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FESTA pARA A pADROEIRA DOS OLhOS
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EDITORIAL

hORáRIOS DE ÔNIBUS

Tempo de reﬂexão

QUADRO DE HORÁRIOS

Chegamos ao final de mais um ano. Hora de agradecermos primeiramente a DEUS,
fazermos nossas orações e renovarmos as esperanças para o novo ano que se aproxima.
O que nós, do jornal VIROU NOTÍCIA
desejamos a todos é muita paz, saúde e sabedoria .
Que nossos pedidos ao “bom velhinho”
sejam atendidos, principalmente aqueles de
interesse comum, como: melhor atendimento na saúde, transporte coletivo digno, enfim,
que as “promessas” dos nossos políticos sejam cumpridas!
Que os bons exemplos, como os eventos
da APAE, da secretaria municipal de educação, entre outros, possam ser seguidos por
todos, principalmente por aqueles que podem
e devem promover mudanças positivas para
a sociedade.
Que o egoísmo e a ganância de alguns políticos sejam deixados de lado. Que eles governem de verdade para o povo.
Ficam aqui aos leitores, parceiros e colaboradores os nossos pedidos de que DEUS possa
iluminar os caminhos de todos nesse novo ano
que se aproxima. Que este, seja o Natal de renascimento do amor fraterno, e que possamos
nos unir na verdadeira paz de Cristo.
FELIZ NATAL
EXCELENTE 2011
Jornal Virou Notícia
O jornal que pensa como você

Vigência 23/09/2009
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Os horários circulados referem-se às partidas da Rua do Comércio
O horário grifado encerra viagem no Centro/BH
O horário de 05:20 h atende FACSAL sentido BH/Kennedy
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VALE TRANSPORTE - Adquira seu CARTÃO ÓTIMO CIDADÃO
Rua Dona Elisa Moreira, 15 Centro - Santa Luzia (Luzitur)
Informações: 3516-6000 - www.otimooline.com.br

CARTA DO LEITOR
Gostaria de informar que tem faixas pela
cidade informando os jogos do time do Rio
Verde. Nos dois anos anteriores a prefeitura
do Dr. Gilberto não mostrou vontade nenhuma em apoiar Vila Nova do bairro São Cosme nas competições que eles disputaram.
Sendo que no torneio classista da cidade

de Betim o time do bairro São Come foi o
campeão, elevando o nome da nossa cidade.
João Lima Filho
Sua opinião é muito importante,
envie e-mail para:
redacao@jornalvirounoticia.com.br

Agradecemos aos leitores pelas centenas de mensagens enviadas
ao jornal pelo
primeiro

ano

de circulação,
em especial a
APAE, pelo belo
PROPAGANDA NO VIROU NOTÍCIA FAZ A DIFERENÇA!

Grupo de Pagode

certiﬁcado

oferecido.

EXPEDIENTE
JORNAL VIROU NOTÍCIA LTDA
CNPJ 11.064.322/0001-10

Contatos:
(31) 8733-1974
rodrigocarlos@grupokentrenos.com.br

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:
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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O NOVO RETRATO DE SANTA LUZIA
CENSO DO IBGE REVELA TAxA DE NATALIDADE REDUZIDA, ALTO íNDICE DE
ENVELhECImENTO E REDUçãO pOpULACIONAL

O Instituto Brasileiro de Geo- acima de 170 mil habitantes, Santa
grafia e Estatística (IBGE) acaba Luzia alcançou a média do crescide concluir a pesquisa do Censo mento da população, em relação a
2010 realizado em Santa Luzia. uma cidade do mesmo porte”, disDurante o período de Agosto à No- se. Policarpo afirmou também que
a redução popuvembro, os mais
“A pesquisa nos
lacional seguiu a
de 200 profissionais envolvidos mostrou que Santa tendência do país.
Luzia está na mé- “Após
fecharno Censo coletadia
de
crescimenmos a pesquisa,
ram os dados.
to
do
estado,
em
concluímos que
Alguns númetorno
de
9%
para
a
a população aturos são surpredécada”
al do município
endentes, mas de
acordo com Gladston Policarpo, é de 203.184 pessoas, ( o último
Coordenador de área do IBGE em censo realizado no ano 2000 mosMinas Gerais, na média do estado. trava uma população de 184.903).
“A pesquisa nos mostrou que San- São 71.664 unidades mobiliárias
ta Luzia está na média de cresci- no município, dessas 58.666 enmento do estado, em torno de 9% contram-se ocupadas com média
para a década. Se comparada com de 3,48 moradores por domicílio”,
as grandes cidades com população concluiu Gladston.

Um dado que chamou a atenção
foi o aumento do percentual de pessoas acima de 69 anos. Atualmente
3,27 contra 2,11 no ano 2000. Ou
seja, a população está envelhecendo mais. Já a taxa de natalidade (
crianças de 0 a 3 anos) em Santa
Luzia caiu consideravelmente: em
2000 o índice era de 7% contra
4,2% apurados no censo de 2010.
O coordenador do IBGE reafirmou ainda que a cidade foi 100%
recenseada, e que o resultado foi
satisfatório. “O nosso trabalho foi
concluído de maneira satisfatória,
toda a demanda via 0800 do IBGE
foi atendida, além disso, nossos
recenseadores cumpriram todo o
planejamento. A parceria da prefeitura foi fundamental para o sucesso do censo em Santa Luzia”,

Foto: ASCOM - PMSL

Gladston Policarpo, Coordenador
de área do IBGE em Minas Gerais

garantiu Gladston.
Ainda segundo Policarpo, no
primeiro semestre de 2011 o IBGE
irá disponibilizar um material mais
amplo, por amostragem. O próximo Censo acontecerá em 2020.

Sua nova opção em SuprimentoS induStriaiS
Super
promoção

Bantam 250
SerraLHeiro

r$ 380,00

a viSta

(31) 3641-0003

av. das indústrias 1011 - Lj 11 - vila olga - Santa Luzia - mG
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VISITA INTERNACIONAL

INTERCÂmBIO pOSSIBILITA A mOçAmBICANOS CONhECEREm pROGRAmAS DE SUCESSO DA
pREFEITURA DE SANTA LUZIA
epresentantes dos municípios de Beira, Dondo,
Mocuba, Nacala e Mampula em Moçambique estiveram
reunidos com o prefeito Dr. Gilberto, na manhã da sexta feira, 03, para
conhecerem um pouco mais sobre o
processo de modernização da gestão implantado pela prefeitura. Os
moçambicanos passaram o dia no
centro administrativo e assistiram a
palestras sobre o PNAFM e o Georeferenciamento.
O servidor Márcio Abreu abriu
o encontro e falou sobre o PNAFM
que contempla ações que visam a
modernização da gestão administrativa e fiscal, tais como capacitação de técnicos e gestores municipais, implementação de ações e sis-

R

JC CRIAÇÕES

31 86977118

SERVIS

Detetizadora & Desentupidora

temas destinados ao controle da arrecadação, atendimento ao cidadão,
comunicação de dados, controle
financeiro, recursos humanos, consultorias, aquisição de equipamentos de informática, infra-estrutura
e geoprocessamento referenciado.
Ele ainda possibilita ao município
a elaboração e implementação de
Plano Diretor, Cadastro Multifinalitário e Planta Genérica de Valores.
O prefeito Dr. Gilberto, falou
sobre os avanços conseguidos com
a implantação da modernização da
gestão e o programa de Georeferenciamento. “Agora nós temos controle sobre todos os imóveis do município. Se uma pessoa faz um comércio
na sua casa sem regularizar a situação, por exemplo, fazemos a autua-

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.

Foto: Divulgação

ção, para que o município não perca
impostos”, explicou o prefeito.
O intercâmbio entre os dois
países foi viabilizado através do
programa de apoio aos municípios
do centro e norte de Moçambique.
O assessor nacional de Finanças
municipal, Ozias Julio, explicou
que: “o programa tem cinco componentes. De governança local,
planificação estratégica, finanças
municipais, planejamento urbano
e serviços municipais”. Ainda segundo Ozias: “é muito importante
a troca de experiências com relação
ao controle interno. Nosso projeto
é institucionalizar o controle interno nas autarquias municipais de

Moçambique. Esse intercâmbio é o
primeiro passo para sensibilizar as
autoridades sobre a importância do
controle interno”, completou Ozias.
O chefe de serviços da receita do
município de Beira, segunda maior
cidade de Moçambique, Emanuel
Becape, disse que o processo de
modernização da gestão: “é um
passo avançado que o Brasil já deu.
É um exemplo que podemos seguir
apesar das dificuldades por conta de
recursos. É uma experiência muito
válida. A integração de gestão e o
Geoprocessamento com relação ao
cadastro de imóveis é uma experiência ímpar” falou impressionado
Emanuel.

1º OpEN KICK BOxING

A academia Styllus realizou em
Santa Luzia, o 1º Open Kick Boxing. O evento contou com a participação de atletas de todo o estado de Minas Gerais. A Styllus, em
parceria com a Liga Mineira de
Kick Boxing, agradece o apoio de
todos os patrocinadores e parabeniza todos os atletas que represen-

taram a academia, que conquistou
o segundo lugar em equipe.
Foto : Divulgação

Mônica Materiais de Construção
m
PROMOÇÃO:
Financiamos e
FORMAS DE
JC CRIAÇÕES

31 3351 3015

s
atéCo6nsu0ltepcoanrdciçeõelas FINANCIAMENTO

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

AREIA: R$ 60,00 M 2
BRITA: R$ 60,00 M2
PEDRA: R$ 70,00 M2

RUA E, 31 - DUQUEZA I - SANTA LUZIA

Professor Henderson com os alunos da academia Styllus

WWW.JORNALVIROUNOTICIA.COm.BR
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RECONhECImENTO DOS TALENTOS DOS pROFISSIONAIS
DA EDUCAçãO, ALUNOS E COmUNIDADE
Fotos: Wanderson Carneiro

Valorizar, esta é uma das prioridades da atual gestão municipal.
A valorização daqueles que saíram
do lugar comum, dos professores e
dos alunos foi destaque no Prêmio
Municipal de Inovações Pedagógicas, em sua sétima edição, realizado na sexta-feira (10), além do
festival de poesias “Veia Poética”.
Em uma noite de gala, servidores da educação participaram
da solenidade que foi aberta com
o hino nacional, apresentado pelo
coro municipal, formado por profissionais da prefeitura e comuni-

dade, sob a regência da maestrina
Adma Silva.
Em seguida, durante seu discurso, a secretária municipal de educação, Francislene Gracio Abreu,
enalteceu o trabalho desenvolvido
com empenho, compromisso e ética pelos profissionais da educação
durante o ano de 2010:
“Faço aqui uma referência especial aos professores e profissionais
da educação. Vocês saíram de um
lugar comum e mostraram com brilhantismo e competência todo o trabalho desenvolvido, e que podemos
fazer a diferença”; disse a secretária.
O prefeito de Santa Luzia, Gilberto Dorneles, fez um balanço
muito positivo e agradeceu a todos
os envolvidos, desde a secretária
até os mais “humildes”:
“Avançamos muito em 2010, e
temos convicção que vamos avançar ainda mais em 2011. Esses prê-

mios da educação que recebemos
são incentivos para que possamos,
em 2011, duplicá-los. Estamos no
caminho certo, não tenho dúvidas
que estamos fazendo uma educação
de qualidade”; disse o prefeito.
Ao final do evento servidores e
convidados participaram de um coquetel ao som da banda Segundo Sol.
Os primeiros lugares ficaram
com:
Concurso de Poesias: “Veia Poética”
Categoria I (alunos das creches
e educação infantil)
Thales Valadares Pereira (E.M.
Iracema Prado da Silva)
Categoria II (alunos do 1º ao 5º
do ensino fundamental)
Ana Carolina Guimarães (E.M.
Modestino Gonçalves)
Categoria III (alunos do 6º/9 ao
9º/9 do ensino fundamental)
Arlã Fonseca Medeiros (E.M.

Dr. Oswaldo)
Categoria IV (ensino médio)
Ana Carolina Patrocínio (E.E.
Domingos Ornelas)
Categoria V (leitores biblioteca
pública)
Matheus Gabrich Moraes Campos (leitor da biblioteca prof. Francisco Tibúrcio de Oliveira)
VII Prêmio de Inovações Pedagógicas
Categoria Geral
A criança e seus direitos
Professora Marilene de Castro
Pinto(E.M. Modestino Gonçalves)
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FESTA pARA A pROTETOR
entenas de devotos de Santa
Luzia, a padroeira da visão, acompanharam,
desde as primeiras horas
do dia 13, as várias missas,
apresentações e procissão em
homenagem à protetora e padroeira da cidade.
A tradicional missa da
meia noite foi celebrada pelos padres Danil Marcelo dos
Santos, da paróquia de Santa
Luzia e Wanderson José Guedes, convidado, que veio do
Rio de Janeiro. “ É uma alegria ver que na simplicidade
e no amor, esse povo celebra
a festa da vida, da eucaristia,
isso é gratificante, porque renova a nossa fé”, afirmou o
pároco.
Padre Danil falou com
satisfação da participação
da comunidade em mais um
jubileu. “ Nós estamos em
festa desde 13 de novembro,
e a receptividade do povo foi
muito boa. Os fiéis demonstraram mais uma vez a fé em
Santa Luzia, e isso é muito
satisfatório para a igreja”.
Os fiéis acompanharam
atentamente à celebração da
missa solene de abertura do
jubileu, com músicas entoadas em latim pela Orquestra
Sacra de Santa Luzia e Coro
Angélico. O prefeito de Santa Luzia, Gilberto Dorneles,
acompanhou a solenidade ao
lado do presidente da Câmara, Raimundo Pereira (Rai-

C

Missa solene de abertura do Jubileu 2010

A missa foi acompanhada pela Orquestra Sacra
de Santa Luzia e o Coro Angélico

Prefeito Gilberto Dorneles e várias autoridades acompanharam
a missa de abertura do Jubileu

Fiéis durante a primeira missa do dia 13 de dezembro

Centenas de fiéis acompanham o inicio da procissão

D.Maria de Lurdes, devota de
Santa Luzia

Chegada da imagem de
Santa Luzia à igreja Matriz

Trio Amadeus apresentou-se durante a procissão

mundinho) e da vereadora
Luíza do Hospital.
Gente de todo o canto de
Minas Gerais e também de
outros estados participaram
do ponto alto da festa, quando logo depois da missa das
17h, na segunda feira, percorreram as principais ruas
do Centro Histórico acompanhando a imagem da santa.
Durante a procissão luminosa, que foi acompanhada
por bandas de música, o cortejo passou pelas ruas do Serro, Floriano Peixoto, Bonfim
e Rua Direita. A narração
da procissão ficou por conta
dos luzienses Álvaro Diniz e
Tarcísio Eustáquio, que como sempre, emocionaram o
público presente. Este ano a
comissão da festa foi presidida pela família Moreira Matos, que apresentou algumas
novidades para os fiéis, como
a apresentação do trio Amadeus, de Belo Horizonte e a
imagem do Cristo que apareceu dentro de um globo, em
frente à igreja Matriz, acenando para os fiéis.
Dona Maria de Lurdes, de
76 anos, mora na parte alta da
cidade, e a exatos 66 anos, de
forma ininterrupta participa
das festividades à padroeira.
“Tenho muita fé. Durante
esses anos todos sempre venho à igreja para agradecer
e renovar a fé. Desde os 10
anos de idade que participo, é
muito bom”, disse a fiel.

Família Moreira Matos, comissão organizadora da festa
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ORA DOS OLhOS

Surpresa na chegada da procissão, a imagem de Jesus Cristo que se
movia para todos fiéis

Centenas de fiéis presentes na Igreja
Matriz de Santa Luzia

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

A imagem da Padroeira foi acompanhada
por uma multidão de fiéis

3642.1199 | 9869.3260
8855.1506 | 9897.9663

Orçamento sem compromisso
10% de desconto na impermeabilização e
limpeza de estofados, apresentando este
Já no interior da igreja a disputa por uma
lembrança foi intensa
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Fotos: Wanderson Carneiro

Fiéis de todas as idades acenderam velas para Santa Luzia

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

Projeto vencedor

Expresso Vozes do Morro esteve em Santa
Luzia no dia 05/12/2010 e foi um sucesso!
Foi na praça da juventude, bairro Cristina A.
Entre as atividades propostas tivemos:
Artistas com Pernas de Pau, futebol de sabão, pula pula, oficinas de música, de danças e shows.
O grupo Cirandeiros, que tem como vocais
Maíra Gabrich e Daniel Zotto, através de
seu samba “Sport fino” representou e muito
bem a cidade de santa Luzia como vencedor
do Vozes de 2009. O grupo abriu a noite com
um lindo show autoral, que levou a platéia a
viajar nesse universo chamado “SamBrasil”.
Na seqüência, tivemos a irreverência, a consistência e a pulsação no Rap de Dokttor Bhu
e Shabê, onde participei cantando o refrão da
musica deles intitulada “O amor é meu”. Para
conferir a musica e outras acesse: www.myspace.com/dokttorbhueshabe.
O terceiro show da noite ficou por conta de
William Roberto e Banda Religar mandando
ver no som Gospel. A banda, apesar de pouca
experiência, deu conta do recado, e mais do
que tocar músicas, tocou o coração das pessoas que ali estavam com suas mensagens.
Fechando a noite e o Primeiro Expresso Vozes do Morro, tivemos o Funk de Jefinho BH.
Um funk sem apelações, muito romântico e
apimentado, mostrando que o Vozes do Morro
presa pela diversidade tão rica, comum e natural nesse nosso Brasil.
A 4º edição do “Vozes” terá suas inscrições
abertas em março de 2011.
Se você é um artista solo ou tem um grupo
musical, mora em Santa Luzia, Ribeirão das
Neves, Ibirité ou Belo Horizonte, fique atento
e se inscreva.
Como disse o Poeta: Quem sabe faz a hora,
não espera acontecer. Faça sua Parte!
Novidades
* Dia 03/12, foi o lançamento do portal das
cidades Históricas de Minas Gerais no Crea
Belo Horizonte!!! A convite da secretaria de
cultura na pessoa de Goreti, representei Santa
Luzia. Apresentei fragmentos do show Tecnogroove.
* Tom Nascimento é o novo consultor/Diretor
musical do Vozes do Morro.
Turnê de Tom Nascimento
De 21/12/2010 à 12/01/2011, farei uma turnê pelo sul da Bahia com os shows Acisum
e TecnoGroove através do projeto Conexão
Musica Minas.
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

As crianças Anna Victória, Gabriela, Gustavo,
Taís e Luiza com o prefeito Dr. Gilberto - durante visita à Casa do Papai Noel

O publicitário Geraldo Rodrigues, o jornalista Ramon Damásio e o empresário Maxwell Concesso
durante evento da secretaria de Educação
Foto: Divulgação

Alunos do Centro de Treinamento Ministerial Diante
do Trono (CTMDT)

Líderes do JCC (Jovens Construíndo Cidadania) da Escola Mun. Ma. José de Brito Carvalho,
durante visita ao 35º BPM de Santa Luzia

Alexandre e Marina

Padre Wanderson José Guedes, Padre Danil Marcelo após primeira missa do Jubileu 2010

Secretária de educação Francislene Gracio,
professora Cláudia Adriane e o prefeito Gilberto Dorneles

Tcharle Comemorando seu aniversário com a namorada Dayana

Agende seu
horário
(31)3642.3608
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ALUNO DA ApAE pREmIADO Em CONCURSO pROmOVIDO pELO LIONS
Com o tema “Visão da Paz”, o
Lions Clube de Santa Luzia promoveu um Concurso de cartazes
alusivo ao mesmo, destinado a alunos de até 12 anos das redes escolares de Santa Luzia. Os cartazes
foram submetidos a uma Comissão Julgadora composta por artistas e professores.
No dia 07 de dezembro, na sede do Clube, houve a divulgação
e premiação dos vencedores e,
dentre tantos, sagrou-se vice-campeão o aluno da APAE Unidade II

(CAIC), Tafarel Herculano, encantou o júri com seus traços soltos
do cartaz, que retratou pássaros
voando livres num céu azul, casas
simples e flores.
Para estar com ele nesse momento tão especial de premiação, destacamos as presenças da
Diretora Geral da APAE, Maria
Elizabeth Cunha de Oliveira, da
Diretora da Unidade II, Suzy Souza, da Assistente Social da APAE,
Graciele Freitas e dos colegas:
Rafael, Vanderléia e Jéssica que

Foto: Divulgação

também concorreram com seus
belos cartazes e
receberam uma
menção honrosa.
Bastante feliz, Tafarel recebeu das mãos
da presidente do
Lions, Maria Te- Alunos da APAE durante evento no Lions Clube
rezinha Gonçalves Araújo, o certi- especiais de qualquer pessoa. Paficado de 2º lugar, além de uma ho- rabéns, e como dizia um narrador
menagem provando, assim, que o esportivo, em rede nacional: “vai
talento transcende as dificuldades que é sua, Tafarel”.

CIDADE
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NOTA 10
Para a Assessoria de
Comunicação da prefeitura
de Santa Luzia, comandada
pelo
jornalista
Ramon
Damásio.
Quem é do ramo sabe o
quanto é difícil estar à frente
de uma assessoria. Ainda
mais quando percebemos,
por inúmeras vezes, que a
falta de comprometimento
de alguns dos assessorados
é constante! São secretários
que não estão “nem aí”
para a cidade, é o prefeito
que promete e não cumpre,
e por aí vai... Parabéns
aos
profissionais
da
Comunicação da prefeitura,
pelo trabalho e dedicação,
apesar
de
todas
as
dificuldades encontradas!

NOTA 0
Para os políticos corruptos.
Esquemas,
propinas,
desvios de verbas, obras
e licitações fraudulentas,
superfaturamentos, e falta de
compromisso com o povo.
Não bastassem as regalias
e os altos salários, eles sempre
querem mais. E acabam
colocando as próprias vidas e
de suas famílias em risco: Tem
político ai pedindo “comissão”
escancaradamente. Cuidado,
estamos de olho, e a população
também!

Aconteceu?
O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

Entre em contato:
redacao@jornalvirounoticia.com.br
www.twitter.com/jornalvirounoticia

NATAL DE LUZ Em SANTA LUZIA
VáRIAS ATRAçõES OFERECIDAS pARA O púBLICO
Fotos: Wanderson Carneiro

prefeitura de Santa Luzia, através
da secretaria de
Cultura e Turismo, realiza o
“Natal e Luz 2010”. Durante
todo o mês de dezembro até o
início de janeiro, várias atrações estão disponíveis para a
população. E o melhor: tudo
de graça!
A abertura das festividades aconteceu no sábado (04)
com a chegada do Papai Noel no Solar da Baronesa. O
destaque da noite ficou por

A

A criançada tirou foto com o Papai Noel e
aproveitou para fazer os pedidos

Apresentação do musical Noite de Paz

conta do musical “Noite de
Paz”, apresentado por alunos
do Centro de Treinamento
Ministerial Diante do Trono
(CTMDT). Quem assistiu,
aprovou. Foi o caso da engenheira Márcia dos Santos.
“Adorei, trouxe minhas filhas e alguns sobrinhos para
acompanhar. Todos nós gostamos muito. Quem não veio
perdeu”, disse.
Confira a programação no
site www.jornalvirounoticia.
com.br

Tem até presépio no interior da nova casa

O bom velhinho também tem escritório

OFERTAS
DE NATAL
AUTOMATIZADORES

INTERFONES

CFTV CÂMERAS
E MICRO CAMERAS
ESCONDIDAS

CONTROLES
REMOTO

MANUTENÇÕES
E PEÇAS

KIT SEM FIO
200 MTS

VISÃO NOTURNA INFRA VERMELHO

R$ 280,00 R$ 140,00

TUDO PARA SUA SEGURANÇA

R$ 80,00

IMAGENS ILUSTRATIVAS

10

R$ 25,00 R$ 90,00

FAÇA SEU ORÇAMENTO ...

portoequipamentos@hotmail.com

RUA RIO DAS VELHAS, 30 - SÃO JOÃO BATISTA - SANTA LUZIA

GERAL
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4º ENCONTRO DOS AMIGOS 2010
A 4ª Festa dos Amigos, promovida por Charles Marques
Perdigão aconteceu no domingo, dia 05 e contou com a presença de centenas de pessoas.

Salão Paula Seibert

Relaxamento

Fotos: Wanderson Carneiro

Festas

Daniel

Buffet

Celagem Térmica
Hidratação
Tratamento Capilar
Escova Prograssiva
Hidratação térmica

Organizações Daniel
Organizações
Daniel Festas
Festas
A
A arte
arte eeousadia
ousadiaem
empreparar
prepararevento!
festas

Manicure e Pedicure

Agende seu Horário: 3642.6391
Rua Boa Vista, 961, Bairro Bela Vista

(Em frente ao campo do Santa Cruz)

Av. Dr. Ângelo Teixeira da Costa, 1095 - Frimisa (ao lado da prefeitura)
Investindo sempre no aumento de
sua capacidade de produção para
oferecer um atendimento ágil,
qualidade e preços competitivos.
Contatos: (31) 3025.3333
vendas@graficabh.com.br
www.graficabh.com.br

Rua Conde Santa Marinha, 400 - BH/MG

www.danielfestas.com.br

(31) 9978-2200

POUSADA
POUSO REAL
JABOTICATUBAS - MG

(31) 3683.1702
WWW.POUSADAPOUSOREAL.COM.BR

ESPORTES
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Mário Marra
Se te falarem que seu
clube de coração é dirigido por um
torcedor apaixonado, não acredite!
Juvenal Juvêncio tira onda com Andrés Sanches e eles até parecem ser
torcedores.
Andrés nem cita o nome do São Paulo, se comporta como um autêntico
torcedor.
Kalil e Zezé espetam-se com frequência. Até parece que um time não vive
sem o outro e um não vive sem mexer
com o outro, se chamam de rivais e
lembram o comportamento de torce-

Dirigente não é torcedor
dores.
Esqueça! O seu dirigente não é torcedor.
Ele é dirigente.
Ele entrou no esquema.
Quando ele vibra nas cabines e camarotes, ele apenas vive momentos de
torcedor.
Caro torcedor, você teria coragem de
jogar dinheiro fora como eles jogam?
Você conduziria o seu time como eles
conduzem?
Você trataria a imagem do clube de
seu coração como eles tratam?

Você faria contrato até 2013 com Alê?
Você contrataria Valdívia por um
valor mais alto do que o que ele foi
vendido?
Você faria como Cruzeiro e São Paulo
fizeram quando apostaram em Fábio
Santos?
Você daria contrato de mais de um
ano para Fábio Costa?
Contratar Coates seria um bom investimento?
Pagar R$ 250 mil para Juan seria justo?
Ir para a disputa do Brasileiro com

Diego Macedo e Rafael Cruz seria
uma medida inteligente?
Oferecer salário absurdo para Diogo e
Deivid seria uma estratégia?
Torcedor, você acha que o cartola do
seu time é bobo?
Ele não é bobo. Fraco ele pode ser,
mas bobo não.
O certo é que torcedor zeloso como
você, ele não é!

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

Academia Stillus
Ginástica Localizada
Alongamento
Relaxamento
Musculação
Hapkido (Defesa Pessoal)
Taekwondo
Aero Jump
Personal Training
A
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AGORA EM 2 ENDEREÇOS
Tel.: (31) 3641-1189 | 9268-7966
Av. Seis, nº 446 - Frimisa - Santa Luzia - MG
( Após a Igreja São José Operário)

Tel.: (31) 3641-6502
Rua 20, nº 16 - Duquesa II - Santa Luzia - MG

