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MELHOR APTO DE 2 QTOS DA REGIÃO DO SÃO BENEDITO EM SANTA LUZIA.
LANÇAMENTOS

Parcele sua
entrada em 3x
sem juros e ganhe

R$500,00
Imagens meramente ilustrativas por se tratar de um bem a ser construído.

de desconto na
compra de seu apto.
DESCONTOS DE ATÉ

R$

17.000

,00*

*SUBSÍDIO DO GOVERNO.
CONSULTE CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

• Espaço Gourmet • Spiroball

Espaço Zen
CONHEÇA A NOVA LOJA:

Av. Brasília, 2418
Loja 2 - São Benedito - Santa Luzia
Tel: 3636 7535

• Playground

• Guarita

• Praça

• Estacionamento

• Espaço Zen

• Área Privativa

LOJA CENTRO:

Rua Curitiba, 494 –
Centro
Belo Horizonte

Renda familiar a partir de

R$1.400,00
FINANCIAMENTO

ENTREGA GARANTIDA

Fevereiro e Março 2011. Campanha “Lançamento Città Roma, Città Turim, Citta Milão”. Válida para o período de 23/02/2011 a 31/03/2011, para os empreendimentos Città Roma, Città Turim e Milão, na cidade de Santa Luzia/MG. Perspectivas, fotos e imagens são de caráter meramente ilustrativo. Decoração sugestiva e ilustrativa. A) Empreendimento Città Roma: “Apartamentos de 2 (dois) dormitórios”:
Unidades de 2 (dois) dormitórios dos blocos 1 ao 10, com preço à vista a partir de R$ 94.469,00 (noventa e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais) sujeita a alteração sem prévio aviso. Financiamento exclusivo e garantia de entrega pela Caixa Econômica Federal e subsídios de até R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); Perspectivas, decoração, fotos e imagens são de caráter meramente ilustrativo;
B) Città Turim: “Apartamentos de 2 (dois) dormitórios”: Unidades de 2 (dois) dormitórios dos blocos 1 ao 7, com preço à vista a partir de de R$ 94.469,00 (noventa e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais) sujeita a alteração sem prévio aviso. Financiamento exclusivo e garantia de entrega pela Caixa Econômica Federal e subsídios de até R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); Perspectivas, decoração,
fotos e imagens são de caráter meramente ilustrativo; B) Città Milão: “Apartamentos de 2 (dois) dormitórios”: Unidades de 2 (dois) dormitórios dos blocos 1 ao 7, com preço à vista a partir de de R$ 94.469,00 (noventa e quatro mil quatrocentos e sessenta e nove reais) sujeita a alteração sem prévio aviso. Financiamento exclusivo e garantia de entrega pela Caixa Econômica Federal e subsídios de até R$
17.000,00 (dezessete mil reais); Perspectivas, decoração, fotos e imagens são de caráter meramente ilustrativo; (1) Campanha válida para os contratos assinados de 23/02/2011 a 31/03/2011 em uma das lojas da ASA Incorporadora no estado de Minas Gerais; (2) Para o caso de financiamento habitacional será realizada uma análise prévia para aprovação do crédito, após apresentação dos documentos pelo
pretenso comprador e inexistência de restrições em Órgãos de Proteção de Crédito ou outras; (3) O comprador estará sujeito a uma análise e aprovação de crédito pelo Agente financeiro, dentre eles a CEF (Caixa Econômica Federal), sendo que nenhuma responsabilidade pela recusa da concessão de crédito poderá ser atribuída à ASA. Demais condições, prazos de entrega de chaves e outras informações estarão
disponíveis no estande de vendas com nossos consultores. Maiores informações sobre nossos empreendimentos consulte os nossos Consultores de Vendas e o site www.asaincorporadora.com.br. Consulte tabela de preços vigente, condições e formas de pagamento, bem como documentação para financiamento bancário também com nossos Consultores de Vendas. CRECI-J 3418. A ASA reserva-se ao direito
de correção de eventuais erros gráficos e de digitação ou de prorrogação do prazo desta promoção sem prévio aviso. Imagens e fotos aproximadas da realidade, porém de caráter ilustrativo. Città Roma R.3/35973 – Cartório de Registro de Imóveis de Santa Luzia; Città Turim R.3/35974 – Cartório de Registro de Imóveis de Santa Luzia. Città Milão R.3/35977 – Cartório de Registro de Imóveis de Santa Luzia.
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EDITORIAL
Mudança de comportamento
De que adianta cobrar do seu vizinho se você não faz a sua parte?
De que adianta cobrar ações da prefeitura
se você não colabora?
Mudança de comportamento, talvez essa seja a principal atitude que devemos tomar diante
da tamanha falta de educação e desrespeito.
A edição desta quinzena mostra uma série
de irregularidades, infelizmente cometidas por
gente que pode até ser do bem, mas que não
está dando bons exemplos.
A quantidade de entulho que está sendo colocada em frente às casas e até mesmo nas ruas é
algo que impressiona. Santa Luzia mais está parecendo um enorme aterro sanitário. Que tristeza!
Sair às ruas e deparar com lixo, ratos e até
mesmo troncos enormes de árvores é assustador e porque não desanimador. Consciência,
respeito, atitude, são primordiais para que a
população colabore com a limpeza urbana. E
por que não até mesmo gentileza?
Tudo bem que, de repente, você está realizando a tão sonhada reforma em sua casa. Mas
encher a calçada de entulho é, no mínimo, falta
de educação.
Todos têm direitos, mas também deveres!
E esses, na maioria das vezes não estão sendo
cumpridos por parte da população luziense.
A situação como está é insustentável, não
adianta cobrar da prefeitura, porque ela realiza
mutirões de limpeza em uma semana, e na outra as ruas estão lotadas de entulhos novamente. É preciso ter consciência e dar bons exemplos. Faça isso e cobre do seu vizinho a mesma
atitude. Quem sabe assim, teremos uma cidade
pelo menos limpa pra se viver. Santa Luzia já
tem sujeira demais. Pense nisso!
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Contatos:

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

(31) 9795-0517
(31) 9795-0595
(31)8684-0363

Email:

secretariaexecutivaapacsl@gmail.com

Rua Dona Elisa Moreira, 15 Centro - Santa Luzia (Luzitur)
Informações: 3516-6000 - www.otimooline.com.br

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

CARTA DO LEITOR

Rua Dona Elisa Moreira, 15 Centro - Santa Luzia (Luzitur)
Informações: 3516-6000 - www.otimooline.com.br

Gostaria de parabenizar o jornal Virou Notícia pelas matérias que mostraram o descaso da
prefeitura com as ruas de Santa Luzia. Foi só a reportagem percorrer algumas ruas e mostrar
os buracos que a prefeitura correu e resolveu tapar as crateras. Continuem assim, mostrando a
realidade da nossa querida Santa Luzia, que está abandonada pelas autoridades.
M.F.B
Morador do São Benedito

Sua opinião é muito importante, envie e-mail para:
redacao@jornalvirounoticia.com.br
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Contatos:
Comercial: (31) 9142-4420
redacao@jornalvirounoticia.com.br
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artigos assinados.
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NOVO SALÁRIO MÍNIMO É DE R$ 545
Aumento real é o menor desde 2003

O

Senado aprovou integralmente no final da
noite da quarta (23)
o texto do projeto do governo do
salário mínimo. Com a decisão
do Senado, que não alterou o texto enviado pela Câmara, o projeto
sancionado pela presidente da República, Dilma Rousseff, confirma
o valor do salário mínimo para este
ano em R$ 545,00. A lei já vale a
partir deste mês.
De acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(Dieese), o salário mínimo de R$
545,00 registra o menor aumento
real concedido desde 2003, início
do governo do ex-presidente Luiz

Inácio Lula da Silva.
O reajuste de 0,37% frente
ao valor de 2010, que era de R$
510,00, começou a valer em 1º de
março. Desde janeiro deste ano, o
salário mínimo vem sendo pago no
valor de R$ 540,00. Isso porque
o governo federal concedeu aumento com base na estimativa da
inflação. No entanto, verificou-se
posteriormente que a inflação foi
maior e o mínimo deveria ser R$
543,00. O valor, então, foi arredondado para R$ 545,00.
Ainda de acordo com o Dieese,
o aumento real do salário mínimo
foi de 54,25% desde 2003, sendo
que o maior reajuste efetivo, sem
considerar reposição da inflação,

aconteceu em 2006.
Dados da entidade apontam
que 47 milhões de pessoas no país
têm rendimentos referenciados no

salário mínimo, considerando beneficiários do INSS, empregados
do setor privado e trabalhadores
domésticos.
Foto: Divulgação

Sua nova opção em SuprimentoS indu
Super
promoção

Bantam 250
SerraLHeiro

r$ 380,00

a viSta

(31) 364

av. das indústrias 1011 - Lj 11 - vila olga - S

WWW.JORNALVIROUNOTICIA.COM.BR
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pRÊMIO ApAE NOEL 2010
Fotos : Wanderson Carneiro

Entrega da motocicleta 0 km, à professora Laudilene Pereira

A entrega do 2º. prêmio da campanha APAE NOEL 2010 realizada
no CAIC Baronesa, na segundafeira, 28, foi marcada com apresentações de alunos da entidade,
presença de autoridades, e claro,
a entrega do prêmio à professora

Alunos da APAE durante apresentação

Laudinele Pereira, contemplada
com uma motocicleta O Km. “Me
senti muito feliz. Sempre comprei
rifas e participei de jogos, mas até
então, nunca tinha sido sorteada”,
disse a professora da unidade, que
completou. “Todo ano eu sempre
vendo algumas rifas e compro, pelo
menos, duas ou três, e desta fez tive
essa felicidade de ganhar, graças a
Deus”.
O APAE NOEL é uma campanha nacional promovida pela Federação Nacional das APAE´S, onde
são vendidas rifas, e no final de
cada ano, são sorteados vários prêmios pela loteria federal. “A APAE
de Santa Luzia recebeu da federação um percentual sobre as vendas
dos bilhetes, que será revertido em
projetos em prol dos alunos”, afirmou Sérgio Sampaio, presidente
da Federação Estadual das APAE´s
que também prestigiou o evento.
Apadrinhamento
Na oportunidade, também foi

Convidados, funcionários e alunos da APAE participaram da entrega do
2º. prêmio da campanha APAE NOEL

lançada a campanha de Apadrinhamento da APAE, através da Copasa,
como explicou Ubiratan Alves Coelho, presidente da APAE de Santa
Luzia. “A APAE é uma escola particular de uma organização beneficente. Nós não temos uma verba
fantástica, dependemos de aportes
da prefeitura e verbas do FUNDEB.
Através da campanha, com a ajuda
da população, pretendemos conseguir recursos para concluirmos as
obras da sala de informática e de

outra sala de aula, melhorando ainda mais nosso atendimento àqueles
que precisam dos nossos serviços”,
disse Coelho.
Quem quiser participar da campanha, basta autorizar em formulário próprio, uma contribuição
mensal, a partir do valor mínimo
de R$ 5,00. O valor será acrescentado na conta de água e repassado
integralmente à APAE de Santa
Luzia. Mais informações pelos telefones: 3641-2069 e 3641-4687.

A animação tomou conta do público presente

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

Teve até bateria

CIDADE
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Mulher...
Que traz beleza e luz aos dias mais difíceis
Que divide sua alma em duas
Para carregar tamanha sensibilidade e força
Que ganha o mundo com sua coragem
Que traz paixão no olhar
Mulher,
Que luta pelos seus ideais,
Que dá a vida pela sua família
Mulher
Que ama incondicionalmente
Que se arruma, se perfuma
Que vence o cansaço
Mulher,
Que chora e que ri
Mulher que sonha...
Tantas Mulheres, belezas únicas, vivas,
Cheias de mistérios e encanto!
Mulheres que deveriam ser lembradas,
amadas, admiradas todos os dias...
Para você, Mulher tão especial...
Feliz Dia Internacional da Mulher!

UMA HOMENAGEM DO
O JORN AL QUE PEN SA COM O VOCÊ

VIROU NOTÍCIA
O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

santa luzia:
Av. Nossa S. do Carmo, 141

2138-8555

NOVA HONdA

CG 125 Fan ks

NOVA HONdA

Cb 300r

NOVA

Av. Brasília, 2.45

3634-1945

sãO beNeditO

respeite as leis de trânsito.

(31) 8794.9936
(31) 9142.4420
LIGUE E ANUNCIE!
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FALTA DE EDUCAÇÃO E DE
Moradores enchem as ruas da cidade de entulho e prefeitura é omissa quanto
à fiscalização
Bastar transitar por algumas
ruas e avenidas da cidade para dar
“de cara” com a falta de educação
e também de desrespeito de alguns
moradores de Santa Luzia. Entulho,
ratos em meio ao lixo, mato tomando conta de praças e rotatórias; e até
um enorme tronco de árvore.
No bairro Duquesa deparamos com alguns adolescentes que
brincavam em meio ao matagal,
que literalmente tomou conta da
praça que fica em frente à escola
José Augusto Resende. Um deles,
de 16 anos, disparou: “O mato tá
até baixo, tem vez que nem conseguimos passar por aqui. O prefeito parece que esqueceu da gente”.
O outro colega emendou: “Esses

caras são ‘lero lero’, só vão vir
aqui quando tiver eleição, minha
mãe mesmo falou que o prefeito
prometeu um monte de coisa e até
agora não fez nada”.
Poucos quilômetros à frente,
no Conjunto Cristina, a situação é
ainda pior: na Avenida Senhor do
Bonfim, que ainda está em obras, a
quantidade de entulho e mato que
existe ao longo daquela avenida é
algo assustador. Já na Avenida Venâncio Pereira dos Santos, no mesmo bairro, a reportagem deparou
com lixo, entulho e até com um
enorme tronco de árvore.
Já na Rua Geraldo Teixeira da
Costa, paralela à Avenida Brasília,
um quarteirão inteiro está tomado por

entulhos em ambos os lados da rua.
No bairro Londrina, na Rua Noel Rosa, a quantidade de entulho em
frente a uma residência é inacreditável. A pilha de entulhos está tão
alta que quase ultrapassa o muro.
A população está errada em
amontoar entulhos em frente
às casas, em jogar lixo e entulho em locais desertos, mas e a
prefeitura não deveria fiscalizar
esses moradores infratores? Onde estão os fiscais? Quais são as
penalidades a que estão sujeitos
os moradores que cometem essas
irregularidades?
Não adianta a prefeitura montar um mutirão de limpeza, recolher os entulhos, tirar a sujeira das

portas das residências e na semana
seguinte as ruas estarem tomadas
por entulhos novamente. É preciso
que a população mude o hábito, tenha mais educação e consciência,
afinal de contas lugar de lixo é na
lixeira e de entulho é na caçamba.
A prefeitura de Santa Luzia informou que possui apenas dois fiscais. Eles notificam o morador de
acordo com o Código de Posturas
do município. Quanto à limpeza
das vias mostradas nesta edição,
a prefeitura informou também que
já está realizando um “Mutirão de
Limpeza” por toda a cidade, e pede aos moradores que denunciem
os infratores através dos telefones:
3641-5858 e 3641-5252

Fotos: Wanderson Carneiro

Na Avenida Venâncio Pereira dos Santos, no Conjunto Cristina, além do
entulho até um tronco de árvore foi jogado no local

Ainda na mesma avenida - o mato tomou conta do passeio

Muito entulho também na Avenida Senhor do Bonfim, próximo ao PA São
Benedito

Rua Érico Veríssimo, no Baronesa - entulho impede a passagem de pedestres

Faixa na Rua Paracatu,no São Benedito, pede socorro ao prefeito

CIDADE
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FISCALIZAÇÃO
Na Rua Geraldo Teixeira da Costa, a sujeira tomou conta de um quarteirão
inteiro

Rua Apucarana, no São Benedito - moradores ignoram a placa de advertência e encheram o local de entulho

Praça na Rua Alto do Tanque, em frente à Cia de Polícia, no Conjunto
Morada do Rio está abandonada

Na Rua Noel Rosa, no Londrina, o entulho quase ultrapassa o muro da
casa

Flagrante! Pedestre desvia do mato na calçada e se arrisca em transitar
pela Rua Rio das Velhas

Também no Londrina, o mato tomou conta do que seria o passeio da área
de segurança da PM

O mato alto quase incobre a placa de trânsito, atrapalhando a visibilidade
dos motoristas que trafegam pela Rua Alto do Tanque

OPORTUNIDADE

ESTAMOS CONTRATANDO
VENDEDORAS AUTÔNOMAS.
OFERECEMOS ÓTIMA COMISSÃO.
VENHA TRABALHAR CONOSCO.
Envie seu currículo para
redacao@jornalvirounoticia.com.br
Adolescentes brincam em meio ao mato na praça do bairro Duquesa
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Tom Nascimento

Música e vivência
por Tom Nascimento
Positividade na atividade é o que lhes desejo queridos amigos e leitores!
Atenção músicos, poetas, letristas e
toda classe artística, sintam se à vontade para
divulgarem através dessa coluna seus trabalhos. Afinal, esse espaço é nosso! Arte e Cultura. Esse é o nosso negócio!
Fale comigo através do e-mail: tomnascimento@tomnascimento.com.br
Conexão África/Brasil – Um salve aos
nossos avós!
Então, você já ouviu falar sobre os Griots?
É o seguinte:
O trânsito secular de saberes por meio da
Tradição Oral, através de pessoas que eram e
são guardiãs de grande parte da história de nações inteiras, das quais versam sobre as glórias
do passado de dinastias dos grandes impérios
africanos, até a preservação de rituais e preceitos que coexistem nas sociedades atuais. Esses
são os chamados griots, que mais que pessoas
comuns, são dotados de profundo conhecimento transmitido geração a geração, tendo ainda
muitas habilidades artísticas, como a música,
retórica e a poesia, muitas vezes transmitidas
em locais públicos, seja em praças ou embaixo
de frondosos baobás. Num passado de inexistência de livros, foram esses griots os responsáveis por perpetuar a história e costumes de suas
sociedades, tanto que os jovens africanos que
primeiro partiram para a Europa para estudar
diziam que “a morte de um griot representa o
mesmo que a queima de uma biblioteca”.
Se você é um “vovô ou vovó” liberte o
Griot que há em ti, agora se você é neto ou
neta, aproveite o saber e a vivência de seu
Griot.
“Opppa!
Pop pop pop
A nação é pop
Top top top
A nação é foda
Oppsss, aqui óó!
Roda, roda, roda e avisa...”
Luiz Edmundo Alves
Unauaiaí!!! Ninguém se faz só.
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

Sérgio Sampaio, presidente da Federação Estadual das APAE’s (ao centro), Walter Figueredo e Ubiratan Coelho

Cabo Elaine, Sargento Hamilton e Teresa Cristina,
diretora do Sesc Laces Santa Luzia

O proprietário da pizzaria Bom Aporê, Rodrigo
e sua namorada Adriana

Suzy Dutra, diretora da unidade II da APAE Santa Luzia

Os amigos Marlon e Rodrigo durante festa das Mariposas Apixonadas

Bárbara Cristina comemorando seus 13 anos junto com suas amigas

As amigas Danielle Teixeira, Andrea de Souza
e Angélica Reis

O Ten. Cel. Medeiros, comandante do 35o. BPM
e o prefeito de Santa Luzia, Gilberto Dorneles

O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

Anuncie:
8794.9936
9142.4420
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FORÇA TAREFA
Secretarias mobilizadas para limpar a cidade
A prefeitura de Santa Luzia,
através da secretarias municipais
de Obras, e Segurança Pública,
Trânsito e Transporte, estão realizando uma “força tarefa” que visa
combater às irregularidades cometidas por parte da população, que
insiste em jogar lixo e entulhos nas
vias públicas.
Na manhã da sexta-feira (25),
a secretaria de Segurança Pública,
Trânsito e Transporte realizou uma
blitz no portal da Avenida das Indústrias. Na operação, dois caminhões que transportavam entulhos
foram parados e retidos, já que os
condutores não possuíam autorização para descarregar os materiais
na cidade.
“É importante essa integração
entre as secretarias já que o objetivo da administração é o de unir
forças em prol da sociedade luzien-

se”; afirmou o secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transporte, Ronildo José dos Santos.
Já a secretaria de Obras deu
início ao “mutirão de limpeza” no
bairro Palmital. A quantidade de
rejeitos retirada somente em um
único dia impressiona: cerca de 120
toneladas em uma área que fica na
esquina das ruas Inácio Loyola de
Oliveira com José Belizário Filho.
“Não adianta a prefeitura realizar a limpeza das vias se a comunidade não colaborar. Por isso,
pedimos a compreensão de todos
os moradores da cidade para que
nos ajudem a manter os locais limpos”; disse o secretário municipal
de Obras, Orville Nápoli.
Ainda de acordo com o secretário, o “Mutirão de Limpeza” vai
percorrer todos os bairros da cidade ao longo dos próximos dias.

Coletores de lixo também participaram do mutirão
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.

Foto: ASCOM - PMSL

O mutirão de limpeza começou pelo bairro Palmital

Segundo a prefeitura foram retiradas cerca de 120 toneladas de entulho somente neste local

10

GERAL

Ano 2 - Edição 29 - 3/3/2011 a 16/3/2011

NOTA 10
Para os alunos da
APAE Santa Luzia que
sempre emocionam o público em suas apresentações. Direção e professores
também merecem o nosso
reconhecimento.
Parabéns!

HORA DE ENCARAR O LEÃO
Formulários de papel não são mais aceitos, entrega da
declaração vai até 29 de abril
Foto: Divulgação

NOTA 0
Rapaz, na garupa de uma
moto, carrega um botijão de
gás. O flagrante foi feito na
manhã do último sábado,
na Rua Pindaré, no São
Benedito. Além da infração
gravíssima, não só ele,
mas também o condutor da
moto, pedestres e motoristas
que trafegavam pelo local
corriam perigo.
Foto: Wanderson Carneiro

A Receita Federal começou a
receber na terça-feira (1), a declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física 2011 (ano-base 2010).
Entre as principais mudanças
na declaração neste ano estão o fim
da entrega do formulário em papel

e o aumento do teto para rendimentos tributáveis, que passou de
R$ 17.215,08 para R$ 22.487,25.
Também pela primeira vez o fisco vai reconhecer a união estável
entre casais do mesmo sexo. Os
homossexuais poderão fazer a de-

claração conjunta ou colocar o (a)
parceiro (a) como dependente.
A Receita espera receber este
ano 24 milhões de declarações em
todo o país. Em Minas Gerais são
esperados 2,4 milhões de formulários.

QUEM É OBRIGADO A
DECLARAR

ENVIO DA DECLARAÇÃO

MULTA POR ATRASO

Contribuintes que tiveram rendimento superior a R$ 22.487,25
em 2010
Quem teve posse ou propriedade,
até 31 de dezembro, de bens ou
direitos, inclusive de terra nua, de
valor total superior a R$ 300 mil.

Via internet, através do site da
Receita Federal (www.receita.
fazenda.gov.br)
Por disquete, nas agências do
Banco do Brasil ou da Caixa
Econômica Federal.

O valor mínimo é de R$ 165,74, limitado a 20% do imposto devido.
Mais informações sobre o Imposto de Renda 2011, na página da
Receita na internet. O endereço é
o www.receita.fazenda.gov.br

Aconteceu?
O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

Ano 2 - Edição 29 - 3/3/2011 a 16/3/2011

11

MARIpOSAS ApAIXONADAS 2011

25º. ANO DE MUItA ALEgRIA E DESCONtRAçãO
Um domingo diferente em Santa Luzia. As “Mariposas Apaixonadas” deram o tom. Muita alegria
e descontração, ao som da bateria
do “Unidos da Ponte”, comandada
pelo mestre André. A concentração
começou na Rua Quatro no bairro
Frimisa. Depois de percorrerem
algumas ruas, os participantes rea-

lizaram a tradicional partida de futebol onde a regra número um diz
que somente mulher joga. À tarde,
para encerrar o evento, um dos grupos de pagode sensação de Santa Luzia, o Alto Estima, foi quem
comandou a festa no sindicato da
Frimisa, com muito churrasco e bebida gelada. A animação foi total!

mas ruas do
percorreram algu
Os participantes
l
animação foi tota
bairro Frimisa. A

Cada figurino mais estiloso que o outro

Fotos: Wanderson Carneiro

CIDADE

As mariposas na concentração

ontração
Alegria e desc

O jogo irreverente
é sempre uma da
s principais
atrações do even
to

Ao som da bateria Unidos da Ponte

do grupo de
cou por conta
fi
ão
aç
im
an
À tarde, a
stima
pagode Alto E
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Placas de Outdoor: 3642-5827 | 9703-0083
www.cbloutdoor.com.br
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Mário Marra
Tenho o maior orgulho do meu
sotaque.Sempre me emociono
quando falam de mim e logo relacionam o pão de queijo.
Consumo o futebol mineiro.
Tenho pay-per-view e leio tudo o
que posso do Mineiro.
Trabalhar em São Paulo só me
distanciou fisicamente e proporcionou a criação de parâmetros.
Um deles é bastante incômodo: a
arbitragem.
Trabalhei nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Paulista.
Os árbitros falharam, entretanto,
as falhas são totalmente aceitáveis, bem diferente do que cansei
de ver em Minas.
Nas dez primeiras rodadas do
Paulista, em nenhuma (quer que
repita?), NENHUMA teve a arbi-

Um assunto melindroso
tragem como vilã. Não falo só dos
jogos dos grandes – A ARBITRAGEM NÃO FOI VILÃ.
A arbitragem mineira tem
enormes erros, no entanto, boa
parte da culpa é da Federação Mineira de Futebol.
Pare para pensar e responda
qual é o papel da Federação Mineira?
Ela se posiciona na defesa! Virou balcão de reclamação e não se
dá o respeito.
Deixa para a última hora a definição da Comissão de Arbitragem e
não investe dignamente nos árbitros.
Atlético e Cruzeiro pressionam
e sempre pressionarão.São Paulo,
Corinthians, Palmeiras e Santos
também. O problema é que a Federação não é escudo para árbitro

algum.
Quem apita jogo de Atlético e
Cruzeiro sempre entra em campo
sabendo que está em uma fria. Para evitar ficar mal visto ele erra,
para evitar ficar “queimado”, erra
mais ainda.
Quando a Federação vai formar árbitros e vai dar a eles o direito de errar e acertar?
Já foram 10 rodadas, 200 jogos
e até hoje a arbitragem foi um detalhe em São Paulo.
A iniciativa da utilização dos
árbitros assistentes adicionais tem
sido considerada positiva.
O campo de jogo “diminuiu”
para os árbitros.
Os bandeiras auxiliam e os assistentes mais ainda.
E em Minas, quando alguém

vai tentar alguma coisa?
Ano passado alguns insinuaram que investiram em concentração para os árbitros.
Tentei investigar e questionei e
vi meu queixo cair ao saber que a
concentração era para jogos que envolvessem Atlético e Cruzeiro.Era
a maior prova de que contra eles o
erro seria imperdoável! Quando alguém vai tentar moralizar?
Não tomem minha crítica como algo vindo de um desertor das
montanhas.
Não vivo sem elas. Elas são a
moldura da minha vida.
Tomem minha crítica como a
de um observador apreensivo.

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