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EDITORIAL

Mulher, Beleza única

O mês de março é conhecido como o mês
da mulher. Sem ela não estaríamos aqui. E
lembrar de um tempo em que a mulher não era
bem vista na sociedade! Hoje em dia a mulher
atua em todos os setores da sociedade e o faz
com muita competência. Bom será o dia em
que não vamos distinguir alguém pelo sexo,
cor e raça. Enquanto o dia não chegar vamos
conviver com problemas sociais provenientes
da falta de uma boa cultura e educação. Só a
educação e a cultura podem abrir nossos olhos
para o outro e nos fazer valorizar as diferenças.
Educação talvez seja a palavra chave!
Quanto maior for o investimento na educação melhor será o futuro. Cada centavo empenhado em uma criança é, no mínimo, um
investimento em alguém. É investir na esperança, no sorriso, no futuro. Atitudes como
estas que o prefeito Gilberto Dorneles fez
questão de ressaltar durante seu discurso na
escola Modestino Gonçalves, durante a entrega dos kit´s de material escolar e uniformes aos alunos. Segundo Dorneles, aquele
dia fora o mais feliz da vida dele enquanto
prefeito. Ou seja, está provado que investir
nas nossas crianças, com o apoio dos pais é
investir no nosso futuro.
Só podemos lembrar das palavras de Gonzaguinha:
Eu só sei que confio na moça
E na moça eu ponho a força da fé
Somos nós que fazemos a vida
Como der, ou puder, ou quiser...
Sempre desejada
Por mais que esteja errada
Ninguém quer a morte
Só saúde e sorte...
E a pergunta roda
E a cabeça agita
Eu fico com a pureza
Da resposta das crianças
É a vida, é bonita
E é bonita...
A você mulher, o nosso singelo reconhecimento: “Feliz dia internacional da mulher,
hoje e sempre!”
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TROCA DE COMANDO EM SANTA LUZIA
35º Batalhão da PolÍcia Militar tem novo comandante após cinco anos

Após cinco anos comandado
pelo Ten. Cel. Ronildo, o 35º batalhão está em novas mãos. O também Ten. Cel. Adeli assumiu o comando em solenidade que reuniu
diversas autoridades militares, civis e do executivo local, realizada
na manhã da sexta feira, 26.
O prefeito Dr. Gilberto Dorneles falou à imprensa local de sua
satisfação com o comando anterior e sobre suas expectativas para
o atual comandante: “o Ten.Cel.
Ronildo nos cinco anos a frente do
batalhão na cidade teve um trabalho
destacável, já que em 2004 Santa
Luzia ocupava a 4ª posição e hoje
ocupamos 74º posição em índices
de criminalidade. Hoje estamos
recebendo o Ten. Cel. Adeli, com
uma vasta experiência na logística
da Policia Militar (PM). Nos traz

muita confiança, estamos de braços Luzia”; afirmou Ronildo.
Já como comandante do 35º Badados na parceria entre a prefeitura
e a PM no desafio de diminuir ain- talhão, o Ten.Cel. Adeli falou como
da mais os índices de violência, e serão realizados os trabalhos sob seu
comando: “nós
construir esse 35º
“Cerca de 500 polifizemos um plabatalhão, para o
cias militares estaqual vamos disrão sob o comando no de ação para
buscar cada vez
ponibilizar 8 mil
do Ten.Cel. Adeli
m²”; afirmou Dr. no 35º Batalhão de melhores índices,
seja na prevenção,
Gilberto em relaPolicia Militar”
seja na repressão
ção ao terreno que
a prefeitura doou a PM para a cons- qualificada. E a princípio, nós vamos estender as redes de proteção
trução da nova sede do 35º.
O Ten.Cel. Ronildo destacou a nas cidades, além de aumentarmos o
redução da criminalidade na cida- efetivo do policiamento nas ruas de
de durante sua atuação a frente do Santa Luzia”; disse Adeli.
Cerca de 500 policiais militares
Batalhão: “Foi um trabalho interessante, de crescimento profissio- estarão sob o comando do Ten.Cel.
nal para mim, onde nós pudemos Adeli no 35º Batalhão de Polícia
fazer crescer o batalhão e funda- Militar, atualmente localizado na
mentalmente fazer diminuir os Praça Acácia Nunes Costa, 62 no
índices de criminalidade em Santa bairro Frimisa.

Dr. Gilberto recebe e Ten. Cel. Adeli

Sua nova opção em SuprimentoS induStriaiS

(31) 3641-0003
av. das indústrias 1011 - Lj 11
vila olga - Santa Luzia - mG

ConFira noSSaS
oFertaS

oCuLoS de proteCao

r$ 9,90à vista

Botina e Sapato de SeGuranCa

r$ 32,00à vista

maSCara eLetroniCa para SoLdaGem

r$ 399,00

em 3 X no cartão

Bantam 250 SerraLHeiro

r$ 359,00
à vista

ou r$ 399,00 em 3 X no cartão

SmaSWeLd 257 para SoLdaGem
miG CompLeta Com toCHa

10 X

r$ 425,00
no cartão
à vista r$ 3899,00
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REGULARIZAÇÃO CIDADÃ
Projeto piloto implantado no bairro Nova Conquista identifica famílias que moram em área de risco

Eduardo Cabral

V

isando garantir moradia digna a todo
cidadão luziense, o
prefeito de Santa Luzia, Gilberto
Dorneles, implantou na cidade o
projeto de Regularização fundiá-

ria, que recebeu o nome de “REGULARIZAÇÃO CIDADÃ”.
Partindo do princípio social de
que a casa é a referência de vida do
cidadão, a partir dela ele terá saúde, educação, segurança, referências pessoais e comerciais, ele cria
e educa a sua família, por isto este
projeto é tão importante para este
governo: “trata-se também de um
projeto pioneiro em nossa cidade,
nenhum outro governo anterior se
preocupou com isto. Realizamos
no ano passado um plano em conjunto com a Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana (SEDRU) e Fundação
Israel Pinheiro, onde levantamos as
condições e identificamos as áreas
de atuação dos projetos de regula-

rização, que hoje na cidade somam
104 com as características mais diversas, nosso objetivo é atender as
áreas de população de baixa renda”,
afirma Gilberto Dorneles.
NOVA CONQUISTA
PROJETO PILOTO
O bairro Nova Conquista, na
região do São Benedito, foi escolhido como projeto piloto para
início e treinamento já que reúne
todas as condições e dificuldades
que serão encontradas nas outras
áreas, como explica o assessor de
Habitação e Assentamentos Humanos da prefeitura de Santa Luzia,
Eduardo Cabral de Oliveira: “desde
o dia 20 de Janeiro deste ano estamos atuando com uma equipe de
17 pessoas no trabalho de campo,
que é compreendido por selagem
das casas (numeração e contagem),
medição dos lotes e levantamento
socioeconômico dos ocupantes e
condição da ocupação, estes dados junto com o levantamento topográfico, além da identificação
de propriedade da área são os primeiros passos para regularização.
Já identificamos e fizemos contato com 640 famílias no bairro
Nova conquista, estamos neste
momento identificando e levantando as que moram em área de risco.
Este trabalho de campo tem previsão término até o dia 30 de Março,
para que possamos dar prosseguimento e titularização dos proprietários, que receberão as escrituras
sem nenhum ônus”, destaca Cabral.
No último dia 22, aconteceu uma
reunião com a comunidade na creche do bairro, que contou com a
presença de mais de 200 pessoas.
Na oportunidade foi realizado um
balanço das atividades desenvolvidas até o presente momento. Além
disso foi eleita uma comissão comunitária de acompanhamento que
irá junto com a equipe da prefeitura
buscar caminhos para melhor re-

José Fernando de Almeida

solver todos os problemas que por
ventura apareçam.
Arenita de Jesus Nascimento;
Carla Cristina Barbosa dos Santos;
Luiz Ribeiro; Edivaldo Evangelista Filho; Maria Aparecida Isabel (pres. Assoc. Três Corações
e Nova Conquista II); José Raimundo Vieira (Pres. Assoc. Nova
Conquista II); Rosa Maria Barbosa
da Silva; e José Fernandes de Almeida, que falou das expectativas:
“Muitos aqui lembram de quando
pertencíamos ao movimento dos
sem casas, e acredito que agora é
o momento de ter a tão sonhada
escritura. O prefeito Gilberto Dorneles está nos proporcionando essa
possibilidade e não podemos deixar passar”; disse o Presidente da
Associação de Moradores do Nova
Conquista, fundada em 1993.
Ainda segundo Eduardo Cabral,
a previsão de término dos trabalhos
de levantamento dos dados é Dezembro de 2010, e a expectativa é
de que as primeiras escrituras sejam
entregues a partir de Maio de 2011.
Os interessados em obter mais informações sobre o Programa de Regularização Cidadã no bairro Nova
Conquista I devem ir até o ponto
de apoio criado pela Secretaria de
Habitação, que está localizado na
Associação Comunitária e Creche
do bairro (Esquina de Rua Nove c/
Avenida Iolanda Teixeira da Costa).

CIDADE
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INSTALADA PEDRA FUNDAMENTAL
DO NOVO FÓRUM DE SANTA LUZIA

PRÉDIO ORÇADO EM R$ 25 MILHÕES TERÁ MAIS DE NOVE MIL METROS QUADRADOS
DE ÁREA CONSTRUÍDA

Área onde sera construído o novo fórum

Um prédio com quatro pavimentos, capacidade para 12 varas e mais
de 130 vagas de estacionamento para
mais comodidade, tanto para funcionários quanto para quem precisar
de atendimento. Assim será o novo
fórum de Santa Luzia, que teve sua
pedra fundamental instalada na segunda feira, 01. O novo endereço do
judiciário de Santa Luzia ocupa um
terreno de 15 mil metros quadrados e
terá mais de nove mil metros de área
construída no bairro novo centro.
O presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, desembargador Sérgio Antônio de Resende
destaca o local e o tamanho da obra.
“Santa Luzia terá agora neste lugar
aprazível, bonito, um prédio à altura

Drª Sônia Diniz e a Juíza Márcia Heloísa descerraram a pedra fundamentral

da necessidade do judiciário local.
Haverá espaço físico para os juízes,
e principalmente para a população.
É um marco, dos prédios que iremos construir, este de Santa Luzia
é o terceiro maior, ficando atrás
apenas das cidades de Uberlândia e
Uberaba. Espero que dentro do prazo de um ano e meio ele esteja pronto para a gente voltar aqui e inaugurar essa grande obra do judiciário”.
Em contra partida ao investimento do Tribunal de Justiça na
cidade, a prefeitura doou o terreno
onde será erguido o novo fórum.
Para o prefeito Dr. Gilberto além de
agilidade, o local beneficiará quem
precisa de atendimento. “Uma obra
dessa magnitude beneficiará não só

Diversas autoridades participaram do evento

os funcionários, pelo conforto, mas
principalmente quem necessita de
atendimento. Santa Luzia e a população agradecem, ainda mais porque o
atual fórum na Rua Direita está com
espaço reduzido diante da necessidade do judiciário”, afirmou o prefeito.
A diretora do foro de Santa Luzia, juíza Márcia Heloísa da Silveira
destaca a possibilidade no aumento
do serviço prestado: “com a instalação do novo fórum oito varas serão
no futuro instaladas aqui, e com isso
haverá uma possibilidade maior da
prestação do serviço. A construção
do novo fórum vai agilizar muito os
processos, não só pelo espaço físico,
que possibilitará instalação de novas
varas, como também o atendimento

à população”, disse Márcia.
A juíza federal Sônia Diniz Viana natural da cidade afirma que o
judiciário merecia um local como o
que será construído na cidade: “Santa Luzia já merecia isso há muito
tempo, já veio atrasado, mas ainda
bem que veio. A cidade cresceu e o
espaço físico para as pessoas trabalharem ficou exílio. Como está o fórum hoje, não tem condição digna de
trabalho, tanto para os funcionários,
quanto para a população. Tendo um
bom espaço de trabalho, melhora-se
também o interesse e a vontade de
trabalhar”, finaliza Drª. Sônia.
O projeto está orçado em R$ 25
milhões, e a inauguração do novo fórum está prevista para Junho de 2011.
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EM AÇÃO INÉDITA PREFEITURA
DE MATERIA
Fotos: ASCOM - PMSL

MAIS DE 19 MIL ALUNOS DA REDE

Dr Gilberto e Aguinaldo Campos na entrega dos kits no Modestino Gonçalves

Alunos desfilam com o novo uniforme na escola José Augusto Resende

Um dia histórico para a educação de Santa Luzia. Assim foi a
quinta feira, 25, quando o prefeito
Dr. Gilberto acompanhado do vice
Aguinaldo Campos e de todo secretariado, fez a entrega dos kits de
material escolar nas escolas municipais Modestino Gonçalves e José
Augusto Resende. O pátio da escola Modestino Gonçalves, uma das
mais tradicionais da cidade, ficou
lotado de pais e alunos que foram
agradecer pessoalmente ao prefeito pela entrega dos kits que possui
uniforme completo e todo material
escolar. Antes de fazer a entrega Dr.
Gilberto assistiu a uma apresentação de alguns alunos que também
desfilaram com o novo uniforme.
Thales Arregui Meireles, aluno
do 5º ano, agradeceu em nome de
todos os alunos da escola. “Estou
agradecendo por todo mundo, porque você (Dr. Gilberto) fez a campanha do uniforme que muita gente
não podia comprar algumas coisas
da lista porque é muito caro e agora
estamos ganhando. Muito obrigado

mesmo”, disse o nervoso Thales.
Dr. Gilberto antes de informar
novidades na educação municipal,
disse que a entrega dos kits de material escolar foi
um dos momentos
marcantes em pou- “Esse é o
co mais de um ano mais feliz
como gestor do vida como
de Santa
município. “Nesum sonho
se um ano e dois
do.
Gostar
meses de governo
tivemos momen- firmar o no
promiss
tos de tristeza e de
alegria. Esse é o educação.
momento mais fe- bro vamos
liz da minha vida
mais duas
como prefeito de
munic
Santa Luzia. É
um sonho realizado. Gostaria de reafirmar o nosso
compromisso com a educação. Até
outubro vamos entregar mais duas
escolas municipais. Hoje temos
300 alunos no EJA (Educação de
Jovens e Adultos), até o fim do ano
temos o compromisso de passar
esse número para 1200. E a nossa
meta é chegar a 3000 alunos até o
fim de 2012”. Afirmou Dr. Gilberto que para alívio dos pais contou
outra novidade: “Estamos vendo
Belo Horizonte aumentar o IPTU
em até 150%, Contagem 12% e Betim 10%. Ano passado abaixamos o
valor do nosso IPTU em até 45%.
Gostaria de falar que em 2010 o
nosso IPTU não terá um centavo
sequer de aumento”, finalizou o
prefeito.
O vice-prefeito Aguinaldo
Campos lembrou dos tempos de estudante no São Benedito: “quando
tinha sete anos meus pais tinham
dificuldades em comprar um tênis
para eu ir à escola. Muitas vezes
fui de chinelo pra aula. Hoje sou
pai, Dr. Gilberto é pai e sabemos
das dificuldades de todos na hora
de comprar material escolar, ainda mais na época de IPTU e IPVA.
Então é uma satisfação muito grande poder entregar a vocês esse kit

EDUCAÇÃO
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A FORNECE KITS COMPLETOS
AL ESCOLAR
ACONTECEU

E MUNICIPAL SÃO BENEFICIADOS

de material escolar. Que os alunos
usem com muita dedicação, e que
vocês pais, cuidem com carinho”,
concluiu Aguinaldo Campos.
A
secretária de educação
momento Francislene Gráda minha cio de Abreu
o prefeito destacou a intea Luzia. É
gração de toda a
o realiza- rede municipal
ria de rea- de ensino e disosso com- se que o trabalho
so com a
continua: “a par. Até outu- tir de agora todos
s entregar vão ter o mesmo
s escolas direito e a mesma qualidade na
cipais”
educação além
de
podermos
identificar todos nossos alunos.
Inauguramos no início do ano a
escola Iracema Prado da Silva que
funciona no SESC e atende educação infantil e ensino fundamental
do 1º ao 5º ano com 600 alunos. E
vamos também a partir de agora reformar todas as nossas escolas para
que nossos alunos tenham ainda
mais condições de aprendizado”,
disse a secretária.
Com dois filhos matriculados na
rede municipal, Luciene Miranda,
do bairro Idulipê, afirma que economizou bastante: “ia ficar puxado
no orçamento, tenho dois filhos na

Desfile no Modestino Gonçalves

escola, foi uma economia muito
grande”. Também com dois filhos
no município, Sérgio Visconde do
bairro Nossa Senhora do Carmo
concorda com Luciene e vai além.
“É um incentivo muito grande da
prefeitura e da secretaria de Educação que está incentivando e motivando, além de buscar uma melhor
condição para educar nossos filhos.
Tive dificuldades em estudar quando criança e hoje ver meus dois filhos receberem o material completo é muito gratificante. É um marco
para a educação de Santa Luzia”,
Finaliza Sérgio.
Os kits de material escolar e os
uniformes vão beneficiar mais de
19 mil crianças das 26 escolas municipais de Santa Luzia. A entrega
acontece nas secretarias das escolas. Os pais dos alunos no ato do
recebimento do kit assinam o termo
de recebimento do material.

Alunos agradecem ao prefeito

Os novos uniformes serão emtregues nas secretarias das escolas
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Mulher
Linda Estrela!!!
Aquela que faz de simples dias
Dias especiais.
Que ilumina
A profunda escuridão.
Você é a razão da beleza
Do encanto e da magia.
Você é a presença da ternura
Com jeito de atrevida
Ou com rosto de Anjo.
Você é uma estrela
Aos olhos de Deus...
Linda estrela
Repleta de Sabedoria
E compreensão.
Você sabe seduzir
Sabe conquistar...
Sem seu brilho
A beleza não existiria
O encanto não seduziria.
Seus olhos
Hipnotizam a todos a sua volta.
Seu sorriso é a arma
Que acerta o alvo
Chamado Coração,
Que facilmente se torna dona dele.
Porque és um estrela abençoada
Estrela chamada
Mulher

Homenagem do jornal

Pelo dia Internacional da Mulher

João Vitor Xavier, Jane Cássia e Gilberto Dorneles

A aniversariante Bárbara Cristina comemora
seus 12 aninhos

Empresário Abel e tenente coronel Adeli

Raone, Jairo, Vicente, Maxwell, Eliana Silva e
Jô Moraes

Pedro Luiz durante sua festa de aniversário com
Ester Rosário, Jorge Luiz e Maria Vitória

Ana Paula Dias e Mariângela Silva Machado

Willer Marques (Secretário Municipal de Meio
Ambiente); Marcia Souza (diretora de parques
e jardins); e Ricardo Souza (coordenador da
secretaria de Meio Ambiente)

O vice prefeito de Santa Luzia, Aguinaldo Campos durante entrega do troféu Guará ao presidente do Clube Atlético Mineiro, Alexandre Kalil

Temos mais de 40
sabores a sua escolha

3642-1690
3641-6474

Funcionamos de 3° a 5° feira de 18:00 às 22:30 hs e 6° a Domingo de 18:00 às 23:30 hs.
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Novos aparelhos e melhoria no
atendimento da UPA São Benedito
Todo profissional da área de
saúde, seja interna ou externa,
sabe, ou pelo menos deveria saber,
que o bom atendimento ao paciente é fundamental, além de ser um
dos fatores que ajuda a destacar
não só a instituição onde trabalha
como também os próprios profissionais envolvidos.
E é graças a esse bom atendimento que a Prefeitura de Santa

Luzia vem se destacando na saúde.
Alguns postos já receberam equipamentos novos, como é o caso da
UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São Benedito. A unidade
conta com mais de 100 servidores,
entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, auxiliares
de serviços e administrativo que,
diariamente, recepcionam os pacientes procurando proporcionar

Paciente durante consulta na UPA São Benedito

a eles um atendimento ágil e de
qualidade.
Segundo informou o gerente
administrativo do UPA São Benedito, José Dada Filho, o Zequinha,
os novos aparelhos contribuíram
para o progresso no atendimento
aos pacientes. “Desde janeiro já
trabalhamos com vários aparelhos novos, como monitor cardíaco, carro de emergência, oxímetro
e aparelhos de Raio X. Hoje nós
temos uma média de 500 atendimentos por dia e esse atendimento
é 24 horas, com cirurgia, ortopedia, clínica, pediatria, entre outros. É grande o movimento aqui
na UPA e fazemos de tudo para
atender com a melhor qualidade
porque é esse o compromisso do
Dr. Gilberto”.
Ainda segundo Zequinha em
breve haverá reforma e ampliação
da UPA. “Está prevista reforma
e ampliação da UPA para o início de maio e isso vai nos ajudar
muito e com certeza vai melhorar
ainda mais o atendimento à popu-

José Dada Filho

lação. Teremos muitas novidades
com a reforma, como aumento dos
consultórios, das salas de urgência
e emergência, lavanderia, laboratório, tudo visando um atendimento mais eficaz para os munícipes”.
A aposentada Maria Josefina
diz que há quatro anos é atendida
pela UPA e se diz satisfeita com
o atendimento e com os novos
aparelhos. “O atendimento aqui é
ótimo. Todos os funcionários são
bons e atendem a gente com muito
carinho. Sem contar dos aparelhos
novos que contribuem para tratar
os pacientes”.

CENSO 2010 VAI EMPREGAR 161 PESSOAS EM SANTA LUZIA
TRABALHO DEVE DURAR TRÊS MESES E PAGAR EM TORNO DE R$ 1 MIL
Com início da coleta de dados em 1º de Agosto e salário em torno de R$ 1 mil para recenseador, o Censo 2010 abre vagas de serviço temporário para 191.972 trabalhadores em todo Brasil.
Em Minas Gerais 19 mil funcionários serão identificados através de crachás e coletes. Para Santa
Luzia 161 postos serão abertos para coletar os
dados dos 260 setores censitários do município.
As inscrições que custam R$ 18 vão até quatro de
Abril nos correios ou pelo site da Fundação Ces-

granrio (www.cesgranrio.org.br/eventos/concursos/ibge0110.html). Os interessados devem ter o
1º grau completo e mais de 18 anos de idade.
O coordenador do IBGE, Gladston Policarpo, afirma que além do salário, o recenseador do
IBGE terá outros benefícios: “o salário gira em
torno de R$ 1 mil, podendo aumentar ou diminuir um pouco, já que o rendimento é conforme
a produção. Além do salário, no fim do contrato
o recenseador vai receber 1/3 de férias e 13º sa-

lário proporcional”, destaca o coordenador que
fala ainda com é o trabalho do pesquisador. “O
pessoal vai a campo nos chamados setores censitários e aplica um questionário simples, a cada
10 questionários simples é aplicado um questionário completo, que aumenta a remuneração do
pesquisador também”, finaliza Policarpo.
A prova de seleção acontece dia 30 de maio.
O IBGE espera concluir a coleta dos dados até
outubro.

CASA SANT’ANA
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

AV. BRASILIA, 2048 - SÃO BENEDITO - 3637-2011

ACEITAMOS OS CARTÕES

FINANCIAMENTO PELOS BANCOS:
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COMUNICADO À POPULAÇÃO
DE SANTA LUZIA
A EMEA Ambiental, diante dos
recentes acontecimentos sobre a
coleta de lixo no município de Santa Luzia, vem a público esclarecer:
A empresa foi contratada no dia
11 de fevereiro do corrente ano,
em caráter emergencial, para realizar o serviço de coleta de lixo em
razão da renúncia da empresa anteriormente contratada.
Em menos de duas semanas a
EMEA contratou mão de obra local (motoristas, garis, ajudantes,
operadores, administrativo, etc.),
e deu início a reformulação de rotas e está trabalhando dia e noite

para regularizar definitivamente a
coleta de lixo na cidade.
A empresa reconhece que o serviço prestado ainda não está à altura do que a população de Santa
Luzia merece e que a EMEA deseja.
Por conta disso estamos trabalhando 24 horas por dia para oferecer o
melhor serviço.
Informamos ainda que novos
equipamentos estão sendo adquiridos, e que em curto espaço
de tempo toda a população será
devidamente informada sobre os
dias e horários de coleta de lixo em
cada bairro.

ANUNCIOU
(31) 9142-4420 / 8794-9936

ROLAMENTOS M&C LTDA.
BUCHAS
io
áud o
l
C
GRAXAS
rinh
Ma
MANCAIS
ROLAMENTOS
ou

PABX: (31)
3451-6311 / 3451-5782

Av. Vilarinho, 2570 - Venda Nova - BH - MG - CEP: 31610-070

Infantil

CONSULTÓRIO DE
PSICOLOGIA

Atendemos
a Particular
e Convênio

Adolescentes

Adultos

Paula Carolina Santos Moreira
CPR/MG 28081 - (31) 8871-8556

Taciana da Silva Santos
CPR/MG 30754 - (31) 88717283

(31) 3641-2719


Rua Sebastião Ferreira de Pinho, 91 - Sl. 03
B. Boa Esperança - Santa Luzia - MG

Finalmente, a EMEA deixa a disposição de todos, o número de telefone para quaisquer eventuais
reclamações e/ou esclarecimentos: 3634-1148
Santa Luzia, 01 de Março de
2010
EMEA Ambiental
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NOS EMBALOS DE SEXTA À NOITE
O cantor e colunista do Virou Notícia, Tom Nascimento, agitou a sexta feira
nA PIZZARIA E CHURRAScARIA Espetinho na Brasa

ula
a e Ana Pa
Ana carolin

Leonardo Pereira, Paula Cristina
e Tom

m
inia Medeiros e To
Bruno Costa, Vírg

O trio de amigos curte
m o Show

Ao som da MPB, reggae, funk e composições próprias, Tom Nascimento animou a galera na sexta feira, 26, no Espetinho na Brasa, no
bairro Alto do Tanque.
O público presente curtiu as várias músicas
consagradas de artistas de renome nacional e internacional, como Tim Maia, Skank, Bob Marley, entre outros. Todas as canções com as releituras particulares de Tom Nascimento.
Acompanhado da ‘’banda virtual”, Tom mostrou mais uma vez seu talento e performance musical com seus pedais de efeitos que transformam
o show dando a impressão de que ele está acompanhado de uma banda, quando na verdade, Nascimento usa de recursos extraídos dos pedais de efeito para incrementar ainda mais sua apresentação.
Durante o show, o público ganhou camisas e
bonés do VIROU NOTÍCIA, alguns, inclusive no
intervalo, pediram ao cantor para autografar o presente, como foi o caso do casal Leonardo Pereira e
Paula Cristina, que levaram pra casa um boné: “Não
poderia deixar de pedir ao Tom Nascimento para
autografar esse boné. Sempre acompanhamos os
shows dele aqui na cidade, e agora com esse presente vou poder guardar com carinho uma recordação
dele, só tenho a agradecer vocês”, disse Paula.
O Virou Notícia vai percorrer os bares e casas de shows nos finais de semana para acompanhar de perto tanto os talentos musicais da
cidade como o público. Portanto se você é um
cantor ou faz parte de algum grupo musical, ou
é proprietário de bar ou casa de shows entre em
contato: redacao@jornalvirounoticia.com.br

Tom Nascimento durante apresentação

Fernanda, Tom, Eduardo, Eunice e Dirceu
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Mário Marra

Cafezinho com
Wagner Tardelli
No início do ano o Atlético anunciou a
contratação do ex-árbitro Wagner Tardelli.
Fora das quatro linhas, Wagner tem a função de orientar os jogadores sobre os meandros da arbitragem. Dia desses dei de
cara com Wagner Tardelli, no Aeroporto de
Confins. Ainda não tinha sido apresentado a ele, mas cheguei perto e me apresentei. Batemos um papo e quero passar um
pouco da impressão que tive da conversa.
- Wagner admira o trabalho de Vanderley
Luxemburgo.
Ele disse que, como árbitro, acabava
ouvindo um pouco das preleções de diversos técnicos do Brasil e que Luxemburgo
é, segundo ele, imbatível. Motivador, ligado e diz a palavra certa para a pessoa certa.
O ex-árbitro destacou que o papo com os
jogadores, em Uberlândia, foi muito bom.
- Wagner tem trabalhado conceitos de arbitragem com os jogadores.
Com os atacantes do Atlético ele tem trabalhado algumas dicas de posicionamento
para evitar o impedimento. Tardelli citou que
tem combinado um ponto para que os velozes
atacantes entrem em condições legais de jogo.
Wagner ainda salientou que tem alertado alguns jogadores sobre faltas e cartões bobos. O cartão de Obina contra o Uberlândia foi totalmente
desnecessário, na opinião de Wagner Tardelli.
- A confiança no trabalho
Um ponto que ficou muito evidenciado
nas palavras de Wagner Tardelli é a certeza de que o time do Atlético vai dar certo.
Wagner falou com muita convicção que
os tempos são outros no Galo e ele acredita firmemente que os resultados virão.
O papo não durou mais de cinco minutos, no
entanto, Wagner passou o recado dele com
clareza. Vamos conversar mais depois e deixarei registrado aqui o que de mais importante for dito.

Mário Marra

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

PROJETOS ESPORTIVOS E O DESENVOLVIMENTO
DAS NOSSAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Apresentamos o ponto de vista de profissionais da área da educação física, especificamente
do treinamento desportivo, onde não serão usados
referenciais bibliográficos, nem citações, apenas
opiniões aguardando uma conscientização das
autoridades envolvidas e de pessoas do meio que
trabalham erradamente com crianças no esporte,
e que cada vez mais profissionais capacitados tomem a frente de trabalhos que estejam relacionados ao treinamento na infância e adolescência.
O INÍCIO
Não precisamos ir muito longe. Em várias cidades, existem projetos que lidam com crianças e
adolescentes, formando equipes que representem a
cidade em qualquer modalidade que seja. Para estas
crianças e adolescentes, é determinado que pessoas
se responsabilizem por educá-las fisicamente através
dos ensinamentos e práticas esportivas.
AS DÚVIDAS
O problema está em quem são estas pessoas.
Precisamos nos preocupar com o onde, com quem
e o que os nossos filhos estão fazendo. Não podemos apenas comparecer no local uma vez levando
os documentos necessários e acharmos que nossos
filhos estarão seguros ali. Precisamos nos perguntar constantemente: A coordenação de esportes da
cidade supervisiona os “profissionais” responsáveis por ministrar estas atividades? Os “professores”, muitas vezes provisionados, estagiários ou
até sem formação adequada, são especialistas ou
tem conhecimento em crescimento e desenvolvimento infantil? A coordenação oferece capacitações a estes “responsáveis” para que eles orientem
as crianças ao que eles realmente devem fazer?
São questões que na maioria das vezes não paramos para pensar, até porque achamos bonita a
atitude de pessoas que se dispõe a tirar crianças e
adolescentes da ociosidade e levá-las a prática esportiva. Mas esta atitude será mais se for supervisionada ou assessorada por algum especialista.
O ponto de discussão está na complexidade do
trabalho com a criança. Em saber por qual fase ela
está passando, de acordo com sua idade, se determinados tipos de exercícios e cargas estarão ajudando
ou prejudicando seu crescimento.
ETAPAS
Será que a criança tem relação com a busca de
resultados, ganhar ou perder competições, almejar
boas condições físicas, ou tudo isso acaba queimando etapas da sua evolução como pessoa? O esporte
pode, sim, disciplinar as pessoas, ocupar seu tem-

po, proporcionar melhor qualidade de vida, porém
é necessário que os profissionais a frente destas
crianças saibam realmente o que é importante trabalhar com elas e em que momento.
APOIO FAMILIAR
A família é importantíssima em toda a vida da
criança, porém ela pode ser negativa se os pais impedirem seus filhos de ser criança. Muitas vezes a
criança vai praticar determinada modalidade e fica
com medo da atitude que o pai tomará se a mesma
cometer um erro, etc. Com isso, a criança perde o
gosto pela pratica esportiva, sendo que a família foi
fundamental para este acontecimento.
TESTE DE QI
Ex-atletas, que apenas vivenciaram o esporte,
sem base científica nenhuma, nem formação específica, tomam o lugar de pessoas capacitadas para
trabalhar com o esporte infantil, são submetidas ao
famoso “teste” de QI (Quem Indica). Mudam muitas vezes as formas de trabalhar com as crianças,
sendo que na verdade o trabalho ideal a se fazer
é deixá-las ser criança, planejando atividades que
não influenciem negativamente em seu crescimento, e nem exigindo mais do que elas podem oferecer. Futuramente o resultado negativo pode aparecer, e aí não saberemos por que um garoto de tanto
potencial não se tornou o atleta que se esperava.
“MEA CULPA”
A desvalorização do profissional de educação
física não está somente nas pessoas que os desvalorizam – temos também nossa margem de culpa
por não interessarmos em nos atualizar, estudando
mais a cada dia, nos aperfeiçoando, capacitando.
FUTURO
A sociedade de um modo geral deve se preocupar com o futuro do país, em colocar bons profissionais para exercer bons e corretos trabalhos,
deixando um pouco de lado a economia financeira
quando falamos em salário para estes, pois o baixo
investimento feito na base pode ser a prevenção
para um futuro desastre com os esportistas mirins
do nosso país.
Vamos nos preocupar com o provérbio bíblico:
“Ensinem a criança o caminho em que deve andar
e crescer não se desviará dele.”
Colaboração: Prof. Ronney de Paula – CREF
10677G/MG (Pós Graduado em Treinamento
Desportivo, Ciência e metodologia do Futebol e
futsal e Administração e Marketing Esportivo pela
Universidade Gama Filho/RJ)
E-mail: ronney-saude@hotmail.com

Acesse:
www.jornalvirounoticia.com.br
e confira notícias de Santa Luzia atualizadas diariamente

