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Mais um ano se inicia. Com 
ele, renovam-se as esperanças de 
dias verdadeiramente melhores 
em todos os aspectos. Muitos fa-
lam que querem paz, harmonia, 
saúde, etc. Mas, na prática, será 
que todos nós fazemos efetiva-
mente a nossa parte? Falar é fácil, 
cumprir as promessas é que são 
elas...

Enfim, 2012 acaba de chegar 
com algumas “novidades”: novo 
valor do salário mínimo, novas 
regras dos planos de saúde, o 
Brasil se torna o segundo me-
lhor mercado imobiliário. Mas e 
os velhos problemas? Será que 
permanecerão também no novo 
ano? Corrupção, políticos que 
prometem e não cumprem, vio-
lência, as drogas destruindo fa-
mílias, egoísmo, ruas e avenidas 
completamente destruídas, com 
crateras tomando conta, lixos e 
entulhos colocados de forma ir-
regular em locais públicos, fal-
ta de vagas para estacionar, etc.
Esperamos que não. Chega de 
tanta notícia ruim!

Para revertermos esse quadro 
negativo, precisaremos ter muita 
fé e perseverança, independente 
da crença de cada um.

Desejamos a todos os leitores 
um excelente ano, com muita saú-
de e paz. Que ao longo de 2012 
nós, do VIROU NOTÍCIA, pos-
samos publicar em nossas pági-
nas matérias positivas e boas para 
toda a população luziense.

Uma noite bem diferente 
no Solar da Baronesa. 
Durante a abertura do 

IV Salão de Arte de Itabirito Re-
gional, no último dia 9, o pagode de 
qualidade ficou por conta do grupo de 
samba da APAC (Associação de Pro-
teção e Assistência ao Condenado)
Santa Luzia, a exposição itinerante 
no salão de arte foi um incentivo ao 
resgate da autoestima de recuperan-
dos.Autoridades e o público presente 
aprovaram as iniciativas.

Daniel Mourão, um dos recu-
perandos da APAC, conquistou o 
terceiro lugar com a obra “O bre-
ve trânsito de nossa aparição”. Pa-
ra ele, a participação foi essencial. 
“Estou super feliz com essa opor-

tunidade e consequentemente a 
premiação. Para nós, da APAC foi 
muito importante participar, mos-
trar nossos valores por meio do fa-
zer artístico expressei o meu drama 
pessoal”, disse.

“Mais que receber a premiação, 
para Santa Luzia, este salão de arte 
surgiu como um bom exercício pa-
ra a profissionalização dos artístas 
plásticos locais, que apuraram seus 
talentos diante de uma comissão 
técnica composta por professores da 
Escola Guinard da UFMG”, disse o 
secretário de Cultura de Santa Luzia, 
Ubiraney Silva.

Santa Luzia teve 81 trabalhos 
inscritos, destes, nove artistas lu-
zienses foram escolhidos para um 
catálogo. 

A exposição seguiu de Santa Lu-
zia para Mariana e depois estará em 
Belo Horizonte.

Iv salÃo De arTe reGIonal De ITabIrITo
exPosIÇÃo ITIneranTe reCebeU arTes De lUzIenses

Fotos: Wanderson Carneiro
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Escolar da Tia Meire
Seu filho com conforto e segurança

Escolar da Tia Meire
Seu filho com conforto e segurança

 Escolar
  Excursões 

 Eventos
Casamentos

 Escolar
  Excursões 

 Eventos
Casamentos

Telefones: 3642.1534 | 9303.3794 

Fretamentos

TelefTelefT ones: 3642.1534 | 9303.3534 | 9303.3794 

PARTE ALTA E REGIÃO

Os mais de 7 milhões de proprie-
tários de veículos emplacados em 
Minas Gerais já começaram a pagar 
o  Imposto Sobre Propriedade de Ve-
ículos Automotores (IPVA) de 2012. 

Para quem preferir quitar o imposto 
à vista, com desconto de 3%, o ven-
cimento começou dia 16 e vai até 
o dia 27 de janeiro, dependendo da 
placa. A escala de pagamento das 

parcelas vai até 30 de março.
O município onde o veículo é 

emplacado fi ca com 40% do valor 
pago. Em Santa Luzia, a frota é de 
mais de 60 mil veículos. 

Em 2011, de acordo com a Secre-
taria de Estado de Fazenda, Santa Lu-
zia arrecadou de janeiro a dezembro 
R$ 3.473.085,55 (valor líquido, já 
descontado o repasse ao FUNDEB)

PaGamenTo Do IPva ComeÇoU na 2ª FeIra
Taxa De lICenCIamenTo venCe em abrIl

ESCALA DE VENCIMENTOS

Para veículos rodoviários usados:

FINAIS DE 

PLACA 

COTA ÚNICA/ 1ª PARCELA
2ª PARCE-

LA
3ª PARCELA

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

1 16 13 19
2 17 14 20
3 18 15 21
4 19 16 22
5 20 17 23
6 23 23 26
7 24 24 27
8 25 27 28
9 26 28 29

0 27 29 30

CIDADE

Foto: Divulgação
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Na noite do último dia 17 
de dezembro, o Institu-
to ASP e o Centro Aca-

dêmico de Santa Luzia (MG) do 
Grupo Educacional UNINTER pro-
moveram no Espaço Cultural ASP/
UNINTER, a formatura e colação 
de grau dos primeiros 
alunos que 
conclu-
íram os 
cursos su-
periores de 
tecnologia 
de Gestão 
Pública, Ges-
tão Comer-
cial, Gestão 
Financeira, Ges-
tão da Produção In-
dustrial, Processos Gerenciais e 
Secretariado em nossa cidade. 

Na palavra proferida pelo Prof. 
Aldair José Gomes de Oliveira, Di-
retor do CA Santa Luzia (MG), ele 
apresentou a história do CA Santa 
Luzia que nasceu por meio do de-
s e j o de oferecer oportu-

nidade de inclusão 
social aos luzien-
ses por meio da 
educação supe-
rior de quali-
dade, o que 
tornou-se re-
alidade com 
a aprovação 
do projeto 
e implan-

tação em março de 
2008, tendo o primeiro vesti-

bular em 13 de abril daquele ano. 
Ele ainda parabenizou os formandos 
pelos desafi os e pelo pioneirismo. 

Destacou os prêmios e 
concursos obtidos pelo 
Grupo Educacional UNI-
TER, tais como: 1º Lugar 
em Qualidade na Educa-
ção à Distância nos anos 
de 2009 e 2010 (pesquisas 
feitas pela ABE-EAD – 
Associação Brasileira de 
Estudantes de Educação 
à Distância), prêmio Top 
Educação 2010 e 2011 nas 
categorias de Pós-graduação 
à distância e Instituição de Educação 
à Distância, pela Revista Educação, 
1º Lugar Geral no ENADE 2009 e 
2010, entre muitos outros. 

O orador, formando Edilson Or-
nelas Oliveira emocionou a todos 
com o seu discurso sobre as difi cul-
dades e as conquistas vividas, sobre 
a preparação oferecida por meio dos 

cursos superiores concluídos, além 
de homenagear o professor Aldair e 
agradecer a todos.

Após a cerimônia de formatura 
do Centro Acadêmico de Santa Lu-
zia do Grupo Educacional UNIN-
TER houve um coquetel para os 
formandos e convidados, com um 
brinde pela conquista.

FormaTUra Do CenTro aCaDÊmICo De sanTa 
lUzIa Do GrUPo eDUCaCIonal UnInTer

moveram no Espaço Cultural ASP/
UNINTER, a formatura e colação 
de grau dos primeiros 

tecnologia 
de Gestão 
Pública, Ges-
tão Comer-
cial, Gestão 
Financeira, Ges-
tão da Produção In-

s e j o de oferecer oportu-
nidade de inclusão 
social aos luzien-
ses por meio da 
educação supe-
rior de quali-
dade, o que 
tornou-se re-
alidade com 

tação em março de 
2008, tendo o primeiro vesti-

bular em 13 de abril daquele ano. Brinde de comemoração

Diretor Aldair

Fomandos Uninter

EDUCAÇÃO

Fotos: Divulgação
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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
Fone: (31) 2531-1323 - Av. Bernardo Vasconcelos – 1137

 CLASSIC LIFE - 2008 - COMPLETO -AR PRISMA JOY - 2009 - BÁSICO 

60 x R$440,00ENTRADA +  ENTRADA +  ENTRADA + 60 x R$470,00 60 x R$424,00 ENTRADA +60 x R$407,00

GOL G4 4P - 2008 - COMPLETO -AR GOL G5 - 2010 - COMPLETO -AR

CARRO 1 - CLASSIC LIFE - 2008 - COMPLETO -AR 

ENTRADA + 60X DE R$407,00 

CARRO 2 - PRISMA JOY - 2009 - BÁSICO 

ENTRADA + 60X DE R$440,00 

CARRO 3 - GOL G5 - 2010 - COMPLETO -AR 

ENTRADA + 60X DE R$470,00 

CARRO 4 - GOL G4 4P - 2008 - COMPLETO -AR 

ENTRADA + 60X DE R$424,00

Transitar pelas ruas e avenidas de 
Santa Luzia não tem sido tarefa fácil 
para os motoristas,  principalmente 
nos últimos meses, em decorrência 
das fortes chuvas que caíram.

O que se vê pela cidade são verda-
deiras crateras que a cada dia tomam 
conta das vias, colocando em risco os 
motoristas, além de causar enormes 
prejuízos financeiros, já que alguns 

veículos têm a suspensão e pneus com-
prometidos por conta dos buracos.

Uma das principais vias da ci-
dade, a Avenida Brasília, já não su-
porta mais remendos ineficientes da  

“Operação Tapa Buracos” ao longo 
de sua extensão. A melhor solução  
seria a remoção total do velho as-
falto e a colocação de um novo piso 
com material de qualidade.

bUraCos em ToDos os CanTos De sanTa lUzIa
rUas e avenIDas Por ToDa a CIDaDe esTÃo em PéssImo esTaDo De ConservaÇÃo

A Avenida Brasília precisa de um novo recapeamento urgente

Na Avenida Brasilia, motoristas fazem de tudo para tentar desviar dos 
buracos

Na movimentada Avenida Brasília, o asfalto já não comporta tanto re-
mendo

Alguns não conseguem e acabam literalmente caíndo nas crateras

CIDADE

Fotos: Wanderson Carneiro
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Ainda na Senhor do Bonfim, carro é literalmen-
te engolido pelas enormes crateras

SAÚDE

www.jornalvirounoticia.com.bro Jornal QUe Pensa Como voCÊ

anUnCIe

(31) 8794.9936 - 9142.4420

o ano é novo, mas os Problemas sÃo velHos ConHeCIDos Da PoPUlaÇÃo
rUas esbUraCaDas, PraÇas abanDonaDas, maTo e enTUlHo Tomam ConTa Da CIDaDe

A nossa reportagem percorreu al-
guns bairros de Santa Luzia e o que 
fl agramos foi um total descaso do 
poder público. Ruas cheias de bura-

cos, mato alto, praças abandonadas 
e muito entulho.

A população também tem sua 
parcela de culpa, mas a sensação 

que se tem é a de que a cidade es-
tá literalmente abandonada, sem 
fiscalização, sem uma operação 
eficiente de limpeza, e principal-

mente sem atuação da prefeitura  
junto à comunidade, no sentido de 
coibir as constantes irregularida-
des.

Praça no Duquesa está abandonada Rua no mesmo bairro está em péssimas con-
dições

Situação também é ruim em avenida no bairro 
Belo Vale - Muitos buracos na via

Praça da Juventude também está abandonada Entulho na Av. Senhor do Bonfim
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Av. das Indústrias, 1900 - Vila Olga - Santa Luzia-MG

Aceitamos:

Alinhamento - Balanceamento
Suspensão em geral - Troca de óleo

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

Aproveite nossas promoções 
em Pneus e Pastilhas

Telefones:
3641-8155 / 3641-3508

A base de uma boa impressão!

Rua Conde Santa Marinha, 400A - Cachoeirinha - BH/MG

Tel.: 31 3025.3301 - www.alicerce.com.br

Nosso objetivo é superar as expectativas dos nossos clientes,
proporcionando resultados de impressão de alto nível.

Buscamos constantemente, aperfeiçoamento e qualificação dos
nossos profissionais para termos velocidade na entrega dos

trabalhos e perfeição da qualidade dos impressos.

alicerce
Editora Gráfica

CIDADE

o ano é novo, mas os Problemas sÃo velHos ConHeCIDos Da PoPUlaÇÃo
rUas esbUraCaDas, PraÇas abanDonaDas, maTo e enTUlHo Tomam ConTa Da CIDaDe

Mais uma área com entulho no Cristina

Na Rua Edmundo Alves da Silva, no Cj. Cristi-
na, o mato e o lixo tomaram conta do que seria 
um passeio para pedestres

Rua Rio das Velhas

Várias ruas estão tomadas por buracos

Trevo do Novo Centro - Mato alto atrapalha a 
visão dos motoristas

Mato no Canal no Cj. Cristina

A situação também é complicada na Rua Santa 
Luzia

O mato alto encobre a placa de sinalização, 
que também está em péssimas condições

Av. Yolanda Teixeira da Costa, no Cristina, ôni-
bus tenta desviar dos buracos. Moradores sina-
lizaram um dos buracos com um cone

Segundo a Prefeitura de Santa Lu-
zia, mesmo com as chuvas, a secretaria 
de Obras realiza constantemente a Ope-
ração Tapa Buracos. “As prioridades 

são as vias arteriais, ou seja, os princi-
pais corredores como a Av. Brasília e 
Rua do Carmo, bem como itinerários 
das linhas de ônibus do transporte co-

letivo municipal” Ainda de acordo com 
nota enviada à imprensa, a prefeitura 
informa que “de acordo com o crono-
grama da secretaria de Obras, algumas 

ruas dos bairros Cristina A, C, Palmital, 
Rio das Velhas, Asteca, dentre outros, 
estão na programação emergencial para 
o melhor fluxo do trânsito”.

Fotos: Wanderson Carneiro
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Patricia Mundim,Gunther Hofner e Panmela 
Ferreira, durante festa de final de ano da LOG 
GED

Jornalista Ramon Damásio,vereador Lacy Dias 
e o engenheiro Sérgio Vasconcelos

Os irmãos - Marco Aurélio, Margareth, Mônica, 
Marcelo e Marcílio - na passagem de ano, no 
sítio da família

Simone Damásio com os filhos: Thiago, Maria 
Laura e Giulia, durante férias em Vitória (ES)

Daniele , Juliana , Ana Carolina e Daniela du-
rante o Prêmio Inovações Pedagógicas e “Veia 
Poética”

Equipe da LOG GED durante festa de final de 
ano

Ainda na confraternização da LOG GED, clica-
mos o casal Jéssica e Jonathan

O proprietário da pizzaria Bom Apore, Rodrigo 
com seus colaboradores, durante festa de final 
de ano

Prof. Aldair,   Wilson (ex-prefeito),   Souza San-
tana (Presidente do PRB Municipal) e   Vieira 
(Coordenador Metropolitano do PRB)

NOVO ANÚNCIO BOM APORE
 
ELE QUER DOIS ANÚNCIO
1 - 23 X 9,0 CM
2 - 23 X 5,0 CM
colocar o endereço e 2 telefone : 3641-6474 / 36421690
endereço no panfleto
ELE QUER +OU - COMO O PANFLETO EM ANEXO
 
TEM 4 FOTOS DE PIZZA PARA AMOSTRA
TENHO QUE MOSTRAR ELE ANTES DE PUBLICAR OK

Rua Baldim nº1455, Morada do Rio - Santa Luzia

Delivery

3641-6474 / 3642-1690

Pizzaria

16

Fotos: Wanderson Carneiro

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal Foto: Divulgação
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TUDO PELA PERMANÊNCIA 
NA CASA   
Alguns vereadores de Santa Luzia 
já estão em busca de votos para 
tentar a permanência naquela 
Casa nos próximos quatro anos. 
Alguns estão desesperados e já 
estão em plena campanha, mesmo 
que de forma “velada”. Vale tudo 
entre os pares...Vamos ver, em Ou-
tubro, quem vai se dar bem...

REVOLTA I   
Motoristas continuam reclaman-
do do tempo dos semáforos ins-
talados no final do ano passado 
na Avenida do Carmo, no Bairro 
Boa Esperança. Segundo eles, o 
tempo de espera chega a quase 
dois minutos. Será que tem al-
guém na prefeitura que tenha, 
pelo menos, um minuto para 
tentar solucionar esse “velho” 
problema? Esperamos que sim!

REVOLTA II   
Centenas de moradores de vá-
rios bairros da cidade estão re-
voltados com a precariedade do 
serviço de coleta do lixo. Em al-
guns bairros, a coleta está sendo 
feita apenas uma vez por sema-
na... É muita sujeira espalhada 
nessa cidade!!!

Em clima de muita des-
contração foi servido no 
dia 08 de janeiro um al-

moço de ano novo aos profissionais 
da limpeza urbana de Santa Luzia. 
A iniciativa foi do Prefeito, Dr. Gil-
berto e do atual Presidente da Câ-
mara, vereador Vagner Guiné.

O vereador destaca que é uma 
honra prestigiar as pessoas que tra-
balham na limpeza urbana em Santa 
Luzia. Para o prefeito, Dr. Gilberto, 
é necessário reconhecer o valor e o 
trabalho de cada servidor que de-
sempenha seu papel, o resultado é 
positivo. “Temos trabalhado muito 

em prol das pessoas que exercem 
seus compromissos com a cidade, 
com sua família e consigo mesmo. 
É nosso dever sinalizar no exemplo 
destes trabalhadores que, nem sem-
pre são vistos na sociedade, mas são 
eles que desempenham um impor-
tante papel”, disse o prefeito.   

Aldair Aleixo, do bairro Duquesa 
II, aprovou a iniciativa. “Achei ma-
ravilhoso esse encontro. O prefeito 
e o vereador estão de parabéns”. 
Para Marcelo Ângelo, morador do  
Bairro Bonanza, ser reconhecido é o 
melhor presente. “É muito bom ser 
reconhecido, nos sentimos valoriza-

dos, vim com minha família e gostei 
muito”.

O almoço aconteceu em um sítio 
no bairro Kennedy.

III - enConTro Dos ProFIssIonaIs e TrabalHaDores 
na lImPeza Urbana em sanTa lUzIa

Fotos: Carlos Barbosa

GERAL

Os Beneficiários e dependen-
tes do Bolsa Família residentes em 
Santa Luzia poderão fazer cursos 
profissionalizantes gratuitamente.

Serão oferecidos os seguintes 
cursos de qualificação profissional: 
Eletricista Industrial, Auxiliar Ad-
ministrativo, Torneiro Mecânico, 
Montagem e Manutenção de Com-
putadores, Instalador e Reparador 
de Redes de Computadores, Cadista 
para Construção Civil, dentre ou-
tros. Vagas limitadas.

Além do curso, o material didá-
tico, o transporte e a alimentação 
serão totalmente gratuitos.

As inscrições vão somente até 
o dia 20 de janeiro na Secretaria 

de Desenvolvimento Social (nas 
dependências da prefeitura de San-
ta Luzia) e nos CRAS, de 09 às 16 
horas.

Documentação obriga-
tória para pré-inscrição: 

NIS - Número do Cartão do Bol-
sa Família;

Original e cópia do CPF; 
Original e cópia da Carteira de 

Identidade ou Carteira de Trabalho; 
2 (duas) fotos 3X4 recentes;
Comprovante de residência. 
Mais informações: 31-3641-

7924
O Programa Nacional de Aces-

so ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), que visa a qualificação 

profissional dos Beneficiários e de-
pendentes do Bolsa Família é uma 
iniciativa do Governo Federal, atra-
vés do Ministério da Educação e 
Ministério do Trabalho, em parceria 
com a Prefeitura de Santa Luzia, 
SENAI/FIEMG e SENAC.

oPorTUnIDaDe Para beneFICIárIos Do bolsa FamílIa

FRANCISCO E ARTUR

TELEGÁS E ÁGUA MINERAL
3641-1966
3642-2088
3649-7215
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noTa 10
Para Niltinho, da Chur-

rascaria Trem de Jeca, no 
Frimisa. Com toda educação, 
simpatia e carisma, Niltinho 
tem agradado seus clientes, 
sempre com uma cerveja 
bem gelada, atendimento ex-
celente e as melhores carnes. 
Parabéns, Niltinho e equipe!

noTa 0
Para os motoristas que 

insistem em ultrapassar em 
locais proibidos.

Nesse flagrante, carro e 
moto ultrapassam caminhão 
na Rua Rio das Velhas

A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) divulgou docu-
mento orientando padarias, restauran-
tes e lanchonetes a reduzirem o sal em 
seus alimentos: a prioridade é o pão 
francês.

Segundo a Anvisa, a medida não 
é para mudar o sabor, mas para dei-
xar o alimento mais saudável.

Os brasileiros consomem 12 
gramas de sal por dia. É mais que o 
dobro recomendado pela OMS. Ex-
cesso que pode causar pressão alta, 
doenças renais e cardíacas. Acabou 
sobrando para o pão.

Os brasileiros comem um pão 
francês por dia, em média, segundo 
o IBGE. O que significa um con-
sumo de 320 miligramas de sódio, 
o equivalente a uma colherinha de 
sal. Não parece muito. Mas se essa 
quantidade for reduzida, os benefí-

cios para a saúde serão grandes.
A meta é reduzir em 10% a quan-

tidade de sódio no pão francês, che-
gando a 289 miligramas em 2014.

Segundo a Organização Mundial 
da Saúde, se diminuir o consumo de 
sal para 5 gramas por dia, a primeira 

coisa a cair será a pressão arterial do 
brasileiro: menos 10%. As mortes 
por AVC, acidente vascular cerebral, 
diminuiriam 15%. As mortes por 
infarto diminuiriam 10%. E 1,5 mi-
lhão de brasileiros não precisariam 
de medicação para hipertensão.

meDIDa nÃo é Para mUDar o sabor, mas Para DeIxar o 
alImenTo maIs saUDável

menos sal no PÃo Dos 
brasIleIros

Foto: Divulgação

GERAL
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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

Transporte Universitário
1º semestre de 2012

Polymar Turismo
Viagens, excursões e turismo

Francisco: 3641-6362 / 9994-6362

Puc C. Eucarístico
Puc S. Gabriel
Newton Paiva
Estácio de Sá

Polimig
Famig
Cefet

No  dia 15 de dezembro, a APAE 
de Santa Luzia recebeu a visita da 
equipe Nacional de Meio Ambiente 
da Petrobrás, composta por 32 fun-

cionários de todos os estados brasi-
leiros. 

Na oportunidade, os alunos fize-
ram apresentações artísticas na Uni-

dade I da APAE, emocionando toda 
a equipe.

A APAE também recebeu uma 
grande doação de produtos essenciais 

para o seu funcionamento, como: ca-
deiras de rodas, eletroeletrônicos e 
portáteis, produtos de limpeza e es-
colares, alimentos, dentre outros.

aPae De sanTa lUzIa reCebe vIsITa De rePresenTanTes Da PeTrobrás

CIDADE

Para a população que tem planos 
de saúde, 2012 começa com novos 
direitos. A partir de agora passam a 
ter cobertura obrigatória dos planos 
69 procedimentos. São exames, trata-
mentos e cirurgias por vídeo. Entrou 
em vigor no domingo (1º) a resolução 
da Agência Nacional de Saúde (ANS) 
que amplia a lista de procedimentos 
que devem ter cobertura obrigatória 
pelos planos de saúde.

Os pacientes que procurarem hos-
pitais e ambulatórios já devem ter 
acesso, por exemplo, a tomografia 
computadorizada para avaliar obstru-
ção de artérias do coração; medica-
mentos imunobiológicos no combate 
a doenças como artrite reumatóide; 
PET SCAN no intestino – um exame 

que permite identificar a existência 
de tumores; cirurgia de redução do 
estômago; e exames genéticos que 
avaliam a eficácia de tratamento de 
câncer, principalmente de mama.

Entre os itens adicionados estão 
41 cirurgias por vídeo, como refluxo 
gastroesofágico (tratamento cirúr-
gico) e cirurgia bariátrica (redução 
de estômago). Segundo a ANS, esse 
tipo de procedimento é menos inva-
sivo do que o convencional.

Os consumidores também te-
rão acesso a mais de 13 novos exa-
mes, incluindo a análise molecular 
de DNA dos genes EGFR, K-RAS 
e HER-2. O novo rol de procedi-
mentos amplia ainda o número de 
consultas para nutricionistas e in-

dicações para terapia ocupacional. 
Pacientes com diagnóstico de dia-
betes mellitus em uso de insulina ou 
no primeiro ano de diagnóstico, por 
exemplo, terão direito a 18 sessões 
de nutricionista por ano de contrato.

A ANS divulgou que há um bus-
cador em seu site na parte “Espaço do 
Consumidor” que permite ao usuário 
consultar se o procedimento que dese-
ja fazer é ou não coberto por seu pla-
no. O endereço é o www.ans.gov.br

ano ComeÇa Com novas reGras nos Planos De saÚDe
enTre os ITens aDICIonaDos esTÃo 41 CIrUrGIas Por víDeo

Foto: Divulgação
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mário marra 
comentarista da rádio cbn são paulo e 

colunista dos jornais o tempo e supernotícia

BOA CAMINHADA EM 2012

ESPORTES

Algumas coisas fi cam pelo caminho.
O ano terminou e uma nova página e novas his-
tórias serão escritas.
Parece até rotina perceber que os dias passam e 
o tempo passa.
Tentamos dar graça, cor, tom e sabor.
Mas insistentemente o tempo parece ser mais 
rápido, mais esperto.
Aquele olhar tão estimado não te observa mais 
com a mesma frequência.

E o tempo nos mostra, pelo olhar ausente, que 
algumas coisas fi cam pelo caminho.
As mais simples e as mais caras.
O que não pára é o caminhar.
Então, caminho.
Até o dia em que eu também fi car.
Mas prefi ro caminhar com respeito.
Posso demorar, mas serei fi rme.
Minha profi ssão se torna minha vida.
Prefi ro alicerçar conceitos e com eles embasar 

a opinião.
Construir a caminhada de forma lenta, previsí-
vel e sólida.
Tá comigo?
Feliz conceitos!
Feliz 2012!
Feliz caminho!

Mário Marra
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PATROCÍNIOS

REALIZAÇÃO 

ENTRADA 1KG ALIMENTO NÃO PERECIVEL

Disse Jesus, vide a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. MT. 11-29

APOIO 

Secretaria de Esporte

Local: Ginásio Poliesportivo 
Rua Baldim Ponte Nova - Centro

10 e 11 
Sabado à partir de 20:00 - Noite
Domingo à partir de 09:00 - Manha

DIAS M
A
R
Ç
O

1º ETAPA DO MINEIRO 2012

L i g h t C o n t a c t       F u l l C o n t a c t

T h a i L o w k i c k

1º ETAPA DO MINEIRO 2012
KICKBOXING

LUTAS

EL

INFORMAÇÕES:

3641-1189 / 8523-6880
Prof. Henderson 

ESPAÇO RESERVADO PARA PATROCINADORES


