
O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

Santa Luzia | Ano 2 - Edição 37 - 01/7/2011 a 15/7/2011 |DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

www.jornalvirounoticia.com.br

Página 3

Página 10

Página 6

EMPRÉSTIMO EM 24HS

31-3588-0994

Ligue: 31-3043-7689

Capital de 3 mil a 160 mil Lib. imediata sem
consulta SPC/Serasa Aten. interior Ex:

3mil 36x R$98 - 20mil 200x R$125
Consulte outros valores!!!

 METALON 

50 X 30 CHAPA 18 

R$ 31,50 A VISTA

ACEITAMOS
 CARTÃO

O melhor preço de 
toda a grande BH

MATERIAIS PARA SERRALHERIA EM GERAL

(31) 3642-3890

bom exemPlo
Jovem de aPenas 12 anos transforma quarto de 

entulho em biblioteca e é finalista de Prêmio

são benedito Poderá 
ganhar maternidade
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GERAL

Bons e maus exemplos

concurso aluno econsciente

4100 - Santa Luzia via Kennedy / BH

Dias Úteis

01:15 03:15 04:00 04:20 04:40 05:00 05:10 05:20 05:30 05:40

05:50 06:00 06:01 06:15 06:30 06:31 06:45 07:00 07:20 07:40

08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40

13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30

16:45 17:00 17:15 17:30 17:50 18:10 18:30 19:00 19:30 20:00

20:30 21:00 21:30 22:15 23:00 23:55

Os horários circulados referem-se às partidas da Rua do Comércio

O horário grifado encerra viagem no Centro/BH

O horário de 05:20 h atende FACSAL sentido BH/Kennedy

Atendimento FACSAL - sentido Kennedy/BH: 10:40 - 22:15

Horário 17:20 partida do Centro de BH - Atendimento FACSAL

Sábado

01:00 03:00 04:15 04:45 05:10 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50

07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:55 09:20 09:45 10:10 10:35

11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:45

15:10 15:35 16:00 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:30 19:00

19:30 20:15 21:00 21:45 22:30 23:20

Domingo

01:00 02:00 03:00 04:00 04:45 05:15 05:45 06:15 06:45 07:15

07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15

17:45 18:10 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00

22:40 23:20

Vigência  23/09/2009

QUADRO DE HORÁRIOS

VALE TRANSPORTE - Adquira seu CARTÃO ÓTIMO CIDADÃO
Rua Dona Elisa Moreira, 15 Centro - Santa Luzia (Luzitur)

Informações: 3516-6000 - www.otimooline.com.br

Santa Luzia esteve recentemente na mí-
dia por bons e maus exemplos. A começar 
pela bela iniciativa da estudante Lorrane 
de apenas 12 anos que transformou um 
quartinho de entulhos em uma biblioteca. 
A estudante foi uma das cinco fi nalistas do 
prêmio Bons Exemplos na categoria Cida-
dania - promovido pela TV Globo Minas.

Boas ideias são sempre bem vindas, 
merecem não só o reconhecimento, mas, 
sobretudo o apoio às pessoas que preen-
chem seu tempo em praticar o bem, em di-
vidir as boas coisas da vida.

Lorrane é o bom exemplo de quando o 
ser humano quer, ele consegue. Ultrapassa 
todas as barreiras e mostra que é capaz!

Mas infelizmente nem só de bons exem-
plos vive a humanidade: um dos maiores 
é a  corrupção país afora, na maioria das 
vezes praticada por quem deveria lutar de 
verdade por causas de interesse da popula-
ção. Grande parte dos  políticos brasileiros 
(salvam-se alguns) dão maus exemplos e 
administram o dinheiro público de forma 
ilegal. Recentemente o prefeito de Tubaté, 
Roberto Pereira Peixoto e sua esposa fo-
ram manchetes na mídia nacional ao serem 
presos pela Polícia Federal dentro da luxu-
osa mansão no interior paulista. Eles são 
suspeitos de envolvimento em fraudes em 
licitações para a compra, gerenciamento e 
distribuição de medicamentos e merenda 
escolar no município, através de uma em-
presa registrada em nome de “laranjas”. 

Enquanto a jovem Lorrane montou uma 
biblioteca em sua casa e ajuda centenas 
de pessoas, o casal trocou os cômodos 
da imensa casa por um bem apertadinho. 
Bons e maus exemplos!

A Prefeitura de Santa Luzia, por meio da Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente, em par-
ceria com as secretarias de Educação e Cultura e 
Turismo, está promovendo o Concurso “Aluno 
Econsciente”.

O objetivo da ação é fomentar a discussão 
das questões ambientais entre os alunos da Rede 
Municipal de ensino, aproveitando as comemo-
rações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, ce-
lebrado em 05 de junho.

“Participam do concurso que tem como te-
ma, Florestas: A natureza a seu serviço”, alunos 
da educação infantil e creches conveniadas, 

além de estudantes do 4º anos/9, 8º ano/9 e Edu-
cação de Jovens e Adultos (EJA). 

Mais de 40 alunos foram escritos e concor-
rem com poesias, artes plásticas e redações. Se-
rão selecionados oito trabalhos. Estes estarão 
expostos no Solar da Baronesa, (Rua Direita, 
408), no dia 08 de julho, às 15h, ocasião em que 
os vencedores do concurso receberão certifi cado 
pela participação.

Além dos trabalhos expostos, os alunos pre-
miados também farão um passeio ao Parque 
Ecológico da Lagoa Pampulha, em Belo Hori-
zonte, no próximo dia 5 de julho.
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A aluna da Escola Municipal Do-
na Quita, Lorrane Luisa Lima Mar-
ques de Souza, representou a cidade 
de Santa Luzia na solenidade de pre-
miação do concurso “Bom Exemplo 
2011”, realizado nas dependências da 
TV Globo Minas, em Belo Horizonte. 
Lorrane foi uma das cinco finalistas na 
categoria Cidadania, ao transformar 
um quarto de entulhos em uma biblio-
teca para crianças e adolescentes.

“Biblioteca Pequeno Aprendiz”, 
aberta com seus próprios livros pa-
ra emprestar a amigos. A biblioteca 
começou, em 2010, com a ajuda 
dos pais e do irmão, em um barra-
cão nos fundos de sua casa. Atu-
almente, cerca de 50 pessoas são 
cadastradas na biblioteca. O acervo 
tem mais de 1,3 mil exemplares de 
vários gêneros literários. Ela ainda 
tem projetos que estimulam a leitu-
ra em escolas públicas.

“Era um quartinho onde a gente 
guardava os entulhos, essas coisas que 
a gente tem em casa, bicicleta, enfim; 
aí eu pedi a minha mãe e fui juntando 
um mutirão aqui, colocando os livros, 
fomos pedindo doação para a editora 
e hoje a gente tem esse acervo bem 
grande”; disse Lorrane.                

A ideia, segundo a menina de 
apenas 12 anos, partiu ao notar que 
o acesso aos livros era o empecilho 
pra a leitura de seus familiares e 
amigos. “Eu percebi que meus ami-
gos e primos não tinham o hábito de 

ler, mas eles sempre gostavam de ler 
os meus livros. Então fui pesquisan-
do sobre o assunto e descobri que o 
desinteresse se dava, na maioria das 
vezes, pelo difícil acesso de adquirir 
os livros. Então eu tinha que fazer 
alguma coisa”; completou.

A secretária municipal de Edu-
cação, Francislene Gracio Abreu, 
também esteve presente ao evento, e 
destacou o orgulho de uma aluna da 
rede municipal de ensino participar 
de um Prêmio que visa estimular a 
solidariedade e a cidadania. 

“Ficamos muito felizes com essa 
situação. Pois além de representar o 
município de Santa Luzia, a Lorrane 
também expõe que estamos no cami-
nho certo com o trabalho realizado 
na rede municipal de ensino”; disse. 

O PRÊMIO
Cerca de 350 participantes 

foram inscritos no Prêmio Bom 
Exemplo 2011. O vencedor, esco-
lhido por votação popular, via in-
ternet, foi Jorge de Morais Júnior. 

Ele ensina crianças e adolescentes 
as técnicas da fotografia. Em março 
de 2009, foi feito o projeto “Olhar 
Coletivo”, que surgiu da vontade 
de mostrar às crianças moradoras 

do Aglomerado Santa Lúcia, em 
Belo Horizonte, outra forma de ex-
pressão artística, diferente das que 
elas já conheciam, como o desenho 
e a pintura.

CIDADE

bom exemPlo 2011
aluna da rede Pública fica entre os cinco finalistas do Prêmio realizado Pela 

tv globo minas e  fundação dom cabral

www.expressofalcao.com.br

Lorrane Marques de Souza e Antonio Augusto Anastasia (Governador de 
Minas Gerais)

Raquel Lima vice-dir. da EM Dona Quita, Lorrane Marques de Souza, Francis-
lene Abreu sec. mun. de Educação, e Isabel Cristina dir. da EM Ceçota Diniz

Fotos: ASCOM - PMSL
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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

Juros do cheque esPecial sobem 
Para 185,4% ao ano em maio

taxa é a mais alta desde abril de 1999

O Banco Central (BC) 
divulgou na semana 
passada que a taxa 

de juros cobrada pelo uso do 
cheque especial em maio fi cou 
em 185,4% ao ano, um aumento 
de 7,3 pontos percentuais em re-
lação a abril. Essa é a taxa mais 
alta desde abril de 1999, quando 
os juros fi caram em 193,65% ao 
ano.

Ainda de acordo com o le-
vantamento os juros cobrados 
pelo cheque especial subiram, 
enquanto os de outras modali-
dades apresentaram redução. O 
crédito pessoal, incluídas opera-

ções com desconto em folha de 
pagamento, apresentou redução 
na taxa de 0,2 ponto percentual 
de abril para maio ao fi car em 
49,7% ao ano.

A taxa para a compra de veí-
culos também caiu, passando de 
30,9% para 30,4% ao ano. 

Os juros médios cobrados 
das pessoas físicas fi caram es-
táveis de abril para maio em 
46,8% ao ano.

O chefe do Departamento 
Econômico do BC, Tulio Ma-
ciel, destacou que a taxa de ju-
ros do cheque especial é “signi-
fi cativamente mais alta do que 

a média”. Segundo ele, essa al-
ta de abril para maio era espe-
rada por causa do aumento da 
inadimplência do crédito total, o 
que faz as pessoas recorrerem ao 
cheque especial, e também devi-
do às elevações da taxa básica 
de juros, a Selic, neste ano.
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maternidade municiPal
Prefeito aPresenta em brasÍlia ProJeto Para construção de maternidade no 

são benedito

O prefeito de Santa Luzia Gil-
berto Dorneles, acompanhado do 
secretário municipal de Saúde, Jo-
sé Eduardo Madureira de Olivei-
ra, e do deputado federal Saraiva 
Felipe (Presidente da Comissão de 
Seguridade Social e Família), este-
ve em Brasília para uma audiência 
com o Ministro da 
Saúde, Alexandre 
Padilha, na pauta 
a construção de 
uma maternidade 
municipal, na re-
gião do São Be-
nedito.

 O prefeito Dr. 
Gilberto reiterou 
junto ao ministro 
a necessidade da 
implantação de 
uma  maternida-
de na cidade. “Já desenvolvemos o 

projeto para a construção da mater-
nidade, que será instalada na região 
do São Benedito. Sabemos o quan-
to será importante para a população 
luziense essa aquisição. Temos to-
tais condições de sermos referência 
na região metropolitana, além de 
atendermos a população das cida-

des vizinhas”.
Após a audi-

ência o prefeito se 
mostrou confi ante 
quanto à libera-
ção de recursos 
para a construção 
da maternidade. 
“A audiência foi 
muito produti-
va, o ministro 
sinalizou positi-
vamente. O de-
putado Saraiva 

Felipe nos auxiliou muito bem na 

condução da audiência. Estamos 
esperançosos e ansiosos para ini-
ciarmos essa construção o quanto 
antes”, fi nalizou.

Para o secretá-
rio municipal de 
saúde, José Edu-
ardo Madureira, 
Santa Luzia tem 
condições de ser a 
cidade referência em obstetrícia na 
região metropolitana. “Nós parti-
cipamos do consórcio que envolve 
várias cidades e queremos ser re-
ferência em saúde para 
a população carente. 
Temos competência e 
referencial para isso”, 
afi rmou Madureira.

Além do projeto 
de construção da ma-
ternidade o prefeito 
também solicitou ao 

ministro liberação de verbas para 
reforma e ampliação das unidades 
básicas de saúde da cidade.

PAC 2 
A cidade de 

Santa Luzia está 
incluída no Pro-
grama de Acele-
ração do Cresci-
mento (PAC 2) e 

aguarda a liberação de verba do 
governo federal para a construção 
de oito unidades básicas de saúde 
no município.

“Estamos esperan-
çosos e ansiosos 
para iniciarmos 

essa construção o 
quanto antes”
Prefeito Gilberto Dorneles

“Já desenvolve-
mos o projeto para 

a construção da 
maternidade, que 
será instalada na 
região do São Be-
nedito. Sabemos 
o quanto será im-

portante para a po-
pulação luziense 
essa aquisição”

José Eduardo Madureira de 
Oliveira, sec. Mun. de Saúde

Fotos: ASCOM - PMSL

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

3641-2367

Av. Brasília, 2.451
2138-8555

nova em são benedito
Texto Legal: LEAD 110 11/11. Preço à vista R$ 5.990,00. Crédito sujeito a aprovação - em 48x de R$217,98. Valor financiado de R$ 
5.990,00. TC não inclusa e IOF já incluso no valor das prestações. Valor total à prazo: R$10.462,85.  CET - 40,92%  a.a. CG 125 Fan ESI 
11/11. Preço à vista R$ 6.690,00. Crédito sujeito a aprovação - em 48X de R$243,45. Valor financiado de R$ 6.690,00. TC não inclusa e IOF 
já incluso no valor das prestações. Valor total à prazo: R$ 11.685,60.  CET - 40,92%  a.a. CG 150 Titan ESD 11/11. Preço à vista R$ 7.240,00. 
Crédito sujeito a aprovação - em 48X de R$263,46. Valor financiado de R$ 7.240,00. TC não inclusa e IOF já incluso no valor das prestações. 
Valor total à prazo: R$ 12.646,08.  CET - 40,92%  a.a. Consulte as concessionárias participantes para mais informações. Promoção válida de 
26/06/2011 a 02/07/2011. Financiamento pelo Banco Itaucard S/A.Ok

L evar à população mais acessibili-
dade, conforto e segurança. Com 
esse objetivo, a Prefeitura de San-

ta Luzia, através da Secretaria Municipal de 
Obras, realiza ações de infraestrutura por toda 
a cidade.

Estão sendo realizados trabalhos de recu-
peração e calçamento de diversas vias, como 
a Rua Dália (1.320 m²), no bairro Vale das 
Acácias, e a estrada do Barreiro do Amaral; 
além de limpeza e pintura de meio-fi os das 
principais avenidas e também dos três portais 
da cidade.

Alexandre Miranda, 32 anos, proprietário 
de um sacolão na Rua Dália, elogiou o servi-
ço: “Vai melhorar e muito, não só o comércio, 
mas também o tráfego aqui no bairro. Vou 
poder apresentar as mercadorias sem poeira. 
Terra ninguém agüenta não”.

Com essas ações, a prefeitura de Santa 
Luzia reitera seu compromisso social com os 
munícipes na busca de levar melhor qualidade 
de vida para todos.

santa luzia mais limPa

Calçamento rua Dália, Vale das Acácias

Calçamento rua Dália, Vale das Acácias

Comerciante Alexandre Miranda e o filho Ale-
xandre Sousa - Calçamento vai melhorar e 
muito o comércio

Av. das IndústriasAv. das Indústrias Portal São Benedito

Av. BrasíliaAv. Brasília Av. Brasília

CIDADE
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MINAS
VEÍCULOS

Compra, venda, troca e financiamento
Seu seminovo que mais parece novo!
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www.minasveiculosbh.com.br

Fone: (31) 3481-2323 - Av. Cristiano Machado, 2323
Fone: (31) 3424-5628 - Av. Cristiano Machado, 2661

60 X R$ 496,00
FIAT STILO 2005/2005 COMPLETO

COM ENTRADA DE 40%

60 X R$ 802,00
HONDA FIT 2008/2009 COMPLETO

COM ENTRADA DE 40%

60 X R$ 631,00
TOYOTA COROLLA 2006/2006 COMPLETO

COM ENTRADA DE 40%

60 X R$ 502,00
FIAT STRADA 2008/2008 COMPLETA

COM ENTRADA DE 40%

Davidson Carvalho (Dnit), Orville Nápoli (sec. mun. Obras), e Pavão 
(Major do Exército)

Major Pavão

Depois que o prefeito de Santa 
Luzia Gilberto Dorneles esteve em 
Brasília e pediu o apoio do minis-
tro dos Transportes Alfredo Nas-
cimento, para liberação de verba, 
visando recuperar várias vias na 
cidade danificadas por conta do 
desvio da BR 381, na terça-feira, 
28. Um representante do Exército 
Brasileiro, esteve na prefeitura pa-
ra discutir com Dorneles as possí-
veis rotas de recuperação.

Acompanhado de um engenhei-
ro do DNIT (Departamento Nacio-
nal de Infra-estrutura de Transpor-
te), o engenheiro militar, Major 
Pavão, da diretoria de obras de co-
operação do exército em Brasília, 

recebeu das mãos do prefeito um 
relatório contendo as vias danifica-
das por causa do desvio do tráfego 
por Santa Luzia. Na oportunidade, 
Pavão disse que a expectativa dele 
é a de reduzir custos e atender as 
expectativas do prefeito. “Vamos 
percorrer as vias apontadas pelo 
prefeito e posteriormente produzi-
remos um relatório que será enca-
minhado ao DNIT para avaliação 
e liberação de verbas para o iní-
cio das obras de recuperação das 
vias”, disse.

O prefeito insistiu em dizer que 
está reivindicando a recuperação 
das vias que o DNIT não reconhe-
ce como desvio e pediu que preva-
leça o bom senso. “Não estamos 
pleiteando nada fora da realidade 
do município. A cidade foi usa-
da de forma desordenada, nossas 
vias não foram projetadas para 
agüentar tanto peso. Além disso, 
a população foi muito prejudicada 
por conta desse desvio do trânsito 
por aqui. O que queremos é que o 
DNIT recupere as ruas e avenidas 
que ficaram destruídas com o des-
vio e que não foram reconhecidas 
pelo órgão. Isso já garantimos em 
Brasília, queremos agora que as 
obras comecem o quanto antes”, 
garantiu o prefeito.

Ainda na terça, 28, o Major Pa-
vão, acompanhado do Secretário 
Municipal de Obras, Orville Ná-
poli, percorreu as vias da cidade 
apontadas pela prefeitura que pre-
cisam de recuperação. “Verifican-
do in loco as vias, percebemos que 
realmente foram afetadas pelo trá-
fego pesado. Além disso, também 
podemos concluir que o custo para 
recuperação será bem menor que 
o estipulado, o que viabiliza ainda 
mais a liberação de recursos e o 
início das obras”; afirmou Pavão.

Para o secretário de Obras a vi-
sita técnica do major Pavão reitera 
o esforço da Prefeitura em devol-
ver ao luziense sua tranqüilidade 
e qualidade de vida. “Um levanta-
mento da secretaria permitiu iden-
tificar todas as vias utilizadas pelos 

veículos como desvio. Fornecemos 
ao Major os dados e imediatamen-
te ele solicitou que percorrêssemos 
as mesmas. Após apuração técnica, 
Pavão percebeu o quanto o tráfego 
pesado danificou as vias da cidade 
e nos deixou otimistas ao afirmar 
que a possibilidade de liberação de 
recursos é bastante grande, devido 
aos custos da recuperação parecer 
ser bem menor que o estipulado 
inicialmente”; declarou Orville 
Nápoli. Que acrescentou: “Essa 
visita se deve ao fato do prefeito 
ter ido à Brasília buscar soluções 
para os danos causados ao municí-
pio. Se ficasse de braços cruzados, 
dificilmente atenderiam nossas 
reivindicações e deixariam as vias 
destruídas como herança para San-
ta Luzia” finalizou.

recuPeração de vias
rePresentante do exército brasileiro avalia vias danificadas Por causa do 

desvio utilizado Pelo tráfego Pesado durante a interdição da br 381
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Lucilene, Gilvani e Maria das Dores colabora-
doras do  Sitema Divina Providëncia

Adriano Rocha motoboy da pizzaria Bom Apore

A equipe de colaboradores com o diretor da Distri-
buidora   Luziaço

Prefeito Gilberto Dorneles, ministro Alfredo Nasci-
mento, senador Clésio Andrade e Pres. Câmara 
Paulinho de Sião

Luisa Marques de Souza, Marcos Roberto de 
Souza, Marcos Yuri de Souza, e Lorrane Mar-
ques de Souza

O Deputado Estadual,Marques e o jornalista 
Ramon Damásio.

Patrícia Aparecida, Coordenadora de Saúde.

Emerson Vieira,Paulo Massara,José Luiz da 
Luziaço,Jorginho da Pontual Informatica e Luiz 
da CBL outdoor.

SOCIAIS

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

A gente não samba porque é 
feliz, é feliz porque samba

Música e vivência

Foto: Wanderson CarneiroFoto: Ramon Damásio

Foto: Wanderson CarneiroFoto: ASCOM / PMSL

Foto: Wanderson CarneiroFoto: Wanderson Carneiro

Foto: ASCOM / PMSLFoto: Wanderson Carneiro

Na democracia do Samba,
Cada um faz o seu...
Eu sambarei, Samba junto.
Para os devidos fins declaro,
Que os zés, marias culpados por engano da 
silva,
Brasileiros, solteiros, casados, partideiros.
Portadores de identidade e CPF nº tal,
Residentes à rua cicrano sem número buzu 
171,
Bairro Es’panha
É preciso sambar, é preciso sambar
Declaro que o samba também vem das Ge-
rais
Que vive montanha atrás de montanha.
Sambar é chorar de alegre, sorrir quando não 
consegui
Viver o afeto que um desafeto dá
Sambar é chorar de alegre, sorrir quando não 
consegui
Viver o afeto que um desafeto dá
O samba não vai morrer
O morro é que vai chegar
A gente não samba por que é feliz,
É feliz por que samba.
Eu sambarei.
Samba junto
no batuque do pandeiro,
vou fazendo meu repente,
do samba para a embolada,
só com frase decorada,
meu samba é de jah, é de Oxalá,
meu samba é assim
Eu sambarei.
Samba junto”
Que bom!”
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Atendimento no CAC

CAC Santa Luzia

Cláudia Silveira, coord. CAC

Iolanda Alves durante atendimento

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.

Inaugurado em julho de 
2010, com o objetivo de 
promover melhores condi-

ções de atendimento ao contribuin-
te, o Centro de Atendimento ao 
Cidadão (CAC) Santa Luzia, um 
posto avançado conveniado entre 
a Prefeitura Municipal e a Receita 
Federal do Brasil (RFB), completa 
um ano de funcionamento.

“Nesses quase 12 meses de fun-
cionamento, o CAC Santa Luzia 
realizou 1.380 atendimentos. Uma 
média de 125 pessoas por mês”; 
disse Cláudia Idalina da Silveira, 
coordenadora do CAC. Que ain-
da acrescentou: “Esses dados de-
monstram a importância dessa par-
ceria entre a Prefeitura e a Receita 
Federal, não só para Santa Luzia, 
mas também para todos os outros 
municípios de sua jurisprudência”.

A dona de casa moradora do 

bairro Kennedy, Iolanda Lorrane 
Silveira Alves, 22 anos, foi até o 
CAC para emitir seu CPF e apro-
vou o atendimento do CAC na 
cidade. “Esse centro facilita a so-
lução desses tipos pendências. Se 
não houvesse esse atendimento 
aqui, teria que me deslocar até Pe-
dro Leopoldo. Isso me traria mui-
tos transtornos”; disse.

Além dos cidadãos luzienses, 
o CAC em Santa Luzia também 
abrange seu atendimento aos mu-
nicípios de: Alvorada de Minas, 
Capim Branco, Conceição do Ma-
to Dentro, Confins, Congonhas do 
Norte, Jaboticatubas, Lagoa Santa, 
Matozinhos, Morro do Pilar, Pe-
dro Leopoldo, Ribeirão das Neves, 
Santa do Riacho, São José da Lapa, 
Taquaraçu de Minas e Vespasiano. 

Os serviços prestados são:
CPF: Alterações cadastrais – 

Regularizações – 2ª Via – Reativa-
ção para inventário

Protocolo de atendimento (pa-
gamento) nos Correios ou banco do 
Brasil, dentro do prazo do protocolo;

Original de documento de iden-
tidade ou cópia autenticada;

Original do título de eleitor ou 
cópia autenticada (título de leitor 
regular ou Certidão de Cartório 
Eleitoral).

CNPJ: Inscrições – Alterações 
– Baixas

DBE – Assinado pela pessoa fí-
sica responsável perante o CNPJ, 
com firma reconhecida em cartó-
rio;

Cópia autenticada do ato cons-
titutivo / deliberativo ou do ato al-
terador devidamente registrado no 

órgão competente;
Cópia autenticada de procu-

ração particular com firma reco-
nhecida ou de procuração pública, 
com poderes bastantes para repre-
sentar o contribuinte junto a RFB.

PROCURAÇÕES:
Procuração com reconhecimen-

to de firma;
Apresentação da procuração, 

especificando claramente o objeti-
vo, dentro do prazo válido;

Cópia autenticada do documen-
to Oficial de Identidade do Outor-
gante;

Cópia autenticada do Docu-
mento Oficial de Identidade do 
Outorgado.

O CAC Santa Luzia atende de 
segunda à sexta, das 10h às 16h, 
no Centro Administrativo Munici-
pal. Mais informações: 3637-6614 
e/ou claudiaidalina@santaluzia.
mg.gov.br.

cac avançado santa luzia comPleta um ano
Fotos: ASCOM - PMSL

CIDADE
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nota 10
Para a jovem Lorrane. 

Com apenas 12 anos ela é um 
exemplo a ser seguido por 
todos. Lorrane transformou 
um quartinho de entulhos 
de casa em uma biblioteca. 
A atitude levou a estudante 
da Escola Dona Quita a 
disputar o prêmio “Bom 
Exemplo”, realizado pela 
TV Globo. Ela fi cou entre os 
cinco fi nalistas. Parabéns, 
Lorrane. O país precisa de 
boas ideias como a sua!

nota 0
Para os vereadores de 

Santa Luzia. Já parou pra 
pensar o que eles fazem ou, 
pelo menos, deveriam fazer? 
A maioria não apresenta 
projetos, não fi scaliza o 
executivo como deveriam 
fazer, enfi m... É uma 
vergonha essa câmara de 
vereadores! 

GERAL

ENTREGAS URGENTES E PROGAMADAS
MOTOS ,FIORINO, CARRO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS

CAMINHÕES PARA FRETES E MUDANÇAS

CONTATOS:

(31) 3642-7613

(31) 8579-0140
lidermotoexpresso@hotmail.com

Av. Engenheiro Felipe Gabrich, 606 - Santa Matilde - Santa Luzia - MG

Desde 1998 no mercadoDesde 1998 no mercado

O Lions Clube de Santa 
Luzia recebeu o tro-
féu de primeiro lugar 

no Concurso Distrital de Clubes, 
por vários serviços prestados à co-
munidade. A premiação aconteceu 
na Sede da Governadoria, em Belo 
Horizonte.

O Clube pertence ao Distrito 
LC-4, que representa várias cidades 

mineiras e o primeiro 
lugar signifi ca que o 
Lions tem sido o mais 
efi ciente em termos de 
administração e de aju-
da aos necessitados.

A Presidente do 
Lions Clube Santa 
Luzia, Maria Terezi-
nha Gonçalves Araú-
jo, também recebeu o 
certifi cado Presidente 

100%, pelos relevantes serviços 
prestados ao Distrito LC-4 e à As-
sociação Internacional de Lions 
Clube.

“É uma alegria muito grande re-
ceber o troféu. Desde que comecei, 
pensei em levar o nome de Santa 
Luzia a uma classifi cação tão impor-
tante. Agora o nome da nossa cidade 
é bem mais falado lá fora. Agradeço 

pelo prestígio e colaboração da co-
munidade e a parceria de empresas 
locais e do poder público. Espero 
que o próximo presidente continue 
neste caminho”,  disse Terezinha.

AÇÕES
Entre as ações que o Lions Clu-

be realizou no último ano, desta-
cam-se doação de alimentos e rou-
pas às creches do município, dis-
tribuição 5 mil mudas de árvores 
frutíferas e plantas nativas doadas 
à comunidade e plantadas às mar-
gens do Rio das Velhas, doação 
de material de limpeza e higiene 
pessoal para o Azilo São Vicente 
de Paula. Outra ação é o Projeto 
Palco, uma espécie de ação global, 
que reuniu várias atividades para 
a comunidade e teve o apoio da 
Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo e do SESC Laces. 

lions clube de santa luzia é Premiado Por 
bons trabalhos oferecidos À comunidade

A Caixa Econômica Federal enviou comunica-
do para as 11,7 mil casas lotéricas espalhadas pelo 
país autorizando que o limite para recebimento de 
contas, com cobrança em outros bancos, seja au-
mentado para R$ 700.

A medida entrará em vigor no próximo dia 5. 

caixa aumenta limite Para 
Pagamento de contas nas lotéricas
medida entra em vigor no dia 5

Foto: Divulgação
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O Teatro Municipal Antônio 
Roberto de Almeida, no Centro 
Histórico de Santa Luzia, está mais 
perto de entrar novamente em ce-
na. A autorização concedida pelo 
Ministério da Cultura (MinC) para 
captação de R$ 2,9 milhões, pela 
Associação Pró-Cultura Promoção 
de Arte (APPA), foi publicada no 
Diário Oficial da União (DOU). 

“A futura restauração do tea-
tro municipal, resultado de uma 
batalha que se iniciou em 2006, é 
muito importante para Santa Luzia 
e para Minas Gerais. Representa o 
fim de uma espera ansiosa do po-
vo luziense pelo resgate da cultura 
cênica no município”; disse Her-
nani Pantoja, secretário municipal 
de Cultura e Turismo. Ele ainda 
acrescentou: “A partir da capta-

ção de 20% do valor autorizado 
pelo MinC, poderemos iniciar as 
obras”.

O prazo para obtenção dos re-
cursos vai até 13 dezembro, segun-
do a recém-nomeada (pelo Execu-
tivo municipal) gestora do projeto 
de restauro, Maria Goretti Gabrich 
Fonseca Freire Ramos. Ainda de 
acordo com a gestora, há incenti-
vo fiscal aos interessados em par-
ticipar: “O próximo passo será a 
montagem de dossiê, junto com a 
Secretaria Municipal de Cultura 
e Turismo, a fim de apresentar às 
empresas interessadas no inves-
timento. Os empreendedores que 
se comprometerem terão renúncia 
fiscal de 100%, de acordo com o 
Art.: 18 da Lei Federal Rouanet”; 
disse Goretti.

O teatro, construído nas ca-
racterísticas neocoloniais do 
século 19, é tombado pelo mu-
nicípio e fica no perímetro pro-
tegido pelo Instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e Ar-

tístico de Minas Gerais (Iepha). 
Com 500 metros quadrados de 
área construída, o novo teatro 
terá lugar para 315 poltronas, 
com estimativa de público anu-
al de 100 mil pessoas.

teatro municiPal
minc autoriza caPtação de r$ 2,9 milhões Para restauração

Foto: Wanderson Carneiro

CIDADE
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Mário Marra

Mário Marra 
comentarista da rádio CBN São Paulo e 

Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia

A falta de informação marca mais um gol

ESPORTES

anuncie: 8794.9936 ou  9142.4420

Incrível como a informa-
ção corre para lá e para cá e 
poucas vezes é questionada. 

O mais comum é ouvir-
mos que Neymar não esta-
rá na lista dos melhores do 
mundo por jogar na América 
do Sul.

As “justificativas” são di-
versas e todas esbarram na 
falta de informação.

A FIFA não indica ne-
nhum jogador a qualquer 
disputa de prêmio.

Os indicados são escolhi-
dos por técnicos e capitães 

de seleções e jornalistas de 
todo o mundo.

Eles votam e “escalam” 
os melhores.

A FIFA tem inúmeros er-
ros, mas o erro da falta de in-
formação é nosso e não dela.

Vale lembrar que Messi 

arrebentou na Champions 
League e que Neymar foi o 
destaque da Libertadores.

Você votaria em quem?
Algum outro jogador se-

ria lembrado por você?

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 DROGAMISA
DROGARIA E PERFUMARIA

AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR

FUNCIONAMOS DE SEGUNDA A SÁBADO DE 7:00 ÀS 21:30 HS
DOMINGOS E FERIADOS DE 08:00 ÀS 12:00 E 17:00 ÀS 20:00 HS

Av. Seis, nº 15 - Frimisa - Tels.: 3641-2117 | 3641 3318

COM DESCONTOS DE ATÉ 90%




