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A HORA E A VEZ DE SANTA LUZIA

CIDADE PODERÁ TER, PELA PRIMEIRA VEZ,  
SEUS REPRESENTANTES LEGÍTIMOS NA 
CÂMARA E NA ASSEMBLEIA
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Foto: Divulgação

CAI O NÚMERO DE 
HOMICÍDIOS NA CIDADE

DEFICIENTES 
FÍSICOS DE 

SANTA LUZIA 
GANHAM 

PASSE LIVRE

Foto: Divulgação

Página 11



2 Ano 1 - Edição 20 - 01/10/10

EDITORIAL
HORÁRIOS DE ÔNIBUS

EXPEDIENTE
JORNAL VIROu NOTícIA LTDA

cNPJ 11.064.322/0001-10

Endereço: Rua E, 87 - Bairro Duquesa I

Santa Luzia - MG - CEP: 33170-300

www.jornalvirounoticia.com.br

Diretor Geral: 
Wanderson Carneiro - 13412 / MG

Reportagem e fotos:
Wanderson Carneiro

Projeto gráfico, diagramação e impressão:
Alicerce Editora e Encadernação Ltda

contatos:
Comercial: (31) 9142-4420

redacao@jornalvirounoticia.com.br

O jornal não se responsabiliza pelos 
artigos assinados.

GERAL

Chegou a hora

Grupo de Pagode

Contatos:
(31) 8733-1974

 rodrigocarlos@grupokentrenos.com.br

Vigência 11/09/2009

4380 - Bom Destino / Belo Horizonte

Dias Úteis
04:30 05:10 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50
08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:55 12:30 13:00
13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20
17:40 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:40 21:20 22:00 23:00
23:55

Sábado

04:30 05:30 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:30
09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00
15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00 22:00
23:00 23:55

Domingo

04:30 05:00 05:40 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20
11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00
17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00 22:00 23:00 23:55

4385 - Bom Destino / Estação São Gabriel

Dias Úteis 05:30 06:30 07:30 18:00

4390 - Córrego das Calçadas/BH via Av. Antônio Carlos

Dias Úteis
04:50 05:20 05:45 06:10 06:35 07:00 07:20 07:50 08:30 09:30
10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:00 16:25 17:00 17:30
18:00 18:45 19:30 22:20

Sábado

05:00 05:40 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:30 11:30
12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 21:30
22:30

Domingo

05:50 06:40 08:30 10:50 12:50 14:50 17:50 19:50

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

cARTA DO LEITOR

Sua opinião é muito importante, envie e-mail para: redacao@jornalvirounoticia.com.br 

Não vejo como legítima defender a eleição 
de um representante de Santa Luzia, uma vez 
que o nosso Sistema Político Municipal está 
viciado. Tem que haver uma mudança nas elei-
ções locais, precisamos urgentemente de no-
vos nomes, que possam dar a Santa Luzia uma 
esperança. Como podemos defender um forta-
lecimento de políticos locais, com o caos que 
nossa querida cidade vive? Será que apenas ser 
morador de Santa Luzia credencia alguém a se 
eleger Deputado(a)? E a ética? A vida pregres-

sa? A capacidade? Será que todos esses valo-
res e outros que aqui não citei, não seriam re-
quisitos primordiais para alguém pleitear uma 
vaga, como representante de nosso tão sofrido 
povo? Santa Luzia não merece ser tratada co-
mo uma cidadezinha do interior, onde se faz 
curral eleitoral e não elege verdadeiros repre-
sentantes do povo que estão compromissados 
com melhorias para a nossa cidade.

João P. Neto

Todos são unânimes e prometem: mais 
investimentos na saúde, educação e se-
gurança. Os candidatos se baseiam nesse 
“tripé” para tentar ganhar a confiança dos 
mais de 120 mil eleitores luzienses. So-
mos sabedores de que a saúde no Brasil 
está no CTI, a educação vai mal, e na se-
gurança a situação não é diferente.

Os candidatos (vale lembrar que em 
Santa Luzia são 19) dependem do nosso 
voto, para então, nos representar na as-
sembleia e na câmara, em Brasília. Sem 
dúvida, todos nós queremos a saúde “sau-
dável”, a educação nota 10 e a segurança 
cada vez mais forte e atuante. Portanto 
chega de falsas promessas, de discursos 
vazios, de vender o voto a troco de um 
simples saco de cimento. É hora do brasi-
leiro usar de forma correta a arma que tem 
nas mãos: o voto. O eleitor precisa saber 
votar, dar o tiro certo, ser um “sniper”, e 
depois, saber cobrar daqueles que elegeu.

Santa Luzia precisa de um represen-
tante, e tem totais condições de eleger, pe-
lo menos, um deputado estadual e um fe-
deral. Será que desta vez a população vai 
conseguir esse feito? Chega de apostar as 
fichas em candidatos que só aparecem na 
cidade em época de eleição, vamos con-
fiar o voto naqueles que são da cidade, e 
que podem de verdade ser representantes 
da cidade, afinal de contas, os candidatos 
daqui conhecem de perto nossa realidade. 
Eleitor, vote consciente!

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
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No dia nacional de luta das pes-
soas com deficiência, 21 de Setem-
bro, Santa Luzia garantiu mais um 
benefício para uma parcela da popu-
lação, muitas vezes, esquecida pelos 
governantes. Tendo o social e o bem 
para as pessoas como uma de suas 
bandeiras no governo, o prefeito 
Gilberto Dorneles (PMDB) assinou 
projeto de lei de autoria do verea-
dor Reginaldo do Gás que garante 
aos deficientes físicos do município 

passe livre no transporte coletivo 
dentro de Santa Luzia. 

De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, (OMS) , 10% 
da população das cidades têm al-
guma deficiência. Por isso medidas 
como essa tem muita importância 
para que as pessoas com deficiên-
cia se integrem à comunidade. “A 
minha formação como homem e 
como médico é para cuidar das pes-
soas. A gente sabe que a OMS pre-
coniza que 10% da população têm 
alguma deficiência, o que seria, em 
Santa Luzia, aproximadamente 27 
mil pessoas. Então sancionar uma 
lei como essa que beneficia direta-
mente uma parcela importante da 
população me deixa muito feliz. 
Sou prefeito hoje para cuidar das 
pessoas. Coisa que minha formação 
me ensinou”, afirmou o prefeito de 
Santa Luzia, Gilberto Dorneles.

O autor da lei, vereador Regi-
naldo do Gás disse que a nova lei 
é uma oportunidade de reflexão 
em relação à discriminação sofrida 
pelas pessoas portadoras de defi-

ciência. “A alegria é imensa. Com 
essa iniciativa a gente avança na 
questão dos deficientes. Mas não 
adianta a gente só criar normas, o 
importante é a gente acabar com a 
discriminação e exclusão da pes-
soa com deficiência”, completou 
o vereador. O representante gover-
namental do Conselho Municipal 
da Pessoa com Deficiência, Neilor 
Cabral, cadeirante desde criança, 
já sentiu na pele a discriminação e 
afirma que a nova lei é um passo 
importante dado pelo município. 
“É uma conquista relevante para 
Santa Luzia. Mas tenho certeza 
que outras virão. Já passei dificul-
dade, constrangimento para o des-
locamento. Medidas como esta são 
bem vindas”, disse Neilor.

Com mais de dez anos de atua-
ção na luta em prol dos deficientes, 
a presidente do Conselho Municipal 
da Pessoa com Deficiência, Veraclei 
Menk, ressaltou a oportunidade de 
diálogo com o executivo que sempre 
foi precária ao longo dos anos. “Aqui 
em Santa Luzia a possibilidade de 
diálogo sempre foi precária na área 
social. Existe um movimento da atu-
al administração em facilitar e propi-
ciar uma interlocução maior”, disse.

Além de todo secretariado, 
participaram ainda da solenida-
de, no gabinete do prefeito, repre-
sentantes da Associação de Pais e 
Amigos dos Deficientes de Santa 
Luzia, (APAE). A partir da data da 
assinatura da lei, a prefeitura tem 
120 dias para se adequar à nova lei.       

R$ 30, R$ 30,00 00

3641-4584 | 3641-2216
RUA DO COMÉRCIO, 251 A - BAIRRO PONTE - SANTA LUZIA

Manete Play Station 2
A partir de 

Memory Card 8 Mb

R$ 30, R$ 30,00 00
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CIDADE

DEFICIENTES FÍSICOS DE SANTA LUZIA GANHAM PASSE LIVRE
PREFEITO ASSINA LEI qUE GARANTE GRATUIDADE NOS ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS

O prefeito Gilberto assina a nova lei

A prefeitura tem 120 dias para se adequar à nova lei

VOTE CERTO!
VOTE SANTA LUZIA!

PORQUE JUNTOS SOMOS MAIS!

CNPJ CONTRATANTE: 12.172.660/0001-39 - 
CNPJ CONTRATADO: 11.064.322/0001-10 - Valor da publicação R$ 250,00

Fotos: Wanderson Carneiro
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Daniel Festas
Buffet

Organização Daniel Festas
A arte e ousadia em preparar festas

Av. Dr. Ângelo Teixeira da Costa, 1095 - Frimisa (ao lado da prefeitura)

www.danielfestas.com.br (31) 9978-2200

POUSADA
POUSO REAL

WWW.POUSADAPOUSOREAL.COM.BR

(31) 3683.1702

O TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) anunciou que 135,8 milhões 
de brasileiros estão aptos a votar. 
Em relação às eleições de 2006, 
houve um crescimento de 7,8% no 
colégio eleitoral.

Os números do TSE mostram 
ainda que a mulher permane-
ce como a maioria do eleitorado, 
com 51,8% contra 48% de ho-
mens. A faixa etária de 25 a 34 
anos representa 24% dos eleitores. 
Os números também indicam 
que São Paulo se mantém como 
o maior colégio eleitoral do país, 
com 23,3% de eleitores, segui-
do por Minas Gerais, com 10,6%.  

A quantidade de jovens votantes di-
minuiu em relação às duas últimas 
eleições, ficando abaixo dos índices 
de 2006. Entre 2006 e 2008, houve 
um aumento de 2,566 milhões para 
2,923 milhões. Em 2010, o número 
diminuiu para 2,391 milhões.

Como eSColher SeuS 
CaNdidatoS

Votar é um ato de cidadania. De-
vemos escolher candidatos de forma 
consciente, pois, caso sejam eleitos, 
se tornarão representantes da socie-
dade. Assim, ao votar, o eleitor es-
tará transferindo a eles poderes para 
conduzir os interesses coletivos.

A melhor maneira de avaliar 

um candidato é conhecer a sua his-
tória política, sua postura ética e 
suas propostas de governo. Pesqui-
se e conheça a atuação profissional 
do candidato, seu histórico de vida, 
sua conduta diante da sociedade. 
Analise suas propostas de governo, 
o partido ao qual está filiado e sua 

ideologia partidária.
É fundamental que o candidato 

tenha zelo e seriedade com o bem 
público, seja comprometido com 
seu mandato de forma honesta e 
íntegra, e que tenha um plano de 
governo condizente com as neces-
sidades da sociedade.

NESTE ANO AS ELEIçõES SãO PARA PRESIDENTE, GOVERNADOR, 
DEPUTADO ESTADUAL, DEPUTADO FEDERAL E SENADOR

AcEssE: www.JORNALVIROuNOTIcIA.cOm.bR

Foto: Divulgação

CNPJ CONTRATANTE: 12.173.643/0001-16 - CNPJ CONTRATADO: 11.064.322/0001-10  
VALOR DA PUBLICAÇÃO R$ 150,00
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vote

ofertas
incríveis
By Moto

Fotos ilustrativas. Sujeito a análise de crédito pelo agente financeiro 
Itaúcard. Promoção válida até 30/09/2010 ou enquanto durar o estoque. 
Honda CG 125 FAN KS 0Km modelo 2010/10, preço à vista R$5.400,00 
ou em 48X R$179,55 taxa de 2,05% a.m. e 26,68% a.a. TC não inclusa. 
Honda CG 150 FAN ESI 0Km modelo 2010/10 preço à vista R$6.900,00 
ou em 48X R$229,00 taxa de 2,20% a.m. e 30,29 a.a. TC não inclusa. 

www.bymoto.com.br
site@bymoto.com.br

vote

respeite as leis de trânsito.

c g e s i1 5 0 f a n

4 8 x

honda pretendida:

parcelas:
2010/10

de apenas r$:

seM
entrada

2 2 9 00

c g k s1 2 5 f a n

4 8 x

honda pretendida:

parcelas:
2010/10

de apenas r$:

seM
entrada

1 7 9 55

c gc gc g 1 5 0

4 8 x4 8 x4 8 x4 8 x

honda pretendida:

parcelas:

de apenas 

2 2 92 2 92 2 9

k sk sk sf a nf a nf a nf a n
honda pretendida:

2010/10
seM

entrada

55

e s ie s ie s ie s if a nf a nf a nf a n

2010/10
seM

entrada

2 2 9 00

santa luzia:
Av. Nossa Senhora do Carmo, 141

FONE: 2138-8555
Av. Brasília, 2.451

FONE: 2138-8555
NOVA sãO bENEditO

PASSO A PASSO
Você vota primeiro em DEPU-

TADO ESTADUAL. Para esse car-
go são cinco dígitos. Após conferir 
o nome, a foto e o número do candi-
dato, pressione “confi rma” ou “cor-
rige”. A urna irá emitir um sinal so-
noro quando o voto for confi rmado.

O segundo voto é para DE-
PUTADO FEDERAL. Agora são 
quatro dígitos. Proceda da mesma 
maneira para confi rmar ou corrigir. 

A urna irá emitir um sinal sonoro 
quando o voto for confi rmado.

O terceiro e o quarto votos são 
para as duas vagas a SENADOR. 
São três dígitos. A novidade é que 
agora, ao digitar o número, apare-
cerão também as fotos e os dados 
dos suplentes. Atenção! Você deve 
votar em dois candidatos diferen-
tes. A urna irá emitir um sinal so-
noro quando o voto for confi rmado.

O quinto voto é para GOVER-

NADOR. Ao digitar o número do 
seu candidato, a tela mostrará tam-
bém os dados e a foto do candidato 
a vice na mesma chapa. Lembre-
se: agora são somente dois dígitos. 
A urna irá emitir um sinal sonoro 
quando o voto for confi rmado.

Por último, o voto é para PRE-
SIDENTE. Também são dois dígi-
tos e, da mesma forma, ao digitá-
los aparecerão a imagem e os dados 
do candidato a vice. A urna irá emi-

tir um sinal sonoro quando o voto 
for confi rmado.

Para votar em BRANCO, pres-
sione as teclas “branco” e depois 
“confi rma”. Se você desejar votar 
em branco para todos os cargos, 
deve repetir o procedimento um a 
um. A urna irá emitir um sinal so-
noro quando o voto for confi rmado.

A votação está concluída. A urna 
emitirá um sinal sonoro mais longo 
e a tela exibirá a mensagem “FIM”.

São13 os candida-
tos de Santa Luzia que 
concorrem às vagas

A cada quatro 
anos a população bra-
sileira escolhe novos 
deputados estaduais 
e federais, mas mui-
tas vezes não sabe 
todas as tarefas que 
eles desempenham. 
É importante que a 

população saiba que 
os deputados são os 
representantes dela e, 
por isso, quem deve 
fi scalizar e cobrar pe-
lo trabalho deles é a 
própria sociedade. 

Os deputados esta-
duais são eleitos pelo 
sistema de voto pro-
porcional, no qual se 
leva em conta a vota-

ção da legenda (parti-
do político ou coliga-
ção), para a defi nição 
do número de candida-
tos eleitos pela mesma 
e, a partir da votação 
obtida pelo candidato, 
determinam-se quais 
candidatos de cada le-
genda ocuparão as va-
gas conquistadas. Em 
Minas Gerais são 77 

vagas. O deputado es-
tadual é eleito pelo vo-
to popular e tem man-
dato de quatro anos.

Durante esse perí-
odo chamado de legis-
latura, o parlamentar é 
o responsável pela ela-
boração das leis, assim 
como pela votação das 
mesmas, aprovando-
as ou não. Além disso, 

o deputado estadual 
tem a função de julgar 
anualmente as contas 
prestadas pelo Go-
vernador do Estado, 
criar Comissões Parla-
mentares de Inquérito, 
(CPI`s) entre outros. 
Pode também inter-
ceder junto ao gover-
nador por liberações 
de verbas para obras 

e melhorias nos mu-
nicípios. Mais infor-
mações acesse: www.
almg.gov.br

O qUE FAZ UM DEPUTADO ESTADUAL?

Alexandre Lamounier Denilson Martins Elias Matos Enivaldo Damião Fernando José Isaias Santana 

Sirlene Santos 

João Anacleto Joaquim Raspante José Raimundo Luiz Carlos Sandro Coelho Luiza do Hospital 

Foto: Divulgação

VOCÊ É qUEM ESCOLHE O SEU DESTINO, VOTE CONSCIENTE

ELEIÇÕES 2010



Ano 1 - Edição 20 - 01/10/10 7

Claúdio Maciel João Rasgado Leopoldo Alves Mário Werneck Rubens Murta Solange Oliveira 

O deputado federal tem como in-
cumbência propor, emendar, alterar, 
revogar e derrogar leis. Os deputa-
dos são eleitos por estados sendo 
que cada um possui uma represen-
tação proporcional a sua população, 
definida por lei complementar, com 
o número mínimo de oito e máxi-
mo de 70 deputados por estado. São 
513 no total, Minas Gerais tem di-
reito a 53 vagas. 

Cada partido ou coligação par-
tidária elege uma quantidade de 
deputados proporcional a quanti-
dade de votos recebidos, porém a 
cláusula de barreira exige um nú-
mero mínimo de votos por partido. 
Dentro de cada um, os deputados 
eleitos são determinados pela or-
dem de votação.

A Câmara dos Deputados atua 
em conjunto com o Senado Federal 

na esfera legislativa. Sua função é 
também de fiscalizar o executivo, 
podendo instaurar Comissões Par-
lamentares de Inquérito. Mais infor-
mações acesse: www.camara.gov.br

oPiNiÃo: Agora você já sabe 
quais são as incumbências dos depu-
tados, podendo sempre cobrá-los. Um 
bom exemplo de atuação da popula-
ção foi dado através do projeto “Fi-
cha Limpa”, que graças à pressão e 

fiscalização popular foi devidamente 
votado no Congresso e aprovado pelo 
Senado garantindo mais transparên-
cia e qualidade nas eleições. Portanto 
lembre-se que os deputados são seus 
representantes. Faça valer seu direito 
e acompanhe o trabalho das pessoas 
que você escolheu para tomar deci-
sões por você. Conheça mais sobre os 
candidatos de Santa Luzia em nosso 
site: www.jornalvirounoticia.com.br

O qUE FAZ UM DEPUTADO FEDERAL?
SEIS CANDIDATOS DA CIDADE DISPUTAM AS VAGAS

CONFIRA A 
SEqUENCIA DE 

VOTAçãO

ELEIÇÕES 2010
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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

Mônica Materiais de Construção

Fones:
(31) 3641-6516
(31) 3634-0744

Financiamos em 

até 60 parcelas
Consulte condições

Fones:
(31) 3641-6516
(31) 3634-0744

O: R$ 500,00 

PROMOÇÃO:
2AREIA: R$ 55,00 M

PORTA PRANCHETA 
60, 70, 80 CM: R$ 39,90
TIJOL MILHEIRO

FORMAS DE 
FINANCIAMENTO

JC CRIAÇÕES

31 3351 3015

RUA E, 31 - DUQUEZA I - SANTA LUZIA

A primeira impressão 
é a que fica

O casal Keyce e Carlos Henrique

Funcionárias do Hospital São João de Deus - 
Soraia,Camilla (Centro Viva Vida), Flávia, Érika 
e o secretário de saúde, Paulo de Tarso

Cristina Alves e Sebastiao (Thamiris) durante 
evento da Associação Empresarial de Santa 
Luzia

Kelly e Eduardo comemoraram casamento, no 
último dia 25, no salão Daniel Festas, no Fri-
misa

Vereador Reginaldo do Gás, a secretária Su-
zane Almada, o prefeito Gilberto Dorneles e o 
diretor da APAE, João Bosco Monteiro

A gatinha Sophia com o pai Anísio e a mãe Meriane Alunos da escolinha de futebol Hora Bolas (3ª 
e 5ªfeira 17h) e alunos do Minas Tênis Clube

Léo Diniz e Tierla Lopes

Fotos: Wanderson Carneiro

SOCIAIS

Alguns anos atrás, aqui na região do Cristi-
na, vi uma figura numa grande moto, uma voz 
forte, usando jaqueta de couro preta, postura 
imponente e um tanto quanto “marrento”. Pelo 
menos aos meus olhos.

Não sei por que, mas o fato é que tive aver-
são àquela figura! Em todo lugar que eu passa-
va lá estava: na igreja, no bar, nos bailes, en-
fim. Eu tinha vontade de ofendê-lo, dizer que 
eu o achava metido, arrogante, folgado e tudo 
mais. Estranho não? Ele não tinha feito nada 
contra minha pessoa!

Bem, terminei o 2º grau, e recebi uma con-
vocação. Fui escolhido pela “Deusa Música” 
para servi-la! Logo nas primeiras tocadas no 
antigo e saudoso “Chopp Cana”, dos amigos 
Diu e Léia, muitas pessoas a me prestigiar, e 
dentre elas, o tal cara. E em muitas outras “to-
cadas” lá estava ele. Ele era influente, comu-
nicativo e para minha surpresa, muito querido 
por ali. E fui percebendo que ele era querido 
não só por ali, mas em toda região.  Era um 
ativista voltado para as coisas de uma comuni-
dade e que acreditava em um bem em comum. 

Daí o que era figura foi se transformando 
em pessoa, a voz forte em Dom de Deus e o 
que era marrento se transformou em postura de 
quem sabe o que quer. Enfim me permiti co-
nhecer e conversar com aquela pessoa e dizer 
das minhas primeiras impressões.

Hoje acompanho de perto sua trajetória e 
sua obstinação por dar o verdadeiro sentido à 
palavra POLÍTICA. 

Também acredito em um mundo melhor, 
em pessoas melhores, no valor das diferenças e 
esses são pontos comuns entre nós. Busco isso 
através da música e ele através da Política.

Estou falando de Denílson Martins.
Sou adepto a Arte do Encontro. Nem todo 

político é um Falastrão.
Positividade nas atividades!

O JORNAL qUE 
PENSA COMO VOCÊ!

ACONTECEU?

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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R. Presidente AfonsoPena, 40 - Lj 13 - Boa Esperança - Tel.:(31) 3642.5322

A secretaria municipal de De-
senvolvimento Social após dois 
anos está realizando o recadas-
tramento dos benefi ciários do 
programa Bolsa Família de Santa 
Luzia. A campanha vai do dia 28 
deste mês até o próximo dia 23 de 
Outubro. 

O objetivo da Revisão Cadas-
tral é evitar que as famílias te-
nham seus benefícios bloqueados 
em 01 de novembro e cancelados 
em 31 de dezembro caso persista 
a falta de recadastramento. Em 

Santa Luzia existem cerca de três 
mil famílias nesta condição, ou 
seja, estão sem recadastramento 
desde 2007. Desde maio deste 
ano seis entrevistadoras do Pro-
grama Bolsa Família do muni-
cípio estão realizando visitas a 
estas famílias, porém encontram 
diversos problemas, tais como 
ausência do responsável familiar, 
endereços não encontrados, do-
cumentação incompleta e famí-
lias que se mudaram sem deixar 
o novo endereço.

RECADASTRAMENTO DO 
BOLSA FAMÍLIA 2010

EM SANTA LUZIA MAIS DE TRÊS MIL FAMÍLIAS AINDA NãO ATUALIZARAM A DOCUMENTAçãO

28/09 a 02/10 no CRAS CAIC. 
Rua Érico Veríssimo, Londrina, 
317.

05 a 09/10 e 13 a 16/10 no CRAS 
Curumim, Rua Lúcia Viana Pai-
va, 320, Cristina B. Ou na Escola 
Municipal José Maria de Brito, 
Rua Uirapuru, 46, São Cosme. 

Ou ainda na Escola Municipal 
Sueli Lima de Melo, Rua Etelvi-
no de Souza, 3084, Palmital A.

20 a 23/10 no CRAS Córrego das 
Calçadas, na Rua Tolendal, 45. 

20 a 23/10 no CRAS Bom Desti-
no, na Rua Palmeiras, 370.

ATENçãO PARA OS LOCAIS E DATAS DO RECADASTRAMENTO

Todos os locais de recadastramento funcionam das 8 às 17h. Não 
esquecer de levar original e cópia de toda a documentação. 

Outras Informações pelo telefone 3641-5315.     

www.jornalvirounoticia.com.brO JORNAL qUE PENSA COMO VOCÊ

WWW.JORNALVIROUNOTICIA.COM.BR

CIDADE
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PELA PRIMEIRA VEZ 
SANTA LUZIA VAI ELEGER 

SEU DEPUTADO FEDERAL.

Coligação: PHS/PTC
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Nota 10
A nota 10 vai para o vereador 
Reginaldo do Gás.  Autor do 
projeto de lei que dá passe livre nas 
linhas de ônibus intermunicipais 
para os deficientes físicos de 
Santa Luzia.
Com essa iniciativa o vereador 
contribui com uma parcela da 
população, geralmente esquecida 
pelas autoridades. Parabéns 
nobre Edil!

Nota 0
Lamentavelmente a nota 0 vai para 
a saúde de Santa Luzia que tem 
um médico que está prefeito da 
cidade. Além da falta de médicos nas 
unidades de saúde, alguns servidores 
foram flagrados por usuários que 
esperavam pelo atendimento: ao 
invés de atender os pacientes, eles 
realizavam uma “festinha” nas 
dependências da unidade de saúde 
do São Benedito, inclusive com bolo, 
salgadinhos e refrigerante. Segundo 
uma usuária da saúde, os servidores 
estavam fazendo “chá de fralda”. 
Que absurdo e falta de respeito. É 
preciso que o chefe do executivo 
tome providência urgente! A saúde 
de Santa Luzia está na U.T.I

O vereador Reginaldo do Gás Dr. Moacir José

O laser odontológico tem ação 
multifuncional para ser utilizado 
na terapêutica de patologias bucais 
e no clareamento dental, e é cada 
dia mais requisitado pelos clientes, 
como explica o dentista Dr. Moacir 
José Medeiros Ferreira. 

o que é o clareamento bucal?
Dr. Moacir – É um recurso mo-

derno que proporciona muitos bene-
fícios aos pacientes.

O clareamento dental a laser, 
sem dúvida, tem sido um procedi-
mento muito requisitado pelos pa-
cientes devido à busca pela estética. 
Porém, a aplicabilidade e os benefí-
cios alcançados pelo laser são mais 
abrangentes do que se pensa. 

Quais são as vantagens?
Dr. Moacir - As principais vanta-

gens são segurança, eficiência e con-
trole dos resultados desejados pelos 
pacientes. 

Como se dá a aplicação?
Dr. Moacir – Através da aplica-

ção de um gel na superfície exter-
na dos dentes, associado ao uso do 
laser, obtem-se maior liberação de 
moléculas de oxigênio, que promo-
ve o clareamento de forma mais rá-
pida e eficaz.

Além disso, o laser possui ação 
analgésica, antiinflamatória, cicatri-
zante, regenerativa e circulatória.

o laser também pode ser indi-
cado para outros tratamentos? 

Dr. Moacir – Sim, o laser possui 
várias indicações nos tratamentos 
de aftas, herpes, hipersensibilidade 
dentária, ou seja, aquela dor ao in-

gerir algum líquido frio e/ou doce. 
Além de dores articulares, inflama-
ções ósseas, pós ortodontia, etc.

Mais informações sobre o as-
sunto podem ser obtidas através do 
telefone: 3642-1537, na Av. Nos-
sa Senhora do Carmo, 587 - Sl 09, 
bairro Boa esperança ou pelo email: 
moajose@hotmail.com

AS UTILIDADES DO LASER NA ODONTOLOGIA
Ao contrário do que muitos imaginam, tratamento não é apenas estético

Limpeza de estofados em geral
Impermeabilização de estofados
Armários planejados e embutidos
Montagem e desmontagem de móveis

Orçamento sem compromisso

10% de desconto na impermeabilização e 
limpeza de estofados, apresentando este 

Av. Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 1226 - Adeodato - Santa Luzia / MG

3642.1199 | 9869.3260
8855.1506 | 9897.9663

NOTA 10

NOTA 0

Foto: Wanderson Carneiro

Foto: Wanderson Carneiro
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Dados divulgados pela Secre-
taria  de Estado de Defesa So-
cial (SEDS) mostram que Belo 
Horizonte registrou no primeiro 
semestre deste ano, 357 homicí-
dios, uma média de 1,9 por dia. 
Redução de 2,46% em compara-
ção com o mesmo período do ano 
passado.

Os dados mostram ainda que 
na região metropolitana de Belo 
Horizonte houve queda de 9,30 
% no número de assassinatos no 
primeiro semestre de 2010. De 
janeiro a junho, foram registra-
das 829 ocorrências de homicí-
dios.

Entre os 
m u n i c í p i o s 
da RMBH, 
Santa Lu-
zia foi o que 
a p r e s e n t o u 
a maior re-
dução desse 
tipo de ocor-

rência. De janeiro a junho deste 
ano, foram registrados 39 ho-
micídios. No mesmo período de 
2009, as ocorrências chegaram a 
63.

Para o secretário de Seguran-
ça Pública de Santa Luzia, Ricar-
do Ferreira, os números são fruto 
da parceria entre a prefeitura e as 
polícias. “A Prefeitura tem parti-
cipado de diversas ações conjun-
tas com as Polícias, especialmen-
te na área de trânsito, combate a 
invasões de terrenos, comércio 
clandestino, eventos culturais e 
outros. As Polícias têm progra-
mas específicos para combater 
os crimes de homicídio, que vai 
desde o trabalho preventivo re-
alizado pela Polícia Militar a 
agilização dos procedimentos in-
vestigatórios pela Polícia Civil. 
Através da política estadual de 
integração das forças policiais 
foi criado o IGESP (Integração 
da Gestão da Segurança Pública), 
que possui uma agenda de reuni-
ões onde os comandantes e che-
fes das unidades policiais, que 

atuam numa mesma base territo-
rial, se encontram para discutir 
e debater os problemas de segu-
rança pública de suas áreas. Com 
essas ações as policias realizam 
uma repressão qualificada a deli-
tos e a delinquentes fazendo com 
que os índices de criminalidade 

caiam. Outro aspecto importan-
te a ressaltar que contribui para 
esse sucesso é o trabalho social 
realizado pela Prefeitura através 
de diversos programas e também 
a urbanização que possibilita o 
acesso das polícias nas áreas de 
risco social”, disse.

CNPJ Candidato: 12.177.166/0001-67 - CNPJ: 11.064.322/0001-10 - Valor da publicação R$ 250,00

Dr. Ricardo Ferreira

NÚMERO DE HOMICÍDIOS NA RMBH CAI 9,30 % EM SEIS MESES
SANTA LUZIA APRESENTOU A MAIOR REDUçãO DA RMBH

CIDADE
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Após cinco anos de espera, a 
comunidade de Pinhões recebeu 
com festa na tarde do sábado, 
25, a iluminação do campo do 
Vera Cruz Esporte Clube. Com 
a ação da prefeitura municipal, 
o clube de futebol amador fun-
dado em 12 de junho de 1935, 
poderá arcar com suas despesas 
administrativas através de alu-
guéis do campo. Na oportunida-
de, o prefeito Gilberto Dorneles 
(PMDB), ratificou o compro-
misso de sua administração em 
prol do social em Santa Luzia. 
“O foco da nossa adminis-
tração é o social, melhorar a 
qualidade de vida dos muní-
cipes. A iluminação do cam-
po, o calçamento de ruas e 
outras ações, fortalecem o 
bairro, fazendo consequen-
temente com que as pessoas 
invistam em Pinhões e o fa-
ça crescer ainda mais”, afir-
mou Dorneles.

O vereador Sérgio Diniz 
(Ticaca), autor da indicação, 
acrescentou: “Agradeço e 
parabenizo a prefeitura por 
essa iluminação e também 
pelo calçamento de ruas, 

onde há 30 anos, os moradores 
aguardavam por esse serviço. 
Eu me considero um morador 
de Pinhões, e espero que nosso 
bairro obtenha êxito no seu de-
senvolvimento”, completou.

Robson José dos Santos, 
responsável pela manutenção e 
sobrevivência de um clube com 
mais de meio século, se emocio-
nou ao ressaltar  a importância 
da iluminação do campo.

“Trabalhamos por isso há cin-
co anos, e hoje finalmente esta-
mos sendo presenteados pela ad-
ministração do prefeito Gilberto 
Dorneles. A Iluminação nos tra-
rá muitos benefícios, pois será 
uma fonte de renda para manter 
esse clube tão querido e tradi-
cional de Santa Luzia”, disse o 
presidente do Vera Cruz.

Na estréia da iluminação o 
prefeito Gilberto Dorneles deu 
o ponta pé inicial para reali-
zação das partidas do futebol 

amador feminino, projeto Atle-
ta do Amanhã (escolinha, mi-
rim, infantil e juvenil), além do 
time de futebol amador do Vera 
Cruz Esporte 

ESPORTES

mário marra

mário marra 
comentarista da rádio CBN São Paulo e 

Colunista dos jornais o tempo e Supernotícia

(31) 3635-1536  -   3637-2166

Av. Brasilia, 1125 - São Benedito
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Um adeus e não um 
“até breve”

O vereador Ticaca; o prefeito, Gil-
berto Dorneles; Robson e Adílio 
Lucas Evangelista

O Prefeito deu o pontapé inicial

CONTO COM VOCÊ E

VOCÊ PODE CONTAR COMIGO
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A demissão se desenhava. Luxem-
burgo foi incompetente. 

O treinador contava com uma es-
trutura incrível? O treinador contava 
com o apoio da direção? Ele teve pro-
blemas de salários atrasados? O trei-
nador recebeu jogadores que pediu? 
Luxemburgo conseguiu contratar um 
auxiliar de arbitragem? Trabalhou 
com o artilheiro do ano passado? O 
treinador trabalhou com o melhor 
jogador de 2009? Ele conseguiu dar 
uma cara de time ao seu junta-junta? 
O treinador fez um planejamento co-
erente? Luxemburgo foi competente?

Luxemburgo se foi e já foi muito 
tarde! O clima entre os jogadores não 
era o que ele afirmava. Alexandre Ka-
lil deve ter sofrido na hora de decidir. 
Ele realmente acreditava no treina-
dor, mas tudo tem limite.

Em 2005, quando o Galo caiu, o 
time era fraco, não tinha salário e paz 
política e ainda assim o Galo tentava 
se superar. O Atlético foi prejudicado 
por ele mesmo e caiu.

Em 2010, quando Luxemburgo 
caiu, o time poderia ter sido bom. Ti-
nha salários em dia e paz política. O 
Galo custou a perceber que as suces-
sivas desculpas eram vazias e pode 
não cair.

Agora é hora de o torcedor fazer o 
que mais sabe fazer: carregar o time 
nas costas!

CAMPO DO VERA CRUZ GANHA ILUMINAçãO
Fotos: ASCOM - PMSL


