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PRESIDENTE DA REPÚBLIcA

MINEIRA REcEBEU MAIS DE 55 MILHÕES DE vOTOS

Foto: Divulgação
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GERAL

Dilma Rousseff é a primeira 
mulher eleita presidente doBrasil

PROPAGANDA NO VIROU NOTÍCIA FAZ A DIFERENÇA!

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

Sua opinião é muito importante, 

envie e-mail para: 

redacao@jornalvirounoticia.com.br 

Dilma Vana Rousseff Linhares, 62 anos, 
mineira de Belo Horizonte ,entra para a 
história do país, ao ser eleita (com mais 
de 55% dos votos válidos) a primeira 
mulher presidente do Brasil. A candidata 
do PT venceu a disputa eleitoral do 
paulista José Serra, do PSDB. Em Santa 
Luzia, Dilma obteve 65.253 (62,06%), 
contra 39.889 (37,94%) do tucano.
Quando criança pensava em ser bailarina 
e até mesmo trapezista, e agora, tomará 
posse em primeiro de Janeiro de 2011, 
sendo a primeira mulher a comandar o 
Brasil. Dilma foi eleita sem ter ao menos 
publicado um programa de governo 
detalhado. Apenas um documento de 18 
páginas e 13 compromissos
Dilma terá a missão de governar um país 
que apresentou uma melhoria nos índices 
de desenvolvimento econômico e social 
nos últimos oito anos do governo Lula. 
Na educação, um dos maiores desafi os 
é reduzir o quanto antes o alto índice de 
analfabetismo, que infelizmente atinge 
14 milhões de adultos. Já na saúde, os 
desafi os serão ainda maiores: acabar 
com as fi las nos postos de saúde, oferecer 
melhor atendimento aos milhares de 
pacientes do SUS, etc. Outro desafi o 
será erradicar a pobreza absoluta até 
2014 e acabar com o trabalho infantil, 
como ela mesma prometeu.
Fica, portanto a esperança dos milhares 
de brasileiros que confi aram o voto a ela 
de que o país avance ainda mais, sem 
corrupção, sem nepotismo, com redução 
dos gastos públicos - com muito trabalho 
e, sobretudo, que seu governo atenda 
aos anseios de todos. Agora a presidente 
terá que arregaçar as mangas, deixar 
a teoria de lado e conhecer o árduo 
trabalho na prática. Afi nal de contas, a 
mineira terá muito trabalho pela frente. 
E claro, que ela olhe com carinho para a 
nossa querida Santa Luzia também.

CARTA DO LEITOR
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Avenida 1, n° 5 Bairro Frimisa - Santa Luzia - MG 

Daniel Festas
Buffet

Organizações 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
JABOTICATUBAS - MG

Organizações Daniel Festas
A arte e ousadia em preparar evento!

A primeira mulher eleita presi-
dente do Brasil, Dilma Vana Rous-
seff, tem 62 anos, é mineira de Belo 
Horizonte radicada no Rio Grande 
do Sul, filha de uma professora e 
de um imigrante búlgaro. Entrou na 
política ainda no antigo colegial, na 
oposição ao regime de exceção ins-
taurado em 1964. 

Em 1970, quando já fazia parte da 
Vanguarda Revolucionária Palmares 
(VAR-Palmares), Dilma Rousseff 
foi presa pela Operação Bandeirante 
e detida no Departamento de Ordem 
Política e Social (Dops), onde foi 
torturada. Condenada pela ditadura 
foi levada ao Presídio Tiradentes. 
Foi libertada no fim de 1972 e se 
mudou para Porto Alegre.

Na capital gaúcha, Dilma cur-
sou ciências contábeis na Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul 
(1974 a 1977). Filiou-se em 1980 ao 
recém-fundado Partido Democrático 
Trabalhista (PDT). Até 1985, ela tra-
balhou como assessora de deputados 
do partido na Assembleia Legislati-
va do estado.

Em 1987, Dilma foi secretária 
das Finanças da prefeitura de Por-
to Alegre, sob a gestão de Collares. 
Em 1989, virou diretora-geral da 
Câmara dos Vereadores. Foi presi-
dente da Fundação de Economia e 
Estatística (FEE) do RS, onde ficou 
de 1991 a 1993, quando tornou-se 
secretária de Energia, Minas e Co-
municações.

Com o fim do mandato de Colla-
res, Dilma voltou para a FEE, até 

1997. Em 1998, Olívio Dutra, do 
PT, foi eleito governador e ela vol-
tou à Secretaria de Energia, Minas e 
Comunicações. Dilma ficou no car-
go até o fim do governo Dutra, em 
2003, e participou das negociações 
do governo do Rio Grande do Sul 
com o governo federal para gestão 
da crise energética de 2001.

Quando Lula assumiu o gover-
no, Dilma foi chamada para assumir 
o Ministério das Minas e Energia e 
evitar um novo apagão. No minis-
tério, Dilma lançou o projeto “Luz 
para Todos”.

Após o escândalo do mensalão, 
que derrubou o então ministro-chefe 
da Casa Civil, José Dirceu, Dilma 
foi convidada por Lula para a fun-
ção, em 2005. 

Dilma trabalhou na formulação 
do projeto do segundo mandato 
de Lula, o Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC). Várias vezes, 
Lula a chamou de “mãe do PAC”.

Em março de 2010, Dilma deixou 
o cargo no governo para se lançar à 
Presidência da República, apoiada 
por Lula. E agora se torna a primeira 
mulher eleita presidente do Brasil. 
Em seu primeiro discurso, na noite 
do Domingo (31), em Brasília, Dil-
ma disse ter metas para erradicar a 
miséria do Brasil. A presidente eleita 
afirmou ainda que pretende recorrer 
ao atual presidente, Luiz Inácio Lu-
la da Silva, sempre que necessário. 
“Baterei muito em sua porta, e tenho 
certeza de que a encontrarei sempre 
aberta”, finalizou.

DILMA ROUSSEFF, A PRIMEIRA MULHER 
ELEITA PRESIDENTE DO BRASIL

MINEIRA DE BELO HORIzONTE vAI ExERcER SEU PRIMEIRO cARgO ELETIvO
Foto: Divulgação

POLÍTICA
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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

FAÇA HIDRATAÇÃO 

E GANHE UMA 

ESCOVA E PRANCHA

A PARTIR DE  R$ 12,00

CAUTERIZAÇÃO COM ESCOVA

ESCOVA PROGRESSIVA

KERATINIZAÇÃO COM ESCOVA

ESCOVA DE CHOCOLATE

PÉ E MÃO COM DECORAÇÃO

A PARTIR DE R$ 40,00

A PARTIR DE R$ 80,00

A PARTIR DE R$ 30,00

A PARTIR DE R$ 20,00

 R$ 15,00

AQUI VOCÊ ENCONTRA O TRATAMENTO
 IDEAL PARA SEUS CABELOS

JC Criações

(31) 33513015

Daisy Binda

Aproveite nossas promoções 
de terça a quinta feira

INSTITUTO DE BELEZA

(31) 3642-3608

AV. RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO, Nº 740 - CAMELOS - SANTA LUZIA

* Faça 1 escova e ganhe 1 hidratação
* Pé e mão somente R$ 12,00
* Faça aplicação de tinta e ganhe 1 designe 
de sobrancelha
* Corte masculino somente R$ 7,00
* Corte masculino + escova R$ 10,00 

Minas Gerais fechou o ano de 
2009 com queda de 15% na taxa de 
crimes violentos em comparação com 
o ano anterior. É o sexto ano conse-
cutivo em que há redução dos índi-
ces de criminalidade no Estado. Os 
dados são do Anuário de Informações 
Criminais de Minas Gerais referente 
a 2009, que acaba de ser concluído 
pelo Núcleo de Estudos em Segu-
rança Pública  (Nesp) da Fundação 
João Pinheiro (FJP). O ano de 2008 
registrou 29,04 ocorrências por 100 
mil habitantes enquanto o registro do 
ano passado foi de 24,64 ocorrências. 
A taxa de crimes violentos é calcula-
da a partir das ocorrências feitas pela 
Polícia Militar e pela Divisão de Cri-
mes Contra a Vida da Polícia Civil. O 
indicador é composto pela somatória 

dos registros de ocorrências de Ho-
micídios Consumados, Homicídios 
Tentados, Estupros e Roubos. As ta-
xas de homicídio e de crimes violen-
tos contra a pessoa também vêm dis-
criminadas no anuário e registraram 
quedas de 5,5% e 15,6%, respectiva-
mente, em comparação com o ano de 
2008. A taxa de Crime Violento con-
tra a Pessoa, por sua vez, passou do 
patamar médio de 4,69 ocorrências 
por 100 mil habitantes, em 2008, para 
3,96 em 2009.

Na busca constante da manuten-
ção na redução dos índices de crimi-
nalidade, o município de Santa Luzia, 
acompanha as estatísticas do Estado. 
Para se ter uma ideia, só nos últimos 
meses de Agosto e Setembro, a cidade 
alcançou uma redução média de 20% 

nos números de crimina-
lidade. Os atos infracio-
nais tiveram queda ex-
pressiva de mais de 55% 
em comparação com o 
mesmo período do ano 
passado.

Para o secretário de 
Segurança, Trânsito e 
Transporte, Dr. Ricar-
do Ferreira, a união das 
forças de segurança do 
município foram de-
terminantes para que 
os números continuas-
sem caindo. “A presença ostensiva 
da Guarda Municipal, dos agentes 
de trânsito e de todos os membros 
das forças de segurança nas ruas, foi 
importante para que conseguíssemos 

continuar a baixar os índices de crimi-
nalidade no município. A cooperação 
e a parceria das polícias Militar e Civil 
também são decisivas para esse traba-
lho”, afi rmou o secretário. 

cRIMINALIDADE cONTINUA cAINDO EM SANTA LUzIA

Dr. Ricardo, secretário de Segurança, Trânsito 
e Transporte

www.jornalvirounoticia.com.brwww.jornalvirounoticia.com.brO jORNAL qUE PENSA cOMO vOcÊ

Foto: ASCOM - PMSL

CIDADE
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Pioneiro no segmento automotivo 
e completando em breve 40 anos de 
experiência nesse setor, o grupo Ma-
tel chega agora a Santa Luzia com a 
maior feira livre de automóveis do 
Brasil, o Feirão Auto Show no Me-
ga Space. A feira vai acontecer todos 
os domingos, a partir do dia 7 de no-
vembro, em um dos maiores centros 
de eventos do Estado e que possui 
grande infraestrutura para a realiza-
ção de feiras

A expectativa dos organizadores 
para Minas é grande, como afirma 
Luiz Eduardo Ribeiro, presidente 
da empresa Matel. “O mercado de 
automóveis está bastante aquecido 
e o mineiro não dispõe hoje de uma 
infraestrutura adequada e um ser-
viço de qualidade nesta área”, diz 
Santos. 

DIFERENCIAIS
No Mega Space, vendedores e 

compradores poderão conferir de 
perto a rádio Auto Show, que terá 
música, comerciais e anúncios de 
carros a venda, 
para entreter ainda 
mais os visitantes, 
além de outros ser-
viços como des-
pachante, consulta 
de multas e proce-
dência. As novida-
des ficam por con-
ta do classificado 
grátis na internet e 
uma área para test-
drive. A separação por categorias 
vai proporcionar ainda mais facili-
dade para os visitantes encontrarem 
o veículo ideal: carros, importados, 
caminhões, vans, picapes, utilitários 
e motos. “O Feirão Auto Show no 
Mega Space é propício para rela-
ções de negócio sem intermediação, 
com segurança, facilidade e estrutu-
ra própria para não perder nenhuma 

oportunidade”, diz Santos. 
No Mega Space, o Feirão Auto 

Show poderá receber até 3.500 veícu-
los, e serão esperados mais de 10 mil 
visitantes a cada domingo. A feira vai 
funcionar das 6h às 14h, com venda de 
ingressos para os expositores no local. 
Os visitantes e compradores terão en-
trada gratuita.

O Auto Show chega ao mercado 
mineiro em um momento adequado 
para o setor, que passa por um perí-
odo de escassez do serviço, principal-
mente com a suspensão, em breve, da 
tradicional feira do Mineirão devido 
às obras do estádio visando a Copa do 
Mundo em 2014. Além disso, o mer-
cado mostra-se cada vez mais amadu-
recido e exigente em relação à quali-
dade dos serviços oferecidos.  “Minas 
Gerais é hoje um dos principais mer-
cados de automóveis do país, onde o 
Auto Show não poderia ficar de fora”, 
garantiu Santos.

SobRE A MAtEl
Fundada em 1972, o nome MA-

TEL teve sua ori-
gem na frase “Mer-
cado de Automó-
veis na Televisão”.  
O objetivo era ser 
reconhecido como 
o primeiro classifi-
cados de carros da 
TV. Com o tempo a 
demanda aumentou 
e nasceu a Feira Li-
vre do Automóvel.  

Atualmente, o evento reúne cerca de 
30 mil visitantes por semana, distri-
buídos nas feiras do Anhembi - con-
siderada a maior feira de comerciali-
zação de usados da América Latina.

Depois do programa e da feira, a 
companhia desenvolveu uma série de 
soluções, estabelecendo diversas uni-
dades de negócio. A empresa atua em 
eventos, TV e possui uma produtora 

de vídeo independente. Na internet 
disponibiliza o portal www.autoshow.
com.br – site para compra e venda de 

veículos. O grupo atinge mensalmente 
um público estimado de 1,5 milhão de 
pessoas. 

cHEgA A SANTA LUzIA O AUTO SHOW, O MAIOR 
FEIRÃO LIvRE DE AUTOMÓvEIS DO BRASIL
cOM 40 ANOS DE SUcESSO EM SÃO PAULO, MATEL TRAz PARA MINAS gERAIS A 

qUALIDADE NA cOMERcIALIzAçÃO DE AUTOMÓvEIS USADOS

“O Feirão Auto 
Show no Mega Spa-
ce é propício para 
relações de negó-

cio sem intermedia-
ção, com seguran-
ça, facilidade e es-
trutura própria para 
não perder nenhu-
ma oportunidade”

CIDADE

Foto: Divulgação
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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

Desde 1998 fazen-
do parte da rede 
municipal de 

ensino a Escola Edwar Lima, 
localizada no bairro Palmital, 
setor sete, foi reinaugurada 
em mais um projeto da atual 
administra-
ção que vai 
revitalizar 
e ampliar 
as escolas 
do municí-
pio. Com 
a ação os mais de 1200 alu-
nos do 1º ao 9º ano do Ensi-
no Fundamental, receberam, 
na quarta feira, 27, com a 
presença do prefeito, Dr. Gil-
berto, mais quatro salas que 
serão usadas como biblioteca, 
sala de informática, progra-
ma mais educação e uma sala 
multifuncional, além da qua-
dra coberta que ganhou pintu-
ra novinha. “Os alunos e a co-
munidade gostaram demais. 
A Escola ficou linda”, disse a 
diretora Adirceley Drumond. 

A cerimônia de reinau-
guração aconteceu na nova 
quadra da Escola com a par-
ticipação do secretariado, dos 
alunos que exibiram apresen-
tações aos presentes. “Não 
medimos esforços para que 

o Edwar 
Lima fosse 
revitaliza-
do. Hoje 
é um dia 
muito es-
pecial pra 

gente. Além de entregar a es-
cola nova, gostaria de fazer 
um pedido a vocês alunos. 
Cuidem bem e façam bom 
uso da nova escola. Isso tudo 
é pra vocês”, disse a secretá-
ria de Educação, Francislene 
Grácio.

Antes de oficializar a rei-
nauguração, o prefeito Dr. 
Gilberto, disse aos alunos que: 
“é um dia muito especial por-
que assumimos um compro-
misso de reformar e ampliar a 
escola. Hoje participar desse 

momento é muito importante. 
Vamos continuar trabalhando 
para que mais escolas sejam 
reformadas e construídas no 
município. Mandem um re-
cado para os pais de vocês. 
Sabemos das dificuldades e 
carências da comunidade, não 

estamos medindo esforços pa-
ra melhorar a vida de todos”, 
finalizou o prefeito.

Para externar o sentimen-
to da comunidade, Aparecida 
Pinheiro da Silva representou 
a todos e disse que: “como 
mãe de aluno da escola queria 

agradecer ao Dr. Gilberto de 
coração. Que o senhor conti-
nue com esse olhar especial 
com a nossa comunidade e 
com a nossa escola”, disse 
Cida, como é conhecida na 
região. Representando os alu-
nos, Bruno Campos, do 9º ano 
agradeceu ao prefeito. “Que-
ria agradecer a visita a nossa 
escola e pedir que continue 
nos ajudando a crescer com 
um ensino de qualidade e ca-
da vez mais avançado”, afir-
mou Bruno.

Após reinaugurar a esco-
la, o prefeito Dr. Gilberto, ao 
lado da secretária de Educa-
ção, Francislene Grácio, da 
diretora Adirceley Drumond e 
de vários alunos, conheceu as 
novas salas do Edwar Lima. 

EScOLA MUNIcIPAL EDWAR LIMA 
gANHA MAIS qUATRO SALAS

AMPLIAçÃO vAI BENEFIcIAR MAIS DE 1.200 ALUNOS

Alunos e comunidade participaram da reinauguração da 
Escola Municipal Edwar Lima, no bairro Palmital

O prédio da escola recebeu nova pintura

Sala de aula reformada

EDUCAÇÃO

“Não medimos es-
forços para que a 

escola fosse revita-
lizada”

Fotos: ASCOM - PMSL
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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.

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!!!

Inaugurada em Santa Luzia, a Romã Moda e 
Acessórios, uma loja que oferece muita novidade 
ao cliente, seguindo sempre a tendência da moda, 
como explica Rogério Moreira, sócio da loja. 
“Nosso objetivo é crescer, trazer coisas novas para 
a cidade. A tendência é oferecer muita novidade aos 
clientes. Além disso, aceitamos todos os cartões 
de crédito, temos um desconto para pagamento à 
vista. Outro diferencial é que a mão de obra é local 
e a loja também estará aberta aos domingos. Nossa 
expectativa é a melhor possível”, disse Moreira.
A Romã está localizada na Av. Um, número 05, no 
bairro Frimisa.

Mais informações: 
3641-2187 e/ou romamodas@yahoo.com.br

NOvIDADE NO FRIMISA

WWW.jORNALvIROUNOTIcIA.cOM.BR 
O jORNAL qUE PENSA cOMO vOcÊ

Fotos: Wanderson Carneiro

CIDADE
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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

Festival de música da 
escola Lira

Francislene Abreu, secretária de Educação; a dire-
tora da escola Edwar Lima, Adirceley Drumond e o 
prefeito de Santa Luzia, Dr. Gilberto

A empresária Fábia Lara  comemorou na últi-
ma sexta feira seu aniversário com suas cola-
boradoras no restaurante Pau Terra

Gabriel Geraldo e seus amigos durante come-
moração do seu aniversario

Curtindo o final de semana os amigos Thiago 
Chaves e Fernanda de Sales

As irmãs Amanda e Fernanda

O simpático casal, Raul e Silvia Alunos da escolinha de futebol Hora Bolas em mo-
mento de descontração no parque Guanabara

Os sócios Rogério e Marcela durante a inaugu-
ração da Loja Romã

Foto: Wanderson Carneiro

SOCIAIS

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

Foi emocionante fazer o show de abertura do 
segundo festival de música da Escola Lira, em 
Lagoa Santa.

Vários talentos promissores passaram por 
aquele palco na noite do dia 23/10/2010.

A iniciativa de criar o festival foi do meu xará 
Wellington, diretor da escola, que com seus 23 anos 
de idade esbanja criatividade, coragem e competên-
cia, envolvendo não só os alunos mais também as 
famílias, a comunidade e a imprensa local.

Os alunos se prepararam e se organizaram 
para mostrar o desempenho no dia do festival, 
podendo assim experimentar na prática os funda-
mentos aprendidos na escola.

O camarim estava lotado de artistas mirins, 
concentrados, ansiosos e muito elegantes. Muitos 
conheciam minhas músicas e queriam saber mais 
sobre minha técnica de tocar violão percussivo.

Em poucos minutos fiz uma longa viagem no 
tempo e pude lembrar do meu começo na música, 
aos 14 anos de idade, e de como a arte da música 
norteou minha vida e meu ser. Fiz um show 90% 
autoral e cantei músicas como: “Você Pode”, “Me-
nina Bela’, “Assim Não’, “Funk-se rock-se” e ‘La 
Formica Tereza”que já são conhecidas e pedidas 
pelo público da cidade! 

Parabéns Escola Lira!
Vozes do morro 2010
O “Vozes do morro 2010” traz novidades 

nesse finalzinho de ano.
Além do vídeo clipe registrado em DVD, mú-

sica em CD com inserção na mídia estadual, além 
do show de fim de ano, gravado em DVD, o vozes 
traz a “Caravana Expresso Vozes do morro”, que 
vai levar para praças das cidades de Santa Luzia, 
Ribeirão das Neves e Ibirité, muita música, infor-
mação e alegria através de oficinas e shows.

Em Santa Luzia o local selecionado foi a Pra-
ça da Juventude no conjunto Cristina A.

Em breve trarei mais detalhes dessa ação.
Um Salve aos Amigos Pedro Paulo e Gil, que 

representam Santa Luzia em 2010.
Positividade nas atividades!

Foto: ASCOM - PMSL

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Foto: Wanderson Carneiro

Foto: Wanderson CarneiroFoto: Wanderson Carneiro

Foto: Wanderson Carneiro
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Fotos ilustrativas. Sujeito a análise de crédito pelo agente financeiro BV Financeira. Promoção válida até 15/11/2010 ou enquanto durarem os estoques. Honda CG 125 Fan Ks modelo 2010/2010 a vista por R$5.400,00 ou 50XR$199,00 taxa de 1,99% a.m.
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contra-ataque com prazo longo.
ataque com preço baIxo,

vEÍcULOS NO BRASIL SÃO REPROvADOS EM SEgURANçA
TESTE cOM NOvE MODELOS PRODUzIDOS NO PAÍS REvELA qUE NÃO SÃO TÃO SEgUROS 

qUANTO OS EUROPEUS E AMERIcANOS

De nove veículos testados pela 
Proteste Associação de Consumido-
res, nenhum atingiu grau máximo de 
segurança no Programa de Avaliação 
de Carros Novos na América Latina 
(Latin NCAP). Lançado recentemente 
no Brasil e em outros países da região, 
o Latin NCAP segue o mesmo padrão 
das versões americana e europeia na 
análise dos danos causados a conduto-
res e ocupantes de veículos em casos 
de colisões frontais.

Na primeira rodada de avalia-
ções, foram testados modelos de seis 
marcas, cinco delas com fábricas no 
Brasil e na Argentina: Fiat (Pálio), 
Volkswagen (Gol), Peugeot (207), 
GM (Meriva) e Toyota (Corolla); e 
uma chinesa, Geely (CK 1). O curioso 
é que mesmo os carros equipados com 
airbags apresentaram algum risco de 
lesão para motoristas e passageiros.

Numa escala de zero a cinco es-
trelas, o Toyota Corolla foi o modelo 
mais bem avaliado, com quatro estre-
las em segurança para ocupantes adul-
tos. Quanto aos riscos às duas crianças 
instaladas no banco traseiro, a nota foi 
de uma estrela, a mais baixa.

O teste avalia impacto nos ocu-
pantes em colisões. O pior desempe-
nho foi o do chinês Geely, muito ven-
dido no Chile e no Uruguai, mas não 
no Brasil. O modelo não ganhou qual-
quer estrela e foi classifi cado como de 
“proteção pobre” para os ocupantes. 

Empresas dizem seguir as nor-
mas de segurança do país. Os nove 
modelos testados pela Proteste foram 
submetidos a uma 
colisão frontal a 
64 quilômetros por 
hora contra um 
obstáculo parado 
com as caracterís-
ticas de um outro 
veículo.

Nessas circunstâncias, foram ava-
liados tanto os efeitos sobre os adultos 
nos bancos dianteiros, como em duas 
crianças (uma, de 18 meses, numa ca-
deirinha, e outra, de 3 anos) com os 
cintos afi velados no banco traseiro.

O coordenador do Latin NCAP, 
Jean-Marie Mortier, explicou que os 
veículos testados foram escolhidos 

por permitirem comparações com 
modelos idênticos comercializados na 
Europa, onde a NCAP tem longa tra-

dição nesse tipo de 
teste. Segundo ele, 
os testes de impac-
to frontal provam 
que itens como air-
bag, cinto de segu-
rança retrátil e uma 
estrutura de cabine 

de proteção contra impactos fortes são 
fundamentais. 

— É preciso mudar a mentalida-
de do brasileiro. Ele prefere um bom 
equipamento de som e de climatiza-
ção a itens de segurança — afi rmou 
Mortier.

As montadoras que tiveram seus 
modelos testados pelo Latin NCAP não 

comentaram os resultados da avaliação. 
lEGISlAÇÃo bRASIlEIRA
A legislação brasileira é bastante 

branda na exigência de equipamentos 
de segurança se comparada à america-
na e à europeia.

A Resolução Contran 463, sobre o 
impacto em colisões frontais de veícu-
los, por exemplo, é de 1973 e, só em 
2007, foi modernizada, tornando obri-
gatórios a realização dos crash tests.

O uso obrigatório de equipamen-
tos como airbags e freios ABS é ainda 
mais recente, de 2009.

As montadoras conseguiram das 
autoridades que essas medidas fossem 
implementadas gradualmente. Para 
o airbag, por exemplo, só a partir de 
2014 todos os carros terão que sair de 
fábrica com o dispositivo.

“É preciso mudar 
a mentalidade do 

brasileiro. Ele prefe-
re um bom equipa-
mento de som e de 
climatização a itens 

de segurança”

A N U N C I E :  ( 3 1 )  8 7 9 4 - 9 9 3 6  |  9 1 4 2 - 4 4 2 0

Foto: Divulgação
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Nota 10

Nota 0

NOTA 10

NOTA 0

Para os servidores e co-
laboradores do Centro Vi-
va Vida.

Recentemente eles re-
alizaram a 1ª. Festa das 
crianças.

Quem esteve lá pôde 
conferir de perto o cari-
nho e a atenção que todos 
os profi ssionais do CVV 
têm não só com as crian-
ças, mas com os familiares 
também. Um belo exemplo 
que deve ser seguido. Pa-
rabéns a todos!

A nota zero vai para a 
falta de uma simples fai-
xa de pedestres na Rua do 
Comércio, na parte baixa, 
uma das mais movimenta-
das da cidade. Além de es-
perarem muito tempo para 
atravessar, os pedestres di-
videm o mesmo espaço com 
os carros, trazendo riscos 
para todos.  

(31) 3635-1536  -   3637-2166

Av. Brasilia, 1125 - São Benedito

TRANSPORTES

* 
* FRETES
* MUDANÇAS 

MOTO-BOYS

www.expressofalcao23.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

Prefeitura e Presídio de Sete 
Lagoas têm iniciativa de dar opor-
tunidade a detentos do regime se-
mi-aberto

Sob a coordenação da Compa-
nhia de Desenvolvimento de Sete 
Lagoas (Codesel) e do Presídio de 
Sete Lagoas, a Prefeitura da cidade 
iniciou recentemente o importante 
trabalho com os detentos do regime 
semi-aberto da cidade de Sete La-
goas. Nove deles estão empenhados 
na limpeza urbana, fazendo a capi-
na e roçada de lotes particulares.

 A medida não apenas previne 
doenças como a dengue como tam-
bém é uma iniciativa que apresenta 
novas perspectivas para os detentos 
e incentiva o desejo de reinserção 
na sociedade. “Conseguimos unir 
o que é de extrema necessidade, 
(a limpeza urbana) com algo que 

dá oportunidade para estes presos, 
uma vez que eles recebem ¾ do sa-
lário mínimo por mês e para cada 
dia trabalhado há remissão de um 
dia na pena”, afi rma o presidente 
da Codesel, Sérgio Luis Marques. 

 loGÍStICA
A Prefeitura de Sete Lagoas 

fornece o transporte dos trabalha-
dores, bem como a remuneração e 
todo o equipamento de segurança 
pessoal - 
capacete , 
caneleira, 
botas e lu-
vas. A ali-
mentação 
fi ca a car-
go do pre-
sídio local. 
O trabalho 
é realizado 

em parceria com a Secretaria de 
Meio Ambiente, que passa a de-
manda para os detentos realizarem. 

 Utilidade Pública
Se o lote próximo da sua casa 

é de propriedade particular e pre-
cisa receber a equipe da limpeza 
urbana, entre em contato com a 
Secretaria de Meio Ambiente pelo 
telefone 3776.9313 e registre o seu 
pedido.

REINTEgRAçÃO SOcIAL

Foto: Prefeitura de Sete Lagoas

Detentos de Sete Lagoas empenhados na limpeza urbana 

A prefeitura de Santa luzia acaba 
de divulgar os dados do último Le-
vantamento de Índice Rápido Aedes 
aegypti (LIRAa), realizado no período 
de 18 a 22 de outubro. A cidade teve 
redução signifi cativa, com 0,3% no 
índice de infestação atendendo à ex-
igência do Ministério da Saúde, que 
considera como controlado o índice 
abaixo de 1%. Os bairros que registra-
ram maior índice de infestação foram 
Palmital e Nova Conquista.

De acordo com Aloysio Nogueira, 
responsável pelo setor de vigilância 

em saúde, o trabalho foi minucioso, já 
que os agentes da dengue visitaram os 
146 bairros da cidade. “A redução do 
índice de infestação foi bem menor em 
relação ao mesmo período do ano pas-
sado, que registrou 1,0 %. Mas o prob-
lema maior continua sendo a falta de 
cuidados por parte da população, uma 
vez que o criadouro predominante, ou 
seja, 70% da larva do mosquito foi en-
contrada em depósito de água, como 
caixas d’água tambores e tanques”. 
Nogueira faz um alerta à população. 
“É preciso que a população fi que aten-

ta sempre, ainda mais com a chegada 
do período chuvoso em que a prolif-
eração dos focos do mosquito tende 
a aumentar. Reforço que a Dengue é 
uma doença de comportamento. Se as 
pessoas não fi zerem sua parte, fi cará 
difícil combater o Aedes aegypti”. 

Ainda segundo Aloysio, as ações 
de combate à doença serão intensifi -
cadas a partir da segunda quinzena 
de novembro, com ênfase nos bairros 
mais críticos. Continuaremos também 
com a distribuição de capas de caixas 
d’água e o mutirão de limpeza”, disse.

cAI ÍNDIcE DE INFESTAçÃO PELO MOSqUITO 
DA DENgUE EM SANTA LUzIA

Foto: Wanderson Carneiro

GERAL
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“Atualmente Santa 
Luzia possui apro-
ximadamente 1,7% 

de moradias em 
áreas de risco,  
menor número das 
cidades do vetor 
norte da capital”

Sempre na busca de ações eficazes 
para que a população sinta o mínimo 
possível às conseqüências das chuvas 
que prometem ser fortes este ano, se-
gundo os institutos 
de meteorologia. A 
prefeitura de Santa 
Luzia em parceria 
com o governo do 
Estado, está rea-
lizando levanta-
mentos que serão 
enviados à empresa 
Zemlya, que presta 
consultoria técnica especializada nas 
áreas de geologia. O objetivo é esta-
belecer planos de ações e estratégias 
para que a população não sinta os efei-

tos das chuvas
Atualmente Santa Luzia possui 

aproximadamente 1,7% de moradias 
em áreas de risco,  menor nú-

mero das cidades do vetor norte da 
capital. Para se ter uma ideia Ribei-
rão das  Neves possui 14% de imó-
veis em áreas de risco. “Esses núme-

ros são o resultado 
de um trabalho que 
já vem sendo feito 
há algum tempo. 
Queremos dimi-
nuir ainda mais 
para que as pes-
soas não tenham 
problemas com 
as chuvas”. Disse 

o assessor para habitação e assenta-
mentos humanos, Eduardo Cabral, 
que representou o município em reu-
nião com a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional e Política 
Urbana. 

E repassou o conteúdo, na terça 
feira, 19, para uma comissão com 

membros das secretarias de Educa-
ção, Desenvolvimento Social, Se-
gurança Trânsito e Transporte, Meio 
Ambiente e Defesa Civil que será a 
responsável pelos trabalhos em Santa 
Luzia.

“Já temos nosso plano de con-
tingenciamento para minimizar as 
possíveis conseqüências das chuvas. 
Mas todas as ações que possam nos 
ajudar na prevenção, são sempre mui-
to importantes”, disse o coordenador 
da Defesa Civil, Eduardo José. Com 
um trabalho ostensivo preventivo e 
de conscientização junto às comuni-
dades que moram em locais de risco 
a cidade conseguiu diminuir bastante 
as ocorrências de sinistros no período 
chuvoso.

Na próxima etapa do trabalho com 
os dados levantados, a empresa Ze-
mlya começa a elaborar estratégias e 
ações que serão colocadas em prática 
pelos municípios.

DEFESA CIVIl
Devido à aproximação do perío-

do chuvoso, o coordenador da Defe-
sa Civil, Eduardo José, comenta que 
os trabalhos preventivos se intensi-
ficam e que blitze com material ex-
plicativo e cartilhas estão programa-
das para os próximos dias. “Estamos 
fazendo um trabalho principalmente 
de orientação com as comunidades 
em áreas de risco para que as pes-
soas se preparem bem para a chega-

da das chuvas. Vamos montar algu-
mas blitze com material educativo 
e cartilhas explicativas, porque com 
cuidados simples, as chuvas podem 
causar menos problemas e desas-
tres”, disse Eduardo. Estão previstas 
ainda visitas e palestras em escolas. 
As principais áreas de risco de Santa 
Luzia estão hoje nos bairros: Baro-
nesa, São Cosme, Pantanal e Palmi-
tal.   

CoNFIRA AlGUMAS DICAS 
PARA SE PREPARAR bEM PARA 
AS CHUVAS

Limpe os telhados e desobstrua 
as calhas. Mantenha limpos os ralos, 
esgotos e valas. Retire entulhos do 
quintal. Faça aterramento dos buracos 
que acumulam água. Reforce ou esco-
re muros. Não jogue lixo ou entulho 
nas bocas de lobo. Não corte árvores 
ou vegetação nos morros e próximo ao 
leito dos rios e córregos.

O telefone da Defesa Civil de San-
ta Luzia é o 3641-5215.

PREvENIR PARA NÃO REMEDIAR NO 
PERÍODO DAS cHUvAS

CIDADE

Detentos de Sete Lagoas empenhados na limpeza urbana 

Reunião para traçar metas

Foto: ASCOM - PMSL

Sites profissionais de qualidade, 
reformulação e desenvolvimento

(31) 8885-7093
Leôncio de A. Ribeiro

www.focuswebdesign.com.br
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Mário Marra

Mário Marra 
comentarista da rádio CbN São Paulo e 

Colunista dos jornais o tempo e Supernotícia

Que papelão, Felipão!

Felipão faz um bom trabalho à 
frente do Palmeiras.
O time é limitado e ainda assim superou boa parte 
do campeonato, chegando a ser candidato a cam-
peão da Sul-Americana e a uma das vagas de Li-
bertadores, pelo Brasileiro.
O currículo dele é recheado de títulos e dele nin-
guém tira os méritos.
As óbvias constatações só aumentam minhas dú-
vidas quanto ao destempero do treinador multi-
campeão: será que Felipão é infeliz?
O reconhecimento profissional, o salário, o currí-
culo e tudo mais que ele conquistou já não deve-
ria ter proporcionado ao treinador um pouco mais 
de paz, ou ao menos de educação?.
Fico pensando em alguém, não viciado no esque-
ma do futebol, vendo pela TV, o que ele fez com 
a imprensa após o empate com o Atlético, em Sete 
Lagoas.
No mínimo o desavisado falaria que aquele se-
nhor é um grosso.
Entretanto, ser grosso pode fazer parte do persona-
gem e pode ser uma das “artimanhas” de desvio de 
foco. O que pode transformar aquele senhor gros-
seiro em um senhor sem coração e desprovido de 
caráter.
Que pena!
“Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparên-
cias não enganam”
UMA NoItE NA UFoP
Brilho nos olhos é o grande segredo.
Não é a conta bancária que determina quem a pes-
soa é.
Os títulos no currículo também ajudam pouco na 
busca de descobrir quem é quem.
O tom e a forma são mais esclarecedores, entre-
tanto, é o olhar que mira e traça o caminho.
Recentemente, a convite da Universidade Fede-
ral de Ouro Preto (UFOP), estive em Mariana e li 
olhares diferentes: olhos fitos em sonhos, juven-
tude em pele, gestos, euforia e ideais.
Fosse perguntado o segredo da caminhada, não 
pensaria duas vezes em apontar os olhos - o olhar.
O brilho determina o caminho, o caminhar e a ca-
minhada.
É preciso alimentar o brilho e buscar a intensidade.
Entender a queda não é preciso, útil é saber quan-
do ela se deu.
A noite me fez lembrar dos olhos e buscar meus 
olhares.
Se alguém aprendeu algo, fui eu!

WWW.TWITTER.COM
/VIROUNOTICIA

SIGA-NOS 
NO TWITER

A segunda edição da 
Liga Brasileira de 
Futebol Americano 

(LBFA) começou em 24 de ju-
lho. Em parceria com a liga, que 
tem sede em São Paulo, a cidade 
de Santa Luzia já sediou 2 jogos. 
O último deles aconteceu na tar-
de do sábado, 23, no Estádio do 
Frimisa, entre o Fluminense Im-
peradores e o Minas Locomotiva, 
equipe que possui inclusive atle-
tas do município.

Campeão do ano passado, o 
Fluminense imperador (RJ) man-
teve a invencibilidade e garantiu 
a primeira posição na Conferên-
cia Norte, com ataque balanceado 
desde o primeiro minuto e domí-
nio completo, além de uma defe-
sa devastadora. Venceu o Minas 
locomotiva por 48 X 0.

Os destaques da equipe fi-

caram para os jogadores Bruno 
Martelli e Luiz Gabriel. Já na 
equipe do Fluminense se destaca-
ram Matheus “Hulk” e Dado.

Com a derrota a equipe do 
Minas Locomotiva se despede 
da Liga Brasileira, já o Flumi-
nense Imperadores ainda enfren-
ta o Sorocaba Vipers na última 
rodada e espera a partida entre 
Cuiabá Arsenal e Corinthians, 
de onde sairá seu próximo ad-
versário.

O secretário municipal de es-
portes, José Carlos de Souza, re-
conhece o esforço dos atletas do 
Minas Locomotiva que, pela pri-
meira vez, disputa o campeonato. 
“Parabéns à equipe que lutou e 
chegou a disputar o campeonato 
brasileiro. É gratificante para nós, 
saber que o Minas Locomotiva 
conta com jogadores da cidade. 
Prova que nosso esporte cresce 
cada vez mais. É mais um cam-
po do esporte diferenciado que se 
abre para nós”.

Participam da competição 14 
times de 8 Estados e 12 cidades 
brasileiras. As 14 equipes dispu-
tam 6 partidas cada durante as 6 
semanas da temporada regular. 
Os jogos vão até dezembro, quan-
do será realizada a grande final 
da LBFA. As equipes foram divi-
didas em 2 conferências Norte e 
Sul e subdivididas em 4 divisões 
verde, amarela, azul e branca.

LIgA BRASILEIRA DE FUTEBOL AMERIcANO
SANTA LUzIA SEDIA jOgOS DA SEgUNDA EDIçÃO DA cOMPETIçÃO

WWW.jORNALvIROUNOTIcIA.cOM.BR
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