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SANTA LUZIA TERÁ UM DOS 
MELHORES AUTÓDROMOS DO ESTADO

FÓRMULA TRUCK E STOCK CAR JÁ ESTÃO CONFIRMADAS PARA 2011

FESTIVAL 
GASTRONÔMICO 

‘BOTECO EM CENA’ 
MOVIMENTA BARES 

E RESTAURANTES DA 
CIDADE.
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Santa Luzia é a “bola da vez”

Dias úteis
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Partidas Rua Maria Augusta: Dias úteis - 06:30 - 06:50

QUADRO DE HORÁRIOS - Vigência  11/03/2010

4155 - Imperial / Belo Horizonte

4165 - Padre Miguel / Belo Horizonte

Horários partidas de Belo Horizonte:17:35 - 18:20.

VALE TRANSPORTE - Adquira seu CARTÃO ÓTIMO CIDADÃO 
Rua Dona Elisa Moreira, 15 Centro - Santa Luzia (Luzitur) Informações: 3516-6000 - www.otimooline.com.br

Sou moradora do São Benedito e que-
ria que publicassem minha reclamação no 
jornal. Está cada dia mais difícil conseguir 
ser atendida no PA do São Benedito. Quase 
todos os dias faltam médicos especialistas. 
Semana passada precisei de atendimento no 
PA e fi quei mais de três horas aguardando 
pra ver se chegava um médico. E depois de 
muito custo quando o médico chegou me 
atendeu na maior falta de educação. Nem 

perguntou o que estava sentindo, já foi logo 
mandando fazer raio x. Que vergonha nos-
sa cidade tem um médico como prefeito, ele 
bem que poderia dar um jeito na saúde. Es-
tou indignada com essa situação.

M.G.T
Moradora do São Benedito

cArtA Do leitor

Sua opinião é muito importante, 
envie e-mail para:
redacao@jornalvirounoticia.com.br 

Quem é luziense ou mora na cidade há pe-
lo menos 20 anos irá se lembrar do tempo em 
que a Avenida Brasília, no São Benedito, era 
apenas uma avenida estreita, de poucos co-
mércios, como o Supermercado do Mauro, a 
Drogananda e algumas residências. A Aveni-
da das Indústrias e a MG 020 eram vias pre-
cárias de acesso à capital mineira. A cidade 
tinha poucos bairros e alguns veículos. Hoje 
esse quadro mudou totalmente: Santa Luzia 
tem mais de 100 bairros, a Avenida Brasília 
está repleta de lojas que empregam mais de 
4 mil trabalhadores, o comércio oferece mi-
lhares de opções aos moradores, na Avenida 
das Indústrias, mais precisamente no bairro 
Vila Olga, o comércio também progrediu, os 
veículos tomaram conta das vias da cidade, e 
por ai vai.

Podemos dizer que o progresso chegou 
com tudo em Santa Luzia, apesar de algumas 
complicações que vêm juntas com ele: falta 
de vagas para estacionar, trânsito carregado, 
passeios tomados por mercadorias expostas 
pelo comércio, etc.

Provas de que a cidade é a “bola da vez” 
são constantes: recentemente o governo do 
Estado, liberou R$ 4,5 milhões para recape-
amento de 31 vias em torno da Cidade Ad-
ministrativa, apesar de todas as difi culdades, 
o prefeito Gilberto Dorneles  já conseguiu 
calçar mais de 30 ruas em diversos bairros da 
cidade, além da retomada das obras da Ave-
nida Senhor do Bonfi m que está avançando e 
bem. Para contribuir com o avanço da cidade, 
o empresário e ex-prefeito Calixto, está perto 
de realizar um sonho de mais de 20 anos, o de 
ter um autódromo no Mega Space. Com uma 
visão de futuro, ele concedeu uma entrevista 
ao VIROU NOTÍCIA, onde conta como tudo 
começou.

Ações como as do governo do Estado, do 
prefeito Gilberto e do empresário Calixto, nos 
renovam as esperanças, apesar de ter muito 
que melhorar, é verdade, que Santa Luzia está 
no caminho certo e vai crescer muito mais.

PROPAGANDA NO VIROU NOTÍCIA FAZ A DIFERENÇA!

Grupo de Pagode

Contatos:
(31) 8733-1974

 rodrigocarlos@grupokentrenos.com.br
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TELEBRÁS ANUNCIA AS 100 CIDADES QUE 
TERÃO INTERNET RÁPIDA AINDA EM 2010

SANTA LUZIA ESTÁ NA RELAçÃO
O presidente da Telebras, Ro-

gério Santana, anunciou no dia 26 
de Agosto, no encerramento do 
Fórum Brasil Conectado, a relação 
das cem cidades que terão acesso à 
internet rápida até o final de 2010. 
No total, nesta primeira fase, serão 
atingidas mais de 14 milhões de 
pessoas.

O valor cobrado pelo uso da 
internet rápida será de R$ 35 ao 
mês, com a possibilidade de ha-
ver redução (se houver redução 
de impostos). A velocidade míni-
ma disponível será de 512 kbps. 
Segundo Rogério Santana a pre-
visão para 2011 é de que mais 
1.063 cidades serão atendidas e 
até o final de 2014 o processo 

será concluído em todo o país. 
CRITÉRIOS DE ESCOLHA 

Entre os critérios para a defini-
ção das cidades estão a existência 
de redes de fibra ótica, a proximi-
dade de até 50 km com os POPs 
(pontos de presença), municípios 
com menor densidade de banda 
larga e com menor Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH), 
áreas urbanas pobres e densamen-
te povoadas, além de áreas rurais e 
regiões remotas.

Entre as 100 primeiras cidades 
que serão cobertas pelo Plano Na-
cional de Banda Larga (PNBL) na 
região Sudeste está Santa Luzia. 
Para o secretário de Governo, Vi-
cente de Paula, a implantação do 

serviço em Santa Luzia irá pro-
porcionar a inclusão digital na 
cidade. “A medida vem em sin-
tonia com a política de governo, 
que visa proporcionar a inclu-
são digital dos cidadãos 
luzienses, indepen-
dente de sua classe 
social.”

Além de Santa 
Luzia, as cidades 
mineiras de Barba-
cena, Juiz de Fora, Conse-
lheiro Lafaiete, Ibirité, Sabará, 
Uberaba e Ribeirão 
das Neves também 
terão acesso à in-
ternet rápida até o 
final de 2010.

PRODUTOS E 
SOLUÇÕES 

PARA LIMPEZA

Visite nossa loja para conhecer os mais
variados produtos de limpeza e utilidades.

Rua do Comércio, 302-Ponte -3641-2825
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Nascido em Taquaraçu de Mi-
nas, e criado em Santa Luzia, o 
artesão Evaldo Masal de 42 anos, 
morador do bairro São Geraldo 
começou a gostar de artesanato 
logo na infância, quando produzia 
colares e pulseiras. Evaldo tam-
bém já trabalhou com sementes e 
fibras naturais, além de produzir 
vários quadros, que segundo ele, 
estão espalhados em vários can-
tos do mundo, incluindo Portugal, 
Itália e Estados Unidos.“Gosto de 
criar, estou sempre criando peças 
diferentes, mas meu sonho sempre 
foi trabalhar com vidro, mas sem-
pre pensava que só iria conseguir a 
partir do momento em que eu tives-
se capacidade para cortar uma peça 

de vidro com facilidade, e então  eu 
mesmo produzi uma máquina de 
corte, e hoje chego a cortar até 60 
garrafas em uma hora”.
Evaldo lamenta a falta de espaço 
e incentivo para expôr as obras. 
“Hoje em Santa Luzia, só temos a 
estaçãozinha, no centro de cultura, 
como local para mostrar nosso 
trabalho. Deveria haver mais 
empenho por parte da secretaria 
de Cultura e Turismo para com os 
artesãos. Já tentei  propor uma feira 
de arte anual, com a presença de 
artistas de Santa Luzia e outros de 
fora da cidade, o que movimentaria 
a cidade, mas infelizmente ainda 
não aproveitaram minha ideia”.
Atualmente Evaldo trabalha como 

garçom, e há quatro meses criou uma 
escola de arte, que funciona com 
aulas aos sábados, das 10h ao meio 
dia, onde crianças de idades entre 9 e 
11 anos aprendem a produzir várias 
peças através de material reciclável. 
“Pretendo aproveitar esse espaço 

para implantar aulas de pintura, de 
violão, enfim, quero envolver mais 
as pessoas”.
Quem quiser participar da escola 
de arte, basta entrar em contato 
com Evaldo, através do telefone 
3641-1366.

ARTE QUE IMPRESSIONA
ARTESÃO ENSINA CRIANçAS A PRODUZIREM OBRAS DE ARTE

O artesão e os alunos durante aula

Artesanato feito com produtos recicláveis

Fotos: Wanderson Carneiro
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3649-6780 / 9259-9899

O MELHOR

PREÇO  DE 

CAPOTA MARÍTIMA

DA REGIÃO

Especializado em 
caixas acústicas

Rua Geraldo Teixeira da Costa, 655 - Bom Jesus - Santa Luzia / MG 

DIREÇÃO: CHARLES
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CIDADE

Limpeza de estofados em geral
Impermeabilização de estofados
Armários planejados e embutidos
Montagem e desmontagem de móveis

Orçamento sem compromisso

10% de desconto na impermeabilização e 
limpeza de estofados, apresentando este 

Av. Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 1226 - Adeodato - Santa Luzia / MG

3642.1199 | 9869.3260
8855.1506 | 9897.9663

A Lei do Empreendedor Indi-
vidual vem com muitas vantagens 
para profissionais autônomos que 
querem entrar no mercado de tra-
balho formal. O processo de aber-
tura de uma empresa vai ser sim-
plificado e o micro-empreendedor 
paga uma taxa única de R$50 por 
mês, tendo direito a todas as vanta-
gens de um empreendedor formal 
como, emissão de nota fiscal, di-
reito à aposentadoria, salário ma-
ternidade, auxílio doença e conta 
jurídica. 

Além destas vantagens alguns 
bancos, como o Banco do Brasil 
e Caixa Econômica Federal irão 
abrir uma linha de crédito especial 
voltada ao empreendedor indivi-
dual. 

QUESITOS - Para participar 
o empreendedor deve ter uma ren-
da máxima de R$36 mil por ano, 

não ter sócio, ter no máximo um 
empregado. Após aprovação na 
câmara municipal, o prefeito de 
Santa Luzia, Gilberto Dorneles 
(PMDB), sancionou a nova lei du-
rante encontro com representantes 
do Sebrae, das cidades da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e 
empresários da cidade, no auditó-
rio da prefeitura.  

Para o diretor geral da Agên-
cia Metropolitana, José Osvaldo 
Lasmar, Santa Luzia tem um gran-
de potencial de crescimento que 
começa a ser explorado com me-
didas como essa. “Com a lei con-
seguimos formalizar uma série de 
situações que acontecem na cida-
de. Santa Luzia tem um potencial 
enorme de crescimento, que não 
se realiza sem medidas como essa. 
Com a Lei do empreendedor indi-
vidual você consegue atrair novos 

investidores e elevar a arrecadação 
do município”, disse.

Após sancionar a lei do empre-
endedor individual, o prefeito, Dr. 
Gilberto lembrou de alguns micro-
empresários que estavam na clan-
destinidade e disse que o dia era es-
pecial para ele. “Conheço aqui em 
Santa Luzia algumas empresas que 
estão na clandestinidade. Temos 
aqui até exportador de pedras pre-

ciosas. Então com essa lei vamos ti-
rar essas e várias outras pessoas da 
clandestinidade. É um dia muito es-
pecial para mim”, disse o prefeito.   

Os interessados em aderir a 
Lei do Empreendedor Individual, 
podem buscar informações com 
qualquer contador da cidade. E 
também através do site do Sebrae. 
O endereço eletrônico é o www.
sebrae.com.br.

SANTA LUZIA SANCIONA LEI DO 
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

A PARTIR DE AGORA SE TORNA MENOS BUROCRÁTICA A ABERTURA DE EMPRESA 
Foto: ASCOM - PMSL

R. Presidente AfonsoPena, 40 - Lj 13 - Boa Esperança - Tel.:(31) 3642.5322
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Uma área com 1 milhão de me-
tros quadrados. No local, onde seria 
construída uma indústria, o proprie-
tário, depois de uma ampla pesquisa 
na época, decidiu criar o Mega Spa-
ce. Desde a inauguração, em 2003, 
o “Mega” já foi palco de grandes 
shows, eventos com atrações na-
cionais e internacionais, além de 
sediar inúmeras etapas de corridas 
automobilísticas. E por falar em 
velocidade, a ampliação da pista 
de 1.500 para 2.500 metros está em 
plena execução. O empresário Car-
los Calixto recebeu a reportagem 
do VIROU NOTÍCIA, e com exclu-
sividade, falou sobre a ampliação 
da pista, com investimentos de R$ 6 
milhões e diz estar perto de realizar 
seu sonho.

VN – Calixto nos conte um pouco 
daquela época, nos anos 70 quando 
você, ainda jovem, corria de motoci-
cleta, em torno do Estádio Mineirão.

CALIXTO - Na década de 70, 
como eu não tinha dinheiro para cor-
rer de carro, já que naquela época 
quem corria de carro era “doutor”, eu 
tinha que contentar em correr de mo-
tocicleta. As corridas eram realizadas 
sem normas, juntava todo mundo e as 
corridas aconteciam em volta do Mi-
neirão, foi um tempo muito bom. E 
de lá pra cá, fi camos esperando pela 
construção de um autódromo, e nada. 
Como já existia a ideia do Mega Spa-
ce, eu resolvi acrescentar a pista. 

VN – Você imaginava que um dia 
teria a oportunidade de construir um 

autódromo no “quintal de casa”?
CALIXTO - Não imaginava que 

eu tivesse a oportunidade de realizar 
esse sonho, isso nun-
ca passou pela minha 
cabeça. Acredite se 
quiser, até hoje, eu 
nunca corri na pista do 
Mega. Depois que eu 
terminar o autódromo, ai sim, vou ter 
esse prazer de correr na pista. Primei-
ro me preocupo com o trabalho, mas 
meu sonho de 20 anos vai se realizar 
em 2011.

VN – A que atribui seu sucesso 
como empresário? Você se baseia na 
fé, persistência, trabalho?

CALIXTO – Primeiro no sonho. 
Eu sou um sonhador, gosto de tudo 
grande e bonito. Eu não gosto de 
fazer coisas pequenas quando estou 
falando em trabalho. Uma vez que 
tenho esse sonho eu vou correndo 
atrás até virar realidade. Às vezes 
demora cinco, dez anos, como é o 
caso do Mega Space, a maioria das 
pessoas se engana achando que eu 
construí o Mega quando fui prefei-
to. Eu comprei o terreno em 1988. 
Quando lançamos a pedra funda-
mental, Rui Avelar era o prefeito de 
Santa Luzia. Posso afi rmar que ainda 
vou levar mais uns 10 anos para que 
o Mega esteja totalmente concluído.

VN – Como surgiu a ideia de 
criar o Mega Space?

CALIXTO - Quando comprei o 
terreno o intuito era mudar minha 
indústria para um lugar maior. Na-
quela época, eu imaginava crescer 

muito a empresa. Então comprei o 
terreno. Como o tempo foi passando 
e a indústria no Brasil foi demons-

trando que não 
era o melhor ne-
gócio, eu resolvi 
não mudar minha 
indústria para 
aquela área, on-

de hoje é o Mega Space.  Eu então 
fui pesquisar o que faltava na região 
metropolitana, e  constatei que falta-
va área de lazer. Naquele tempo não 
existia um local fechado e apropria-
do para eventos, daí surgiu a ideia de 
criar o Mega Space. 

VN – E a emoção em ver o sonho 
se transformar em realidade, quando 
inaugurou a primeira etapa?

CALIXTO – Foi uma emoção 
muito grande não só minha, como 
também dos meus colegas que cor-
riam comigo no Mineirão. Então 
quando eles viram meu entusiasmo, 
aquela realização da primeira etapa 
fez com que todos acreditassem que o 
sonho se transformaria em realidade. 
Isso me leva a ter cada dia mais força 
para levar adiante essa empreitada. 

VN – Depois da inauguração do 
Mega Space, você acredita que San-
ta Luzia passou a fi car mais conhe-
cida?

CALIXTO – O Mega Space tem 
a oportunidade em mostrar Santa 
Luzia. Muita gente não conhecia a 
cidade, a não ser os fi éis que compa-
recem em Dezembro, na festa tradi-
cional da padroeira. Só para ser ideia 
já passaram pelo Mega Space, mais 

AUTÓDROMO EM SANTA LUZIA SERÁ O úNICO DO BRASIL ONDE PúBLICO TERÁ 100% DE 
VISIBILIDADE DA PISTA

“Meu sonho de 20 
anos irá se realizar 

em 2011”

“O Mega Space tem a oportunidade em mostrar Santa Luzia. Já passaram 
por aqui, mais de um milhão de pessoas”.

CIDADE

INDEPENDêNCIA

www.bymoto.com.br

SANTA LUZIA
Av. Nossa S. do Carmo, 141

2138-8555

INDEPENDêNCIA
cg 125 Fan KS2010 2010honda cg 125 Fan eS
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aPenaS 48X r$ eXcluSivo - Por maiS r$

Sem entrada você leva:
rodaS de liga leve Partida elétrica

by moto

Fotos ilustrativas. Sujeito a aprovação de crédito pelo Banco ABN. Taxa de juros 
de 1,99%. TC não incluso. Modelo CG 125 Fan KS 2010/2010 à vista R$ 5.550 
ou em 48de R$181,00Modelo CG 125 Fan ES 2010/2010 à vista R$ 6.300,00 ou 
em 48X de R$205,00Condição válida até 30/09/2010 ou enquanto durarem os 
estoques. Não jogue este folheto em via pública.Faça reviSõeS em Seu veículo regularmente

“Na década de 70, como eu não tinha dinheiro para correr de carro, já que 
naquela época quem corria de carro era “doutor”, eu tinha que contentar 
em correr de motocicleta”.

“Quando comprei o terreno o intuito era mudar minha indústria para um 
lugar maior. Naquela época, eu imaginava crescer muito a empresa”.

EXCLUSIVO
OBRAS EM VELOCIDADE MÁXIMA
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R. Alto do Tanque, 880
B. Nossa Sra. do Carmo - Santa Luzia - MG
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Acessórios

Consertos

(31)
8448-7997

Direção 
Michael

muito a empresa. Então comprei o 
terreno. Como o tempo foi passando 
e a indústria no Brasil foi demons-

trando que não 
era o melhor ne-
gócio, eu resolvi 
não mudar minha 
indústria para 
aquela área, on-

de hoje é o Mega Space.  Eu então 
fui pesquisar o que faltava na região 
metropolitana, e  constatei que falta-
va área de lazer. Naquele tempo não 
existia um local fechado e apropria-
do para eventos, daí surgiu a ideia de 
criar o Mega Space. 

VN – E a emoção em ver o sonho 
se transformar em realidade, quando 
inaugurou a primeira etapa?

CALIXTO – Foi uma emoção 
muito grande não só minha, como 
também dos meus colegas que cor-
riam comigo no Mineirão. Então 
quando eles viram meu entusiasmo, 
aquela realização da primeira etapa 
fez com que todos acreditassem que o 
sonho se transformaria em realidade. 
Isso me leva a ter cada dia mais força 
para levar adiante essa empreitada. 

VN – Depois da inauguração do 
Mega Space, você acredita que San-
ta Luzia passou a ficar mais conhe-
cida?

CALIXTO – O Mega Space tem 
a oportunidade em mostrar Santa 
Luzia. Muita gente não conhecia a 
cidade, a não ser os fiéis que compa-
recem em Dezembro, na festa tradi-
cional da padroeira. Só para ser ideia 
já passaram pelo Mega Space, mais 

de um milhão de pessoas, além dis-
so, nosso site tem uma média mensal 
acima de 100 mil visitantes.

VN – Muitos dizem que os even-
tos realizados no Mega, não são 
voltados para a população luziense. 
Isso é verdade? Por quê?

CALIXTO – Não é verdade. 
Tem os eventos que as pessoas da 
cidade não gostam, por exemplo, au-
tomobilismo, vem 2% do público de 
Santa Luzia. Mas eu já trouxe even-
tos sertanejo e de axé onde milhares 
de pessoas que moram na cidade já 
estiveram no Mega. Depende muito 
do tipo de evento. Eu não posso fazer 
um evento hoje, voltado apenas pa-
ra o público de Santa Luzia, porque 
como o espaço é muito grande,  não 
dá para fazer uma festa no Mega para 
5 mil pessoas, porque dá prejuízo, é 
muito caro. Então isso não é verdade,  
de funcionamento e de acréscimo da 
pista, e ainda falta mais uma licença 
para terminar o circuito. Eu recebi 
uma licença para recompor uma área 
degradada, justamente pelo tempo 
que ficou parada a obra.

O Mega Space tem mais de 200 
mil metros de área de preservação, ao 
contrário do que muitos imaginam, 
não estamos agredindo o meio am-
biente, e sim estamos preservando. 

VN – Sobre a expansão da pista, 
qual o maior desafio?

CALIXTO – O maior desafio é 
conseguir trazer para Minas Gerais, 
as grandes corridas, como a Stock 
Car, Fórmula Truck e várias outras. 
Para os pilotos, os desafios serão vá-

rios, como característica das Minas 
Gerais, a pista terá descidas e subi-
das acentuadas, podendo ser consi-
derada, quando concluída, uma das 
pistas mais difíceis no Brasil, que 
vai exigir muito dos pilo-
tos e dos carros.

VN – Qual o prazo pa-
ra a conclusão desta etapa 
de expansão do circuito?

CALIXTO – Se na-
da atrasar, a gente deve 
concluí-la em Março de 
2011.

VN – Quais os even-

tos já confirmados para a nova pista?
CALIXTO - Já estão confirma-

das as disputas da Fórmula Future e 
Troféu Línea, Fórmula Renault, além 
da Stock Car e a Fórmula Truck.

AUTÓDROMO EM SANTA LUZIA SERÁ O úNICO DO BRASIL ONDE PúBLICO TERÁ 100% DE 
VISIBILIDADE DA PISTA

“Até hoje, eu nunca corri na pista do Mega. Depois que eu terminar o au-
tódromo, ai sim, vou ter esse prazer. Meu sonho de 20 anos vai se realizar 
em 2011”.

O autódromo terá 2500 metros com subidas e descidas acentuadas

“Meu sonho de 20 
anos irá se realizar 

em 2011”

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o 

/ M
eg

a 
S

pa
ce

Fotos: Wanderson Carneiro

OBRAS EM VELOCIDADE MÁXIMA
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Tom Nascimento

Tom Nascimento Músico e compositor, luziense de coração 
Conheça sua música e o novo show “TecnoGroove” em 

www.myspace.com/tomnascimento
www.twitter.com/realtommusico 

Contato: tomnascimento@tomnascimento.com.br
www.tomnascimento.com.br

Mônica Materiais de Construção

Fones:
(31) 3641-6516
(31) 3634-0744

Financiamos em 

até 60 parcelas
Consulte condições

Fones:
(31) 3641-6516
(31) 3634-0744

O: R$ 500,00 

PROMOÇÃO:
2AREIA: R$ 55,00 M

PORTA PRANCHETA 
60, 70, 80 CM: R$ 39,90
TIJOL MILHEIRO

FORMAS DE 
FINANCIAMENTO

JC CRIAÇÕES

31 3351 3015

RUA E, 31 - DUQUEZA I - SANTA LUZIA

FAÇA HIDRATAÇÃO 

E GANHE UMA 

ESCOVA E PRANCHA

A PARTIR DE  R$ 12,00

CAUTERIZAÇÃO COM ESCOVA

ESCOVA PROGRESSIVA

KERATINIZAÇÃO COM ESCOVA

ESCOVA DE CHOCOLATE

PÉ E MÃO COM DECORAÇÃO

A PARTIR DE R$ 40,00

A PARTIR DE R$ 80,00

A PARTIR DE R$ 30,00

A PARTIR DE R$ 20,00

 R$ 15,00

AQUI VOCÊ ENCONTRA O TRATAMENTO
 IDEAL PARA SEUS CABELOS

JC Criações

(31) 33513015

AGENDE SEU HORÁRIO

Daisy Binda
INSTITUTO DE BELEZA

(31) 3642-3608

AV. RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO
Nº 740 - CAMELOS - SANTA LUZIA

SOCIAIS

Musica negra em 
alta

Os noivos Marcelo Paiva e Marina Torres

O prefeito Gilberto Dorneles e o luziense ilustre, 
Álvaro Diniz

Durante almoço no Hotel Casa Nova as ami-
gas Simone Diniz, Jane Dorneles, Marta Lança 
e Adriane Silva

A secretária de cultura Maria Goreti, a empre-
sária Ângela gutierrez e o prefeito de Santa 
Luzia, Gilberto Dorneles - durante evento no 
Muro de Pedras

Os cantores Mauricio Tizumba, Tom Nascimen-
to e o produtor Paulo Costa

A jovem Luiza Heredia que completou recente-
mente 7 anos, ao lado da mãe Márcia

Fotos: Wanderson Carneiro

Casa África realiza 4º Fest’AfroBrasil
Artistas africanos e afrobrasileiros se 

reuniram em diversos espetáculos e ações 
culturais para celebrar o cinqüentenário de 
independência de 17 nações africanas e ho-
menagear os 40 anos de criação do Movi-
mento Black Rio

O fest’AfroBrasil, que aconteceu desde 
o dia 06 de agosto, com moda, gastronomia, 
cinema, ofi cinas e é claro shows, chegou ao 
fi nal dia 28, com apresentações de artistas 
nacionais e internacionais no Parque Muni-
cipal de Belo Horizonte.

A noite do sábado começou com o show 
dos rappers Dokttor Bhu e Shabê,  apresen-
tando o peculiar rap “todo smile” com nova 
formação, acompanhados da banda Kilom-
bando, além do DJ Roger Dee, que também 
foi o encarregado da discotecagem da noite. 
Em seguida, foia  fez de Dona Jandira que 
cantou clássicos de autores como Lupicínio 
Rodrigues, Ary Barroso, Ataulfo Alves e 
inéditas, registrados no primeiro CD dela, 
gravado em 2008. 

Em seguida foi minha vez de apresentar 
o show TecnoGroove, baseado em compo-
sições autorais, como Funk-se Rock-se, e 
releituras extravagantes temperadas à black 
music. A todos que compareceram o meu 
“muito obrigado”.

“O problema do branco brasileiro é que 
ele se mira no branco de fora, e o preto bra-
sileiro que se veste de branco fi ca do lado 
de fora!”

Tom Nascimento
Salve o povo índio-branco-afro-brasileiro!
Berimbrown

www.jornalvirounoticia.com.br
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USO DE CADEIRINHAS PARA CRIANçAS 
JÁ É OBRIGATÓRIO EM AUTOMÓVEIS

OBJETIVO É GARANTIR MAIOR SEGURANçA NO CASO DE ACIDENTES
O uso da cadeirinha para 

crianças em automóveis já é 
obrigatório em todo o país des-
de o dia 1 de Setembro. O obje-
tivo é garantir maior segurança 
no caso de acidentes. A falta 
desses equipamentos poderá re-
sultar em multa de R$ 191,54 e 
sete pontos na Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH), além 
de o veículo ficar retido até sua 
regularização, com a colocação 
do assento específico.

Os equipamentos são pro-
jetados para reduzir o risco ao 
usuário em casos de colisão ou 
de desaceleração repentina do 
veículo, limitando o desloca-
mento do corpo da criança com 
idade de até sete anos e meio. 
As cadeirinhas custam de R$ 
150 a R$ 1.200. A variação de 
preço, entretanto, não inter-
fere na segurança da criança, 
desde que o equipamento te-
nha o selo do Inmetro e esteja 
instalado de modo correto. A 
nova regra classifica as crian-

ças pela idade, independen-
te do tamanho de cada uma. 
Especialistas em segurança no 
transporte, no entanto, indicam 
que cada tipo de assento deve 
ser relativo ao tamanho e ao pe-
so da criança. De acordo com 
eles, o bebê conforto é ideal para 
crianças até 13 kg; a cadeirinha 
atende crianças com peso entre 9 
e 18 kg; o assento de elevação é 
ideal para crianças de 18 a 36 kg; 
e quem pesa mais do que 36 kg e 
tem 1,45 metros de altura pode-
ria dispensar o assento infantil. 
De acordo com informações 
do Ministério das Cidades, 
o equipamento adequado ao 
transporte de crianças varia 
de acordo com a faixa etária: 
Até 1 ano: bebê conforto no ban-
co de trás

De 1 a 4 anos: cadeirinha no 
banco de trás

De 4 a 7 anos e meio: assen-
to de elevação no banco de trás

De 7 anos e meio a 10 anos: 
banco de trás com cinto

Foto: Divulgação

Acesse: www.jornAlvirounoticiA.com.br
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Nota 10
Para a prefeitura
Na Avenida Senhor do 

Bonfim em alguns trechos, a 
obra está bem adiantada, in-
clusive com asfalto

Nota 0
Para os motoristas
Caminhão quase tombando 
no bairro Frimisa 

CNPJ Candidato: 12.177.166/0001-67 - CNPJ: 11.064.322/0001-10 - Valor da publicação R$ 250,00

Rua Alvo-
rada - Uma 
das vias mais 
movimenta-
das do São 
Benedito tam-
bém recebeu 
novo asfalto

O motorista leva uma ja-
nela com dimensões bem 
maiores do que as do próprio 
veículo

Santa Luzia acaba de ganhar 
mais uma revenda Honda, além da 
tradicional “Casa da Honda” BY 
MOTO, situada à Avenida Nossa 
Senhora do Carmo, a cidade tem 
agora uma nova loja, na Avenida 
Brasília, no bairro São Benedito.

A partir de agora, a loja de Santa 
Luzia permanece apenas com o sa-
lão de vendas, e a concessionária e a 
oficina funcionam no novo endereço, 
no São Benedito, contando com uma 
sala exclusiva apenas para consórcio, 
sendo uma das poucas a entregar o 
bem ao consorciado, além da bouti-
que e equipe de vendedores externos.

Outro diferencial de acordo com 
Rômulo Carvalho, Gerente Co-

mercial, será o estoque.“Teremos 
na nova loja um estoque de moto-
cicletas nacionais e importadas, o 
que será mais uma novidade para 
os clientes. Além disso, o cliente 
vai encontrar uma loja ampla, con-

fortável, e claro, com os melhores 
preços em peças, acessórios e mo-
tocicletas”, afirma.

A nova loja BY MOTO em 
Santa Luzia funciona à Avenida 
Brasília, 2.451

A MAIOR CONCESSIONÁRIA HONDA DO ESTADO 
ESTÁ DE CASA NOVA EM SANTA LUZIA

By MOTO INAUGURA LOJA NO SÃO BENEDITO COM NOVIDADES

Fotos: Wanderson Carneiro

Fachada da loja By Moto na Avenida Brasília

CIDADE
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HORA BOLAS
Isca de peito de frango assado na manteiga 
com molho tártaro. Prato para 04 pessoas – 
R$ 14,00.
Endereço: R.  Jaime Avelar Lima, 171 – Pró-
ximo a Igreja Matriz. Tel: (31) 3649-7788 / 
9805-2727
Funcionamento: Seg. a Sex. de 17h às 23h 
–Sáb. de 9h às 18h.

ARCA DE NOÉ
Filé de tilápia, mandioquinha e torresmo. 
Prato p/ 3 pessoas - R$22,50.
Endereço: Av. Beira Rio, 8.001. Tel: 
(31)3641-1235 / 8484-3035

Funcionamento: Seg. a Sáb. de 18h às 01h.
Programação Cultural: Seg., Sex. e Sab - 
Música ao vivo a partir das 21h.

BADALO’S
Filé de peixe a milanesa com batata souté 
e molho especial. Prato para 02 pessoas – 
R$18,00.
Endereço: R. XV de Novembro, 386 - Espla-
nada. Tel: (31) 3649-6873
Funcionamento: De terça a domingo de 11h 
às 24h.

BAR DA LU
Bolinhos de jiló recheado de carne moída e 
mussarela. Prato para 02 pessoas R$ 8,00.
Endereço: R. Rio das Velhas, 351. Tel: (31) 
3649-6842
Funcionamento: Diariamente das 8h às 24h.

BECO
Frango grelhado com catupiry e batata, ser-
vidos na chapa. Prato para 03 pessoas – R$ 
18,00.
Endereço: R. Direita, 506 - Centro. Tel: (31) 
9336-0655/3642.2784
Funcionamento: Qua. a Dom. de 18h até o 
último cliente. 
Programação Cultural: Shows aos finais de 
semana a partir das 22h.

CANTINA GIOVANNI
Polenta com carne desfiada e gratinada. Pra-
to Individual – R$ 6,90.
Endereço: Av. Adair de Souza, 509 – Belo 
Vale. Tel: (31) 3637-5534
Funcionamento:  Ter. Qua. Qui. De 17h às 
24h – Sex. de 17h às 01h - Sáb. 11h às 01h – 
dom. 11h às 16h
Programação Cultural: Exposição de fotos e 
gravuras de marcas e filmes antigos e clás-
sicos.

COLHER DE CHÁ
Dobradinha Recheada com arroz, bacon, lin-
guiça, alho e cheiro verde. Prato p/ 4 pessoas 

– R$20,00.
Endereço: R. do Carmo, 389 – Boa Esperan-
ça. Tel: (31) 3649-6957
Funcionamento:  Ter. a Dom. 19h às 24hs
Programação Cultural: Som na calçada: 
apresentação de artistas regionais de vários 
gêneros. Toda sexta e sábado a partir das 
21hs.

COMÊ SUÃ BUTIKIM
Porção de lombo ao molho de mel acom-
panhado de bolinho de feijão, queijo minas 
temperado e jiló crocante. Prato para 04 pes-
soas – R$28,00
Endereço: Av. Raul Teixeira da Costa Sobri-
nho, 289 - Centro. Tel: (31) 8444-5357
Funcionamento: Diariamente de 18h às 02h.
Programação Cultural: todos os domingos 
MPB com Luiji Santos. Exposição perma-
nente de cartoons de Eduardo Museu e Cerâ-
micas de Vagna da comunidade de Pinhões. 

ESPETINHO NA BRASA
Picanha acebolada acompanhada do tradi-
cional pão de alho da casa. Prato para 03 
pessoas – R$ 17,50
Endereço: R. Alto do Tanque, 785 – Nossa 
Senhora das Graças. Tel: (31) 3641-1455 
Funcionamento: Ter. a Dom. de 9h às 02h 

ESTAÇÃO DA CARNE
Cascudo empanado, acompanhado de salada 
de tomate, cebola, alface, pimentão, azeitona 
e palmito. Além de molho especial branco e 
rose. Prato para 04 pessoas – R$ 21,90. 
Endereço: Av. Dr. Ângelo Teixeira da Costa, 
1.069 - Frimisa. Tel: (31) 3641-6157 / 8862-
0602
Funcionamento: Qua. a Dom. de 18h à 01h.
Programação Cultural: MPB e Pop Rock aos 
sábados e domingos.

TONINHO’S BAR
Torpedo - Dobradinha com bacon e linguiça 
acompanhada de torradas. Prato Individual 
– R$5,00 

Endereço: R. Nordestino Carlos da Rocha 
Franco, 478 – Palmital B. Tel: (31) 3637-
7597
Funcionamento: Dom. a Dom de 10h às 23h. 
Programação Cultural: Música ao vivo aos 
sábado.

TRILHAS DA SERRA
Carne de lata (boi e porco), pimenta biqui-
nho, cebola em conserva, pimentões verme-
lho e amarelo. Prato p/ 4 pessoas - R$18,00.
Endereço: MG-020 – Km 38 – Santa Luzia. 
Tel: (31) 3641-9399 / 3641-9111
Funcionamento: Sáb., Dom., e Feriado – 10h 
às 18h.

A cidade de Santa Luzia sedia 
a segunda edição do festival gas-
tronômico “Boteco em Cena – Pa-
ladar e Arte”. De 28 de agosto a 12 
de setembro, 12 bares participan-
tes preparam receitas que unem 
tradicionais pratos da cidade à gas-
tronomia de boteco. 

A Prefeitura de Santa Luzia 
é a maior apoiadora do Festival. 
O objetivo, além de valorizar os 
botecos da cidade e incentivar 

a população local a conhecê-los 
e frequentá-los, é impulsionar o 
trânsito de turistas, tanto de mora-
dores de cidades próximas, quanto 
de pessoas que estejam passando 
por Belo Horizonte. 

De acordo com Paulo Valle, 
organizador do evento, não have-
rá competição entre os bares par-
ticipantes. “A ideia é exatamente 
evidenciar a cidade e sua varieda-
de gastronômica no que se refere a 

tira-gostos”. 
VARIEDADE – Quem teve a 

oportunidade de fazer a famosa 
“Via sacra” pelos estabelecimen-
tos participantes no ano passado, 
e consequentemente ganhar uns 
quilinhos a mais, este ano pode se 
preparar, já que os participantes 
afirmam que capricharam ainda 
mais nos pratos. Como explica 
José Xavier, conhecido como “Zé 
Minhoca”, do Hora Bolas. “Esse 

ano eu preparei uma isca de fran-
go na manteiga com molho tárta-
ro. O frango é passado na mantei-
ga, temperado com ervas finas e o 
molho é feito com creme de leite 
e picles.No ano passado preparei 
um prato bem criativo, o deste 
ano pode parecer simples, mas 
tem alguns segredos, que claro 
não vou revelar todos. O corte do 
peito de frango é um dos segre-
dos”, afirma.

Confira a relação dos bares participantes:

SANTA LUZIA RECEBE A 2ª. EDIçÃO DO 
FESTIVAL GASTRONÔMICO ‘BOTECO EM CENA’“

“

CIDADE

Fotos: Gustavo Mendicino

Zé Minhoca exibe a isca de frango 
ao molho tártaro

No Restaurante Colher de Chá, a 
sensação é a Dobradinha Reche-
ada com arroz, bacon, linguiça, 
alho e cheiro verde

SERVIS
Detetizadora & Desentupidora

0800-2851926
3390-1926  � 8651-0955
hsdetetizadora@yahoo.com.br

Limpeza de fossa Desentupimento interno e 

Pequenas reformas externo

Higienização de caixas d’água Bombeiro hidráulico e 

Limpeza de caixas de gordura eletricista

Jardinagem e capina química Higienização de estofados.

JC CRIAÇÕES

31 86977118
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mário marra

Mário Marra 
comentarista da rádio CBN São Paulo e 

Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia

(31) 3635-1536  -   3637-2166

Av. Brasilia, 1125 - São Benedito

TRANSPORTES

* 
* FRETES
* MUDANÇAS 

MOTO-BOYS

Treinador de futebol 
tem prazo de validade?

Em mais uma bela exibição os garotos 
da equipe do Juventude, patrocinada pe-
lo VIROU NOTÍCIA e comandados pelo 
técnico Leonardo Ramos, fizeram bonito 
ao vencer a equipe do SCC pelo placar de 
9 a 6, em mais um jogo válido pelo XXVI 
Torneio Independência de Futsal, realiza-
do na quadra dos Camêlos.

A equipe venceu com Rafael Cruz, 
Lucas Ramos, Guilherme Tavares, Edson 
Mendes, Sânzio Jardim e Rodolfo Avelar.

JUVENTUDE SEGUE FIRMA NA DISPUTA PELO TÍTULO 
DO TORNEIO INDEPENDÊNCIA DE FUTSAL

Com um público de mais de 
duas mil pessoas presentes no 
campo do XVI de Março, no 
jogo mais importante da segun-
da rodada do Campeonato da 1ª 
Divisão de Santa Luzia, a equi-
pe do Rio Verde mostrou que é 
uma forte equipe a conquista do 
titulo da cidade. Venceu e con-
venceu os torcedores ao derro-
tar a forte equipe do Vila Nova 

pelo placar de 3x1. O destaque 
da partida foi o atacante Juninho 
do Rio Verde, autor de dois gols. 
A  equipe do bairro Palmital não 
deu nenhuma chance para o atu-
al campeão de Santa Luzia, sen-
do que o placar poderia ter sido 
maior já que a equipe do Rio 
Verde ainda perdeu uma penali-
dade máxima durante a partida. 
O jogo foi apitado pelo árbitro 

Ronei Candido, da Federação 
Mineira de Futebol, que foi elo-
giado pelas duas equipes.

Outros resultados da rodada:
Vera Cruz 0 x 3 Campinense
Gremio fc  0 x 1 Independente
Santa Cruz 1 x 1 Olaria
Tereza Cristina 0 x 1 Alterosa
Estrela 2 x 2  São José    
Cristal 1 x 1  Londrina

PELA 1ª DIVISÃO EQUIPE DO RIO VERDE 
MOSTROU QUE É FORTE CANDIDATA AO TÍTULO

JÁ NA SEGUNDONA, A SURPRESA FICOU POR CONTA DA 
EQUIPE DOS CâMELOS, QUE VENCEU O IDEAL

 A surpresa da rodada foi a 
vitória da equipe do Camelos 
sobre o forte time do Ideal na 
segunda rodada do Campeona-
to da 2ª Divisão de Santa Luzia. 
Com um futebol envolvente e 
alegre a equipe do Camelos do-
minou a partida e surpreendeu 
o Ideal, no Campo do Olaria e 

venceu por 2 x 0. 

Outros resultados da segundona: 
Estrelado 4 x 1 Barreiro
Santa Rita 2 x 1 Beira Rio
Bom Destino 0 x 1 Ponte Preta
Central  2 x 2 Raça
Baronesa 4 x 2 Bandeirantes
Colorado 4 x 2 Nápoli

WWW.
TWITTER.

COM/
VIROUNOTICIA

SIGA-NOS 
NO TWITER

Incrível como a Maitê Proen-
ça continua bonita. Claro que o tem-
po também faz das suas na atriz, mas 
ela se mantém bonita, viva, forte. 
Dias atrás, vi em Perdizes, um Al-
fa Romeo daqueles da década de 70. 
Limpinho, bem conservado, sou capaz 
de afirmar que ele ainda dá um caldo. 
Para alguns profissionais o tempo traba-
lha sempre a favor. Contudo, tais profis-
sionais exemplares precisaram apreender 
o que a experiência ensinou e, simulta-
neamente, manter a mente viva e aber-
ta para as novidades, para os avanços. 
Uma profissão que parece ter prazo de 
validade é a de treinador de futebol. 
Alguém vai lembrar dos tempos de 
Vitório Pozzo e outros mais, entre-
tanto, um simples convite aos dias de 
scout, palestras motivacionais, fisiolo-
gistas, etc., já valeria como reflexão. 
Bill Shankly é um ídolo do Liverpool e 
com ele os Reds ganharam tudo o que 
poderiam conquistar, mas o tempo se foi. 
Alex Ferguson se mantém no topo, mas 
dá sinais claros de que já foi melhor e 
mais estrategista. Sem falar, é claro, que 
na Europa os treinadores não vivem o 
drama do êxodo diário de jogadores e da 
necessidade desgastante de formar mais e 
mais atletas para o clube e para o mercado.  
Desprezando as exceções, sou ca-
paz de afirmar que treinador de 
ponta tem prazo de validade.  
Observe os treinadores no Bra-
sil e trabalhe com o tempo de vida 
útil e produtiva com conquista de tí-
tulos de 20 anos. Não passa disso! 
O treinador ou enche o bolso de 
dinheiro e começa a administrar 
suas riquezas ou insiste e vê sua ima-
gem de vencedor sendo desgastada. 
As exigências são muitas e os treinadores 
(seres humanos) passam a conviver com 
muitos outros problemas e são chamados 
à atualização diária. Os que aceitam o 
desafio podem se dar bem, mas muitos 
outros ficam pelo caminho e insistem no 
discurso vazio de vestiário.Discurso que 
já deu resultado, mas hoje não dá mais.  

Foto: Wanderson Carneiro

A equipe Juventude segue firme na competição


