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Nova, R. Felipe Gabrich, R. Comércio, R. José Pedro de Carvalho, Frimisa, Av. Brasília, R. Olegário Maciel, R. São Judas Tadeu, R.
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das
CalçadasAv. Brasília, Frimisa, R. José Pedro de Carvalho, R. Comércio, Rua Felipe Gabrich,
Onofre Teixeira
, R. Piracajú,
R Itarema,
Ubajara,
Ponte Nova, R. Direita, Av. Felipe Gabrich (PC).

HORÁRIOS
DE ÔNIBUS
Quadro de Horários
- 15/02/09

Dias: Úteis

Qual é a frase mais ouvida em viradas de
ano? Ano novo, vida nova! 2010 chegou!
E com ele expectativas, esperanças...
E o novo ano vem com tudo! Teremos
além da copa do mundo, na África, eleições
para presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual.
Acreditamos que chegou a hora do hexa
e a vez de santa luzia eleger seus representantes no legislativo estadual e federal.
Que em 2010 o prefeito Gilberto Dorneles faça gols e coloque em prática as
“promessas” .
Se o país do futebol não aceita gol contra, a cidade dirigida por um médico deve
ser exemplo na saúde.
Tudo bem, que ano passado foi um ano
atípico, segundo consta, a cidade perdeu R$
40 milhões de repasse do governo federal.
Além disso, foi o primeiro ano de mandato do
médico. Erros não serão mais aceitos pela
população, que aguarda ansiosamente por
melhorias na cidade, principalmente na
saúde.
Entretanto, temos também boas notícias, como por exemplo, a de que este
ano, todos os quase 26 mil alunos da rede
municipal irão receber uniforme completo, inclusive acompanhado de material
escolar. Uma ótima iniciativa do prefeito
Gilberto Dorneles. Incentivar e valorizar
as nossas crianças, é investir no futuro
do nosso país. É o mesmo que colocar o
companheiro na cara do gol.
Sem falar no “alívio” para os pais, porque como sabemos, 2010 chega e com ele
as contas de início de ano, como o IPVA.
Esperamos divulgar, ao longo deste
novo ano, boas notícias: salário justo, política limpa, etc.
Que venha 2010!
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CIDADE
Alexandro de Souza
Episódio 1:
O que é Política?
A maioria dos cidadãos comuns acham que
a política não é importante porque serve apenas
para a defesa de interesses particulares de pessoas e grupos aos quais na maioria das vezes elas
nunca participam. De outro modo, os políticos,
na maioria dos casos também vêem na política
uma oportunidade não só de exercício do mando
em outros, mas como um grande negócio privado, usando os bens públicos em beneficio próprio
e de seus grupos de apoiadores e colaboradores,
reforçando cada vez mais a idéia errônea e de
senso comum do sentido original da política em
sua essência, enquanto atividade mais nobre da
vida social de um povo. O que é a política então?
Podemos perceber que a política envolve pelo
menos duas dimensões de nossa vida cotidiana,
a primeira delas o interesse, pois cada um de nós
tem um interesse quer seja particular ou próprio
de nossas aspirações e sonhos, quer seja um interesse de natureza pública e coletivo. Já a segunda
dimensão diz respeito a participação das pessoas
nos processos decisórios quer seja como simples
consultores do que outros propõem, quer seja
como próprios decisores do que queremos em
termos particular e próprio de cada um de nós ou
de nossa coletividade. Devemos lembrar que somente decidimos alguma coisa de fato quando estamos em condições iguais, pois de outro modo,
apenas obedecemos ou participamos como meros
espectadores da vontade dos outros. Percebem
a importância da política? Para isso a política
moderna é composta de instituições nas quais
exercemos nosso poder, e de outro modo nos
igualamos todos diante das leis que nos dão os
referenciais para o funcionamento destas mesmas
instituições, tal como a família, o estado, a igreja, etc. Podemos então dizer que a política visa
manter a ordem social estável ao longo do tempo
preservando os indivíduos de seu auto-extermínio, e fazendo com que esta sociedade se reproduza e continue a existir ao longo do tempo. Para
cumprir esta tarefa a política tem que organizar
o controle econômico fazendo com que a sociedade organize a produção e reprodução material
necessárias à vida das pessoas hoje e amanhã. É
fazer existir escolas, estradas,empregos, etc. Isto
traz estabilidade a ordem social. E finalmente a
política deverá organizar a coerção ou violência,
pois este é um dos principais elementos da política moderna. O uso legítimo da violência exercido pelo estado com nossa autorização em casos
previstos em lei. Para isso a Política tem que ser
estabelecida no Estado, em um território com um
único centro de poder, que chamamos governo,
tendo a capacidade para debelar e criminalizar
todos aqueles que queiram usar a violência de
forma não autorizada por este centro de poder.
Falaremos disso em nosso próximo episódio, ok.

Alexandro de Souza
Cientista Político, Professor Universitário Consultor Parlamentar, Empresarial, Político e Jurídico.
e-mail: alexs@gold.com.br

Foto: Wanderson Carneiro
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FLAGRANTE

“A gente entende que a cidade cresceu, mas
Trafegando pela Avenida Brasília, na altura
do número 600, a reportagem do Virou Notícia é preciso que o prefeito tome providência urpresenciou a dificuldade deste senhor em atra- gente. Se nós motoristas não tivéssemos bom
vessar a Avenida por volta das 8hs, e principal- senso, imagina o que teria acontecido com este
senhor, com dificuldades para atravessar a avemente subir a calçada.
nida”, afirmou o motorista de
Com o auxílio de um an“A
cada
dia
vejo
caminhão de um depósito de
dador ele precisou de quase
que a Avenida Bra- material de construção instacinco minutos, além da colasília está ficando
lado na região, que preferiu
boração de alguns motorisimpraticável. Carnão se identificar.
tas para concluir a travessia
ros estacionados
O secretário municipal de
em segurança. Transeuntes na calçada, camelô
que passam pelo local todos
tomando conta do segurança, trânsito e transporos dias afirmam que é muito passeio, lojistas co- te, Ricardo Ferreira explicou
complicado atravessar a Ave- locando manequins que já existe um projeto de
nida nos horários de pico e co- em frente às lojas, acessibilidade para a Avenida
Brasília: “Já fizemos este esbram da prefeitura mais faixas
os passeios cada
um de uma altura, tudo que contempla a acesside pedestres e melhoria na sinalização existente: “Moro no realmente ta muito bilidade de pessoas portadoras
São Benedito há 25 anos, e a complicado transi- de necessidades especiais. O
tar a pé aqui”
projeto já está pronto, estamos
cada dia, vejo que a Avenida
Lúcia Silva
aguardando agora a liberação
Brasília está ficando impraticável. Carros estacionados na calçada, camelô de recursos para implementação, esperamos dar
tomando conta do passeio, lojistas colocando início ao projeto em 2010”.
Ainda de acordo com o secretário, existem
manequins em frente às lojas, os passeios cada
um de uma altura, realmente está muito com- outros locais para implantação do projeto na
plicado transitar a pé aqui na avenida”, disse a cidade, como por exemplo, Rua do Comércio,
Avenida do Carmo, além do centro histórico.
aposentada Lúcia Silva.

PROJETO SOCIAL PASSO CERTO - PROSPAC
Com a finalidade de construir cidadania, inclusão social, formação e preparação de crianças e jovens, além de promover a ética, paz, os
direitos humanos e a democracia, moradores de
Santa Luzia fundaram no mês de dezembro o
Projeto Social Passo Certo – PROSPAC.
O Presidente Valter Soares Filho falou da
iniciativa:“a ideia inicial é aproveitarmos o
espaço do Clube Santa Cruz, no bairro BelaVista para a prática de esportes, dança, reforço escolar e outras atividades.

Após a formalização da entidade, será
votado pela Assembléia Geral o Regimento
Interno, onde também será decidido como as
pessoas poderão ajudar e até mesmo como
serem sócios efetivos”,explica.
A comissão organizadora do PROSPAC é
formada por: Luciene, Juanice, Luiz Cláudio,
Júlio César, Uderlane, Edmilson, Dinorah,
Valter, Maria Aparecida, Dirceu, Ester, Carlos Eduardo e Jorge.
Mais informações pelo telefone: 9145-1871
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CENTRO DE ATENDIMENTO P
JUVENIL REALIZA REUNIÃO
CAPSi atende crianças de 0 a 18 anos

M

uitas vezes o problema surge de uma hora para outra
deixando sem ação pais e
familiares. Os distúrbios
mentais atacam sem prévios sintomas. “Minha neta era muita quieta, só ficava no quarto.
Achava que estava tudo bem com ela”. Esse é o
relato de Valdivina Pereira de 73 anos, do bairro
Palmital, a respeito da neta de 15 anos. Após a
quietude, a garota passou a ter um comportamento agressivo e rebelde. Só então dona Valdivina procurou ajuda especializada. A história
dessa senhora se confunde com a história de várias outras pessoas que, por falta de informação,
ou até mesmo vergonha, não procuram ajuda e
mantêm escondidos, os filhos ou parentes que
sofrem de algum tipo de distúrbio mental, e por
isso tem crises psicóticas.
Para quebrar esse silêncio e trocar experiências, o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)

infantil, realiza a cada 15 dias uma reunião com
pais e responsáveis de pacientes em permanência dia, que passam o dia no centro e participam
de oficinas, acompanhamento com terapeuta
ocupacional e várias atividades e depois voltam
para dormir em casa. Hoje são cerca de 20 pacientes em permanência dia. Para a coordenadora do CAPSi, Eliatriz Lara, é o momento que
os pais tem para verem que não estão sozinhos:
“as reuniões acontecem para os pais trocarem
experiências e perceberem que não estão sozinhos. Aqui eles aprendem como lidar com as
crianças no ambiente familiar, aprendem que
as crianças, mesmo com algum distúrbio, precisam ser chamadas a atenção”, afirma Eliatriz.
Na última reunião do ano, na segunda quinzena de dezembro, presidida pela terapeuta
ocupacional, Luciene Sette, e pela assistente
social, Luciene Gonzaga, cada responsável presente foi convidado a contar suas dificuldades,

Última reunião do ano

Av. das Indústrias, 1900 - Vila Olga - Santa Luzia-MG

Flávia Regina Participa desde o início das reuniões com os pais

angústias com os parentes doentes, e as melhoras obtidas com o tratamento no CAPSi. Assim
como dona Valdivina, Joselita Gonçalves, 42,
moradora do Palmital, no começo achava que a
filha de 14 anos estava bem. Até que, certa vez,
chegou há passar seis dias acordada porque a
garota não conseguia dormir e tinha seguidas
crises. Depois de procurar vários médicos que
não diagnosticavam o problema, Dona Joselita
procurou ajuda no CAPSi. Passados dois meses do tratamento no centro, a garota está bem
melhor segundo a mãe: “as crises diminuíram
bastante. Eu não agüentava mais. Aqui ela está
sendo bem tratada e a melhora é visível”, Desabafa Joselita.
Geralda das Dores, 30, do bairro Bom Destino demorou a perceber que a filha de seis anos
era autista. Em 2007 procurou o CAPSi, mas
não levou o tratamento a sério: “no começo não
levava muito a sério, era difícil trazer minha filha aqui. Mas a partir de maio encarei o tratamento de verdade. Agora ela entende tudo, fala
e se alimenta melhor”, conta Geralda que desde
agosto conseguiu o BPC (Benefício de Prestação Continuada), do governo federal que garante a ela um salário mínimo por mês.
Luciene Sette, terapeuta ocupacional do
CAPSi destaca que a participação dos pais é de
fundamental importância para a melhora dos filhos durante o tratamento: “O que eu tiro desse

Luciene Gonzaga e Luciene Sette
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O PSICOSSOCIAL INFANTO
O COM PAIS DE PACIENTES
Fotos : ASCON PMSL

trabalho é que é muito importante a inserção
dos pais no processo terapêutico. Sem os pais,
só o trabalho medicamentoso não teria nenhum
tipo de evolução.
Após a reunião aconteceu um lanche de
confraternização e uma troca de bombons onde
cada mãe na hora da entrega deixava uma mensagem para outra.

Ao final da reunião foi feita uma troca de bombons

O QUE É O BPC (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA)
É um direito garantido pela Constituição
Federal de 1988 que consiste no pagamento de um salário mínimo mensal a pessoas
com 65 anos de idade ou mais e a pessoas
com deficiência incapacitante para a vida
independente e para o trabalho. O (INSS)
Instituto Nacional do Seguro Social é quem
operacionaliza o benefício recebendo os re-

querimentos e agendando as perícias. Luciene Gonzaga, assistente social do CAPSi
afirma que de tempo em tempo quem possui
o BPC passa por uma avaliação a fim de renovar o benefício: “o BPC é pago durante
dois anos. Ao final desse período o beneficiário passa por uma avaliação no INSS
que determina se a pessoa continua ou não

a receber o aporte. O nosso objetivo é que
todas as crianças se insiram no mercado de
trabalho. Mas a gente sabe que nem todas
vão ter essa capacidade por isso nós auxiliamos para que as famílias possam requerer o
BPC”. Os interessados em conseguir o benefício pode ligar no 135 do INSS e agendar
uma visita.

Aconteceu?
www.jornalvirounoticia.com.br

Entre em contato: redacao@jornalvirounoticia.com.br
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O QUE OS ASTROS RESER

Desde que o mundo é mundo, o homem sempre quis saber o amanhã. Saber o amanhã significa prever o
da orientadora espiritual Mãe Marlene do Gantois para 2010. Afinal, o ano novo já chegou e t

Para mãe Marlene do Gantois,
orientadora espiritual e psicóloga,
2010 será um ano de paz e amor,
mas também não devemos nos
iludir de que será um ano calmo,
pois será um ano de muitos valores
financeiros e trabalho, mas a competição será ainda mais forte, por
isso devemos nos agarrar em Deus
nosso senhor pedindo força, inteligência, luz, pois os nervos serão
testados a todo momento.
Será um ano de muitas constantes do clima, devemos tomar
cuidado principalmente com nosso
sistema respiratório e sermos ainda mais vigilantes na saúde, isso
inclui a alimentação que iremos
consumir, fazer pelo menos duas
vezes no ano um check-up geral,
procurar sim o medico, deixar de
preguiça. A natureza continuará
cobrando do homem, muitas tragédias naturais serão presenciadas
nesse ano de 2010, as chuvas serão
mais intensas e o calor mais forte e
seco.Será um ano onde a medicina
avançara nas pesquisas cientificas,
novas descobertas, novas vacinas,
ainda não será nesse ano que serão
descobertas as vacinas contras as
doenças que desafiam a medicina.
Na política, haverá uma renovação nas eleições: muitos políticos experientes não serão reeleitos,
será a queda das “raposas”, novos
lideres surgirão, vai haver uma
melhora na moralidade política,
mas pouca coisa. Para presidente
haverá uma disputa muito dura,
as campanhas serão marcadas por
baixaria, essa eleição será definida

em segundo turno e mais uma vez
a disputa ficara entre PSDB e PT,
se o candidato do PSDB for José
Serra será muito cobrado, terá uma
queda muito forte nas pesquisas,
vai ser perseguido nas pesquisas
de perto pela
candidata do PT
Dilma Roussef,
ambos terminarão o primeiro
turno em empate técnico, deixando a decisão
para segundo
turno, onde até
o dias das eleições não haverá
favorito.
“Para as eleições de Minas
Gerais ao governo estadual vejo o crescimento
do candidato governista Antonio
Anastásia do PSDB sua tendência
é crescer nas pesquisas, muitos
partidos se aliarão para compor
uma grande aliança, mas será seguido pelo candidato do PMDB
Hélio Costa que será o candidato
mais forte a enfrentar Anastasia. E
não será dessa vez que o PT terá o
governo estadual, por mais competência comprovada do ex-prefeito
Fernando Pimentel, o PT não será
bem sucedido”.
Para o Senado se for confirmado como candidato do PSDB, Aécio Neves ganhará uma vaga com
votação recorde, segunda vaga se
o candidato for o atual vice presidente José Alencar será muito

bem avaliado, mas vai enfrentar o
PT onde terá um peso muito forte
nessa eleição seja qual for o candidato.
No futebol, será um ano de
muita provação para a Seleção
Brasileira, será
uma Copa do
Mundo muito difícil, os jogadores terão que se
unir, formar uma
forte
corrente
para atingir suas
metas: “veja a
Seleção da Espanha como forte
candidata ao titulo, mas haverá uma Seleção
asiática que será
a surpresa dessa
Copa, surpreendendo todos. O técnico Dunga terá destaque mundial
muito forte, será considerado um
dos melhores técnicos de Seleções,
mas independente do resultado não
continuará a frente da Seleção”.
Para os times mineiros, mãe
Marlene prevê que será um ano
de destaques no cenário nacional
e internacional: “ o Cruzeiro terá
um ano de forte destaque, vai ter
êxito e um titulo de grande importância será conquistado. O técnico
Adílson Batista irá receber uma
proposta tentadora para deixar o
time no meio do ano.Para o Atlético será um ano de muitas vitorias, passara por uns problemas
nesse inicio de 2010, mas será um
ano de grande destaque. O técnico

AcESSE:

Vanderlei Luxemburgo terá atritos
(vaidade) com o presidente Alexandre Kalil. Para o América será
um ano positivo, vai voltar a ser o
terceiro time de Minas, e chegará
as finais do campeonato mineiro”,
afirma.
SANTA LUZIA
Segundo a orientadora espiritual, 2010 será uma ano bom para os
luzienses: “mais desenvolvimento
será construído para a cidade, melhorias nos setores sociais, a população e o governo devem se unir
em busca de melhoria sempre.
O atual prefeito Dr. Gilberto
é um homem de luz, de garra e
grande coração, sabe dos problemas que a cidade enfrenta e esta
sempre em busca de soluções para
melhorar a cidade, mas sozinho
não consegue, por isso a oposição
deverá deixar em segundo plano as
diferenças partidárias e se unir em
busca de soluções.
Mas esse ano é um ano positivo para a cidade, muitas novidades
para a população, mas a saúde da
população devera receber mais
atenção”.
MENSAGEM: Desejo a todos
um ano novo de muita luz, dinheiro, saúde, paz, amor ao próximo,
amor a família, igualdade social,
racial, mais tolerância religiosa,
mais educação e respeito em todos
aspecto, com o próximo, a natureza, aos animais.
MÃE MARLENE DO GANTOIS
Contato:
maemarlenedogantois@hotmail.com

www.jornalvirounoticia.com.br
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ERVAM PARA 2010

ever o futuro. O VIROU NOTÍCIA ouviu as previsões do tarólogo Tatta Kisymbi e
ou e todos nós queremos saber quais serão as previsões este ano.
Carlos Ney Simão, conhecido
como Tatta Kisymbi, há 44 anos foi
iniciado no Candomblé, que segundo ele é uma religião. Tatta é presidente sacerdotal de uma
fundação espírita Santa
Luziense com o nome de
FREMA, localizada no
bairro São Benedito há
mais de 20 anos.
FUTEBOL
Tatta Kisymbi não
quis falar muito sobre
Copa do Mundo porque
segundo ele, o Candomblé é oriundo da África
por orixás do panteão africano: “são
Deuses trazidos pelos negros vindos
da África”, explica.
De acordo com ele o ano de
2010 é regido dentro da visão do
candomblé pelo orixá Oxá Guian,
considerado guerreiro de branco
sincretizado no Brasil com Jesus
que é o guerreiro da paz.
MEDICINA

2010 será voltado para grandes descobertas na medicina. Oxá
Guian representador da alvorada
do amanhecer cobrirá os pesqui-

sadores, os cientistas a encontrar
soluções rápidas e precisas ligadas
a melhora do ser humano.
POLÍTICA
Um ano em que se prevê mais
entendimentos entre os povos conﬂitantes, pois a inteligência se fará
mais presente que a violência. Seguindo Oxá Guian teremos a presença de Oxum, que é a mãe da água

doce. As águas poderão trazer perigo. As pessoas tem que procurar em
construir suas casas em lugares mais
altos. 2010 será um ano em que os
nascimentos poderão trazer pessoas mais sábias no futuro. Como é
sincretizada a Nossa Senhora também sincretizada por Santa Luzia
(aquela que lava as vistas), ela já
indica que a mudança de governo
tem a probabilidade de ser menos
de 50% satisfatória em termos estadual e federal”
Sobre o governo Dr. Gilberto,
Tatta Kisymbi adverte: “até o 6º
mês do ano a parte política ainda
é confusa podendo haver manobras internas que custarão a vir à
tona e quando vierem poderão trazer poucos agrados.
Nosso governante é uma pessoa bem vista, mas que poderia
rever boa parte de sua assessoria.
Nada de especial no sentido ruim,
porém barreiras vão dificultar
maiores realizações”.
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Aconteceu?
www.jornalvirounoticia.com.br

2010 – O ANO DO TIGRE
Segundo o horóscopo chinês,
em 2010 viveremos o ano do tigre,
um sinal de que os fatos acontecerão com maior intensidade. Alguns
conﬂitos armados podem se intensificar, a busca pelo poder estará
maior e os acontecimentos se desencadearão visando os extremos:
o bem e o mal. Os investimentos
nos negócios estarão vulneráveis
à crise econômica, podendo levar
tudo a se perder com facilidade.
Apesar dos aspectos negativos, o
tigre também acentua a personalidade de cada pessoa e seu calor é
capaz de purificar a todos.
OPINIÃO - Nada ainda pode
ser afirmado quando o assunto é
2010, as previsões se baseiam em
conceitos exotéricos e são apenas
hipóteses a se considerar. Apesar
de todas as perspectivas mesmo
que negativas, é importante que
as pessoas mantenham o otimismo em alta para atrair coisas boas
neste ano.É o que esperamos!
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Tom Nascimento

Música e vivência
E aí todo mundo, na paz? Assim espero!
Já que estamos em época de introspecção e
festejo, começando uma nova década, ofereço
lhes o resultado de mais uma parceria de Nito
Landau e Tom Nascimento: A letra da música
“Você Pode”.
Foi na passagem de 2007 para 2008. Eu estava um tanto quanto enfraquecido no meu fazer artístico, me faltava coragem, inspiração, e
até a vontade de tocar e cantar.
Então como que um desabafo, uma explosão
me vem uma melodia linda e marcante que me
confortou.
E me pus a pesquisar e perguntar se as pessoas já tinham ouvido aquela melodia.
As pessoas gostavam da melodia e pro meu
alívio diziam que não conheciam.
Eu queria compartilhar aquele sentimento
com alguém e a primeira pessoa que me veio a
mente foi o meu bróda Nito landau!
Liguei pra ele e marcamos de nos encontrar
em sua casa.
Chegando lá, fui logo mostrando a música
e dizendo o que aquela melodia me fazia ver e
sentir. E foi incrível porque ele via e sentia as
mesmas coisas.
E num prazo de não mais de 1h (uma hora)
estava pronto o esboço da música.
Fui pra casa cheio de alegria, quase não cabendo dentro de mim e agradecendo a Deus por
aquilo que pra mim foi um presente.
Então sem mais delongas aqui vai a mensagem que eu e Nito deixamos pra vocês!
Que 2010 seja cheio de realizações, fartura,
saude e é claro muita MÚSICA!!!
Todas as igrejas, todas as crenças, todas as
pessoas,/ Andando para um só destino./ Resgatar o tempo, brincar com o vento,/ Viver cada
momento, na pureza de um menino./ Que dá
sua opinião. / Si está certo ou não;/ Expressa o
que está sentindo./ Ele acordou de manhã, deu
um abraço no pai,/ Um beijo na mãe, e sorriu
pro seu vizinho!/ Se beijavam na chuva,/ Se
esqueceram das contas,/ Pois afinal de contas,/
Eles estavam ali./ Ela disse sim. / Ele passou
um filho nasceu./ A música tocou!/ Sei que você
pode fazer uma nova estória/ Sim!!! você consegue./ Comece agora./ Queria te abraçar/ Baby
te levar pra um lugar melhor/ Pegar a tua mão,
te dar esta canção,/ Você vai saber de cor./Eu sei
que você pode fazer uma nova estória/ Sim!!!
Você consegue./ Comece agora!!!

Tom Nascimento
Músico e compositor, luziense de coração.
Conheça sua música e o novo show “TecnoGroove”
em
www.myspace.com/tomnascimento.
Contato: www.tomnascimento.com.br

Ivanildo Santos presidente do Sindicato da
Construção Civil e Mobiliário - SL e Líbio Dacoregio, superintendente da CECRISA durante
almoço oferecido pelo sindicato.

Prefeito Gilberto Dorneles prestigia almoço de
confraternização Grupos da Terceira Idade

A jovem Larissa Damásio ao lado de Márcio Elísio, proprietário do Instituto de Beleza Danton
Edervi

Participantes do Programa Papo Legal durante
reunião em Santa Luzia

Ângela Patrícia, Psicóloga, Luciene Sette, Terapeuta Ocupacional e Luciene Gonzaga, Assitente Social do CAPSi

Colaboradoras do Colégio Fábia durante formatura 2009

Capitão Gentil, Aguinaldo Campos, Helinho, Ricardo e Tarik

Fábio, Léo, Icaro, Fabiana e Paulinho do grupo
K ENTRE NÓS

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

CIDADE
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O DESTINO DOS LUZIENSES NAS FÉRIAS
FACILIDADE NO PAGAMENTO É INCENTIVO NA HORA DE ADQUIRIR OS PACOTES

Foto: Divulgação

Passadas as festas de fim de ano,
natal, réveillon, é hora de programar as férias. Descanso tão esperado após um longo ano de trabalho.
Praias, pousadas, interior do estado,
qual será o programa preferido do
luziense? Quais os destinos mais
em conta? Para quem tem muito ou
pouco dinheiro sobrando para se divertir no verão, opções não faltam
para toda a família. Para ajudar você
que ainda não decidiu pra onde ir e
o que fazer nas férias, o jornal Virou
Notícia, conversou a supervisora de
vendas da Luzitur, agência de viagens que atua desde 1984 na cidade,
Olga Araújo, que conta os destinos
preferidos e as opções mais em conta para o período das férias.
VN. Quais os destinos mais
procurados pelos luzienses nas
férias?
Indiscutivelmente o roteiro
mais solicitado é Porto Seguro.
Este é o mais vendido, pois o custo
benefício em relação a outras ci-

dades do nordeste é bem melhor.
E Porto Seguro é uma cidade incrivelmente hospitaleira, aconchegante e alegre. Os luzienses
adoram. Depois vem a procura de
variadas praias do nordeste, como
Natal, Fortaleza, Maceió, Porto de
Galinhas e Ilhéus. Buenos Aires e
navios com destinos na costa brasileira também estão em alta.
VN. A preferência é em viajar
com a família?
Sim. Na maioria das vezes as
pessoas preferem viajar em família, mas também existem grupos de
amigos que nos procuram.
VN. A maioria dos clientes prefere qual forma de pagamento?
Hoje em dia existe uma facilidade para o financiamento que chega a até 10 parcelas sem juros. No
caso de pacotes aéreos pode ser feito em cheques, boletos ou cartões
de crédito. Os pacotes rodoviários
em alta temporada, também são
facilitados em 10 vezes sem juros.

ROTEIRO MAIS PROCURADO É PORTO SEGURO
Foto: Wanderson Carneiro

Foto: Wanderson Carneiro

O administrador Márcio Valério
Costa, morador do Bairro Boa Esperança escolheu o litoral baiano:
“será nossa segunda viagem para
Porto Seguro. Eu e minha esposa
gostamos muito de lá. Viajaremos
na primeira quinzena de Janeiro.
É bom ter uma agência de viagem
aqui na cidade, fui bem atendido e
os preços são compensadores”.

Moradora do Conjunto Morada do
Rio, Iolanda Gualberto Custódio
também vai para Porto Seguro pela
segunda vez no próximo dia 14 em
companhia de seis pessoas: “escolhemos Porto Seguro porque é um
pacote que fica mais em conta, sem
falar que lá teremos diversão todos
os dias. Aqui na Luzitur sempre
conseguimos bons preços”.

Mas alguns clientes optam pelo pagamento a vista mesmo.
VN. A preferência é por viagens de ônibus ou de avião?
Tanto ônibus quanto avião. Depende do cliente, às vezes, o passageiro opta por um preço mais baixo.
Se a viagem de ônibus estiver bem
mais baixa, ele irá optar por ela.
VN. Como a luzitur ajuda os
turistas?
Prestamos consultoria ao nosso
cliente. Representamos todas as operadoras de pacotes e navios do mundo. Portanto temos uma enorme opção de produtos para melhor atender.
Estamos sempre participando

de cursos e treinamentos onde reciclamos o nosso aprendizado, e
ficamos de olho nas novidades que
chegam ao mercado turístico.
VN. Qual o diferencial da Luzitur?
Estamos no mercado desde
1984. A nossa maior preocupação é
com a satisfação dos nossos clientes, portanto nos dedicamos para
atender e satisfazer as suas necessidades orientando no que for necessário. Trabalhamos com empresas
de alta qualidade que são nossos
parceiros escolhidos a “dedo” para
garantirmos uma perfeita prestação
de serviço.
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CÂMARA MUNICIPAL TEM NOVA
MESA DIRETORA
Durante a 10ª. reunião extraordinária de 2009 realizada no último
dia 30, o vereador Raimundo Pereira
(P) foi eleito o novo presidente da
Câmara Municipal de Santa Luzia
para o exercício de 2010.
Raimundinho obteve 7 votos contra 6 do então presidente e candidato à
reeleição, Lacy Carlos Dias(PRB).
A vice presidência da Casa fica a
cargo do vereador Paulinho de Sião
(PR), 1º. Secretário é Reginaldo Do
Gás (PRB) e Elias Matos do PMDB
é o 2º. secretário.
Após a eleição, Raimundinho
falou ao VIROU NOTÍCIA: “ago-

ra que vencemos a eleição estamos
dispostos a caminhar com a comunidade. Vamos estar dispostos a trabalhar, colocar as coisas em ordem.
Estou na Casa há quase 20 anos e
esta é a segunda vez que candidatei
à presidência, e no início eu via que
era uma eleição super difícil, mas
tínhamos esperança da vitória. O recado que eu quero deixar para
o povo é que tenham esperança
que dias melhores virão, com
certeza, e acima de tudo nós
temos Deus, temos que confiar
Nele, Deus sempre está a nosso
favor”.

Elias Matos, Raimundinho, Paulinho de Sião e Reginaldo do Gás formam mesa diretora 2010. No
destaque novo presidente durante votação

JC Criações

Viva 2010
Que esse ano que começa seja
repleto de saúde, paz,harmonia e
boas notícias na vida de todos
leitores, colaboradores e parceiros. São os votos da equipe do
jornal Virou Notícia.

ESPORTES
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EQUIPE DE JIU JITSU DE SANTA
LUZIA É BI CAMPEÃ MINEIRA
Objetivo agora é o mundial em 2010

Com a medalha de ouro em três
categorias a equipe Félix de Jiu Jitsu
de Santa Luzia, foi a grande vencedora da última etapa do campeonato mineiro da modalidade disputado
no ginásio do mineirinho, em Belo
Horizonte. O campeonato teve início em março e é dividido em cinco etapas que acontecem durante o
ano. A equipe com maior número
de pontos ao longo da competição é
a campeã. E assim como aconteceu
em 2008, a equipe de Santa Luzia
conquistou o primeiro lugar.

Os campeões luzienses foram Ronald Dantas, faixa amarela adulto, Júnior Siqueira, faixa
marrom máster e André Macedo,
bi campeão mineiro na faixa azul
máster. “foi um campeonato muito difícil. Mas estamos num bom
momento e vamos manter o ritmo
para chegarmos fortes também em
2010”, afirma André que destaca
ainda que a equipe de Santa Luzia
já está a frente de outras equipes
com mais tradição no Jiu Jitsu:
“nossa equipe foi fundada há 20

anos pelo professor José Félix.
Com os resultados que estamos
conquistando já passamos a frente
de equipes com mais de 60 anos no
esporte”, afirma André.
O lutador que treina seis dias
por semana, com uma média de
seis horas por dia aposta que com o
incentivo da prefeitura novos valores de Santa Luzia vão surgir para
manter o bom nível do esporte na
cidade: “nós estamos muito agradecidos pelo apoio da prefeitura,
que está oferecendo toda estrutura

para treino e apoio logístico. Com
esse incentivo, com certeza, vamos
descobrir novos valores que vão
manter o bom nível do Jiu Jitsu na
cidade”, finaliza André.
A equipe Félix continua os treinos para as competições de 2010
que começam em março com a primeira etapa do campeonato mineiro. Na sequência acontece a copa
leão dourado, que dá vaga para o
campeonato mundial que será disputado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Anuncie Aqui:
(31) 9142-4420

Ronald Dantas, Júnior Siqueira, e André Macedo
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Mário Marra

Sem muita simpatia
e com muito suor
2010 é ano de Copa do Mundo. O calendário do futebol brasileiro muda e a expectativa de
mais um título se renova. Será que Dunga conseguirá dar mais uma volta por cima? Pra quem não
se lembra, o atual técnico da seleção, foi muito
perseguido na Copa de 90. A péssima mania de
rotular as pessoas tratou de jogar nos ombros dele
o que poderia ter significado uma mudança no futebol brasileiro: a “Era Dunga”. Infelizmente o
rótulo não ajuda nunca e ainda assim insistimos
em encaixotar as pessoas neles. A Era Dunga, o
Alex que dorme em campo, o goleiro mão de pau
e outras maldades celebradas por todos nós, só
fazem abater os atletas e nada resolvem de prático e positivo. Dunga, em 94 ergueu a taça de
campeão do mundo. Ele, de novo, dá demonstrações de que com suor e trabalho é possível
alterar uma história. Assim que assumiu a seleção as críticas aumentaram. Os títulos chegaram
e o time já tem uma cara. É certo que é previsível e que é time de contra-ataque, entretanto,
Dunga já conseguiu mais uma vitória pessoal.
Hoje é mais respeitado no Brasil e fora também.
Tática- Não espero do treinador nenhuma loucura tática ou uma revolução no futebol mundial. A proposta de Dunga é outra e passa pela
simplicidade e eficiência. A grande vantagem que ele leva sobre os outros treinadores é
a qualidade técnica individual dos jogadores
brasileiros e a mística da camisa amarela, que
ainda ganha muito jogo antes de a bola rolar.
Ronaldo- Não acredito que Ronaldo Fenômeno
consiga disputar mais um Mundial. Olhe para
ele, veja a condição atlética dele. Seria uma
falta de estímulo muito grande a Nilmar, Luis
Fabiano e outros atacantes que, com menos brilho, levaram a seleção a boas conquistas. Não
é perfil do Dunga convocar Ronaldo Fenômeno para que ele alcance marcas e bata recordes.
Ronaldo- Já o outro, o gaúcho, voltou a jogar
bola. Parece ter recuperado a forma e tem conduzido o Milan a bons resultados. Ainda assim
é bom colocar o pé atrás. A falta de concentração, de atenção e até de interesse que ele demonstrou na Alemanha/06 comprometeu e muito
o desempenho do time. É bom que a convocação venha como prêmio e não como marketing.
Lateral- Uma posição que claramente não está
preenchida é a lateral esquerda. Marcelo, André
Santos, Michel Bastos e até Daniel Alves foram
testados e Dunga não se mostrou satisfeito com
ninguém. Na minha opinião Marcelo deveria ter
outra chance e pode ser dele a camisa seis.

Planejar é o campeão da
5ª Copa Aguinaldo Campos
Vice prefeito comemora e relembra os desafios vencidos

Equipe do Planejar, campeã da Copa Aguinaldo Campos

Quem falou que a bola estava curtindo férias? Bem distante das badaladas comemorações de final de ano e longe da realidade dos
grandes astros da bola, o futebol conheceu mais
alguns campeões no final do ano. E não foi fácil! A disputa da 5ª Copa Aguinaldo Campos,
promovida pela Associação de Clubes Amadores de Santa Luzia, ficou com o Planejar. A
taça foi conquistada com uma dramática vitória
por 3 a 2, contra o Juventus, no campo do XVI
de março. A semifinal também foi emocionante e deu Planejar: 2 a 1, contra o Golo-Golo. A
V Copa Aguinaldo Campos teve cerca de 300
atletas inscritos e 12 clubes na disputa. Para o
vice prefeito, que empresta o nome ao torneio,
a Copa é a visualização do fruto do trabalho,
plantado há mais de 12 anos. “Quando vejo o
envolvimento da comunidade, com o número
de atletas e torcedores crescendo ano a ano,
só posso ficar grato pelo reconhecimento do
desportista de Santa Luzia ao trabalho”, destaca Aguinaldo. O sucesso do evento já permite
projeções otimistas para as próximas edições
“os planos para a VI Copa são ousados. A Copa

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

Atletas da equipe do Juventus, vice-campeã
da Copa Aguinaldo Campos

vai seguir o modelo de mata-mata da Copa do
Brasil. Aproximadamente 25 equipes vão para
a disputa, que será de março a abril.” Mas nem
sempre foi assim. Aguinaldo Campos relembra
da luta para colocar alambrados nos campos,
fazer vestiários e direcionar recursos para os
clubes amadores da cidade. “Hoje, Santa Luzia,
vive uma situação no esporte bem diferente daquela de 12 anos atrás. Temos equipes campeãs
de basquete e de vôlei. Sediamos a Taça BH de
juniores e, através desses eventos e conquistas,
conseguimos divulgar a cidade”.
Opinião
Dar medalhas, premiar atletas, construir vestiários e sediar a Taça BH pode significar pouco
mais que meros eventos sociais. No entanto, é
importante destacar que as premiações são apenas mais algumas ações da Secretaria de Esportes. A menina dos olhos do vice prefeito e do
secretário de esportes é o Programa Atleta do
Amanhã. O Programa não visa criar campeões
ou forjar grandes atletas. Entretanto, é o Atleta
do Amanhã que dá brilho nos olhos do pequeno
cidadão de Santa Luzia.

