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ESCOLA MUNICIPAL 
SANTA LUZIA 

COMPLETA 80 ANOS

JOVENS SÃO O FOCO DA 
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LEÃO

IMPOSTO DE RENDA 2010  

Página 2

HORÁRIOS DE ÔNIBUS
Em cada edição confira o quadro de horário das 

linhas de ônibus de Santa Luzia

CONFIRA A TABELA DO 2º 
TURNO DO CAMPEONATO 

BRASILEIRO 2010

Foto: ASCOM - PMSL
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A PARTIR DE 
JUNHO AVENIDA 
BRASÍLIA TERÁ 

ESTACIONAMENTO 
ROTATIVO
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cARTA DO LEITOR

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

GERAL

Sou moradora de Santa Luzia, tenho fi-
lhos matriculados na rede municipal, reco-
nheço a iniciativa da prefeitura em fornecer 
o material escolar, mas e o uniforme? Já 
estamos no mês de Abril e até hoje meus 
filhos não receberam os uniformes. O pro-
blema é que ninguém da escola sabe infor-
mar quando eles serão entregues. Poderia 

ter mais organização. Fica aqui o meu pro-
testo.

E.C.S
Bairro Nossa Senhora das Graças

Dias Úteis
05:00 05:25 05:50 06:15 06:40 07:10 07:40 08:20 09:00
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 16:25
16:50 17:15 17:40 18:05 18:30 19:00 20:00 21:00 22:15

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

Domingo
06:10 07:10 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10
15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10 21:10

Dias Úteis 
06:00 09:30 15:00 18:00

 Sábado / Domingo
06:00 09:30 13:00 16:30

Dias Úteis - 04:35
Sábado Não opera

4130 - Córrego das Calçadas / Belo Horizonte

QUADRO DE HORÁRIOS
Vigência 11/09/2009

4445 - Córrego das Calçadas / Estação São Gabriel

4135 - Pinhões  / Estação São Gabriel

5512 (4445- 4135-4130)

Meu telefone tocou e do outro lado uma 
querida tia me convidava para o aniversário 
de 80 anos do meu tio. Poderia ser apenas 
mais um aniversário, mas o fato de – dos ir-
mãos da minha mãe – só ele estar vivo ainda 
me colocou a pensar. Não deve ter sido fácil 
criar quatro filhos, receber os netos e man-
ter a força e a lucidez. Em tempos de com-
petição, de trabalho intenso, de violência e 
outros males que nos afligem qualquer data 
merece ser calorosamente comemorada. 
Oitenta anos! Mesma marca atingida pela 
Escola Municipal Santa Luzia, no bairro 
Nossa Senhora das Graças. Quantos filhos 
ela criou? Quantas letras ensinou e apontou 
caminhos corretos a milhares de alunos? 
Nos mesmos tempos de correria e violência 
só de ser uma escola já tem motivos de sobra 
para comemoração. Viver e manter acesa a 
chama do ideal por oitenta anos!!! 

Outros assuntos rondam nossas vidas. As 
campanhas anti fumo saíram dos discursos 
inflamados e já chegaram na nossa casa, 
no nosso dia-a-dia. Como a nova lei foi re-
cebida em Santa Luzia? Qual a reação do 
cidadão? O que é necessário ser feito para 
adequar à lei? Restam pouco mais de vinte 
dias para que os contribuintes prestem con-
tas com o “leão”. Saiba quem deve declarar 
e como proceder.Outro tema importante é a 
vacinação contra a gripe suína (H1N1), que 
neste período é voltada para os mais de qua-
renta mil jovens na faixa etária de 20 a 29 
anos em Santa Luzia.Boa leitura!

“Oitentão”

Aconteceu?

Entre em contato:
redacao@jornalvirounoticia.com.br



Ano 1 - Edição 09 - 09/04/10 a 24/04/10 3

Sua nova opção em SuprimentoS induStriaiS

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

Capa de Chuva em pvC Botina e Sapato de SeGurança

a viSta a viSta a viSta a viSta a viSta

diSCo de Corte 1,00 mm KronerFLeX a 60 inoX Bantam 250 SerraLheiro
eLetrodo oK SerraLheiro 
o ConarCo a 13 (eSaB)

ConFira noSSaS
promoçÕeS

(31) 3641-0003

r$ 13,00 r$ 32,00 r$ 4,00 r$ 359,00 r$ 9,90 Kg ou 
r$ 45,00 CX 5 Kg 

CIDADE

Re iv in-
d i c a -
ção an-

tiga da associação 
empresarial do 
município, o esta-
cionamento rota-
tivo será implan-
tado a partir do 
próximo mês de 
junho, em Santa 
Luzia. A Avenida 

Brasília, do portal do São Benedito até a pizza-
ria Baluarte, terá estacionamento regulamenta-
do. As próximas áreas que sofrerão restrições 
nos estacionamentos, serão a Rua do Carmo, do 
cemitério até o posto Beira Rio e a Rua do Co-
mércio. A princípio, o valor cobrado por hora de 
estacionamento será R$ 2,00, e o horário de res-
trição seria das oito da manhã às seis da tarde. O 
valor arrecadado pela prefeitura com o rotativo 
será revertido em infra-estrutura na região. Os 

detalhes do rotativo bem como outras 
intervenções foram discutidos pelos 
comerciantes da Avenida Brasília e o 
chefe do executivo luziense, Dr. Gil-
berto e seu vice Aguinaldo Campos, 
no centro administrativo na manhã da 
terça feira 06.

Para o presidente da associação em-
presarial de Santa Luzia, Hélio Perei-
ra, além de uma reivindicação antiga, 
o estacionamento rotativo trará mais 
fluidez ao trânsito da Avenida Brasília. 
“Essa medida a gente reivindica des-
de o começo dos anos 2000, além de facilidade 
para quem faz compras no comércio local, com 
o rotativo o trânsito vai fluir melhor, além de dar 
mais segurança aos comerciantes”, afirmou. 

Questionado por um dos empresários presen-
tes sobre o valor arrecadado pelo rotativo, o pre-
feito, Dr. Gilberto, afirmou que o montante será 
revertido em infra-estrutura na avenida. “O di-
nheiro que a prefeitura arrecadar com o estacio-

namento rotativo, será investido em sinalização 
e outras benfeitorias na avenida”, disse o prefeito 
que falou ainda. “Estamos com um projeto no 
valor de seis milhões de reais de revitalização da 
Avenida Brasília, com obras de acessibilidade, 
troca da sinalização horizontal e vertical além da 
instalação de câmeras ao longo da avenida”. Ain-
da segundo Dr. Gilberto os R$ 6 milhões serão 
disponibilizados pelo Ministério das Cidades.

AVENIDA BRASÍLIA TERÁ ESTACIONAMENTO ROTATIVO
COBRANÇA POR VAGAS ACONTECE A PARTIR DE JUNHO

Reunião dos empresários da Av. Brasilia com o prefeito e 
o vice prefeito 

Foto: ASCOM - PMSL
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“Não uma escola e sim uma 
família onde reinava amor profun-
do, onde o que se queria era tempo 
para compartilhar o saber para que 
os pontinhos luminosos pudessem 
brilhar ainda mais alcançando o 
ápice do conhecimento. Faz parte 
da minha vida profissional e fami-
liar, pois meus filhos ali receberam 
as primeiras luzes do saber. À es-
cola, equipe e meus alunos, sau-
dades! Com dona Teresinha, nossa 
diretora, mãe, amiga, pudemos afir-
mar que cumprimos nosso dever 
de educadora! Obrigada por terem 
passado na minha vida. Parabéns 
Escola Municipal Santa Luzia”. 

Com esse agradecimento a ex-
professora Geralda Maria Garcia 

Orzil, que lecionou durante 16 
anos na escola, parabeniza o anti-
go grupo Santa Luzia, hoje Escola 
Municipal Santa Luzia pela passa-
gem dos seus 80 anos, na quarta 
feira, 31 de março. Com 27 anos 
de serviços prestados à educação 
luziense, Geralda afirma, apesar de 
ter passado por outras escolas, que 
o Santa Luzia foi a melhor escola 
em que trabalhou. 

Tudo começou em 31 de março 
de1930 na Rua do Comércio, onde 
um casarão imponente de dois anda-
res, que depois daria lugar a sede do 
banco BEMGE, (Banco do Estado 
de Minas Gerais), abrigou o gru-
po Santa Luzia. Em 1953 passou a 
Escola Estadual Santa Luzia criada 

pelo prefeito da época, senador Mo-
destino Gonçalves. Em 1959 pelas 
más condições do prédio, a escola 
se mudou para o local onde está até 
hoje, na Rua Gervásio Lara, 119. Em 
1964, no período das férias, um cur-
to circuito na parte elétrica causou 
um incêndio que destruiu parte da 
escola, à época de uma estrutura me-
tálica, além de boa parte do acervo. 
Em fevereiro de 98 com a municipa-
lização adotou o nome que leva até 
hoje, Escola Municipal Santa Luzia.

A diretora da escola, Adriana 
Caldeira, destacou a responsa-
bilidade de estar à frente de uma 
instituição tão tradicional no mu-
nicípio: “É um prazer, uma honra 
ser diretora de uma escola tão bem 
aceita pela co-
munidade, e tão 
importante para 
o município”; ela 
ainda acrescen-
tou os objetivos 
da escola quanto 
à formação dos 
alunos: “É uma 
missão um pouco difícil mais mui-
to gratificante. Pois contribuímos 
para a formação das crianças sem-
pre buscando elevar sua cidadania 
para as responsabilidades exigidas 
pelo mundo”.

Vizinho da escola há mais de 40 
anos, Márcio Braz, conta um pouco 

das mudanças que a escola sofreu ao 
longo dos anos. “Primeiro só tinha 
aquela construção grande, (apontan-
do para o pavilhão principal da es-
cola), depois foi construída a outra 
parte e por último esse prédio aqui 

(referindo-se a bi-
blioteca)”.

Na data em 
que a Escola Mu-
nicipal Santa Lu-
zia completa 80 
anos de fundação, 
motivos para co-
memorar não fal-

tam. São mais de 1000 alunos no 
ensino fundamental da primeira a 
nona série divididos em 33 turmas 
nos três turnos. Na quarta feira 31 
os alunos deram um abraço simbó-
lico na escola, que hoje, é uma das 
mais tradicionais de Santa Luzia.

80 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA
ABRAÇO SIMBÓLICO MARCA DATA NA ESCOLA QUE SE TORNOU UMA DAS MAIS 

TRADICIONAIS DA CIDADE 

Casarão na Rua do Comércio que abrigou o grupo Santa Luzia

Escola municipal nos dias atuais

Tuiara de Carvalho,  Rosana de Je-
sus,  Elisa Guedes,  Adriana Cal-
deira  e Carla Abreu

Rua Gervásio Lara na época em que a escola era de estrutura metálica

“É um prazer, uma 
honra ser diretora 
de uma escola tão 
bem aceita pela 

comunidade, e tão 
importante para o 

município”

Foto: ASCOM - PMSLFoto: Wanderson Carneiro

Foto: E.M. Santa Luzia Foto: E.M. Santa Luzia

EDUCAÇÃO
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AV. BRASILIA, 2048 - SÃO BENEDITO - 3637-2011

CASA SANT’ANA
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

FINANCIAMENTO PELOS BANCOS:

ACEITAMOS OS CARTÕES

Menos de um  mês. Este é 
o período que falta para que os 
contribuintes façam a Declaração 
de Ajuste Anual do Imposto de 
Renda 2010 e prestem as contas 
com o leão sobre os rendimen-
tos auferidos no ano de 2009.  
A Receita Federal espera que, ao 
longo de toda a temporada de en-
trega, que começou em 1 de mar-
ço e segue até o dia 30 de abril, 
24 milhões de declarações sejam 
enviadas. O quanto antes a decla-
ração for preenchida, menores as 
chances de erro e de atraso no en-
vio, que pode levar ao pagamento 
de multa, cujo valor mínimo é de 
R$ 165,74.

QUEM DEVE DECLARAR
Este ano, estão obrigados a de-

clarar todos os contribuintes que, ao 
longo de 2009, tiveram rendimentos 
brutos tributáveis superiores a R$ 

17.215,08 ou rendimentos não-tri-
butáveis, tributados exclusivamente 
na fonte e isentos acima de R$ 40 
mil. Além desses, devem prestar as 
contas com o Fisco aqueles que:

Realizaram, em qualquer mês-
calendário, venda de bens ou di-
reitos na qual foi apurado ganho 
de capital sujeito à incidência de 
imposto, mesmo nos casos em que 
o contribuinte optou pela isenção 
através da aplicação do produto da 
venda na compra de imóveis resi-
denciais no prazo de 180 dias; 

Realizaram negócios em bolsa 
de valores, de mercadorias, de fu-
turos e assemelhadas; 

Tiveram posse ou a proprieda-
de de bens ou direitos, inclusive 
terra nua, de valor total superior a 
R$ 300 mil durante o ano de 2009;  

Passaram à condição de resi-
dente no Brasil durante o ano de 

2009 e nessa condição se encon-
travam em 31 de dezembro; 

 Indivíduos com receita bruta 
superior a R$ 86.075,40 através 
de atividade rural, ou que estejam 
compensando prejuízos de anos 
anteriores ou do ano que se refere 
a declaração, neste caso, sendo ve-
dada à declaração através do mo-
delo simplificado. 

MODELOS DA DECLARA-
ÇÃO

Quem se enquadra entre os 
contribuintes obrigados a pres-
tar as contas com a Receita 
Federal deve optar entre dois 
modelos para entregar a declara-
ção: completo ou simplificado. 
No modelo completo, podem ser 
utilizadas todas as deduções le-
gais, desde que comprovadas. 
Além disso, essa forma é obriga-
tória para quem deseja compensar 

prejuízo da atividade rural e com-
pensar imposto pago no exterior.  
O modelo simplificado não exi-
ge a comprovação de documen-
tos. A diferença é que, ao con-
trário do primeiro, as deduções 
previstas na lei são substituídas 
pelo desconto simplificado de 
20% sobre o valor dos rendimen-
tos tributáveis na declaração - li-
mitado ao teto de R$ 12.743,63.  
     ENTREGA

O formulário deve ser entregue 
nas agências e lojas franqueadas 
dos correios;

Pelo computador, a declaração 
deverá ser  enviada pela inter-
net ou por disquete (entregue nas 
agências do Banco do Brasil e da 
Caixa Econômica Federal). 

Mais informações no site da re-
ceita federal: www.receita.fazen-
da.gov.br

ENFRENTANDO A “FERA”

IR 2010 – CONTRIBUINTES TEM ATÉ O DIA 31 PARA PRESTAR AS CONTAS COM O LEÃO

Acesse: www.jornalvirounoticia.com.br
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CONSULTÓRIO DE 
PSICOLOGIA

Infantil Adolescentes Adultos

Atendemos 
a Particular 
e Convênio

Rua Sebastião Ferreira de Pinho, 91 - Sl. 03
B. Boa Esperança - Santa Luzia - MG

Paula Carolina Santos Moreira
CR /MG 28081 - (31) 8871-8556P

CR /MG 30754 - (31) 88717283P
Taciana da Silva Santos

(31) 3641-2719�

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

Anuncie Aqui
(31) 9142 4420 | (31) 8794 9936

A Secretaria Municipal de Desenvolvimen-
to Social (SMDS) informa que está sendo re-
alizado no período de Março e Abril de 2010, 
o cadastramento e recadastramento dos gru-

pos luzienses da Melhor Idade. 
As inscrições ocorrem nos CRAS: Curu-

mim, Caic, Córrego das Calçadas, Bom 
Destino; no Centro de Referência da Melhor 

Idade, Poliesportivo, e demais Núcleos do 
Programa Melhor Idade. Os interessados de-
vem levar RG e uma foto 3x4.

 Mais informações: 3636-8512 / 3649-7600

A manhã da quarta feira, 07, era 
pra ser apenas de mais um encontro 
para as atividades de um dos gru-
pos da melhor idade mantidos pela 
secretaria de Desenvolvimento So-
cial, na igreja do Rosário, na parte 
alta. Mas um delicioso café da ma-
nhã e as presenças do prefeito Dr. 
Gilberto, e da secretária, Suzane 
Almada, tornaram a reunião muito 
mais alegre. 

“É um café da manhã de páscoa, 
é uma surpresa pra eles”, disse He-
lena Moreira dos Santos, uma das 
coordenadoras do grupo. “Hoje es-
tamos chiques hein, tem até café da 
manhã”, comemorou uma das parti-
cipantes do grupo.

Sob o olhar atento do prefeito e 

da secretária, os mais de 30 presen-
tes ao encontro, a grande maioria 
mulheres, fizeram alongamento e 
atividades físicas em duplas. An-
tes do café, Dr. Gilberto distribuiu 
abraços e falou da importância em 
manter as atividades físicas: “vocês 
estão de parabéns pela vitalidade e 
disposição nos exercícios. É muito 
importante para o corpo e para a 
mente a atividade física, continuem 
assim”, afirmou o prefeito.

Ana de Lourdes, 58, moradora 
do bairro São Geraldo e participan-
te do grupo da melhor idade há três 
anos, concorda com Dr. Gilberto. 
“Essa reunião é muito boa. A gente 
faz amizades, interage com outras 
pessoas. Muita gente chega sentin-

do alguma coisa, depois das ativi-
dades, a dor passa, é uma beleza”, 
afirma dona Ana com um largo sor-
riso no rosto.

A secretária de Desenvolvimen-
to Social, Suzane Almada, explica 
como funcionam os nove grupos 
da melhor idade e o procedimento 
para quem quiser participar: “todos 
os grupos dispõem de técnicos que 

orientam todas as atividades. Os 
grupos da melhor idade também fa-
zem excursões para diversos luga-
res. Para participar, os interessados 
precisam procurar o CRAS mais 
próximo de sua casa e ter mais de 
50 anos”, finaliza.           

Os grupos da melhor idade se 
encontram as segundas e quartas 
feiras para as atividades.

DR. GILBERTO FAZ VISITA SURPRESA E TOMA CAFÉ DA MANHÃ 
COM GRUPO DA MELHOR IDADE

Grupo da melhor idade durante atividade fisica

Foto: ASCOM - PMSL
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Em cerimônia realizada na úl-
tima terça feira, (06), em seu ga-
binete, o prefeito de Santa Luzia, 
Dr. Gilberto Dorneles, entregou 
de forma simbólica, credenciais 
de estacionamento a idosos e 
portadores de deficiência física 
que residem no município. Ao 
garantir os direitos e a acessibi-
lidade dos cidadãos pertencentes 
a esses grupos, Santa Luzia se 
adequou às resoluções 303 e 304 

do Conselho Nacional de Trânsi-
to (CONTRAN), que estabelece 
a criação de estacionamentos re-
gulamentados para esse público, 
ou seja, 5% das vagas reservadas 
para pessoas com sessenta anos 
ou mais, e 2% para portadores de 
deficiência e com dificuldade de 
locomoção.

“Mais uma vez ratificamos 
nosso compromisso social ao 
credenciar os 
portadores de 
deficiência e os 
idosos. E na bus-
ca de cada vez 
mais beneficiar a 
todos, implanta-
remos em breve 
o estacionamen-
to rotativo nas 
Avenidas Brasí-
lia e Senhora do 
Carmo, e tam-
bém na rua do Comércio”; disse 
o prefeito.

Dr. Ricardo Ferreira, secre-
tário municipal de segurança 
pública, trânsito e transporte 
ressaltou: “Sem esse benefício 

fica complicado a lo-
comoção dos idosos 
e dos portadores de 
deficiência. Essa cre-
dencial tem validade 
em todo território na-
cional, assegurando 
seus direitos nos qua-
tro cantos do país”.

A garantia do seu 
direito de ir e vir tam-

bém foi desta-
cada pelos que 
receberam a cre-
dencial durante a 
cerimônia:

“ S i n t o - m e 
feliz por estar 
recebendo essa 
credencial, uma 
grata surpresa, 
tendo em vista 
nossa dificuldade 
em estacionar na 

cidade. E graças ao trabalho do Dr. 
Gilberto Dorneles e sua equipe, 
nós vamos poder usufruir do nos-
so direito”; disse Antônio Severo, 
morador do bairro São Benedito.

“Essa credencial é um grande 

passo, pois até hoje estávamos 
esquecidos pelo poder público 
quanto ao nosso direito de transi-
tar livremente, sem o constrangi-
mento de depender de terceiros”; 
afirmou o morador do bairro Ke-
nedy, André Vasconcelos.

Os idosos com 60 anos ou 
mais interessados em obter a 
credencial de estacionamento 
devem comparecer a Secretaria 
Municipal de Trânsito munidos 
de RG, CPF e comprovante de 
residência. Já os portadores de 
deficiência física devem levar 
além da carteira de identidade, 
CPF e  comprovante de residên-
cia, o laudo médico.

Mais informações: 3641-1001

IDOSOS E DEFICIENTES 
RECEBEM CREDENCIAIS 

“Sem esse benefí-
cio fica complicado 

a locomoção dos 
idosos e dos porta-
dores de deficiên-
cia. Essa creden-
cial tem validade 
em todo território 
nacional, assegu-

rando seus direitos 
nos quatro cantos 

do país”

Antônio Severo e Dr. Gilberto Dorneles

André Vasconcelos

Fotos: ASCOM - PMSL

Grupo da melhor idade durante atividade fisica
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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. 

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

Neusa Caroline, Lizandra Moreira e Núbia Isa-
bela alunas da E. M. Dona Quita 

Lais, Carine, Caroline, Sanny, Natália e Fernan-
da alunas do PRODOR

Aline Moura, funcionária da PMSL

As irmãs Virgínia, Adriana, e JulianaO casal Benedito e Maria José

Foto: Arquivo PessoalFotos: Wanderson Carneiro

SOCIAIS

E aí, tudo certo?
Positividade na atividade 

hein!
Desta vez estou um tanto quanto interrogativo!
Pergunto:
- Será que todo mundo é ruim mesmo e está 

perdido?
- Será melhor frisar o que há de bom ou o que 

há de ruim?
- Será que todos nós roubamos e matamos?
- Será que somos todos monstros desumanos?
- Penso que Não.
 -E Você?
Será impressão minha ou existe uma ten-

dência em divulgar e valorizar as Desgraças? 
Que pena é que a maior parte de nós só tem TV 
aberta!!!

“Hoje eu vou inventar 
O antitelejornal 

Pra passar só o que é belo 
Pra passar o essencial” 

Parte da Letra da música Antitelejornal do 
Skank álbum Carrossel do Skank

Oração do Músico 
Deus todo poderoso que nos deste a vida, 
Os sons da natureza, 
O dom do ritmo, do compasso  
e da afinação das notas musicais 
Dai-me a graça de conseguir técnica aprimorada  
em meu instrumento 
A fim de que possa exteriorizar meus sentimentos, 
através dos sons. 
Permite Senhor 
Que os sons por mim emitidos 
Sejam capazes de acalmar nossos irmãos 
perturbados 
De curar doentes e de animar deprimidos 
e sejam brilhantes como as estrelas, 
e suave como veludo. 
Permite Senhor 
que todo ser que ouvir 
O som do meu instrumento e da minha voz 
Sinta-se bem e pressinta a vossa presença. 
Amém!

“Som no ouvidinho e fé no caminho”
Tom Nascimento

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

AGENDE SEU HORÁRIO AV. RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO, 740 - CAMELOS - SANTA LUZIA

Daisy Binda
INSTITUTO DE BELEZA

(31) 3642-3608

ANUNCIOU

(31) 9142-4420
(31) 8794-9936
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APAREÇA  
E CRESÇA!

ANUNCIE NO JORNAL

VIROU NOTICIA

Quem anuncia fortalece sua marca e fica sempre em evidência.
Venha fazer parte deste Jornal que já é sucesso em Santa Luzia.

(31) 8794-9936 | 9142-4420
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ANUNCIOU

SAÚDE

Já está em vigor  lei 12.903/09 
que proíbe o uso de cigarro e ou-
tros produtos  derivados do tabaco 
em locais coletivos fechados, pú-
blicos e privados em todo o estado 
de Minas Gerais.

A lei, sancionada em Dezem-
bro pelo governador Aécio Neves, 
estabelece que “nos recintos cole-
tivos fechados, públicos e priva-
dos, somente poderão ser destina-
das à prática de tabagismo áreas 
isoladas por barreira física, com 
arejamento sufi ciente ou equipa-
das com aparelhos que garantam 
a exaustão do ar para o ambiente 
externo”. O texto libera da restri-
ção as tabacarias e estabelecimen-
tos similares e os locais abertos ou 
ao ar livre.

Além de bares e restaurantes, a 
lei proíbe também que professores 

e outros profi ssionais que tenham 
contato com estudantes fumem nas 
dependências das escolas de edu-
cação básica de responsabilidade 
do estado.

LEI DIVIDE OPINIÕES
Gilmar Silva, morador do bairro 

Duquesa, é fumante, mas aprovou 
a nova lei: “apesar de ser fumante, 
aprovo a lei antifumo, Infelizmen-
te tenho meu vício, mas sei como 
hoje o cigarro é anti social”.

Sandro Gomes, morador do 
bairro frimisa não faz uso do ci-
garro, e também aprovou a lei: “ 
a maioria dos fumantes não tem 
educação, sem falar no cheiro in-
suportável que o cigarro exala. O 
fumante não tem noção de quanto 
ele incomoda, acredito que com 
essa lei nós que não fumamos se-
jamos realmente benefi ciados”.

FISCALIZAÇÃO EM SAN-
TA LUZIA

Aloysio Nogueira, responsável 
pela Vigilância Sanitária em Santa 
Luzia, afi rma que a nova lei gera 
dúvidas: “a lei já entrou em vigor, 
mas a meu ver, contem falhas, já 
que os municípios não foram in-
formados pelo Estado como se 
dará o procedimento de fi scaliza-
ção.Enquanto isso, estamos aguar-
dando um posicionamento do Es-
tado para então darmos início às 
fi scalizações, se for o caso”. 

MULTA
Para os estabelecimentos co-

merciais, o desrespeito à legislação 
representa multa que varia de R$ 2 
mil a R$ 6 mil de acordo com a gra-
vidade da infração e o porte do esta-
belecimento. Caso seja reinciden-
te, o valor da multa será dobrado.

O dinheiro arrecadado com as 
multas será repassado ao Fundo 
Estadual de Saúde e aos Fundos 
Municipais de Saúde e aplicado 
em ações de prevenção e tratamen-
to contra o câncer.

NÚMEROS ALARMANTES
A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) estima que, a cada 
dia, 100 mil crianças tornam-se 
fumantes em todo o planeta. Cerca 
de cinco milhões de pessoas mor-
rem, por ano, vítimas do uso do 
tabaco. Somente no Brasil, 23 pes-
soas morrem por hora em virtude 
de doenças ligadas ao tabagismo

Caso as estimativas de aumen-
to do consumo de produtos como 
cigarros, charutos e cachimbos se 
confi rmem, esse número aumen-
tará para 10 milhões de mortes 
anuais por volta de 2030.

É PROIBIDO FUMAR!
LEI ANTIFUMO COMEÇA A VIGORAR EM MINAS

Temos mais de 40 
sabores a sua escolha 

Funcionamos de 3° a 5° feira de 18:00 às 22:30 hs e  6° a Domingo de 18:00 às 23:30 hs.

3642-1690
3641-6474

ROLAMENTOS  LTDA.M&C

GRAXAS
MANCAIS
ROLAMENTOS

BUCHAS

PABX: (31)
3451-6311 / 3451-5782

Av. Vilarinho, 2570 - Venda Nova - BH - MG - CEP: 31610-070

Cláudio
ou

Marinho



Ano 1 - Edição 09 - 09/04/10 a 24/04/10 11

ANUNCIOU

SAÚDE

Desde a última segunda-feira (5), jovens en-
tre 20 e 29 anos devem procurar os postos de 
saúde em todo o Estado para se vacinar con-
tra a Influenza A (H1N1). A vacinação vai até 
o dia 23 de abril e a expectativa da Secretaria 
de Estado de Saúde é imuni-
zar 3.617.587 jovens em Mi-
nas Gerais. Em Santa Luzia os 
mais de 44 mil  jovens nesta 
faixa etária podem procu-
rar todos os postos de saúde, 
de segunda a sexta feira, de 
08h30 as 16h30, e no sábado, 
de 08h as 17h. 

A influenza A H1N1 é uma 
doença respiratória aguda 
(gripe), causada pelo vírus A 
(H1N1). Este novo subtipo do 
vírus da influenza é transmiti-
do de pessoa a pessoa princi-
palmente por meio da tosse ou 
espirro e de contato com secreções respiratórias 
de pessoas infectadas.

GESTANTES, CRIANÇAS E DOENTES 
CRÔNICOS

Para os que perderam o prazo da última eta-
pa, o Ministério da Saúde ampliou o prazo até 
o dia 23 de abril. Gestantes, doentes crônicos 
e crianças menores de dois anos, ainda podem 
se vacinar nos postos de saúde em todo o Es-
tado. A estimativa é de que 6.521 gestantes se-
jam imunizadas neste período. A vacina para as 
mulheres grávidas é sem adjuvante, substância 
adicionada à vacina para produção de maior 
quantidade de anticorpos, o que poderia causar 
aborto.

Já as pessoas com doenças crônicas e as crian-
ças com idade a partir dos seis meses e menores 
de dois anos, a intenção é imunizar 9.203 crian-
ças e 19.047 portadores de doenças crônicas até 

60 anos, além de 2.337 acima dos 60 anos.
Os doentes crônicos devem consultar o mé-

dico antes de tomar a vacina para esclarecer dú-
vidas e receber orientações. Abaixo, a relação 
das doenças crônicas para vacinação:

Pessoas com grande obesi-
dade (Grau III), incluídas atu-
almente nos seguintes parâme-
tros: crianças com idade igual 
ou maior que 10 anos com ín-
dice de massa corporal (IMC) 
igual ou maior que 25; criança 
e adolescente com idade maior 
de 10 anos e menor de 18 anos 
com IMC igual ou maior que 
35; adolescentes e adultos com 
idade igual ou maior que 18 
anos, com IMC maior de 40 ;

Indivíduos com doença 
respiratória crônica desde a 
infância (ex: fibrose cística, 

displasia broncopulmonar);
Indivíduos asmáticos (portadores das for-

mas graves, conforme definições do protocolo 
da Sociedade Brasileira de Pneumologia);

Indivíduos com doença neuromuscular com 
comprometimento da função respiratória (ex: 
distrofia neuromuscular);

Pessoas com imunodepressão por uso de 
medicação ou relacionada às doenças crônicas;

Pessoas com diabetes;
Pessoas com doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC) e outras doenças respiratórias 
crônicas com (ex:fibrose pulmonar, sequelas de 
tuberculose, pneumoconioses);

Pessoas com doença hepática: atresia biliar, 
cirrose, hepatite crônica com alteração da fun-
ção hepática e/ou terapêutica antiviral;

Pessoas com doença renal: insuficiência renal 
crônica, principalmente em doentes em diálise;

Pessoas com doença hematológica: hemo-
globinopatias;

Pessoas com terapêutica contínua com sa-
licilatos, especialmente indivíduos com idade 
igual ou menor que 18 anos (ex: doença reumá-
tica auto-imune, doença de Kawasaki);

Pessoas portadoras da síndrome clínica de 
insuficiência cardíaca;

Pessoas portadoras de cardiopatia estrutural 
com repercussão clínica e/ou hemodinâmica: 
hipertensão arterial pulmonar e valvulopatia;

Pessoas com cardiopatia isquêmica com dis-
função ventricular (fração de ejeção do ventrí-
culo esquerdo [Feve] menor do que 0.40);

Pessoa com cardiopatia hipertensiva com dis-
função ventricular [Feve] menor do que 0.40;

Pessoa com cardiopatias congênitas cianóticas;
Pessoas com cardiopatias congênitas acia-

nóticas, não corrigidas cirurgicamente ou por 
intervenção percutânea;

Pessoas com miocardiopatias (Dilatada, Hi-
pertrófica ou Restritiva);

Pessoas com pericardiopatias.
Em Minas Gerais, foram confirmados seis 

casos de influenza A H1N1 e dois óbitos em 
2010. No último ano, foram confirmados 1.565 
e 163 óbitos, destes 48,47% dos óbitos foram 
em jovens de 20 a 39 anos.

JOVENS SÃO O FOCO DA 3ª ETAPA DE 
VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA A (H1N1)

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

PROMOÇÃO:
2

AREIA: R$ 55,00 M
PORTA PRANCHETA 
60, 70, 80 CM: R$ 39,90
TIJOLO: R$ 460,00 MILHEIRO

FORMAS DE 
FINANCIAMENTO

JC CRIAÇÕES

31 3351 3015

RUA E, 31 - DUQUEZA I - SANTA LUZIA

“A influenza A H1N1 
é uma doença res-
piratória aguda (gri-
pe), causada pelo 

vírus A (H1N1). Este 
novo subtipo do 

vírus da influenza é 
transmitido de pes-
soa a pessoa princi-
palmente por meio 
da tosse ou espirro 
e de contato com 

secreções respira-
tórias de pessoas 

infectadas”

(31) 
9142-4420
8794-9936

Foto: Divulgação
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Mário Marra 
comentarista das rádios Globo e CBN em Belo Horizonte e 

Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia

Mário Marra
A mudança de 

arbitragem em Minas
CONFIRA A TABELA DO 2º TURNO DO BRASILEIRÃO 2010

 1ª rodada
 São Paulo x Flamengo
 Santos x Botafogo
 Vasco x Atlético/MG
 Fluminense x Ceará
 Grêmio Prudente x Avai
 Cruzeiro x Internacional
 Grêmio x Atlético/GO
 Goiás x Guarani
 Vitória x Palmeiras
 Atlético/PR x Corinthians
 2ª rodada
 Corinthians x Grêmio
 Palmeiras x Vasco
 Flamengo x Vitória
 Botafogo x  São Paulo
 Guarani x Atlético/PR
 Atlético/MG x Grêmio Prudente
 Internacional x Goiás
 Atlético/GO x Fluminense
 Ceará x Santos
 Avai x Cruzeiro
 3ª rodada
 São Paulo x Internacional
 Santos x Atlético/GO
 Vasco x Avai
 Fluminense x Corinthians
 Grêmio Prudente x Flamengo
 Cruzeiro x Guarani
 Grêmio x Palmeiras
 Goiás x Botafogo
 Vitória x Ceará
 Atlético/PR x Atlético/MG
 4ª rodada
 Corinthians x Grêmio Prudente
 Palmeiras x  São Paulo
 Flamengo x Fluminense
 Botafogo x Cruzeiro
 Guarani x Santos
 Atlético/MG x Vitória
 Internacional x Vasco
 Atlético/GO x Atlético/PR
 Ceará x Goiás
 Avai x Grêmio
 5ª rodada
 São Paulo x Guarani
 Santos x Corinthians
 Vasco x Botafogo
 Fluminense x Atlético/MG
 Grêmio Prudente x Palmeiras
 Cruzeiro x Ceará
 Grêmio x Flamengo
 Goiás x Atlético/GO
 Vitória x Avai
 Atlético/PR x Internacional
 6ª rodada
 São Paulo x Goiás
 Santos x Cruzeiro
 Flamengo x Palmeiras
 Botafogo x Atlético/PR
 Guarani x Vasco
 Atlético/MG x Grêmio
 Internacional x Corinthians
 Atlético/GO x Grêmio Prudente
 Vitória x Fluminense
 Avai x Ceará
 7ª rodada
 Corinthians x Botafogo
 Palmeiras x Internacional
 Vasco x Santos

 Fluminense x Avai
 Grêmio Prudente x Guarani
 Cruzeiro x Atlético/GO
 Grêmio x  São Paulo
 Goiás x Flamengo
 Ceará x Atlético/MG
 Atlético/PR x Vitória
 8ª rodada
 Corinthians x Ceará
 Santos x Palmeiras
 Vasco x Goiás
 Botafogo x Flamengo
 Grêmio Prudente x Fluminense
 Cruzeiro x Atlético/PR
 Internacional x Guarani
 Atlético/GO x Atlético/MG
 Vitória x Grêmio
 Avai x  São Paulo
 9ª rodada
 São Paulo x Vitória
 Palmeiras x Avai
 Flamengo x Atlético/GO
 Fluminense x Santos
 Guarani x Botafogo
 Atlético/MG x Corinthians
 Grêmio x Grêmio Prudente
 Goiás x Cruzeiro
 Ceará x Internacional
 Atlético/PR x Vasco
 10ª rodada
 Corinthians x Atlético/GO
 Santos x Atlético/PR
 Vasco x Grêmio
 Botafogo x Palmeiras
 Grêmio Prudente x  São Paulo
 Cruzeiro x Fluminense
 Internacional x Atlético/MG
 Goiás x Vitória
 Ceará x Guarani
 Avai x Flamengo
 11ª rodada
 São Paulo x Santos
 Palmeiras x Ceará
 Flamengo x Internacional
 Fluminense x Botafogo
 Guarani x Corinthians
 Atlético/MG x Avai
 Grêmio x Cruzeiro
 Atlético/GO x Vasco
 Vitória x Grêmio Prudente
 Atlético/PR x Goiás
 12ª rodada
 Corinthians x Palmeiras
 Santos x Grêmio Prudente
 Vasco x Flamengo
 Botafogo x Vitória
 Guarani x Atlético/GO
 Cruzeiro x Atlético/MG
 Grêmio x Internacional
 Goiás x Avai
 Ceará x  São Paulo
 Atlético/PR x Fluminense
 13ª rodada
 São Paulo x Atlético/PR
 Palmeiras x Goiás
 Flamengo x Corinthians
 Fluminense x Grêmio
 Grêmio Prudente x Cruzeiro
 Atlético/MG x Botafogo
 Internacional x Santos

 Atlético/GO x Ceará
 Vitória x Vasco
 Avai x Guarani
 14ª rodada
 Corinthians x Avai
 Santos x Vitória
 Vasco x Grêmio Prudente
 Botafogo x Atlético/GO
 Guarani x Atlético/MG
 Cruzeiro x  São Paulo
 Internacional x Fluminense
 Goiás x Grêmio
 Ceará x Flamengo
 Atlético/PR x Palmeiras
 15ª rodada
 São Paulo x Corinthians
 Palmeiras x Guarani
 Flamengo x Atlético/PR
 Fluminense x Vasco
 Grêmio Prudente x Goiás
 Atlético/MG x Santos
 Grêmio x Ceará
 Atlético/GO x Internacional
 Vitória x Cruzeiro
 Avai x Botafogo
 16ª rodada
 Corinthians x Cruzeiro
 Santos x Grêmio
 Vasco x  São Paulo
 Fluminense x Goiás
 Guarani x Vitória
 Atlético/MG x Flamengo
 Internacional x Avai
 Atlético/GO x Palmeiras
 Ceará x Botafogo
 Atlético/PR x Grêmio Prudente
 17ª rodada
 São Paulo x Fluminense
 Palmeiras x Atlético/MG
 Flamengo x Guarani
 Botafogo x Internacional
 Grêmio Prudente x Ceará
 Cruzeiro x Vasco
 Grêmio x Atlético/PR
 Goiás x Santos
 Vitória x Corinthians
 Avai x Atlético/GO
 18ª rodada
 Corinthians x Vasco
 Palmeiras x Fluminense
 Flamengo x Cruzeiro
 Botafogo x Grêmio Prudente
 Guarani x Grêmio
 Atlético/MG x Goiás
 Internacional x Vitória
 Atlético/GO x  São Paulo
 Ceará x Atlético/PR
 Avai x Santos
 19ª rodada
 São Paulo x Atlético/MG
 Santos x Flamengo
 Vasco x Ceará
 Fluminense x Guarani
 Grêmio Prudente x Internacional
 Cruzeiro x Palmeiras
 Grêmio x Botafogo
 Goiás x Corinthians
 Vitória x Atlético/GO
 Atlético/PR x Avai

A nova Comissão de Arbitragem da 
Federação Mineira de Futebol vive a afl i-
ção de participar do Estadual e trabalhar 
um processo de renovação no quadro 
de árbitros. As queixas já eram muitas e 
tendem a aumentar a cada dia. Trabalhar 
com a paixão de dirigentes torcedores 
não deve ser nada fácil. Entretanto, a re-
novação é tão nítida que está nos rostos 
dos jovens árbitros. O voto de confi ança 
foi dado. Os rapazes da arbitragem erra-
ram e acertaram, assim como acontecia 
nos anos anteriores e como sempre vai 
haver. 

Alguns avanços podem ainda não dar 
resultados práticos, no entanto, são avan-
ços e merecem elogio. O fato de árbitros 
aprimorarem os testes e melhorarem o 
preparo físico, determina uma precisão 
maior em campo. Outro ponto que foi 
melhorado é o fato de os árbitros se con-
centrarem antes das principais partidas. 
Porém, quando as concentrações são rea-
lizadas apenas para os jogos de Atlético e 
Cruzeiro a coisa já muda de fi gura e passa 
a impressão de que os gigantes da Capital 
merecem mais que os outros. 

A mudança se fazia necessária, entre-
tanto, não é possível perder a oportuni-
dade de mudar e sepultar o que havia de 
errado. Proporcionar regalias para apenas 
os jogos de Atlético e Cruzeiro mostra 
claramente contra quem não podem ocor-
rer erros. 


