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Hora de recomeçar

Prefeitura reabre as portas e, aos poucos,
Calixto coloca ordem na casa
Página 3
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EDITORIAL
2013 chegou
Iniciamos um novo ano, um
novo ciclo. Para muitos, tempo
de renovar as esperanças, buscar os objetivos, e, sobretudo,
alcançá-los da melhor maneira
possível.
O ano também é “novo” para
os “novos” governantes de Santa Luzia. A cidade que continua
suja e mal cuidada virou notícia
negativa país afora. Foi, inclusive, mostrada em rede nacional por causa do lixo que tomou
conta das ruas, esquinas, passeios, rotatórias, etc.
A esperança dos moradores
é de dias melhores para todos.
O novo prefeito, experiente que
é, sabe bem do grande desafio
que tem pela frente. Mas como
é administrador, e não é “marinheiro de primeira viagem”, a
expectativa é que Calixto consiga colocar a cidade nos eixos
novamente em um curto espaço
de tempo.
Os dezessete vereadores terão que mostrar também muito
trabalho, disposição e força de
vontade, porque a cidade necessita de muita obra. A expectativa é de que as indicações sejam
relevantes para a população que
clama por melhorias em diversas áreas.
Enfim, o ano é novo, os problemas são velhos conhecidos,
mas a esperança foi renovada, e
todos sonham com dias melhores em Santa Luzia. E nós, do
VIROU NOTÍCIA, também esperamos publicar, ao longo desse novo ano, boas notícias para
a população luziense.
Bem vindo, 2013!

Inscrições para o ProUni
vão até o dia 21 deste mês
As inscrições para o processo
seletivo do Programa Universidade
para Todos (ProUni) foram abertas
no dia 17 de janeiro. De acordo com
edital as inscrições serão feitas em
uma única etapa e exclusivamente pela internet. O prazo vai até as
23h59 de 21 de janeiro. O endereço
é o www.siteprouni.mec.gov.br
O processo seletivo será constituído de duas chamadas. Os resultados
dos estudantes pré-selecionados estarão disponíveis no portal do ProUni na internet no dia 24 de janeiro,
para a primeira chamada e no dia 8
de fevereiro, para segunda.
O estudante pré-selecionado deve observar os prazos para comparecer à instituição de ensino superior
em que pretende fazer seu curso. É
para que sejam conferidas as informações prestadas na ficha de inscrição. No caso da primeira chamada, a
conferência vai de 24 a 31 de janeiro.
Na segunda chamada, de 8 a 19 de
fevereiro.
Os candidatos não selecionados
podem ter uma segunda chance, por
meio da lista de espera. Para participar, o estudante deve manifestar
interesse no portal do programa nos
dias 24 e 25 de fevereiro. A lista terá
duas chamadas, uma no dia 28 de fevereiro e outra em 8 de março.
Criado em 2004, o ProUni concede bolsas de estudo integral e parcial
em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior. Dados do Ministério da Educação indicam que o ProUni atendeu,
desde sua criação até o processo seletivo do segundo semestre de 2012,
a mais de 1 milhão de estudantes,
sendo 67% com bolsa integral.
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OPORTUNIDADE
Vende-se lote no bairro Liberdade
Área de 252 m², Ótima localização!
Bairro com água, luz, asfalto, esgoto.
R$ 35 mil + prestações de R$ 623
Contato: 9211-2678
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Prefeitura reabre as portas
Secretarias e vários setores já estão em pleno funcionamento

Fotos: Wanderson Carneiro

SUA NOVA OPÇÃO EM

D

epois que assumiu a
Prefeitura de Santa
Luzia, pela segunda vez, o prefeito Carlos Calixto, (PSB), literalmente fechou as
portas do Centro Administrativo,
alegando que haviam várias irregularidades deixadas pelo seu
antecessor. Após duas semanas de
trabalho intenso, a prefeitura reabriu as portas para o público na
última segunda feira, 14.
De acordo com a assessoria de
imprensa, os setores: jurídico, tributos, contabilidade, financeiro, RH,
obras, transporte, dentre outros já
estão em pleno funcionamento. A secretaria de Educação está funcionamento apenas internamente. Ainda
segundo a assessoria, na saúde estão
funcionando os P.A´s São Benedito
e sede, a farmácia, a Saúde Mental e
os Postos de Saúde dos bairros Bom
Jesus e Palmital.

A prefeitura garantiu ainda que
os outros vinte postos de saúde estão sendo reativados de acordo com
as contratações. Está sendo oferecido para os médicos R$ 1 mil por
plantão de 12 horas, mas ainda assim
tem encontrado dificuldades para a
contratação dos profissionais.

Prefeito Carlos Calixto
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Contatos para shows
(31) 8733-1974
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4

GERAL

Ano 3 - Edição 72 15/1/2013 a 31/1/2013

Telefonia e bancos lideram ranking de
reclamações nos procons em 2012
Oi e Itaú receberam maior número de reclamações

O

s Procons integrados
ao Sistema Nacional de
Informações de Defesa
do Consumidor (Sindec) atenderam
2,03 milhões de consumidores em
2012. O número representa um aumento de 19,7% em relação ao 1,6
milhão atendido no ano anterior, de
acordo com balanço divulgado na
última quarta-feira pelo Ministério
da Justiça (MJ). Entre os setores, o
que mais registrou reclamações foi
o financeiro (banco comercial, cartão de crédito, financeira e cartão de
loja), com 23,85%. Ele é seguido
pelas empresas de telecomunicações
(telefonia celular, telefonia fixa, TV
por assinatura e internet), cujas queixas saltaram de 17,46% em 2011 pra
21,7% do total em 2012.
Entre os assuntos mais reclamados pelos consumidores no ano passado, registrados pelo banco de dados nacional do MJ, estão telefonia
celular (9,17%), banco comercial
(9,02%), cartão de crédito (8,23%),
telefonia fixa (6,68%) e financeira

(5,17%). De acordo com a publicação, a Oi lidera o ranking de reclamações, com 120.374 demandas.
Em seguida, estão a Claro-Embratel
(102.682), o grupo Itaú (97.578),
Bradesco (61.257) e Vivo-Telefônica (44.022).
A secretária Nacional do Consumidor, Juliana Pereira, destacou que,
juntos, os setores de telecomunicações, financeiro e de produtos responderam por 61,7% da agenda dos
Procons ao longo de 2012. Por isso,
disse ela, esses segmentos serão prioridades na formulação de políticas
públicas da secretaria este ano.
Ela observou ainda que 52,97%
das pessoas que procuram os Procons são mulheres. Em outra análise, 16,2% são idosos. Segundo
a secretária, diante do envelhecimento acelerado da população
brasileira, esses dados chamaram
a atenção.
- Hoje, existem produtos, pacotes
turísticos, crédito e vários serviços
sendo disponibilizados para o idoso.

E a pesquisa mostra que o idoso tem
procurado os órgãos. Abre a possibilidade para trabalharmos com política de conscientização, formação
para essa faixa etária, que, às vezes,
é até mais vulnerável - considerou.
Os principais problemas enfren-

tados foram relativos a cobranças
indevidas, ofertas de produtos e
serviços, problemas com contrato e
qualidade de produtos.
O boletim reúne os atendimentos
realizados pelos Procons integrados
ao sistema em 292 cidades brasileiras.

Confira a lista nacional das mais
reclamadas, segundo o Sindec
Oi - 120.374 queixas
Claro-Embratel - 102.682
Itaú - 97.578
Bradesco - 61.257
Vivo-Telefônica - 44.022
Sky - 33.520
Tim-Intelig - 32.286
Ponto Frio-Casas Bahia - 28.531
Ricardo Eletro-Insinuante, City Lar e Eletro Shopping - 26.808
Banco do Brasil - 23.692
BV Financeira - 22.019
Banco BMG - 20.488
Caixa - 19.343
B2W-Submarino-Shop Time- Americanas.com - 16.708
Net - 16.501
HSBC - 14.167
Carrefour - 13.495
Credicard Citibank - 12.253
Magazine Luiza - 10.285
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Reajuste do preço da gasolina
deve ficar entre 7% e 9%
O governo já prepara um reajuste
para os preços da gasolina e do óleo
diesel. Segundo técnicos da equipe
econômica, o reajuste da gasolina
pode ficar entre 7% e 9%, o percentual de defasagem nos preços do produto. A alta do diesel ficaria em cerca
de 4%.
O aumento do preço da gasolina
ficará abaixo dos 15% que vêm sendo pedidos pela Petrobras. Isso porque o governo tem grande preocupação com o impacto que o aumento
pode ter sobre os índices de preços.
A estatal do petróleo vinha pressionando por um reajuste no valor do
combustível desde o ano passado,
mas o Banco Central temia o comportamento da inﬂação, que acabou
fechando o ano em 5,84%.

Arte para todos
Cidade conta com posto móvel para compra de ingressos da
campanha de popularização do teatro

O

s habitantes de Santa
Luzia têm mais uma
opção para comprar
os ingressos dos espetáculos da
Campanha de Popularização do
Teatro e da Dança. A organização
do evento montou um posto móvel
que funciona às quartas-feiras, das

10h às 17h. O endereço é Rua Davis Dany Viana, 117, em frente à
antiga rodoviária, na Parte Alta da
cidade. Os valores da entrada vão
de R$5,00 a R$12,00.
A programação completa está
disponível no site www.sinparc.
com.br

Anuncie Aqui

9142 4420 ou 8794 9936
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SEM LUGAR
Vários vereadores estão literalmente sem lugar na Câmara. O
número de legisladores aumentou, mas a Casa não comporta
a nova capacidade que passou
de 13 para 17. Os novatos estão sem mesas e cadeiras. Já
tem gente com medo, achando
que vai ﬁcar um bom tempo sem
lugar, ou então, terá que se acomodar nos cantos ou até mesmo
no chão...
ARRUMANDO A CASA
O novo prefeito Calixto encontrou muita desordem na prefeitura. Há rumores, inclusive que
o Chefe do Executivo ﬁcou horrorizado com o que achou por
lá: muita bagunça, setores sem
equipamentos e o mais grave:
um rompo nos cofres públicos
e muita dívida a pagar herdada
do Dr. Gilberto.
NA EXPECTATIVA
Muita gente que trabalhou na
prefeitura na administração
passada aguarda com ansiedade a possibilidade de ser recontratada pelo atual prefeito. Calixto já deu mostras de que, caso
o proﬁssional seja técnico e bom
de serviço, poderá sim, ter uma
nova oportunidade na prefeitura. Enquanto isso, muita gente
tem, inclusive, se oferecido para
voltar. A expectativa de alguns é
enorme.
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A vereadora Emília Alves e o advogado Francisco
Massara Gabrich

O casal Dezinho e Paula Seibert

As amiga Luiza e Izabella
Foto: Wanderson Carneiro

Os primos - Luíza, Camila, Larissa, Thaís, Gustavo, Gabriela e Bruna

As amigas Isabela e Marcele - durante Formatura na Escola Municipal Dona Quita.

O casal - Valquíria e Edmar Marcelino - que no
próximo dia 27 completa 29 anos de matrimônio

Visite nosso site:
www.bomapore.com.br
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Novidade no Espaço de
Beleza Paula Seibert
Além da ampliação do centro de beleza, noivas já podem contar com
serviço personalizado
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NOTA 10
Para o novo prefeito calixto que arregaçou as mangas
e já começou a mostrar a que
veio. Sorte a ele, a vice, Roselí
e a toda equipe.

O

Espaço de Beleza Paula Seibert inova mais
uma vez e oferece às
clientes o “Dia da Noiva” com
muito conforto e requinte. Há dezessete anos no mercado, o Espaço, que tem à frente a proprietária
Paula, e que oferece aos clientes
conforto, qualidade, além dos melhores produto e profissionais qualificados está em busca constante
de novidades.
As clientes podem contar também com limpeza de pele, massagens redutoras e relaxantes e manicures que realizam decorações nas
unhas.

NOTA 0
Para o ex prefeito e parte de
sua equipe que, literalmente,
“limparam” vários setores da prefeitura. em algumas secretarias
vários equipamentos sumiram.
Absurdo!

O Espaço Paula Seibert fica na Praça Valdemar Augusto dos Santos, 961, bairro Bela Vista.
O horário de funcionamento é de terça a sábado, de 8h às 20h. Mais informações: 3642-6391

ANUNCIE: 8794.9936 OU 9142.4420
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Mário Marra

o Que MeSSI TeM NoS eNSINADo
Os prêmios parecem ter mais valor quando
quem recebe é uma pessoa diferente.
O quarto título de melhor do mundo, recebido por Messi, ganhou mais destaque por
Messi ser o que é.
Óbvio que ele faz coisas que os outros não
fazem e atinge números que os outros não
atingiram.
Mas Messi não é o astro inalcançável, o
ser supremo, a máscara sem sal.
As marcas alcançadas, as jogadas ou os

prêmios se curvam e ele honra a cada um.
Messi conquista medalhas, troféus e destaque e trata premiações como premiações,
medalhas como medalhas.
Ele, por agir como age, eleva o valor do
troféu – dignifica.
Ele não se esconde atrás do brilho.
Ele não transforma o troféu em escudo.
A timidez e a gentileza parecem querem
continuar a parceria de sucesso com ele.
Ele, seguro de seu conceito, foge da os-

tentação e se aproxima de todos nós quando
declara que o filho é o maior presente.
Um mito parece ser feito de conquistas e
de histórias.
Prefiro os humanos vencedores, feitos de
reconhecimento, luta e crescimento.
Parabéns, Messi.
Obrigado, Messi.

Mário Marra
comentarista da rádio CBN São Paulo e
Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia

Estamos contratando vendedor do ramo automotivo:
Pneus, rodas e peças.

ANUNCIE: 8794.9936 OU 9142.4420

