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Tolerância Zero
Além do bafômetro, agentes
terão mais uma série de
procedimentos que podem
provar que motoristas
estão com a capacidade
psicomotora alterada.
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Santa Luzia
Shopping

Previdência Social
completa 90 anos
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Primeiro shopping center da cidade terá
investimentos em torno de R$ 100 milhões
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Várias ações marcaram a data em Santa
Luzia
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EDITORIAL
Santa Luzia, a
boLa da vez
Uma cidade histórica próxima à capital mineira com enorme potencial de crescimento. A
localização é privilegiada, próxima à Cidade Administrativa, (
sede do governo), aos aeroportos de Confins e da Pampulha,
com três vias de acesso: MG
10, MG 20 e BR 381.Terceiro polo industrial da RMBH e
13º. Lugar entre as cidades mais
populosas do Estado. Mas como em toda e qualquer cidade
de médio a grande porte, Santa
Luzia enfrenta problemas na segurança pública, na saúde, infraestrutura, transporte coletivo,
etc. Mesmo assim, a cidade é
considerada por muitos (inclusive políticos e empresários) a
“Bola da Vez”. Comenta-se que
nos próximos anos vai crescer e
muito, aumentando, consequentemente, as possibilidades nas
mais diversas áreas.
Além das indústrias e do comércio local, que tem se tornado
cada vez mais forte, a cidade
tem potencial de crescer ainda
mais. Prova disso é o Santa Luzia Shopping que está chegando
como o maior empreendimento
da cidade.
Tomara que os políticos busquem recursos para fomentar tal
crescimento e atrair mais investimentos. Potencial tem, mas é
necessário também ter boa vontade e fazer acontecer.

Bolinha Pneus entrega prêmios
aos ganhadores de promoção
Durante todo o mês de dezembro, clientes do ‘Bolinha Pneus’
participaram da promoção de fim de ano. Confira os ganhadores:

Fotos: Divulgação

SUA NOVA OPÇÃO EM S
Gerônimo Fernandes – CD Player

CNPJ 11.064.322/0001-10
Endereço: Rua E, 87 - Bairro Duquesa I
Santa Luzia - MG - CEP: 33170-300
www.jornalvirounoticia.com.br
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AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO-MG, torna público que realizará
Processo Licitatório Nº 013-PMSR/2012 na Modalidade Pregão Presencial nº 005-PMSR/2012. Tipo:
Menor preço por item. Objeto: Aquisição parcelada de
combustíveis, óleos e lubrificantes para abastecimento
da Frota Municipal e Terceirizada. Data da Abertura:
01/02/2013, às 09:00h. O edital e seus anexos estarão
à disposição para serem retirados na sede da Prefeitura
Municipal de Santana do Riacho, situado a Rua Alfredo
Domingos de Melo, nº 44, Centro, Santana do Riacho
MG. Será cobrada a taxa de R$ 20,00(vinte reais) mais
taxa de expediente para emissão de DAM. Somente
após pagamento e apresentação do DAM devidamente
autenticado será disponibilizado o referido Edital. Informações com a CPL: (31) 3718-6127
AVISO DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO-MG,
torna público que realizará Processo Licitatório. nº
015-PMSR/2013 na Modalidade Pregão Presencial
nº 006-PMSR/2013. Tipo: Menor preço Unitário.
Objeto: Contratação de empresa para locação de
Caminhão dotado de caçamba coletora compactadora, com capacidade mínima para 12m3 com motorista, despesas com combustíveis e manutenção de caixa, diferencial e motor por conta da contratada, para
a prestação de serviços de coleta dos resíduos sólidos
e urbanos no Município de Santana do Riacho Data
da Abertura: 01/02/2013, às 14h00min.
O edital e seus anexos estarão à disposição para
serem retirados na sede da Prefeitura Municipal de
Santana do Riacho, situado a Rua Alfredo Domingos
de Melo, nº 44, Centro, Santana do Riacho MG.
Será cobrada a taxa de R$ 20,00(vinte reais) mais
taxa de expediente para emissão de DAM.
Somente após pagamento e apresentação do DAM
devidamente autenticado será disponibilizado o referido Edital. Informações com a CPL: (31) 37186127

Contatos para shows
(31) 8733-1974
EXPEDIENTE
Jornal Virou Notícia LTDA

Gestal Carvalho – Jogo de rodas

Diretor Geral:
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Projeto gráfico, diagramação e impressão:
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Nova Lei Seca
E

Tolerância Zero para bêbados ao volante

m resolução publicada no
Diário Oficial da União,
o Conselho Nacional de
Trânsito (Contran) estabelece que a
fiscalização do uso de álcool pelos
motoristas ou de substâncias psicoativas que determinem dependência
deve ser feita pelas autoridades de
trânsito em “procedimento operacional rotineiro”. A Resolução 432
inclui os procedimentos de fiscalização.
De acordo com a medida – em
vigor desde dezembro de 2012 –, a
alteração da capacidade psicomotora do motorista será confirmada pelo
agente fiscalizador por, pelo menos,
um dos seguintes procedimentos:

Foto: Divulgação

exame de sangue, exames realizados por laboratórios especializados
indicados pelo órgão ou entidade de
trânsito competente e teste do bafômetro, entre outros.
A confirmação do estado alterado
do condutor poderá ser feita também
por prova testemunhal do fiscalizador. Entretanto, a resolução determina que o teste do bafômetro deve ser
a prioridade dos fiscais. Além disso,
se houver comprovação de embriaguez pelo bafômetro ou encaminhamento do condutor para a realização
de exame de sangue, não será necessário aguardar o resultado dos exames para a autuação administrativa,
com multa de quase R$ 2 mil.

WWW.TWITTER.COM/VIROUNOTICIA
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Santa Luzia Shopping
Primeiro shopping center da cidade terá investimentos em torno de R$ 100 milhões

R

epresentantes do primeiro empreendimento
comercial de grande
porte de Santa Luzia estiveram reunidos juntamente com lojistas e empresários da cidade na noite do último dia 31. Na oportunidade, foram
distribuídos materiais informativos,
apresentação da planta, além de
exibição de um vídeo sobre como
será o shopping.
Denize de Oliveira, assessora
jurídica da Construtora Araújo Lima foi quem apresentou ao público
presente um vídeo de como será o
shopping e falou também das vantagens dos lojistas em adquirir lojas
no empreendimento. “Nosso obje-

tivo é adequar e oferecer o melhor do shopping, até mesmo sobre reponto das lojas para os empresários formas. Será uma consultoria com
de Santa Luzia. É uma grande opor- o objetivo de orientar os lojistas,
tunidade. O Shopping é o caminho afinal de contas, o shopping precisa
do comércio, por uma série de fato- deles”, concluiu.
Para Lindomar Ribeiro, sócio
res que sabemos, como segurança,
proprietário da Maconforto e comodidade”. Denize também
“Significa, na prática, lu Magazine, uma
das lojas mais tradiressaltou os serviços
que os olhos de fora escionais da cidade, a
que serão oferecidos
tão voltados para Santa
implantação do shoaos lojistas. “Nós esLuzia”
tamos tendo cuidado
Lindomar Ribeiro pping é positiva. “O
shopping vindo para
de criar um grupo
composto por profissionais pron- Santa Luzia acaba trazendo mais
tos para orientar os lojistas desde a investimentos para a cidade. Nosso
fase de montagem, cursos, passan- interesse é de investir nesse empredo pela gestão financeira, de como endimento. Significa, na prática,
proceder durante o funcionamento que os olhos de fora estão voltados

para Santa Luzia. Outros empreendimentos podem surgir aqui, e isso
é muito positivo”, garantiu.
O início das obras, segundo a
construtora, está previsto para o
início de março deste ano e a conclusão em setembro de 2014.
O Santa Luzia Shopping terá
dois pisos e contará com hipermercado, 135 lojas satélites, 5 lojas âncoras, 5 salas de cinema, 15
restaurantes, além de praça de alimentação com capacidade para 650
pessoas.
O stand de vendas está aberto,
de segunda a sexta feira, de 10h
às 18h no Shopping Village Mall.
Mais informações: 3642-9119.
Fotos: Wanderson Carneiro
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Previdência Social completa 90 anos
Várias ações marcaram a data em Santa Luzia

Fotos: Wanderson Carneiro

Previdência Social aca- institutos de aposentadoria e pensões
ba de completar 90 anos. (os IAPs), divididos por classe de
Efetivamente, em 24 de trabalhadores (bancários, comerciájaneiro de 1923, foi sancionado o De- rios, industriários, etc. Em 1966, os
creto 4.682, popuIAPs foram aglutilarmente chamado
nados em um só, o
“
É
uma
data
importante
e
relede Lei Eloy ChaInstituto Nacional
ves, instituindo em vante. Somos responsáveis pela de Previdência Somanutenção da estabilidade
cada uma das emcial, o velho INPS,
social
em
diversos
municípios
do
presas de estrada
alterado
onze
Brasil”
de ferro existentes
anos depois com
Elizabeth Matias da Silva
no Brasil uma caio surgimento do
xa de aposentadoria e pensões para SINPAS e, outros onze anos depois,
os respectivos empregados.
com a Constituição de 1988, origiEstava, assim, sacramentada a nando o Sistema de Seguridade Socobertura a este contingente inicial cial, hoje vigente. Este sistema conta
específico, um piloto cuja propaga- hoje com cerca de 30 milhões de seção fez com que se constituíssem, gurados, aposentados e pensionistas,
já na década seguinte, os diversos aos quais se juntam outros milhões

A

de segurados contribuintes.
De acordo com dados do Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), o Brasil tem 16.882.923
de aposentados e mais de 10 milhões deles - 63,85% - ganham um
salário mínimo. A renda média dos
aposentados chega a R$ 966,41.
Comemoração em Santa Luzia
O Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) de Santa Luzia realizou na última quinta, (24), um
evento que contou com palestras,
distribuição de cartilhas, sorteios de
brindes para os pensionistas.
A coordenadora do Programa de
Educação Previdenciária, Elizabeth
Matias da Silva, disse que os 90 anos
da previdência é um marco histórico.
“É uma data importante e relevante.
Somos responsáveis pela manutenção da estabilidade social em diversos municípios do Brasil. Ao longo
dos anos, vale destacar a grande conquista que foi acabar com as filas,
através da central de atendimento,
desde 1996”, disse. A agência da
Previdência Social em Santa Luzia,
que fica na Rua Dr. Francisco Viana,

A coordenadora do Programa de
Educação Previdenciária, Elizabeth
Matias da Silva

63, no bairro Esplanada, atende, em
média, por mês, 2.700 segurados de
Santa Luzia, Jaboticatubas e Taquaraçu de Minas.
Os segurados que desejarem atendimento na agência podem agendar
hora pela Central 135.
A ligação é gratuita, se feita de
telefone fixo, e tem preço de ligação
local no caso de celular. A Central
funciona de segunda-feira a sábado,
das 7h às 22h. A marcação de atendimento também pode ser feita pelo
Portal da Previdência, no endereço
eletrônico www.previdencia.gov.br
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Cláudio Marques e Denize de Oliveira - representantes do Santa Luzia Shopping

Gustavo Marques e Luiza Sara durante evento
de apresentação do Santa Luzia Shopping

Ângelo Agostinho, Valdemar Das Neves, Ilário
Coelho e Arnaldo Barbosa

Myllene Pereira comemorando 3 aninhos com
os pais, Andréa e Claudinei

Elizabeth Matias ,Clarise Barbosa e Janaína de
Souza - durante comemoração dos 90 anos da
Previdência Social

Formandos do 9º ano da Escola Municipal Dona
Quita

Visite nosso site:
www.bomapore.com.br
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Santa Luzia está nos planos NOTA 10
de expansão da Love Brands
Cidade entra na rota por ter grande potencial de crescimento
ede de franquias formada por três marcas:
Balonè, (acessórios femininos), Puket (meia, lingerie,
pijama) e Imaginarium (presentes),
que se uniram, num mesmo espaço, para atender uma demanda de
mercado: variedade e qualidade de
produto em praças com até 200 mil
habitantes.
O objetivo da parceria entre
as marcas é atrair empreendedores
com capacidade de investimento limitado que buscam segurança para
investir em marcas líderes nos seus
segmentos e viabilizar a abertura de
lojas em municípios com população
acima de 50 mil habitantes e que
não possuam shopping centers.
O grande diferencial da Love
Brands é um varejo de presentes,
bijuterias, acessórios, moda sleepwear e underwear em um só lugar,
no qual os consumidores encontra-

Foto: Divulgação

R

Para os corais de música
da cidade, que mesmo com
toda a dificuldade e pouco
incentivo e investimento do
empresariado local, mantêm
com profissionalismo e paixão as atividades.

NOTA 0
Para o Supermercado
Oruam, na Avenida Brasília,
no São Benedito, que desrespeita a lei e coloca caixas de
plástico em frente ao estabelecimento para marcar vagas.

rão o presente perfeito para qualquer ocasião.
Para 2013, a Love Brands tem
como meta abrir 20 lojas. A expansão prevê abertura de novas lojas
em cidades situadas no estado de
Minas Gerais, considerado estratégico para a empresa.

Balonè
A Balonè é a mais nova marca
do Grupo Ornatus no segmento de
acessórios. Criada em 2007 como
uma extensão da Morana Club, a
Balonè conquistou sua própria identidade e hoje já conta com mais de
25 lojas. A marca atua no segmento de acessórios e tem como público alvo mulheres, que possuem um
comportamento de consumo jovem,
que gostam de moda, de ousar e de
serem irreverentes.
Puket
A rede possui atualmente 92 lojas
franqueadas, estrategicamente instaladas nos principais shoppings e cidades brasileiras. Em 2011, a Puket foi
premiada pela Alshop, ABF-Retail
Design Institute e, por unanimidade,
foi o destaque de melhor projeto do
ano pela inauguração do novo conceito de loja no Shopping Villa Lobos, em São Paulo. Pelo sétimo ano
consecutivo, a marca recebeu, ainda,
o Selo de Excelência da Associação
Brasileira de Franchising.

Imaginarium
A Imaginarium se consolidou no mercado como gestora
de marcas, logística, criadora de
grandes idéias e produtos, além
de ser reconhecida, nacional e internacionalmente, por antecipar
conceitos e tendências em produtos para casa, uso pessoal, eletrônicos, moda e presentes, sempre
com o fundesign característico da
marca.
O Grupo Imaginarium encontra-se em grande momento de expansão. Fechou 2011 em 110 milhões
e registrou crescimento de 22% em
relação a 2010. A marca contabiliza
117 operações no país: 98 lojas, 19
quiosques e 600 pontos multimarcas em todo o Brasil.
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Mário Marra

Paixão inteLigente PeLo futeboL
Fico um pouco incomodado quando percebo que
alguns torcedores procuram não pensar e tratam seus
times com fé cega, acima do sagrado.
Torcer é lindo, mas pensar é básico dos humanos.
Nos tatames das redes sociais são desferidas agressões não só ao ser humano, mas especialmente a uma
ideia de sociedade minimamente inteligente.
Basta criticar um atacante, uma postura do presidente, uma contratação ou uma nova camisa e a legião
de fiéis esquece o conteúdo e, teclas e armas na mão,
passam a defender cegamente seu time/partido.
No dia a dia fazemos piada de nossa condição financeira, de nossa barriga saliente, de nossos erros,
distrações e até mesmo de nossa saúde. No entanto,
experimente criticar com uma pitada de humor algum

vacilo do goleiro titular ou algum erro administrativo
do clube venerado.
A razão não precisa estar tão distante da paixão
pelo clube.
É possível ser um apaixonado e entender que aquele lateralzinho não merece vestir a camisa do seu clube.
É possível usar regras básicas de boa educação e
entender que o seu presidente erra e repete erros quando vai ao mercado da bola.
Futebol não é apenas um jogo de onze caras contra
outros onze, mas também não é uma guerra de desprovidos de inteligência.
É mesmo necessário ser brasileiro e odiar argentinos?

É mesmo proibido usar verde, vermelho ou azul?
Pedir um pouco de pensamento lógico não poderia
e não deveria ser algo tão inatingível.
É pensando, se mobilizando e usando a inteligência que seu clube pode tomar o caminho das vitória.
Defender amalucadamente pode servir como força
contrária.
Será mesmo que seu clube presica de zumbis organizados?
Não seria melhor se ao invés da agressividade os
torcedores usassem a força para dar ideias?
Parece incrível, mas inteligência e futebol são
compatíveis.

Mário Marra

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

