fases:
1° Fase de Classificação;
2° Fase Semifinal (Mata – Mata).
3° Fase Final.

TABELA COMPLETA: FASE DE CLASSIFICAÇÃO / MATA - MATA / SEMI FINAL / FINAL
1° FASE / CLASSIFICATÓRIA – 1ª RODADA – 17/07/2010 – TURNO– SABADO
JOGO 01
CHAVE A
15: 30
VERA CRUZ
X
GREMIO CRISTINA
JOGO 02
CHAVE A
15: 30
GREMIO F.C
X
REAL SOCIEDADE
FOLGA XVI DE MARÇO
1° FASE / CLASSIFICATÓRIA – 2ª RODADA – 24/07/2010 – TURNO– SABADO
JOGO 03
CHAVE A
15: 30
GREMIO CRISTINA
X
GREMIO F.C.
JOGO 04
CHAVE A
15: 30
REAL SOCIEDADE
X
XVI DE MARÇO
FOLGA VERA CRUZ
1° FASE / CLASSIFICATÓRIA – 3ª RODADA – 31/07/2010 – TURNO– SABADO
JOGO 05
CHAVE A
15: 30
XVI DE MARÇO
X
GREMIO CRISTINA
JOGO 06
CHAVE A
15: 30
GREMIO F.C
X
VERA CRUZ
FOLGA REAL SOCIEDADE
1° FASE / CLASSIFICATÓRIA – 4ª RODADA – 07/08/2010 – TURNO– SABADO
JOGO 07
CHAVE A
15: 30
GREMIO CRISTINA
X
REAL SOCIEDADE
JOGO 08
CHAVE A
15: 30
VERA CRUZ
X
XVI DE MARÇO
FOLGA GREMIO F.C
1° FASE / CLASSIFICATÓRIA – 5ª RODADA – 14/08/2010 – TURNO– SABADO
JOGO 09
CHAVE A
15: 30
REAL SOCIEDADE
X
VERA CRUZ
JOGO 10
CHAVE A
15: 30
XVI DE MARÇO
X
XVI DE MARÇO
FOLGA GREMIO CRISTINA

C. DO VERA CRUZ
C. DO GREMIO F,C,

C. DO CRISTINENSE
C. DO CECRIZA

C. DO XVI DE MARÇO
C. DO GREMIO F.C

C. DO CECRIZA
C. DO VERA CRUZ

C. DO GREMIO F.C
C. DO XVI DE MARÇO

TABELA COMPLETA: FASE DE CLASSIFICAÇÃO / MATA - MATA / SEMI FINAL / FINAL
2° FASE / SEME-FINAL MATA-MATA – 1° JOGO 21/08/2010 – SABADO
JOGO 11

15: 30

4° COLOCADO

X

1° COLOCADO

C. DO 4° COLOCADO

JOGO 12

15: 30

3° COLOCADO

X

2° COLOCADO

C. DO 3° COLOCADO

2° FASE / SEME-FINAL MATA-MATA – 2° JOGO 28/08/2010 – SABADO

Os jogos da fase de classificação serão realizados nas datas: 17/07/10, 24/07/10, 31/07/10,
07/08/10, 14/08/10. Os jogos serão realizados aos
sábados nos horários de 15h30, com 20 minutos de
tolerância.

JOGO 11

15: 30

1° COLOCADO

X

4° COLOCADO

C. DO 1° COLOCADO

JOGO 12

15: 30

2° COLOCADO

X

3° COLOCADO

C. DO 2° COLOCADO

3° FASE / FINAL MATA-MATA –1° JOGO ÚNICO 04/09/2010 – SABADO
JOGO 13

15: 30

VENCEDOR DO JOGO 11

X

VENCEDOR DO JOGO 12

C. DO FRIMISA

EMPRESAS OU LOJAS DE SANTA LUZIA
SÓ PAGAM 50% DA VEICULAÇÃO
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Mário Marra
A equipe da rádio CBN
estava reunida. Os narradores Marcelo Gomes, Deva Pascovicci, os comentaristas Álvaro Oliveira, Leonardo Stamillo
e eu batemos um papo sobre a Copa.
Um dos pontos mais discutidos
foi sobre quem mais decepcionou.
As opiniões começaram e alguns dividiram as decepções coletivas e individuais.
Vamos lá
Deva Pascovicci- O narrador da CBN
apontou Brasil e seleções africanas como
as grandes decepções coletivas. Rooney e
Cristiano Ronaldo foram os piores para ele.
Álvaro Oliveira- Álvaro colocou a
Itália como a grande decepção. Cristiano Ronaldo foi o pior para ele.
Natalie Gedra- A repórter das Rádios CBN e Globo esperava mais
da Itália e de Cannavaro. Para ela,
os italianos decepcionaram mais.
Marcelo Gomes- Também narrador da
CBN SP, apontou Fábio Capello como a grande decepção da Copa. Marcelo também destacou o fraco futebol praticado na grande final da Copa.
Leonardo Stamillo- O comentarista
da CBN SP colocou a Inglaterra como
a grande decepção e Rooney, a estrela
do Manchester, como o pior da Copa.
Eu- Também achei Rooney muito abaixo do esperado. A França, na minha opinião, pagou o micão da Copa.
2014- Depois que a Espanha ergueu
a taça, todos os olhares começaram a
apontar para o Brasil, afinal de contas
a Copa de 2014 está muito mais próxima. É inegável que estamos muito distantes da realidade de sediarmos um
Mundial. Não temos nem estádios e nem
estrutura, é necessário entendermos que
a Copa é um evento, e logo depois virá outro grande evento: as Olimpíadas.
Público- Não adianta fazermos bonito
para os olhos do mundo e escondermos
para debaixo do tapete nossas misérias.
Uso errado de dinheiro público só vai
mascarar uma realidade que, mais cedo
ou mais tarde, cobrará caro da sociedade.
É preciso ter juízo no uso da verba pública e olhos abertos para a fiscalização.
Quem paga o pato é sempre o povo!

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

SONHO QUE VIROU
REALIDADE
“
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Projeto ‘Atleta do Amanhã’“completa 8 anos

Fotos: Wanderson Carneiro

Comemoração do aniversário de 8 anos do projeto Atleta do Amanhã

Um sonho que virou realidade. Quando era secretário de
esportes, o atual vice prefeito
Aguinaldo Campos colocou em
prática seu sonho, ele criou o
“Atleta do Amanhã”. Um projeto que tem como objetivo não
apenas formar atletas, mas principalmente cidadãos. O tempo
passou, milhares de crianças e
jovens aderiram ao projeto, que
acaba de completar oito anos.
No sábado, dia 10, alunos,
pais, monitores, além do secretário de esportes comemoraram
o oitavo aniversário, a festa, que
teve até bolo de aniversário, foi
realizada na quadra dos Camelos, na parte alta da cidade. As
atividades aconteceram também
nos outros 26 núcleos do projeto.
Participante do projeto há
seis anos, Igor Oliveira, 15, morador do Córrego das Calçadas,
afirma que o “Atleta do Amanhã” mudou seu comportamento. “Desde quando comecei a
participar do projeto, mudei mi-
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Igor Oliveira participa do
projeto há 6 anos

nha maneira de agir com os co4.800 crianças. Com certeza valegas da escola, com meus pais,
mos alcançar a nossa meta de 8
passei a ficar mais tranqüilo,
mil crianças até 2012”, finalizou.
enfim, meu convívio com todos
O projeto Atleta do Amanhã
melhorou bastante”, disse.
assiste hoje no município cerca
Agnaldo Roberto, morador
de 4500 jovens de 7 a 17 anos
do bairro Adeodato, é pai dos gêde idade. Para participar, os inmeos Matheus e Daniel de Oliteressados devem procurar o
veira, segundo ele, depois que
núcleo do projeto mais próximo
os filhos passaram a freqüentar
de casa com certidão de nascio projeto, as mudanças já são vimento ou carteira de identidasíveis. “Meus filhos melhoraram
de, comprovante de endereço,
o comportamento em casa, além
declaração escolar e uma foto 3
disso, passaram a gostar de futex 4. Mais informações pelo tebol, isso me deixa muito feliz”.
lefone 3641-5838 na secretaria
O secretário de Esportes José
municipal de Esporte.
Carlos de Souza, falou sobre
a data. “Pra nós, é motivo de
muito orgulho comemorar esse oitavo ano do projeto juntamente com os pais e os alunos.
Tudo começou com um sonho
do vice prefeito, Aguinaldo
Campos, que ele colocou em
prática e deu certo. O Atleta do
Amanhã é hoje uma realidade, Agnaldo Roberto com seus filhos,
temos 27 núcleos com cerca de Matheus e Daniel de Oliveira
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