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A eleição do doutor Gilberto, um médi-
co ginecologista “boa pinta”, novo, cheio de 
vontade, que se diz ter “bom coração”, deu 
esperança de um grande avanço na saúde de 
Santa Luzia. Afinal de contas um candidato 
a prefeito que é médico dava-se a impressão 
de que o doutor investiria na saúde do muni-
cípio, ou seja, faria a diferença na área que 
conhece de sobra.

Mas passados quase três anos de governo 
a saúde da cidade está cada vez pior. Faltam 
materiais básicos, postos de saúde sempre 
lotados e sem médicos, etc. Não adianta os 
gestores darem desculpas de que a saúde é 
um problema em todo o país. Os luzienses 
querem é que a saúde funcione de verdade 
na cidade em que eles vivem, afinal de contas 
eles elegeram um médico para administrar 
(aliás, esse não é o forte do doutor Gilberto). 
Todos, com raríssimas exceções, já perderam 
a paciência de ouvirem discursos e mais dis-
cursos, com falsas promessas de melhoria na 
saúde luziense.

A prefeitura realizou recentemente um 
evento nas dependências do Centro Adminis-
trativo para “comemorar” o Dia Internacio-
nal da Saúde. Mas caros leitores, a população 
luziense tem o que comemorar? O prefeito 
Gilberto já teve tempo suficiente para tentar 
moralizar o sistema de saúde de Santa Luzia 
e até agora nada de concreto aconteceu. E a 
turma de “estrangeiros” que aqui chegou? 
Será que estão realmente engajados em aju-
dar a reverter essa situação? O governo atual 
ainda não mostrou a que veio, pelo contrário, 
a cada dia que passa parece estar no meio de 
uma crise sem fim!
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Atenção lojistA

Avenida Venâncio Pereira dos 
Santos, 397, Conjunto Cristina; 
este é o endereço onde segundo 
a prefeitura, irá funcionar o Pos-
to Avançado de Atendimento ao 
Contribuinte, uma espécie de sub-
secretaria da Fazenda. A obra foi 
concluída em maio de 2009. Lá, os 
moradores do Conjunto Cristina e 
região, poderiam resolver proble-
mas como, por exemplo, pagamen-
to de IPTU, taxas, além de emissão 
de segunda via de documentos.

Mas o que se vê é o abandono 
total. O mato alto encobre a bela 
fachada do prédio. O muro está pi-
chado, o portão trancado, e recen-
temente as contas de energia elétri-
ca e água foram cortadas.

Segundo relatos de moradores 
que residem próximo ao local, é 
constante a utilização do espaço 
para outros fins. “Quase todo dia 
vejo várias pessoas pulando o mu-
ro pra usar drogas lá dentro”, desa-

bafa um morador, que com medo 
de represálias, pediu para não ser 
identificado. Já outro vizinho, afir-
ma que o local poderia estar sendo 
utilizado para evitar que os mora-
dores da região se deslocassem até 
a prefeitura para resolver pendên-
cias como IPTU. “Isso é uma ver-
gonha, a gente poderia estar usan-
do esse prédio aqui para pagar os 
impostos atrasados, pegar guias e 
tirar dúvidas, mas não, se a gente 
quiser alguma coisa, só na prefei-
tura, lá no bairro Frimisa”, lamenta 
outro morador revoltado.

De acordo com a nota envia-
da pela assessoria de imprensa da 
prefeitura, o local ainda não está 
sendo utilizado “porque está em 
processo de estruturação interna, 
para aquisição de equipamentos de 
informática e adequações na infra-
estrutura”. Ainda de acordo com 
a nota, não há data prevista para 
inauguração do espaço.

ABANDONO TOTAL
CONSTRUíDO HÁ mAIS DE DOIS ANOS, LOCAL ONDE fUNCIONARIA UmA ESpéCIE DE 

SUBSECRETARIA DA fAzENDA, ESTÁ ABANDONADO

O mato tomou conta do local abandonado.

A fachada está toda pichada

Fotos: Wanderson Carneiro

CIDADE

VIROU NOTÍCIA
O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

(31) 8794.9936
(31) 9142.4420
LIGUE E ANUNCIE!
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Agora é lei. Desde o dia 
17 de março, os fabri-
cantes de veículos estão 

obrigados a informar também ao 
Departamento Nacional de Trânsi-
to (Denatran) todas as campanhas 
de recall, incluindo a lista com a 
numeração de chassi das unidades 
envolvidas. Com isso, surge uma 
nova ferramenta de consulta fácil, 
o Sistema de Registro de Aviso de 
Riscos, que permite a busca no 
site do órgão de trânsito máximo 
do país (www.denatran.gov.br), 
bastando digitar apenas o número 
de chassi do veículo. Até então, 
as campanhas de recall já eram 
obrigatoriamente repassadas aos 
órgãos de defesa do consumidor e 
Ministério da Justiça, que dispo-
nibiliza em seu site (www.mj.gov.
br) aquelas divulgadas desde o ano 
2000, porém sem o mecanismo de 
busca pelo número de chassi de-
sejado. A nova busca, no entanto, 
valerá apenas para os recalls divul-
gados a partir do dia 17 de março.  
DOCUMENTO - Outra mudan-
ça importante é que a informação 

sobre o não comparecimento ao 
recall passará a constar no docu-
mento do carro a partir do próximo 
licenciamento, depois de um ano 
de divulgada a campanha. Assim, 
ao comprar um carro usado o con-
sumidor poderá saber se o veículo 
entrou em campanha de recall (di-
gitando o número de chassi no site 

do Denatran) e checar se o proprie-
tário compareceu a uma oficina au-
torizada para fazer o reparo.

O contrário também será pos-
sível, ou seja, o então dono do 
carro terá como provar que fez o 
recall, já que as concessionárias 
ficam obrigadas a emitir e entre-
gar um documento ao proprietário, 

no ato do reparo, atestando que o 
recall foi realizado e detalhando 
o serviço com, pelo menos, nú-
mero da campanha, descrição do 
reparo ou troca de peça, dia, hora, 
local e duração do atendimento.  
PRAZO -  Passados 60 dias do 
início da campanha de recall, as 
montadoras terão que encaminhar 
aos órgãos competentes relatórios 
eletrônicos dos atendimentos rea-
lizados. E a partir de então deverão 
ser encaminhados novos relatórios 
a cada quinze dias. As informações 
serão processadas pelo Denatran e 
repassadas ao sistema de Registro 
Nacional de Veículos Automoto-
res (Renavam). E, segundo o De-
natran, todos os Detrans também 
terão acesso automaticamente às 
informações. 

LEI  - As novas regras foram 
determinadas pela Portaria 69, de 
15 de dezembro de 2010, conjunta 
da Secretaria de Direito Econômi-
co (SDE), do Ministério da Justiça, 
e do Denatran. Na publicação dis-
ponível para consulta no site www.
mj.gov.br é possível entender e es-
clarecer todas as dúvidas a respeito 
do procedimento de recall. 

RECALL
CAmpANHAS pASSAm A CONSTAR NO DOCUmENTO DO vEíCULO

Foto: Divulgação

GERAL
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Aqueles que estão aposenta-
dos por idade, por tempo de con-
tribuição, ou com aposentadoria 
especial, e continuam na ativa, 
trabalhando, estão contribuindo 
para o sistema, e em regra, suas 
contribuições não lhe servirão fu-
turamente para novos benefícios. 
Aqueles aposentados que traba-
lham e possuem salário maior que 
o benefício de aposentadoria são 
os que poderão se beneficiar da de-
saposentação.  

Não se deve confundir desapo-
sentação com revisão de benefício, 
já que esse consiste em revisar o 
benefício quando há erro no cálcu-
lo das contribuições, falta de con-
tagem de tempo, ou mesmo falta 
de conversão de tempo de serviço 
especial em tempo comum. A desa-
posentação consiste em renunciar 
ao benefício ativo para aposentar-
se novamente com o cômputo do 
tempo total de contribuição, inclu-
sive das novas contribuições após 
a concessão da antiga aposentado-
ria no cálculo do novo benefício. 

Não há impedimento legal para 
desaposentar-se, a Constituição da 
República não traz obstáculo nes-
se sentido, da mesma forma, a lei 
8.213/91 que trata dos benefícios 
previdenciários no âmbito do Re-
gime Geral da Previdência Social, 
sistema gerido pela autarquia fe-
deral Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) também é silente 
sobre o tema.

Há um artigo no decreto 
3.048/99 que prevê que os bene-
fícios de aposentadoria por idade, 
por tempo de contribuição e espe-
cial são irrenunciáveis e irrever-
síveis, no entanto, decreto não é 
lei, e decreto não pode restringir 
o direito do cidadão, considerando 
que a Constituição da República é 
expressa no sentido que “ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em vir-
tude de lei”. A Constituição não 
trouxe a expressão decreto, e sim 
lei. Se o benefício pertence ao se-
gurado, ele poderá quando bem 
entender renunciá-lo, não podendo 
o INSS recusar-se nesse sentido. 

O Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) entende que é cabível a 
renúncia à aposentadoria para se 
pleitear outra mais vantajosa com 
a contagem do tempo total de con-
tribuição na concessão do novo 
benefício, isso sem a devolução do 
valor recebido durante a vigência 
da aposentadoria que foi renuncia-
da, já que o benefício enquanto es-
tava ativo foi recebido por direito 
do segurado. 

O tema ainda está sendo deba-
tido no Supremo Tribunal Federal 
(STF), não havendo previsão para 
julgamento. O STF poderá aceitar 
a desaposentação com a conces-
são de nova aposentadoria, sem a 
devolução dos valores recebidos, 
acompanhando o entendimento do 
STJ. Mas, o resultado desse julga-
mento poderá trazer surpresas de-
sagradáveis aos segurados, já que 
o STF pode entender de diversas 
formas o tema como, por exemplo, 
que não poderá ocorrer desaposen-
tação, ou ainda, que poderá ocorrer 
desde que o segurado devolva tu-
do que foi recebido quando estava 
aposentado. 

Enquanto isso os segurados 
devem orientar-se com profissio-
nal da área para análise de cada 
caso, lembrando que o seu caso 
sempre será específico e jamais 
poderá ser comparado com o de 
outras pessoas. 

Geyson Nunes da Costa 
Advogado especialista em Direi-

to Previdenciário. (31) 3649 6389

DESApOSENTAçãO
ENqUANTO mUITOS BUSCAm A ApOSENTADORIA UmA pARCELA DOS ApOSENTADOS 

TENTAm O CONTRÁRIO, qUEREm DESApOSENTAR-SE.

ANUNCIE: 
8794.9936 OU  9142.4420

Foto: Divulgação
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DIA mUNDIAL DA SAÚDE
pREfEITURA DE SANTA LUzIA LANçA pSE E ENTREgA AmBULâNCIAS AO SAmU
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COMERCIAL DE FERRO SÃO BENEDITO LTDA

LINHA COMPLETA DE FERRAGENS 

PARA SERRALHERIA

Metalons - Perfis - Tubos - Telhas Galvanizadas

ferro par Construção - chapas até 1/4

Lambris redondos e no esquadro com 3 metros 

Av. Brasília, 75 - São Benedito - Santa Luzia - CEP 33120-510

Tel.: (31) 3637-2060

Aceitamos:

E les não se enquadram em estereóti-
pos de vovôs que praticam esportes 
radicais nem de velhinhos abando-

nados em asilos. Os idosos brasileiros formam 
um grupo muito heterogêneo de 15 milhões de 
consumidores (14% da população adulta), que 
deve chegar a 30 milhões de pessoas até 2020, a 
maioria mulheres, com uma renda que soma R$ 
7,5 bilhões ao mês, o dobro da média nacional, 
e que têm muito mais poder de influenciar hábi-
tos de consumo nas famílias do que se imagina. 
Estas são algumas das principais conclusões de 
uma pesquisa inédita no Brasil sobre o perfil 
da terceira idade, o Panorama da Maturidade, 
concluída pela Indicator GfK após dois anos de 
trabalho.

A pesquisa ouviu 1,8 mil homens e mulheres 
com mais de 60 anos nas grandes regiões me-
tropolitanas do País, além de Goiânia e Brasília. 
O objetivo foi investigar o perfil dessa parcela 
da população, buscando conhecer caracterís-

ticas de comportamento, 
gastos, saúde, alimenta-
ção, moradia, transporte, 
educação, cultura, lazer e 
consumo de mídia. 

Os dados levantados 
mexem com a imagem 
tradicional dos velhinhos-
problema. Ao contrário, 
são eles os responsáveis 
pela manutenção de 25% 
dos lares nacionais, ou 
seja, 47 milhões de domi-
cílios. De cada cem entre-
vistados, 68 declaram ser responsáveis pelas 
decisões de compra da família.

Apenas 15% deles não têm renda alguma. Já 
a renda média mensal dessa parcela da popula-
ção é de R$ 866. Ainda segundo a pesquisa, as 
maiores despesas dos idosos são com o super-
mercado, 24% do total de gastos. Em seguida 
vêm os gastos com planos de saúde, 9%, e com 
luz e telefone, ambos representam 6% do or-
çamento. Nas despesas pessoais, a compra de 
remédios tem o maior peso, 10%, e em segui-
da vêm as viagens, 5%. Mais da metade desses 
idosos fez ao menos uma viagem no último ano.

VANTAGENS
TRANSPORTE – É assegurada a gratuida-

de dos transportes coletivos públicos urbanos 
e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e 
especiais, quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares.

No sistema de transporte coletivo inte-
restadual é obrigatória a reserva de 2 (duas) 
vagas gratuitas por veículo para idosos com 
renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-
mínimos, e desconto de 50% (cinqüenta por 
cento), no mínimo, 
no valor das passa-
gens, para os ido-
sos que excederem 
as vagas gratuitas, 

com renda igual ou inferior a 2 (dois) salá-
rios-mínimos.

VAGAS ESPECIAIS - Recentemente o con-
selho nacional de trânsito (CONTRAN) decidiu 
disciplinar o uso de vagas especiais em todo o 
país. A partir de agora só podem estacionar nes-
ses locais pessoas cadastradas e identificadas. 

Até então o idoso ou pessoa com deficiência 
precisavam de um adesivo no carro para poder 
parar na vaga especial. A nova documentação 
acaba com essa exigência. Não importa de 
quem seja o veículo ou quem esteja dirigindo. 
Basta deixar a credencial a vista no painel e es-
tacionar. A mudança vai ser feita aos poucos. 
Os adesivos continuam valendo. 

O cadastramento é feito no órgão de trân-
sito de cada cidade. É preciso apresentar có-
pias e originais de carteira de identidade, CPF 
e comprovante de residência. Em Santa Luzia 
os interessados devem procurar a secretaria de 
Trânsito, Transporte e Segurança Pública. Mais 
informações através do telefone 3641-1001 

Mais informações sobre o estatuto do idoso, 
através do site: www.planalto.gov.br/ccivil

A MELHOR IDADE
NÚMERO DE PESSOAS IDOSAS NO PAÍS jÁ ULTRAPASSA 10% DA POPULAÇÃO TOTAL

CIDADE

Fotos: Divulgação

ESTAMOS CONTRATANDO 
VENDEDORAS AUTÔNOMAS.

OFERECEMOS ÓTIMA COMISSÃO.
VENHA TRABALHAR CONOSCO.

Envie seu currículo para 
redacao@jornalvirounoticia.com.br

OPORTUNIDADE

Preocupada com a situ-
ação atual da saúde da 
população luziense, a 

prefeitura de Santa Luzia fez um 
alerta sobre a necessidade real da 
prevenção individual à saúde do 
ser humano durante a solenidade 
realizada no Centro Administrati-
vo, na quinta-feira (07), em come-
moração ao Dia Mundial da Saúde. 

Vários stands de diversos seg-
mentos foram montados como: edu-
cação e saúde, reciclagem, terapias 
naturais, para mostrar e até mesmo 
conscientizar que cada pessoa com 
pequenos cuidados e bons hábitos, 
pode prevenir-se de doenças mui-
tas vezes de simples tratamento até 
aquelas que podem tornar-se graves 
ou crônicas. Durante o evento, o 
prefeito Gilberto Dorneles (PMDB) 
enfatizou as mudanças e o empenho 
em melhorar a saúde da cidade.

“A saúde está passando por uma 
transformação no nosso municí-
pio, e toda transformação tem seus 
percursos e às vezes alguns percal-
ços. Nós temos um grande desafio, 
mas temos um compromisso, e va-
mos fazer da saúde de Santa Luzia 
a melhor da região metropolitana”; 
disse o prefeito. O 
secretário munici-
pal de Saúde, José 
Eduardo Madurei-
ra, acrescentou: 
“O dia de hoje 
representa aquilo 
que é essencial ao 
ser humano, saú-
de. Tendo saúde 
somos capazes de transpor os obs-
táculos. Somos capazes de mudar 
nosso futuro, nossa projeção de 
vida. E é baseado nesse propósi-
to que estamos trabalhando para 

mudar a atual situação da saúde 
do nosso município”; finalizou o 
secretário.

Durante a comemoração inau-
gurou-se no município o Programa 
de Saúde na Escola (PSE). O PSE 
é o resultado de uma parceria entre 
os Ministérios da Saúde e da Edu-

cação que tem o 
objetivo de refor-
çar a prevenção 
à saúde dos alu-
nos brasileiros 
e construir uma 
cultura de paz 
nas escolas.  O 
programa con-
siste na avaliação 

das condições de saúde, envolven-
do estado nutricional, incidência 
precoce de hipertensão e diabetes, 
saúde bucal (controle de cárie), di-
ficuldade visual e auditiva e, ainda, 

avaliação psicológica do estudan-
te. E trata da promoção da saúde 
e da prevenção, que trabalhará as 
dimensões da construção de uma 
cultura de paz e combate às dife-
rentes expressões de violência, 
consumo de álcool, tabaco e outras 
drogas bem como há uma aborda-
gem à educação sexual e reprodu-
tiva, além de estímulo à atividade 
física e práticas corporais.

Em Santa Luzia, oito escolas 
foram contempladas com o PSE:
• Escola municipal Edwar Lima
• Escola municipal Etelvino de 

Souza Lima
• Escola municipal Jaime Avelar 

Lima
• Escola municipal José Augus-

to Resende
• Escola municipal Maria das 

Graças Teixeira Braga
• Escola municipal Maria José 

Várias autoridades acompanharam o evento Alunos da rede municipal também participaram do evento

SAÚDE

“A saúde está pas-
sando por uma 

transformação em 
nosso município, 

e toda transforma-
ção tem seus per-

calços”
Gilberto Dorneles
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DIA mUNDIAL DA SAÚDE
pREfEITURA DE SANTA LUzIA LANçA pSE E ENTREgA AmBULâNCIAS AO SAmU

Brito de Carvalho
• Escola municipal professora 

Dulce Viana de Assis Moreira  
• Escola municipal professora 

Sueli Lima de Melo;
Vinculadas a estas escolas te-

mos as seguintes unidades de PSF:
• PSF Bom Jesus
• PSF Palmital setor 7
• PSF Córrego das Calçadas
• PSF Bom Destino
• PSF Duquesa
• PSF Virgem dos Pobres
• PSF São Cosme e Palmital. 
Ainda durante a solenidade, o 

prefeito de Santa Luzia juntamen-
te com o secretário municipal de 
Saúde, entregou ao coordenador 
do SAMU no município, Marco 
Cícero Terra de Deus, as chaves 
de duas ambulâncias novas que es-
tão prontas para atender a popula-
ção. Além disso, por ter alcançado 

92,9% de cura dos pacientes com 
tuberculose em 2010, a cidade de 
Santa Luzia recebeu da secretaria 
de estado de Saúde (SES) o diplo-
ma “Prêmio de Excelência pelo 
Tratamento a Tuberculose”.

Dia mundial da saúde
O Dia Mundial da Saúde foi 

criado em 7 de abril de 1948, pe-
la Organização Mundial de Saúde 
(OMS), fundamentado no direito 
do ser humano à saúde e na obri-
gação do Governo na promoção 
da saúde. A data é um momento 
voltado para questões-chave de 
saúde pública que afetam a comu-
nidade internacional. Em 2011, a 
data foi dedicada a chamar a aten-
ção para o avanço da resistência 
microbiana aos medicamentos, 
que não é um problema recente, 
mas que está se tornando mais pe-
rigoso.

Sua nova opção em SuprimentoS induStriaiS
Super 

promoção

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

a viSta

Bantam 250 
SerraLHeiro

(31) 3641-0003r$ 380,00

O coordenador do SAMU, Marco Cícero(centro) recebeu das mãos do 
prefeito as chaves de duas novas ambulâncias

Profissionais do SAMU realizaram um simulado para o público presente

Fotos: Wanderson Carneiro

SAÚDE
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O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

Os recém casados Ana Cristina e Janio Fonseca

O aniversariante Jhosephi, ao lado da família Al-
ves, da namorada Rosimeire e amigos 

O procurador do município, Dâmocles Freire, a ad-
vogada Rosa Werneck e o vereador Paulinho De 
Sião

O casal Ana Paula  e Antognioni

O casal Mércio e Juliana

A pequena Tais ao lado dos pais, Átia e Marcos - 
durante aniversário

Os primos Victor Tran e Gabriel Tran

O Pastor Sirley Gomes, ao lado do filhos Guilherme 
e Nathan,da esposa Patrícia, durante aniversário 
do sobrinho Arthur

SOCIAIS

Anuncie:
8794.9936 

ou 
9142.4420

Tom Nascimento

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

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

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

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Wanderson Carneiro

Atenção músicos, poetas, letristas e to-
da classe artística, sintam se à vontade para 
divulgarem através dessa coluna seus tra-
balhos e afins, afinal esse espaço é nosso. 
Arte, Consciência e Cultura. Esse é um ótimo 
negócio!

Enfim o “Conexão Vivo” vai dar o start 
em Belo Horizonte.

Iniciado há 11 anos como festival de músi-
ca, em Belo Horizonte, o Conexão Vivo cres-
ceu, ganhou espaço Brasil afora e, hoje, abrange 
projetos de todas as etapas da cadeia produtiva 
musical. Além dos shows, o Conexão Vivo con-
templa projetos de gravação de CDs e DVDs, 
circulação de artistas e turnês, mostras musi-
cais, apoio a estúdios, programas de TV e rádio, 
além de propostas de pesquisa, formação e qua-
lificação. Sem contar a iniciativa voltada para o 
audiovisual, com foco na animação.

São 150 projetos em sete estados (além de 
Minas, Bahia e Pará, também Espírito Santo, Rio 
Grande do Norte, Rio de Janeiro e São Paulo) e 
negocia sua expansão para, pelo menos, outros 
três: Goiás, Maranhão e Sergipe. Em Minas Ge-
rais, são 65 projetos em 2011, selecionados por 
edital ou convidados pelos gestores do programa.

É com muita felicidade que pela primeira 
vez estou me beneficiando de patrocínio, via lei 
Estadual de incentivo a cultura.

E é através da Vivo, com um dos seus pro-
gramas de apoio a cultura, “o Conexão Vivo”, 
que vou gravar o Cd “Funk se rock se” e fazer 
shows de lançamento em BH e no interior. 

 No repertório do Cd, músicas como: 
La Formica Tereza, Menina Bela, Nuca Preta e 
Funk se rock se vão dar o tom da Pista.

 O show, que já foi experimentado em 
outros estados como: Rio de Janeiro, São Paulo, 
Bahia e Paraíba com o nome de TecnoGroove é 
uma mistura de Reggae, MPB e Black Music.

O programa cresceu muito de 2010 para 
2011, o que é muito bom. Mas Infelizmente, 
todo o processo (Definição de todas as datas, 
depósito do patrocínio e coisas do tipo) está um 
tanto quanto atrasado. De modo que o Cd ainda 
não está pronto e farei minha primeira apresen-
tação sem ter Cd.

Se você gosta de música e variedades, se 
emocionar e se surpreender e está cansado dos 
mesmos sons das Rádios e dos programas de 
TV, não perca essas oportunidades!

Conexão Vivo! Conectando os sons das ge-
rais com o Brasil e com o mundo, beneficiando 
nossa cultura e Você.

Música e vivência

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Foto: Wanderson Carneiro

Foto: Wanderson Carneiro

Foto: Wanderson Carneiro
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A Escola Municipal Professora 
Síria Thébit, no Conjunto Cristina, 
está funcionando em situação pre-
cária devido a um barranco que es-
tá desmoronando. A instituição foi 
interditada, e depois de quase 30 
dias, retomou as aulas em salas im-
provisadas. Os alunos estão tendo 
aulas em laboratórios de informáti-
ca, biblioteca e salas improvisadas 
com tapume. Os pais estão pre-
ocupados com as más condições 
estruturais e cobram uma solução 
urgente da prefeitura.

A secretaria de Educação infor-
mou que as aulas na escola foram 
normalizadas. Foram 

interditadas por um perito do 
CREA apenas 3 salas no 2º bloco 
do prédio. As 

demais dependências da escola 
estão funcionando normalmente. 
Ainda segundo 

a secretaria, será feito um ca-
lendário de reposição das aulas 
que será decidido pela equipe da 
escola, analisado e aprovado pela 
secretaria de Educação.

pRéDIO DE ESCOLA Em SITUAçãO pRECÁRIA
ALUNOS ESTUDAm Em SALAS ImpROvISADAS

www.jornalvirounoticia.com.brO JORNAL qUE pENSA COmO vOCÊ

ACONTECEU?

ANUNCIE: 
(31) 8794.9936 - 9142.4420

SERVIS
Detetizadora & Desentupidora

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

Limpeza de fossa Desentupimento interno e 

Pequenas reformas externo

Higienização de caixas d’água Bombeiro hidráulico e 

Limpeza de caixas de gordura eletricista

Jardinagem e capina química Higienização de estofados.

JC CRIAÇÕES

31 86977118

Fotos: Wanderson Carneiro

CIDADE
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NOTA 10
Para os servidores do 

Centro Viva Vida, que têm 
realizado um trabalho de 
primeira, mostrando que 
quando existe organização, 
planejamento e boa vontade, 
as coisas boas acontecem 
em nossa cidade. 

Parabéns!

NOTA 0
A nota 0 infelizmente vai 

para quem deveria dar o 
exemplo e seguir à risca as 
leis de trânsito. O condutor 
da viatura da PATRAN do 
35º. Batalhão ignorou a 
placa de “Proibido Parar 
e Estacionar”, na Rua do 
Comércio, na parte baixa da 
cidade e estacionou o carro 
em frente à placa. 

CIDADE

Rua Conde Santa Marinha, 400 - BH/MG

Contatos: (31) 3025.3333
vendas@graficabh.com.br
www.graf icabh.com.br

Investindo sempre no aumento de 
sua capacidade de produção para 
oferecer um atendimento ágil, 
qualidade e preços competitivos.

A Ordem dos Advogados do Brasil/ Mulher (OAB) 
subseção de Santa Luzia, prestou homenagens às en-
tidades e pessoas que contribuem para a cidade com 
trabalhos voluntários.

A solenidade festiva foi coordenada pelas advoga-
das Rosa Werneck e Carolina Ribeiro ( presidente e 
vice-presidente da OAB Mulher Santa Luzia).

OS HOMENAGEADOS
Pelo trabalho social que desenvolve na “Casa Nos-

so Lar Espírita” e na “Creche Maria Salomé”, recebeu 
o prêmio Sônia Bitencourt.

Os integrantes do 35º. Batalhão de Polícia Militar, 

pelas ações realizadas nas escolas e entidades.
Membros da Igreja Batista Ágape, que criaram o 

projeto Aja Assistência Jurídica Ágape.
A escola Leônidas Marques Afonso, de Jabotica-

tubas também foi homenageada pelos prêmios na-
cionais que recebeu, além do projeto de intercâmbio, 
onde há 15 anos, alunos trocam cartas, via Correios, 
com alunos de outras localidades.

O projeto Mulheres da Paz também foi reco-
nhecido, já que as integrantes têm mobiliado cada 
vez mais para combater a criminalidade nas co-
munidades.

HOmENAgENS NO mÊS DA mULHER

Várias autoridades participaram do evento

Militares do 35º. BPM também foram reconhecidos 
pelo trabalho junto à sociedade

Sônia Bitencourt, da Casa Nosso Lar Espírita e Cre-
che Maria Salomé também recebeu o prêmio

Membros da Igreja Batista Ágape foram homenageados

Equipe da Escola Leônidas Marques Afonso, de Ja-
boticatubas

Maria Constantina, do Projeto Mulheres da Paz repre-
sentou as colegas

ANUNCIE  

(31) 8794-9936

(31) 9142-4420

Fotos: Wanderson Carneiro
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honda em até

48x
sem entrada

Fotos ilustrativas. Sujeito a análise 
de crédito pelo agente financeiro.

honda em até

sem entrada
Fotos ilustrativas. Sujeito a análise 
de crédito pelo agente financeiro.

aproveite!
as imbatíveis

conheça

da honda!5.490, 5.490,
à vista
por R$:

à vista
por R$:

Fotos ilustrativas. Sujeito a análise 
de crédito pelo agente financeiro.

125 fan ks cb 300r
Honda cg Honda

2011/11 2011/11

imbatível imbatível
santa luzia:

Av. Nossa S. do Carmo, 141
2138-8555

Av. Brasília, 2.45
3634-1945

nova em são benedito

A Prefeitura de Santa Luzia rei-
naugurou recentemente a Transi-
tolândia. Em uma ação conjunta das 
secretarias de Segurança Pública, 
Trânsito e Transporte e Educação, 
através de parceria com o SESC 
Laces, o objetivo é conscientizar 
crianças e jovens luzienses sobre a 
importância das Leis de trânsito. A 
partir da reinauguração dom espaço, 

os alunos da rede pública municipal 
e estadual têm a oportunidade de 
aprender os primeiros ensinamentos 
das Leis de trânsito, de maneira lú-
dica.

A abertura do evento foi feita 
em grande estilo, com apresenta-
ção da peça teatral, “De Santa Lu-
zia para o Mundo”, com encenação 
dos alunos das Escolas Municipais 
Modestino Gonçalves e Dona Quita. 
A peça mostrou ao público presente 
as tradições da Cidade, entre elas, a 
culinária, as riquezas turísticas e a 
religião. Em seguida o grupo de tea-
tro Namarra Cultural,  apresentou a 
peça “Oh, Trânsito, Viu!”.

Para o Prefeito Gilberto Dor-
neles, a iniciativa visa também um 
futuro melhor para as crianças. “É 
importante preparar nossas crianças 
para um futuro melhor. Temos apa-
rato para a educação continuada no 
trânsito. A reinauguração do espaço 
prova que estamos trabalhando para 
melhor atender nossa comunidade. 
Não mediremos esforços para pro-
porcionar o melhor para o cidadão 
luziense”.

Para o secretário municipal 

de Segurança Pública, Trânsito e 
Transporte, Ronildo José dos San-
tos, a iniciativa da prefeitura é um 
investimento nas crianças luzienses. 
“É gratifi cante investir nas nossas 
crianças que são o futuro do Pa-
ís, principalmente nos dias de hoje 
onde o índice de criminalidade no 
trânsito em Minas Gerais tem cres-
cido assustadoramente. Essa rei-
nauguração serve para educarmos 
nossas crianças, e quem sabe conse-
guiremos assim reduzir esse índice 
de crimes”, disse.

 “É importante ressaltar que com 
a inauguração da transitolândia nos-

s o s 
alunos poderão ver na prática 
a importância de obedecer as Leis 
de trânsito e aprenderão que a ativi-
dade que aqui praticarão será muito 
importante para a vida deles e dos 
outros também”, ressaltou a Secre-
tária Municipal de Educação, Fran-
cislene Grácio.

pREfEITURA DE SANTA LUzIA 
REINAUgURA A TRANSITOLâNDIA

A garotada aprovou o local O bloco Treme Terra fechou o evento em grande estilo

Autoridades cortaram a fi ta de reinauguração

s o s 

Foto: ASCOM - PMSL
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Mário Marra

Mário Marra 
comentarista da rádio CBN São Paulo e 

Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia

O país das maravilhas é a Cidade do Galo

ESPORTES

ANUNCIE NO vIROU NOTíCIA: (31) 8794.9936 - (31) 9142.4420

 “Para quem não sabe para on-
de vai, qualquer caminho serve.”

A frase repetida em “Alice no 
País das Maravilhas” parece encai-
xar na realidade do Clube Atlético 
Mineiro.

A notícia das saídas de Zé Luis 
e Ricardinho indica que o cami-
nhar será complicado já que o ca-
minho não foi bem traçado.

O time não rende bem em cam-
po e Ricardinho era um oásis de 
técnica.

Zé Luis nunca foi refinado, mas 
sempre vai ser lembrado por atuar 
bem em jogos especiais.

Entre uma apuração e outra, 
o que deu para entender é que os 
dois jogadores estariam fazendo 
certa oposição ao comando de Do-
rival Júnior.

A solução encontrada foi a dis-
pensa dos jogadores e a valoriza-
ção do treinador.

Vale uma reflexão: estamos em 
abril, será que os atletas, se esti-
vessem mesmo minando o grupo, 
não poderiam ter saído antes?

Vale outra reflexão: a forma de 
trabalho vai ser baseada no medo e 
não no respeito? Não daria para a 
direção “reconquistar” os jogado-
res para o objetivo?

Critiquei Emerson Leão quan-
do deixou Marcinho de lado exata-
mente por entender que o treinador 
tem que saber conviver com quem 
é pago pelo clube. 

Critico Dorival por cair no 
mesmo erro.

A direção também deve ser cri-
ticada por não mostrar para o gru-

po de jogadores que o clube mere-
ce respeito.

É inaceitável e até inconce-
bível ver a postura do presidente 
Alexandre Kalil nas entrevistas 
coletivas e saber que jogadores es-
tavam “armando” e prejudicando o 
grupo.

Kalil, que é rude nas coletivas, 
acaba inibindo as perguntas dos 
jornalistas e permite “disse-me-
disse” ?

Outra reflexão se faz necessá-
ria: Dorival sai fortalecido?

Será que o restante do elenco 
vai conviver bem com a rédea tão 
curta?

Se os resultados não vierem, 
ele ainda assim ficará no coman-
do?

Corre o risco de daqui a algum 

tempo o Atlético não ter Dorival e 
nem Ricardinho e Zé Luis?

Entendo que a disciplina deve 
ser preservada, mas não foi quase 
ontem que Zé Luis foi homenage-
ado por completar 100 jogos? Deu 
moral e depois deu o bilhete e dis-
pensa?

Uma discussão que já havía-
mos proposto parece ainda mais 
atual: o Galo vai novamente mon-
tar e remontar elenco várias vezes 
no ano.

Será que um time que monta e 
remonta e contrata e dispensa, sa-
be qual caminho vai seguir?

Será que a lição vai ser apren-
dida e apreendida?

Acesse:  www.jornAlvirounoticiA.com.br




