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EDITORIAL
Acabou a desculpa

A partir do mês de abril a popu-
lação de Santa Luzia poderá acom-
panhar de perto as atividades dos 
parlamentares da cidade. Os verea-
dores aprovaram a mudança no ho-
rário das reuniões na Câmara, que 
passa de 14h para as 19h. 

Com a alteração, os vereadores 
acreditam que a sociedade luziense 
poderá presenciar os trabalhos, e 
até mesmo entender como funcio-
na aquela Casa, o que cada político 
pode e o que não pode fazer, enfim, 
será uma ótima oportunidade, por-
que não, de “fiscalizar” os políticos 
que foram eleitos com o voto direto 
do povo. 

Agora não tem mais desculpa, 
cabe à população comparecer, e, 
mais do que simplesmente assistir 
às reuniões, fazer valer o voto con-
fiado em cada um dos dezessete ve-
readores. É melhor acompanhar de 
perto para depois não lamentar e 
sair dizendo por ai que jogou o voto 
fora. Faça valer seu papel de cida-
dão. Compareça, acompanhe, cobre, 
fiscalize, exija seus direitos, os ve-
readores fizeram a parte deles, faça 
você a sua.
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Câmara aprova mudança 
no horário das reuniões

Por quinze votos favoráveis e apenas um contra, alteração vale a 
partir de Abril

Sete da noite. Este será o 
novo horário das reuni-
ões na Câmara Munici-

pal de Santa Luzia a partir de abril.
Aprovado em segunda vota-

ção no dia 12 de março, por quin-
ze votos favoráveis e apenas um 
contra, o projeto de Resolução 
nr. 001/2013, de autoria da Mesa 
Diretora e iniciativa do vereador 
Carlos Murta (PDT), que altera a 
redação do Artigo 1º. da Resolução 
03/2001 que altera o artigo 122 do 
Regimento Interno e define o horá-
rio das reuniões para as 19h.

Para o presiden-
te da Casa, verea-
dor Pedro de Teco 
(PTC), a mudança 
no horário vai pro-
piciar  uma aproxi-
mação maior entre 
os agentes políticos 
e a população. “Era 
necessário criar alternativas insti-
tucionais para que a Casa voltasse 
a ter credibilidade. Essa alteração 
está relacionada com a expectati-
va de promover uma melhor inte-
ração entre o poder legislativo e a 
população. Para o presidente, outro 

fator que será positivo é o fato da 
população entender como funciona 
a Câmara. “Também acredito que 

com o novo ho-
rário a sociedade 
poderá não ape-
nas acompanhar 
as reuniões, mas 
compreender a 
efetiva função 
pública de vere-
ador. Aproveito a 

oportunidade para convidar a todos 
para acompanhar de perto as reu-
niões em novo horário a partir de 
abril”, completou.

Voto Contrário
 Apenas o vereador Lacy Dias 

(PSL) foi quem justificou o voto 

contrário. Segundo ele, a mudança 
no horário não irá fazer com que 
a população compareça à Câma-
ra para acompanhar os trabalhos. 
“ Sou contra porque entendo que 
essa mudança não vai traz nenhum 
benefício para a sociedade. Era 
necessário que houvesse um ple-
biscito para saber qual o desejo da 
população em relação a mudança 
do horário.As pessoas que acom-
panham as reuniões são sempre as 
mesmas, ou seja, são eternos can-
didatos a vereador, futuros candi-
datos e servidores do executivo e 
do legislativo”, disparou.

A primeira reunião no novo ho-
rário aprovado acontece a partir do 
dia 02 de abril.

“Essa alteração está relacio-
nada com a expectativa de pro-
mover uma melhor interação 
entre o poder legislativo e a 

população”

Anuncie 
Aqui

9142 4420 
ou 

8794 9936

CIDADE

Pedro de Teco - Presidente da Câmara Lacy Dias foi o único a votar contra

Vereadores aprovam o novo horário

Fotos: Ramon Damásio

Ramon Damásio
www.facebook.com/ramondamasioreporter
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“Não só os comerciantes do 
local, mas a população de um 
modo geral, clamam por mu-

danças urgente”

Todo mundo sabe, lugar de 
atravessar a rua é na fai-
xa de pedestre. Mas em 

Santa Luzia essa regra quase não é 
praticada. O motivo? A falta de ma-
nutenção das faixas de pedestres que 
estão praticamente apagadas devido 
ao desgaste natural e, principalmen-
te, pela falta de manutenção por par-
te da prefeitura e também pela falta 
de hábito das pessoas em usar o lo-
cal correto.

Uma das principais vias da ci-
dade, a avenida Brasília é um dos 
exemplos do descaso do poder pú-
blico com relação ao trânsito e pe-
destres. Nas calçadas, ambulantes 

e lojistas disputam cada centímetro 
do local que deveria ser respeitado, 
conforme previsto em lei, sendo 
destinado única e exclusivamente 
para a circulação de pedestres.

Atravessar a 
avenida é outro 
desafio que requer 
paciência e aten-
ção redobrada. 
Infelizmente mui-
tos pedestres não 
usam a faixa destinada para a traves-
sia. Embora quase que apagadas, lá 
estão elas para garantir a segurança 
de quem quer passar de um lado para 
o outro.

Na Rua do Comércio a situação 
também não é diferente. Pedestres 
contam com a sorte e, às vezes com 
a educação de poucos motoristas que 
diminuem a velocidade e/ou param 

os veículos pa-
ra que as pessoas 
consigam chegar 
ao outro lado da 
movimentada rua 
com segurança.

Existe um pro-
jeto de revitalização, elaborado pela 
administração passada, que prevê 
a mudança de circulação para mão 
única. Na semana passada, o vere-
ador Sérgio Diniz (Ticaca) PTN, 

apresentou uma indicação para mu-
dança na circulação da via. “ Não só 
os comerciantes do local, mas a po-
pulação de um modo geral, clamam 
por mudanças urgente. Ali é quase 
impossível o pedestre transitar com 
tranquilidade e segurança”, disse.

 Mas e a prefeitura, não se pre-
ocupa com a situação? Ou será que 
o prefeito vai lamentar que também 
não tem dinheiro para a manutenção, 
que deveria ser periódica? Enquanto 
isso, a população conta com a sorte 
e espera a boa vontade dos políticos 
para ter, no mínimo, um pouco mais 
de segurança, pelo menos para atra-
vessar as ruas.

Perigo nas ruas
Falta de manutenção coloca em risco a vida de pedestres

CIDADE

...ao longo da avenida várias faixas precisam ser pintadas novamente

...e disputam lugar com os carros

Na Avenida Brasília pedestre atravessa na faixa quase apagada...

Lacy Dias foi o único a votar contra

Ticaca

Pedestres se arriscam para atravessar na rua do Comércio...

Fotos: Wanderson Carneiro
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A insatisfação é geral. A 
revolta e a indignação 
são visíveis na face de 

quem precisa de atendimento médi-
co e busca uma consulta nas unida-
des de saúde do município.

Oito e meia da manhã de quarta 
feira, nossa reportagem chegou ao 
PA Sede e, imediatamente foi abor-
dada por vários moradores revolta-
dos com a demora e o atendimento 
no local. 

Miraní Cavalcanti, mora no 
bairro Asteca e acompanhava o 
irmão que sofre de problemas in-
testinais. “Chegamos aqui às 7h da 
manhã e até agora estamos esperan-
do por atendimento. Falaram que 
não sabem quanto tempo vamos 
esperar. Só tem um médico traba-
lhando”. Nervosa, a dona de casa 
dispara: “Sumiram com a fi cha do 
meu irmão, inclusive com o risco 
cirúrgico, é um absurdo”, disse.

O porteiro José Alcântara, mora 
no Via Colégio, 
estava acompa-
nhando a esposa, 
Carmelinda com 
suspeita de den-
gue. Revoltado, ele lamentou a si-
tuação. “ Chegamos cedo e só man-
daram esperar, mais nada. Isso aqui 
tá complicado, vergonhoso o que os 
políticos fazem com a gente”.

Outra que também aguardava 
atendimento, a auxiliar de limpe-
za Patrícia Antunes, moradora do 
bairro São Benedito, disse que es-
tava na unidade pela segunda vez 
na semana. “ Estive aqui na segun-
da feira, depois de muito tempo 
fui atendida, medicada e liberada. 

Voltei a passar mal, estou com a 
pressão alta, cheguei, fi z a fi cha e 
mandaram aguardar. Nem lugar 
pra gente assentar não tem.Só ve-
jo chegando gente e atender que é 
bom nada”, afi rma.

Dona Luzanira Souza, mora no 
São Cosme e estava com o fi lho 
Alan, de 20 anos. “Passamos pela 
triagem e pediram para esperar pe-
lo atendimento. Tem que ter pa-
ciência, tá difícil demais”. 
A dona de casa aproveitou 
a nossa reportagem para fazer 
outro relato. “O posto do São 
Cosme está fechado, falaram 
que era pra reforma e até 
hoje não fi zeram nada lá. 
Issoé um descaso com o 
povo”, concluiu.

Três dias sem alimentar, 
com forte dor na cabeça, além de 
vômito e diarréia, esta era a situação 
do taxista Carlos Neto de Queiroz, 
morador do São Cosme, com sus-

peita de dengue 
também esperava 
pelo atendimento. 
“O atendimento 
aqui é muito de-

vagar. Só um médico para atender 
esse tanto de gente. O prefeito fe-
chou os postos de saúde há mais de 
três meses e até hoje a situação não 
foi resolvida. Nós merecemos um 
pouco mais de respeito”.

A reportagem deixou o PA e se 
deslocou para o bairro São Cosme. 
Por lá, a situação é bem complicada. A 
sensação é de total abandono. Vidros 
e portas quebradas, o mato alto toma 
conta do posto de saúde localizado na 
Rua Anhanguera, esquina com Potí.

O caos na saúde
Usuários reclamam da demora no atendimento e da falta de médicos

...o mesmo acontece no PA Sede

Desolados, pacientes aguardam atendimento do lado de fora do PA São 
Benedito

No Córrego das Calçadas, moradores aguardam atendimento debaixo do 
sol forte e dividem o espaço com o mato alto

SAÚDE

Recepção lotada no PA São Benedito já virou rotina...

“Sumiram com a fi cha do meu 
irmão, inclusive com o risco ci-

rúrgico, é um absurdo”
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SUA NOVA OPÇÃO EM SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS
SUPER 

PROMOÇÃO

Av. das Indústrias 1011 - Lj 11 -  Vila Olga - Santa Luzia  - MG

A VISTA

BANTAM 250 
SERRALHEIRO

(31) 3641-0003R$ 380,00

O caos na saúde
Usuários reclamam da demora no atendimento e da falta de médicos

Encontramos no local a dona de 
casa Alice de Souza Pinto, de 65 
anos. Ela estava assentada na área 
que seria para receber os pacientes, 
com uma bíblia na mão e cantava 
cânticos religiosos. Ela lamentou o 
fechamento do posto. “ Já não era 
bom, mas pelo menos estava aberto e 
funcionava. A minha esperança é de 
que o prefeito olhe pra gente, porque 
tá muito difícil fi car sem esse posto 
de saúde. Vou continuar rezando para 
re- solver essa situação”, comentou.

No Conjunto Cristina, o 
Posto de Saúde estava fun-

cionando. A recepção esta-
va cheia, apenas uma mé-

dica atendia aos moradores. 
Revoltada, Irani Caldeira saiu 
nervosa do local. “ Sou auxiliar 
de escritório e 

estou sem traba-
lhar, não agüento 
mexer o braço. Já 
estive aqui várias 
vezes. Tem três 
meses que tento pegar um encami-
nhamento para fazer fi sioterapia. 
Me disseram pra voltar depois do 
dia 20 pra tentar resolver meu caso. 
É um absurdo, falta de respeito com 
o povo. Esse prefeito precisa fazer 
alguma coisa urgente para melhorar 
o atendimento pra gente”, disse.

Já no PA Sede, e nas outras uni-
dades de saúde, a situação também 
se repete. Centenas de pessoas en-
frentam longas fi las e depois têm 
que ter paciência para aguardar o 
atendimento. Em alguns casos, os 
pacientes afi rmam que chegam a 
esperar mais de uma hora até se-
rem chamados. Além da demora no 
atendimento, da falta de médicos, 
enfermeiros e medicamentos, am-
bulâncias do SAMU estão sucatea-
das no pátio da prefeitura. Enquanto 
isso, os nossos governantes pedem 
paciência à população, mas, infeliz-
mente, muitas pessoas estão mor-
rendo vítimas de doenças e também 
do descaso do poder público. 

Entramos em contado com a 
prefeitura, através da assessoria 

de imprensa, por 
várias vezes, soli-
citando respostas, 
mas até o fecha-
mento desta edi-
ção o órgão não se 

manifestou.
Opnião
Se durante a reunião do Con-

selho de Saúde o prefeito afi rmou 
que “pegou a saúde doente”, pode-
mos afi rmar então que ela (a saúde) 
morreu, tamanho o descaso do po-
der público! 

...”Vou continuar rezando para re-
solver essa situação”, disse D.Alice

...o local está abandonado há vá-
rios meses...

Ambulâncias do SAMU viraram sucata no pátio da prefeitura

Centro de Consultas Especializadas também permanece fechado

SAÚDE

Unidade de Saúde no Alto São Cosme fechada. Situação é assustadora...

“O prefeito fechou os postos 
de saúde há mais de três meses 

e até hoje a situação não foi 
resolvida.”

tá muito difícil fi car sem esse posto 
de saúde. Vou continuar rezando para 
re- solver essa situação”, comentou.

No Conjunto Cristina, o 
Posto de Saúde estava fun-

cionando. A recepção esta-
va cheia, apenas uma mé-

dica atendia aos moradores. 
Revoltada, Irani Caldeira saiu 

Fotos: Wanderson Carneiro
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Fabiana durante comemoração de  sua formatu-
ra em Direito ao lado de seu marido Juliano

Guilherme Machado e Ângelo Agostinho

As amigas Bárbara e GabrielaAlunas da Academia Isabela Conrado, Unidade 
Santa Luzia

O vereador David Martins com o filho

Amanda Carolina e Prof.Cristiane Conrado, 
após apresentação no Teatro Alterosa

www.facebook.com/ jornalvirounoticia

Fotos: Wanderson Carneiro

Fotos: Wanderson Carneiro

Fotos: Wanderson Carneiro

Visite nosso site:
www.bomapore.com.br

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Saudades do ex prefeito... (?) 
O vereador Pastor Leandro che-
gou a afirmar em uma reunião 
na Câmara que na gestão do ex- 
prefeito Dr. Gilberto, apesar dos 
vários problemas, os vereadores, 
pelo menos, eram atendidos pelo 
médico em seu gabinete. Atual-
mente, segundo ele, vereador não 
tem vez na prefeitura. Será que 
bateu saudades do ex-prefeito??

Sobrou pra elas  
Vários vereadores estão questio-
nando a demora e até mesmo a 
omissão por parte das responsá-
veis pelas áreas da saúde e edu-
cação no município. Chegaram, 
inclusive, a propor uma convoca-
ção para Kátia Rejane e Roseli. 
Segundo eles, as diretoras não 
estão atendendo aos pedidos de 
marcação de agenda, prazos de 
respostas enviadas pela Casa e 
até mesmo os celulares.

CIDADE

Ao contrário do que prevê o 
ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) em seu artigo 1º, Con-
selhos Tutelares de Santa Luzia 
estão sem condições de proteger 
integralmente à criança e ao ado-
lescente. Conselheiras Tutelares 
exigem do prefeito cumprimento de 
reivindicações.

Denúncias acumuladas, determi-
nações judiciais literalmente para-
das, denúncias dos direitos humanos  
que não estão sendo averiguadas, 
acompanhamentos de casos de abu-
so sexual e violência doméstica que 
também estão comprometidos. 

Essa é a situação atual dos Conse-
lhos Tutelares de Santa Luzia, tanto 
da sede quanto no distrito. De acordo 
com as conselheiras, falta quase tudo. 
“Estamos sem veículo, o telefone e a 
internet estão cortados, não estamos 
recebendo o vale transporte, faltam 
materiais de limpeza e de escritório, 

além disso, a prefeitura quer nos ti-
rar daqui alegando não ter condições 
financeiras de continuar pagando o 
valor do aluguel”, 
relata uma conse-
lheira que atua no 
conselho da sede 
(parte alta).

Recentemen-
te o Conselho que 
funcionava no 
CAIC foi transferi-
do para o Conjunto 
Cristina e também 
precisa, segundo 
elas, de algumas 
intervenções. “Nunca tivemos inter-
net no Conselho Tutelar do distrito”, 
garante uma conselheira.

De acordo com as conselheiras, 
após a nova administração tomar 
posse, elas estiveram em reunião na 
prefeitura, no dia 25 de janeiro, jun-
tamente com uma promotora e o pre-

feito. Na oportunidade foram coloca-
das as dificuldades dos conselhos e 
as reivindicações. O prefeito, por sua 

vez, informou que 
seriam atendidas 
as demandas das 
conselheiras, e en-
viou ofício à pro-
motoria de justiça, 
onde informou que 
“foram atendidas 
as reivindicações 
das conselheiras 
quanto ao forneci-
mento de materiais 
e disponibilizados 

veículos. Quanto aos servidores da 
limpeza e administrativo, o departa-
mento de RH já está tomando as pro-
vidências necessárias. A questão do 
vale transporte será regularizada este 
mês”, se referindo ao mês de feve-
reiro. No ofício consta ainda que “ o 
município vem estudando uma forma 
de melhor alocar a sede dos Conse-
lhos Tutelares, em especial o do Dis-
trito São Benedito, no prazo máximo 
de noventa dias”, conforme consta no 
documento.

  Passados três meses, as conse-
lheiras contestam o ofício e garantem 
que as promessas feitas pela atual 
gestão municipal, conforme cons-
tam no documento, ainda não foram 
cumpridas. “Além do prefeito não 
cumprir o que prometeu, ele ainda 
está tirando o pouco do que até então 
tínhamos para trabalhar. Enquanto is-
so, quem sofre as conseqüências são 
as crianças e os adolescentes. Preci-
samos do apoio do município para 
exercer nossas atividades”, disseram.

Conselhos Tutelares 
desamparados 

“Estamos sem veículo, o telefo-
ne e a internet estão cortados, 
não estamos recebendo o vale 
transporte, faltam materiais de 
limpeza e de escritório, além 

disso, a prefeitura quer nos ti-
rar daqui alegando não ter con-
dições financeiras de continuar 
pagando o valor do aluguel”

Anuncie 
Aqui

9142 4420 
ou 

8794 9936

Foto: Divulgação

Para os conselheiros do 
Conselho Municipal de Saú-
de (CMS) que percorreram 
algumas unidades de saúde 
e constataram várias irregu-
laridades, como falta de ma-
teriais básicos e profissionais 
para atender a população. O 
CMS produziu um rico rela-
tório que foi encaminhado 
para o executivo.

NOTA 10

NOTA 0
Quem merece uma nota 0 

é esse motociclista que além 
de desrespeitar a sinalização, 
colocou a própria vida em 
risco ao realizar a ultrapas-
sagem em local proibido.
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KEviN BELTrAN MOrrEu E A CONMEBOL NãO QuiS vEr

Mário Marra 
comentarista da rádio CBN São Paulo e 

Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia

Morreu um menino de 14 anos.
O menino saiu da cidade dele e foi apenas ver um 

jogo da Libertadores.
Não me importa se ele era torcida de A ou de B.
Não me importa mesmo.
O que importa, na minha visão, é que um cara que 

morreu no estádio.

Os culpados têm que aparecer e têm que pagar.
É torcedor do Corinthians?
É torcedor do San José?
Novamente não importa.
Não endosso o discurso fraco de que foi apenas 

um momento de inconsequência.
Na verdade, não importa nem mesmo o discurso.

O que me assusta nem é a violência no futebol.
O que me deixa indignado é que a Conmebol, que 

é quem organiza e lucra com o torneio, não é capaz de 
escrever uma linhazinha de solidariedade aos familia-
res do menino que morreu.

Mário Marra

Estamos contratando Borracheiro com experiência

Auxiliar de Produção:
•	 Masculino - 25 a 55 anos
•	 Desejável Ensino fundamental
•	 Não exigimos experiência na função
•	 Necessário residir na região de Santa Luzia

 Interessados deverão entregar currículo  na portaria da fábrica - 
Av. Brasília, 4681 – São Benedito – Santa Luzia ou enviar 
e-mail para recrutamento@orthocrin.com.br

Venha fazer parte da nossa equipe!

OPORTUNIDADE DE EMPREGO


