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A cidade que acaba de completar 319 anos 
de história está de “pernas pro ar”.

Faltam médicos nos precários postos de 
saúde, prédios de escolas com suas estruturas 
abaladas, vários bairros sem nenhuma infraes-
trutura, mato e buraco pra todo lado, e por ai 
vai...

Depois de mais de três séculos, Santa Lu-
zia parece que literalmente parou no tempo. 
Os governantes que por aqui passaram, pouco 
fizeram pelo desenvolvimento da cidade dor-
mitório. 

A Câmara Municipal não fiscaliza o exe-
cutivo, que por sua vez não realiza nada, e o 
povo? Coitado do povo!

E a população luziense o que tem feito para 
reverter essa situação? Pequenos grupos co-
meçam a se formar para, pelo menos, manifes-
tar contra a atual administração do doutor Gil-
berto e a falta de fiscalização dos vereadores. 
O prefeito parece estar perdido, além de não 
ter realizado nenhuma grande obra, ou pelo 
menos melhorado o sistema público de saúde 
de Santa Luzia, continua prometendo em seus 
raros aparecimentos em público. Dia desses, 
disse que ninguém na cidade está sofrendo 
mais do que ele! Será? 

Os vereadores não cobram como deveriam 
cobrar do poder executivo.

Por que o doutor então não arregaça as 
mangas e literalmente encara o problema da 
saúde de frente? Falta o que?

Verba? Médico? Iniciativa? Ou falta mes-
mo é saber administrar? Ou falta cobrança? 
Fiscalização?

Só nos resta ajoelharmos e pedirmos à San-
ta Luzia que olhe por nós, para que uma luz 
divina ilumine os nossos governantes!

Sou moradora do Conjunto Cristina C e es-
tou indignada com a falta de médicos no PSF 
Sesc. A gente pergunta e ninguém lá sabe falar 
quando terá médico. Será que o prefeito não vai 
fazer nada? Sei que infelizmente joguei meu 
voto fora.

Maria Santos
Moradora Conjunto Cristina C

Situação crítica. É como se encontra o as-
falto da rua José Sieiro Barreto (rua da escola 
Síria Thébit ), no conjunto cristina. Crateras  

diversas  induzem ao ziguezaguear dos veícu-
los, colocando em risco a integridade física dos 
transeuntes, em sua maioria crianças que fre-
quentam o Síria Thebit. No quarteirão entre as 
ruas Felinto Santos Vieira e Professor Dorneles 
então, aliado ao matagal do passeio, a situação 
está horrorosa. Alguém da administração, por 
favor, interceda para evitar danos maiores.

 Atenciosamente,

Carlos Pinto
Morador Rua Felinto Santos Vieira
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Originária de uma campanha 
da sociedade civil que colheu 
1,9 milhão de assinaturas por to-
do o país, a Lei da Ficha Limpa, 
que tem como objetivo melhorar 
o perfil dos candidatos aos car-
gos eletivos, além de impedir 
que políticos com condenação 
na justiça concorram às eleições 
só deverá valer para as eleições 
de 2012.

Por 6 votos a 5, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) anulou 
a validade da Lei da Ficha Lim-
pa nas eleições do ano passado. 
Essa decisão beneficiou políti-
cos que obtiveram votos para se 
eleger, mas não assumiram os 
cargos. 

Com o voto do ministro Luiz 

Fux, o STF formou entendimen-
to de que a lei não poderia ter 
sido aplicada em 2010 por causa 
do princípio da anualidade – le-
gislação promulgada em um ano 
só entra em vigor no seguinte.

BARRADOS 
Na eleição de 2010, 208 po-

líticos tinham a candidatura bar-
rada com base na lei. 51 deles 
teriam sido eleitos ou se tornado 
suplentes. Agora, os ministros 
do Supremo vão analisar indi-
vidualmente os recursos dos 
candidatos barrados pela Justiça 
Eleitoral. Uma parte dos barra-
dos teve a candidatura libera-
da posteriormente e assumiu o 
mandato; 11 ainda têm recursos 
no STF.

STF ANULA FICHA LIMPA NAS ELEIÇÕES DE 2010
COM A DECISãO, POLíTICOS BARRADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL PODERãO TOMAR POSSE

Mesmo sendo a vontade da nação, lei da Ficha Limpa foi anulada para as 
eleições de 2010

Foto: Divulgação
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Funcionamos de seg. à sexta

Na sexta-feira, 18 de março, 
dia em que a cidade de Santa Lu-
zia completou 319 anos de histó-
ria, o prefeito Gilberto Dorneles 
(PMDB), participou da missa 
solene na igreja Matriz, e logo 
depois, no acanhado segundo 
andar do Solar da Baronesa, condecorou com a 
mais alta honraria do município, a comenda “An-

tônio de Castro Silva”, àqueles 
que contribuem para o desenvol-
vimento da cidade.

“Mesmo tri-centenário, nos-
so povo mantém viva suas tradi-
ções na coerência de suas atitu-
des, no respeito às suas crenças 

e em seus valores éticos e morais externados na-
queles que lutam incansavelmente por uma Santa 

Luzia melhor”; disse Dorneles ao iniciar seu 
discurso. O prefeito não se esquivou da atual 
situação vivida pelo seu governo, ele reco-
nheceu que sua administração não vai bem, 
e reafirmou que o executivo está em busca de 
melhorias para a população luziense. “Vive-
mos um momento turbulento na gestão públi-
ca, mas sabemos que administrar uma cidade 
não é tarefa fácil, vários desafios surgem dia-
riamente, alguns de rápidas soluções, outros 
mais complexos, que exigem paciência e um 
tempo maior para sua solução, mesmo os 
mais crônicos são desafios a serem vencidos. 
Recebemos muitas críticas ao nosso trabalho. 
Reafirmamos que o nosso governo busca as 
melhores propostas para o bem estar de nos-
sa população. E estamos lutando incessante-
mente para alcançarmos um melhor patamar 
de desenvoltura na saúde, educação, seguran-
ça, e consequentemente uma melhoria consi-
derável na qualidade de vida de todos”; disse. 

Sobre a comenda, o prefeito afirmou. “As 
pessoas que destacamos nesta solenidade, 
que ora são outorgadas com a comenda “An-
tônio de Castro Silva”, são exemplos vivos 
a serem seguidos, e motivo de orgulho para 
o nosso povo. São pessoas límpidas, traba-
lhadoras, honestas e solidárias, que ajudam 

SANTA LUZIA – 319 ANOS
NO DIA DO ANIvERSÁRIO DA CIDADE, PREFEITO REALIZA A ENTREgA DA MAIOR CONDECORAÇãO DO MUNICíPIO

O ex-prefeito Antônio Teixeira Da Costa (Bilé) foi 
um dos  homenageados

a construir uma Santa Luzia melhor 
para se viver. Saibam que honra-nos 
muito tê-los na galeria dos agracia-
dos com a maior comenda do muni-
cípio”; finalizou o prefeito.

OS HOMENAGEADOS
 Este ano foram agraciados com a 

comenda “Antônio 
de Castro Silva” o 
ex-prefeito de San-
ta Luzia, Antônio 
Teixeira da Costa 
(Bilé), o padre Jo-
sé Carlos Pereira 
(Pároco no São Be-
nedito), e o pastor 
Antônio José Fer-
reira (Igreja Batista 
Betesda).

Na oportunidade, também foi lan-
çado o selo personalizado comemo-
rativo pelos 319 anos de Santa Luzia.

DESORGANIZAÇÃO 
Ao contrário das solenidades re-

alizadas pela então  secretária de 
Cultura e Turismo, Maria Goretti 
Gabrich, sempre muito organizadas 
e planejadas, o novo secretário não 
quis manter a tradição do evento. A 
começar pelo local, ele abriu mão do 
primeiro andar do Solar da Barone-
sa, e resolveu realizar o evento no 
acanhado segundo andar do Solar. O 
público presente, além de ficar mal 
acomodado, em pé, teve que dividir 
o espaço abafado com os jornalistas, 

O público este ano ficou mal acomodado no segundo andar do solar da Baronesa
O prefeito reconheceu que seu governo já 
errou muito

“Vivemos um mo-
mento turbulento na 
gestão pública, mas 
sabemos que admi-
nistrar uma cidade 
não é tarefa fácil”

Gilberto Dorneles
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tônio de Castro Silva”, àqueles 
que contribuem para o desenvol-
vimento da cidade.

“Mesmo tri-centenário, nos-
so povo mantém viva suas tradi-
ções na coerência de suas atitu-
des, no respeito às suas crenças 

e em seus valores éticos e morais externados na-
queles que lutam incansavelmente por uma Santa 

Luzia melhor”; disse Dorneles ao iniciar seu 
discurso. O prefeito não se esquivou da atual 
situação vivida pelo seu governo, ele reco-
nheceu que sua administração não vai bem, 
e reafirmou que o executivo está em busca de 
melhorias para a população luziense. “Vive-
mos um momento turbulento na gestão públi-
ca, mas sabemos que administrar uma cidade 
não é tarefa fácil, vários desafios surgem dia-
riamente, alguns de rápidas soluções, outros 
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tempo maior para sua solução, mesmo os 
mais crônicos são desafios a serem vencidos. 
Recebemos muitas críticas ao nosso trabalho. 
Reafirmamos que o nosso governo busca as 
melhores propostas para o bem estar de nos-
sa população. E estamos lutando incessante-
mente para alcançarmos um melhor patamar 
de desenvoltura na saúde, educação, seguran-
ça, e consequentemente uma melhoria consi-
derável na qualidade de vida de todos”; disse. 

Sobre a comenda, o prefeito afirmou. “As 
pessoas que destacamos nesta solenidade, 
que ora são outorgadas com a comenda “An-
tônio de Castro Silva”, são exemplos vivos 
a serem seguidos, e motivo de orgulho para 
o nosso povo. São pessoas límpidas, traba-
lhadoras, honestas e solidárias, que ajudam 

SANTA LUZIA – 319 ANOS
NO DIA DO ANIvERSÁRIO DA CIDADE, PREFEITO REALIZA A ENTREgA DA MAIOR CONDECORAÇãO DO MUNICíPIO

a construir uma Santa Luzia melhor 
para se viver. Saibam que honra-nos 
muito tê-los na galeria dos agracia-
dos com a maior comenda do muni-
cípio”; finalizou o prefeito.

OS HOMENAGEADOS
 Este ano foram agraciados com a 

comenda “Antônio 
de Castro Silva” o 
ex-prefeito de San-
ta Luzia, Antônio 
Teixeira da Costa 
(Bilé), o padre Jo-
sé Carlos Pereira 
(Pároco no São Be-
nedito), e o pastor 
Antônio José Fer-
reira (Igreja Batista 
Betesda).

Na oportunidade, também foi lan-
çado o selo personalizado comemo-
rativo pelos 319 anos de Santa Luzia.

DESORGANIZAÇÃO 
Ao contrário das solenidades re-

alizadas pela então  secretária de 
Cultura e Turismo, Maria Goretti 
Gabrich, sempre muito organizadas 
e planejadas, o novo secretário não 
quis manter a tradição do evento. A 
começar pelo local, ele abriu mão do 
primeiro andar do Solar da Barone-
sa, e resolveu realizar o evento no 
acanhado segundo andar do Solar. O 
público presente, além de ficar mal 
acomodado, em pé, teve que dividir 
o espaço abafado com os jornalistas, 

que tentavam registrar cada momen-
to. Entre um flash e outro, um pedido 
de licença aqui, outro ali, a imprensa 
local apesar da dificuldade conseguiu 
trabalhar. 

COMENDA CASTRINHO 
A comenda instituída pela lei 

1.359 de 1990, re-
verencia a memória 
de um luziense nas-
cido em 1898, que 
tanto amou sua ter-
ra e seu povo, Antô-
nio de Castro Silva, 
o “Castrinho”, co-
mo chamavam seus 
amigos e conterrâ-
neos. Na segunda 

metade do século XIX, ainda jovem 
e após se formar em farmácia no Rio 

O público este ano ficou mal acomodado no segundo andar do solar da Baronesa

de Janeiro, “Cas-
trinho” mudou-se 
para Santa Luzia e 
iniciou suas ativi-
dades profissionais 
como farmacêutico 
em sua “Pharma-
cia”, Nossa Senhora do Rosário, 
onde exerceu a profissão por mais 
de 50 anos. Com grande sensibi-
lidade e espírito cristão, atendia 
os mais carentes no Hospital de 
São João de Deus, onde foi prove-
dor por quase 30 anos. Em 1947, 
foi eleito prefeito de sua terra na 
primeira eleição realizada após a 
queda da ditadura Vargas, toman-
do posse em 31 de janeiro de 1948 
e concluindo o mandato em 31 de 
janeiro de 1952. “Castrinho” fale-

ceu em Belo Horizonte no dia 31 
de outubro de 1983, aos 85 anos, 
e foi sepultado no cemitério do 
Carmo de Santa Luzia. Em 1991, 
foi-lhe prestada significativa ho-
menagem “Post-Morten” com a 
concessão da medalha do mérito 
“Ética na Saúde” pelo Instituto 
Mineiro da História da Medicina. 
Ressalta-se ser a primeira vez que 
essa distinção foi concedida a um 
profissional da área de saúde não 
médico. 

Os homenageados com o selo e a comenda

Na oportunidade foi lançado o selo comemorativo pe-
los 319 anos da cidade

O prefeito reconheceu que seu governo já 
errou muito

“As pessoas que 
são outorgadas 
com a comenda 

“Antônio de Castro 
Silva”, são exem-

plos vivos a serem 
seguidos e motivo 
de orgulho para o 

nosso povo”
Gilberto Dorneles

CIDADE
Fotos: Wanderson Carneiro
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Ex- vICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA ENFRENTAvA BATALHA CONTRA O CâNCER DESDE 1997
José Alencar Gomes 

da Silva era mineiro de 
Muriaé. Nasceu no dia 

17 de outubro de 1931.  
Filho de um comer-
ciante e de uma dona 
de casa, aos 14 anos 
conseguiu o primei-
ro emprego em uma 
loja de tecidos, na 
cidade natal, como 
vendedor. Como não 

tinha dinheiro para 
alugar um quarto, dor-

mia no corredor  de um 
pensionato.

Em 1950, com o di-
nheiro emprestado por 

um irmão, abriu a 
primeira loja 

de tecidos, em Caratinga, 
“A Queimadeira”, que 
vendia tudo a preços po-
pulares.

Em 1953, Alencar 
vendeu a loja e virou 
vendedor atacadista de 
tecidos. Foi ainda comer-
ciante de grãos e sócio em 
uma fábrica de macarrão.

Presidiu por 15 anos 
(1989-1994) a Federação 
das Indústrias de Minas 
Gerais. Dirigiu também a 
Associação Comercial de 
Minas e a Câmara de Di-
rigentes Lojistas de Belo 
Horizonte (CDL).

Iniciou a carreira po-
lítica em 1994 quando se 
candidatou pelo PMDB 
ao governo de Minas Ge-
rais. Obtém 10,71% dos 
votos válidos, fi cando em 
terceiro lugar na disputa.

Já em 1997 José Alen-
car realizou cirurgia para 
retirada de tumores no 
rim e no estômago.

Em 1998 foi eleito 
senador com quase 3 mi-
lhões de votos, numa das 
campanhas mais caras do 
país. Segundo informa-
ção dada ao TRE-MG, 

foram gastos R$ 6,4 mi-
lhões na campanha. 

Em 2001 desfi liou-
se do PMDB e, um mês 
depois, entrou para o PL. 
Antes, recebeu convites 
do PTB e PSB.

2002 – Com a aliança 
entre PT e PL, em junho, 
tornou-se vice na chapa 
vitoriosa de Luiz Inácio 
Lula da Silva à Presidên-
cia da República.

2004 – Passou a acu-
mular a vice-Presidência 
com o cargo de ministro 
da Defesa, que exerceu 
até 2006.

2005 – Em meio à cri-
se do mensalão, deixou o 
PL e, junto a outros ex-
integrantes da sigla, par-
ticipou da fundação do 
PRB (Partido Republica-
no Brasileiro).

2006 – Mesmo en-
frentando problemas de 
saúde, Alencar aceitou o 
convite de Lula para in-
tegrar novamente a chapa 
como vice. Os dois se re-
elegeram para o mandato 
que foi até 2010.

SANTA LUZIA
O ex- vice-presidente 

da República esteve em 
Santa Luzia pela últi-
ma vez em dezembro de 
2009. Naquela ocasião, 
Alencar compareceu ao 
velório do amigo Camilo 
Teixeira da Costa, na Ca-
sa de Cultura, no centro 
histórico da cidade. 

Em Agosto do ano 
passado, o ex- vice-presi-
dente estaria novamente 
na cidade onde seria con-
decorado com a Láurea 
Cruz da Batalha de Santa 
Luzia, na comemoração 
pelos 168 anos do térmi-
no da Revolução Liberal 
de 1842. Mas em decor-
rência dos problemas de 
saúde Alencar não com-
pareceu e foi representa-
do pelo seu irmão.

José Alencar assumiu 
a presidência da Repúbli-
ca num total de 398 dias.

O ex-vice-presidente 
foi  internado no Hospi-
tal Sírio-Libanês, em São 
Paulo, no dia 28 de mar-
ço, com quadro de “su-
boclusão intestinal, em 
condições críticas”.Não 
resistiu e faleceu na ma-
nhã do dia 29 de março.

MORRE AOS 79 ANOS JOSÉ ALENCAR

Foto: Divulgação

ESTAMOS CONTRATANDO 
VENDEDORAS AUTÔNOMAS.

OFERECEMOS ÓTIMA COMISSÃO.
VENHA TRABALHAR CONOSCO.

Envie seu currículo para 
redacao@jornalvirounoticia.com.br

OPORTUNIDADE
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Ex- vICE-PRESIDENTE DA REPúBLICA ENFRENTAvA BATALHA CONTRA O CâNCER DESDE 1997
JOSÉ ALENCAR

É com tristeza que o povo recebe a 
notícia da morte do grande brasileiro Jo-
sé Alencar, Ex – Vice Presidente da Re-
pública que prestou relevantes serviços 
ao nosso país. Nacionalista, empresá-
rio bem sucedido, ingressou na política 
apostando no Brasil como uma grande 
potencia mundial.

A sua participação como vice foi o 
ponto de equilíbrio na vitória de Lula, 
considerado pela maioria esmagadora 
da população brasileira como o melhor 
Presidente da República dos últimos 
anos.

Foi um guerreiro na luta contra o 
câncer, vencendo várias batalhas, porém 
infelizmente já não está entre nós, mas 
como dizia José Alencar. “Na hora que 
Deus chamar não tem jeito, tem que ir”.

O homem, o empresário, o político 
deixará muitas saudades no coração de 
todos os brasileiros em especial nós lu-
zienses, porque José Alencar um cidadão 
honorário de Santa Luzia desde o ano de 
1999 em reconhecimento a maneira dife-
renciada que tratava nossa cidade como 
Senador da República.

Como autor do projeto que fez José 
Alencar cidadão luziense fica aqui re-
gistrado a nossa homenagem ao grande 
brasileiro que sonhou, lutou e ajudou a 
construir um Brasil mais justo, um Brasil 
para todos.

   Valeu Zé!
João AnAcleto

ex VereAdor e ex Presidente dA

câmArA municiPAl de sAntA luziA

Conheci Jose Alencar e tive a felici-
dade de trabalhar e aprender muito com 
ele na FIEMG.

Um grande amigo e o maior Lí-
der  Político e  Empresarial que já  co-
nheci.

 Tenho certeza que realizou quase to-
dos seus sonhos, 

digo quase todos, porque não chegou 
a ser Governador de Minas,

mas com certeza, foi Minas que per-
deu naquela  época um  grande

Governador que gora passa a fazer 
parte da nossa historia como 

Ex. Presidente da Republica. 
Carlos Calixto

Empresário e ex-prefeito de Santa 
Luzia

Quando jovem se mostrou talento-
so...

Mais tarde, vitorioso empreende-
dor...

Após, político sério e valoroso...
E no fim da vida, um guerreiro, que 

não sucumbiu diante da luta, um exem-
plo.

O Brasil sentirá falta desse mineiro 
autêntico,

Homem tão simples quanto sofisti-
cado

Que deixa um legado de respeito, le-
aldade, coerência e dedicação .

Homenagem da 100ª Subseção da 
OAB a José Alencar

Francisco Massara Gabrich
Presidente

da República esteve em 
Santa Luzia pela últi-
ma vez em dezembro de 
2009. Naquela ocasião, 
Alencar compareceu ao 
velório do amigo Camilo 
Teixeira da Costa, na Ca-
sa de Cultura, no centro 
histórico da cidade. 

Em Agosto do ano 
passado, o ex- vice-presi-
dente estaria novamente 
na cidade onde seria con-
decorado com a Láurea 
Cruz da Batalha de Santa 
Luzia, na comemoração 
pelos 168 anos do térmi-
no da Revolução Liberal 
de 1842. Mas em decor-
rência dos problemas de 
saúde Alencar não com-
pareceu e foi representa-
do pelo seu irmão.

José Alencar assumiu 
a presidência da Repúbli-
ca num total de 398 dias.

O ex-vice-presidente 
foi  internado no Hospi-
tal Sírio-Libanês, em São 
Paulo, no dia 28 de mar-
ço, com quadro de “su-
boclusão intestinal, em 
condições críticas”.Não 
resistiu e faleceu na ma-
nhã do dia 29 de março.

MORRE AOS 79 ANOS JOSÉ ALENCAR

Foto: Arquivo VN

Foto: Divulgação

Ex-presidente Lula se despede do Ex-
vice-presidente José Alencar

Última visita oficial de José Alencar a 
Santa Luzia
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O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

Thalita  Vitória  e Laura Cristina,durante apre-
sentação do Dia Internacional da Mulher, na pre-
feitura de Santa Luzia

Os irmãosThiago e Filipe Marques

Gilberto Dorneles, pastor Antonio José, Jane Dor-
neles e Marta Lança

Ten. cel. Medeiros e sua esposa Edileide Ro-
drigues, durante a entegra da medalha Castro 
Silva

As amigas Ana Flávia e Cleiciele De Oliveira

O coordenador do Projeto Arte para Vida ,Aramis 
Silva  e o professor de música Joimar Santos, da 
Escola Dona Quita

As gatinhas, Danielle Teixeira, Gabriella Jhulie e 
Carolina Teixeira

O casal Jussara Alves e Thiago Lima durante ceri-
mônia de casamento no último dia 26

SOCIAIS

Anuncie:
8794.9936 

ou 
9142.4420

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

Foto: Divulgação

Foto: Carlos Pacifico

Atenção músicos, poetas, 
letristas e toda classe artística, 

sintam se à vontade para divulgarem através 
dessa coluna seus trabalhos e afins, afinal esse 
espaço é nosso.

Arte, Consciência e Cultura. Esse é um 
ótimo negócio! 

Um salve aos artistas Luzienses!
Fale comigo através do e-mail: tomnasci-

mento@tomnascimento.com.br
Aos irmãos do Japão e da Líbia, rezemos 

e oremos para que Deus mande o consolo e o 
conforto necessário. 

“Nas mãos de Deus é que tudo está,
Cristo, Maomé, Buda ou Oxalá.
Nas mãos de Deus é que tudo está,
Namastê, Axé, Shallon ou Sarava...”

“Nil Luz”

Carta ao Rei
De certo você,
Precisa aprender a ser gente.
Gente que sente,
Que tem dor de dente e
Não mente o que sente,
E que além de ti se preocupe com a gente.
Isso, 
Pro seu medo não vingar, 
E a solidão,
Não chegar...
Suas falas e salas às vezes são belas,
As mazelas e malas são sempre profundas.
As minhas lágrimas tão fecundas,
Não são as primeiras nem as segundas.    
O que há mesmo de belo,
Seu grande olho não vê,
Perdido entre o ter e o ser,
Você não crê.
O que há mesmo de belo,
Seu grande olho não vê,
Perdido entre o ter e o ser,
Você não crê.
E o que há dentro de ti,
Ainda ninguém conhece.
Quem apanha nunca esquece
E mais uma vez
Meu coração forte padece.
De certo você,
Precisa mesmo é aprender a ser gente.

          “Tom Nascimento”
Unauaiaí!!!  Ninguém se faz só.

Foto: Wanderson Carneiro
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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

A morte de um rapaz de 28 anos 
na Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA) do bairro São Benedito, 
pode ter sido provocada por falta 
de atendimento médico. 

De acordo com informações 
da Polícia Militar, Frederico Fer-
nandes Pires, chegou passando 
mal na unidade por volta das 20h 
de segunda-feira, 28, e a equipe 
que estava de serviço teria infor-
mado que não havia médico na 
unidade.

Pouco depois, segundo fami-
liares, o rapaz sofreu uma parada 
cardíaca e somente depois disso 
é que um médico apareceu para 
atendê-lo. O rapaz, no entanto, não 
resistiu e faleceu. 

Em nota, a Prefeitura de San-
ta Luzia, informou que “em mo-
mento algum houve negligência 

no atendimento ao paciente e que, 
ele vinha de um quadro evolutivo 
gravíssimo de doenças a esclare-
cer, aguardando laudo do IML” 
Ainda segundo a nota “o paciente 
apresentava um quadro de parada 

cardiorespiratória (PCR), foram 
feitas manobras de ressuscitação 
cardiorespiratória (RCR), com 
sucesso. Posteriormente consta 
que o quadro evoluiu para mais 
cinco paradas, vindo o paciente 

a óbito, às 22h39, confirmado em 
eletrocardiograma”.

A família registrou boletim de 
ocorrência e o caso foi encaminha-
do para a delegacia de plantão de 
Santa Luzia.

PACIENTE MORRE NO PA SãO BENEDITO
FAMíLIA DENUNCIA DESCASO NO ATENDIMENTO

PA São Benedito

SAÚDE

Foto: Arquivo VN
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NOTA 10
Para a população 

de Santa Luzia que 
parece ter acordado e 
agora está reivindicando 
semanalmente seus direitos 
na Câmara de Vereadores, 
que cobram melhorias na 
saúde e na educação. 

NOTA 0
 Para o secretário de 

Cultura e Turismo, Hernani 
Pantoja, que realizou a 
solenidade de entrega da 
comenda “Castrinho” na 
pequena sala do Solar da 
Baronesa, no segundo 
andar. Ao contrário das 
edições anteriores, o novo 
secretário resolveu mudar 
a solenidade para o tímido 
e apertado segundo andar. 
O local era difícil até para 
a imprensa trabalhar. Teve 
convidado que reclamou e 
foi embora com falta de ar. 
Lamentável!

CIDADE

Como forma de retribuir àque-
las que contribuem para o sucesso 
e o bom desempenho do executivo 
municipal, a prefeitura de Santa 
Luzia realizou na quinta-feira, 24, 
no auditório do Centro Adminis-
trativo, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, uma ho-
menagem às servidoras.

Na oportunidade as servidoras: 
Tânia Teixeira da Costa – 33 anos 
de serviço, atua na  - secretaria de 
Saúde; Vanda Gonçalves da Silva 
Apolinário – 32 anos de serviço – 
departamento de Trânsito; Maria 
Rita Amaral – 31 anos de serviço 
– secretaria de Finanças; Sandra 
Maria Silva de Souza – 31 anos de 
serviço – secretaria de Educação; 
Maria Angélica Ferreira Rodrigues 
– 30 anos de serviço – secretaria 
de Educação; Maria da Conceição 
Nascimento Reis – 29 anos de ser-
viço – departamento de Pessoal; 
receberam do prefeito um diploma 
de honra ao mérito pela dedicação 
e eficiência aos serviços prestados 
à população luziense. 

“Na prefeitura mais de 50% 
dos servidores são mulheres, e isso 
me deixa muito feliz. Minha vida 
profissional como médico, e hoje 
também com gestor do município, 
sempre foi dependente do sexo fe-
minino. Por isso, agradeço a cada 
uma delas pelos serviços presta-
dos com o objetivo de melhorar a 
qualidade de vida da população de 
Santa Luzia”; afirmou o prefeito 
Gilberto Dorneles.

Dia Internacional da Mulher 
No dia 8 de março de 1857, ope-

rárias de uma fábrica de tecidos, si-
tuada na cidade norte americana de 
Nova Iorque, fizeram uma grande 
greve. Ocuparam a fábrica e come-
çaram a reivindicar melhores con-
dições de trabalho, tais como, redu-
ção na carga diária de trabalho para 
dez horas (as fábricas exigiam 16 
horas); equiparação de salários com 
os homens (as mulheres chegavam 
a receber até 1/3 do salário de um 
homem, para executar o mesmo ti-
po de trabalho); e tratamento digno 
dentro do ambiente de trabalho. A 

manifestação foi reprimida com 
total violência. As mulheres foram 
trancadas dentro da fábrica, que 
foi incendiada. Aproximadamente 
130 tecelãs morreram carbonizadas 
num ato totalmente desumano. Po-
rém, apenas no ano de 1910, duran-
te uma conferência na Dinamarca, 
ficou decidido que o “8 de Março” 
passaria a ser o “Dia Internacional 
da Mulher”, em homenagem as 
mulheres que morreram na fábrica 
em 1857. A data foi oficializada pe-
la ONU (Organização das Nações 
Unidas), através de um decreto, em 
1975. 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER
PREFEITURA PRESTA HOMENAgEM àS SERvIDORAS MUNICIPAIS

Servidoras foram homenageadas pela prefeitura

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.

Foto: Wanderson Carneiro



Ano 2 - Edição 31 1/4/2011 a 15/4/2011 11CIDADE

ACESSE:  WWW.JORNALVIROUNOTICIA.COM.BR

re
sp

ei
te

 a
s 

le
is

 d
e 

tr
ân

si
to

.

honda em até

48x
sem entrada

Fotos ilustrativas. Sujeito a análise 
de crédito pelo agente financeiro.

honda em até

sem entrada
Fotos ilustrativas. Sujeito a análise 
de crédito pelo agente financeiro.

aproveite!
as imbatíveis

conheça

da honda!5.490, 5.490,
à vista
por R$:

à vista
por R$:

Fotos ilustrativas. Sujeito a análise 
de crédito pelo agente financeiro.

125 fan ks cb 300r
Honda cg Honda

2011/11 2011/11

imbatível imbatível
santa luzia:

Av. Nossa S. do Carmo, 141
2138-8555

Av. Brasília, 2.45
3634-1945

nova em são benedito

Moradores dos bairros Vila Ol-
ga e Vila Íris fecharam na manhã da 
terça-feira, 29, a rodovia MG 020 – 
estrada que liga Santa Luzia à Belo 
Horizonte, próximo o cruzamento 
com a Rua Alto do Tanque. Eles ate-
aram fogo em pneus e impediram a 
passagem de veículos no local.

Segundo manifestantes, o pro-
testo ocorreu depois que três pes-
soas foram atropeladas na rodovia 
nas últimas semanas. Os moradores 
pedem a colocação de redutores de 
velocidade e radar eletrônico.

Uma viatura do Corpo de Bom-
beiros esteve no local e apagou as 
chamas. A Polícia Militar acom-
panhou a manifestação. O conges-
tionamento, segundo a PM, foi de 
aproximadamente dois quilômetros 
nos dois sentidos da rodovia.

Depois de quase uma hora a ro-
dovia foi liberada.

PROTESTO FECHA RODOvIA Mg 020
MORADORES PEDEM A INSTALAÇãO DE REDUTORES DE vELOCIDADE NO LOCAL

Manifestantes utilizaram faixas e fecharam a MG 020 para pedir segurança

WWW.EXPRESSOFALCAO.COM.BR

Fotos: Wanderson Carneiro
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Mário Marra

Mário Marra 
comentarista da rádio CBN São Paulo e 

Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia

Guilherme e 
Brandão no fu-

tebol mineiro

ESPORTES

Atacar! Atlético e Cruzeiro 
pensaram em atacar e se mexeram.

Um acabou de perder Diego 
Tardelli e o outro sabe que preci-
sava investir urgente.

Brandão foi anunciado antes. 
A carência ofensiva do Cruzei-
ro poderia ter sido saciada com 
Reis, André, Ortigoza, Farías e até 
Wellington Paulista, mas não foi.

Na minha visão, Brandão po-
de ser melhor que todos os outros.

Entretanto, quem espera um 
jogador técnico e refinado vai ter 
de refazer conceitos.

Brandão é jogador de força.
Rompe, bate para o gol, sobe 

bem e incomoda a defesa.
Acho que Brandão pode dar 

certo.
Um time com Wallysson e 

Thiago pelos lados e Roger e Mon-
tillo pelo meio precisava mesmo de 
um jogador mais efetivo na área.

Guilherme é diferente.
Esperar dele a força de Bran-

dão é injusto.
No entanto, Guilherme é mais 

técnico.
Entendo o Guilherme como 

um jogador de múltiplas funções.
Com Dorival, Guilherme foi 

meia e rendeu muito bem.
Com Adilson, ele jogou perto 

de Marcelo Moreno e também 
ajudou bastante.

Guilherme tem muita qualida-
de com a bola nos pés e faz mui-
tos gols.

O elenco atleticano ainda não 
pode ser considerado o ideal.

Os lados do campo estão fra-
cos e o comando de ataque ainda 
não é confiável.

Dorival disse mais de uma 
vez que queria ter um time veloz 
e ainda não conseguiu.

Atlético e Cruzeiro acertam.
Guilherme e Brandão são 

bons nomes.

No dia 15 de março, a Li-
ga Municipal de Desportos de 
Santa Luzia, ofereceu um  o 
coquetel de Lançamento da 10ª 
Supercopa Juvenil de Santa Lu-
zia. Na solenidade estiveram  
presentes todos os representan-
tes das equipes convidadas para 
a competição. Na oportunidade 
foi apresentada a premiação da 
Copa de 2011. 

A Supercopa foi criada em 2002 
e tem ate hoje uma credibilidade 
muito grande. O campeão além do 
troféu, leva a Taça Transitória, que 
fica em seu poder durante um ano. 
A equipe que vence a competição 
três vezes seguidas ou cinco vezes 
alternadas fica com a Taça em de-
finitivo.

 Os campeões da Copa foram: 
2002 Bangu (Santa Luzia), 2003 
Ideal (Santa Luzia), 2004 Santa 
Cruz (Belo Horizonte), 2005 Grenal 
(Sabará), 2006- XVI de Março (San-

ta Luzia), 2007/2008/2009- Atlético 
Vila Olímpica (Belo Horizonte) e 
2010 Pitangui (Belo Horizonte). 

As equipes que disputarão a 
Copa em 2011 são as seguintes: 
Pitangui, Novo Brasil, PROESP, 
Tupinense (Belo Horizonte), Pon-
te Preta, Raça, Nacional, Bom 
Destino, 15 Eterna Paixão, Santa 
Cruz, Bela Vista (Santa Luzia), 

Estrela (Ribeirão das Neves), A. 
E. São José (São José da Lapa), S. 
C. Matozinhos (Matozinhos), Gre-
nal (Sabará) e Grêmio Morro Alto 
(Vespasiano).

 A competição terá inicio no dia 
16 de Abril e no dia 16 de junho é 
a grande festa de encerramento da 
Copa e também a eleição da sele-
ção do torneio.

10ª SUPERCOPA JUvENIL DE SANTA LUZIA
COMPETIÇãO IRÁ REUNIR 16 EqUIPES

NãO BASTA SER: MãE, TIA, ESPOSA, IRMã... 
TEM qUE PARTICIPAR!

Foi o que aconteceu na Escola de 
Futebol HORA BOLAS através da 
funcionária Adriana que deu início a 
uma mobilização contagiante no pú-
blico feminino que acompanha seus 
filhos e frequenta o HORA BOLAS 
Sport & Bar no bairro Idulipê. Elas 
decidiram reunir um grupo e procu-
raram ao Prof. Ronney para começa-
rem um trabalho de iniciação e trei-
namento de futebol feminino. 

Já no primeiro encontro apa-
receram cerca de 15 mulheres 
dispostas a aprender mais sobre a 
prática do futebol e, no dia 22 de 
outubro de 2010, iniciaram os trei-
namentos com bola. 

O grupo se reúne às 6ª feiras das 
19 às 20 horas e aos domingos das 08 
às 09 horas após um delicioso café da 
manhã para baterem uma bolinha.

 E o primeiro desafio das meni-
nas será um intercâmbio com o Mi-

nas Tênis Clube-Unidade 2 na Serra 
em Belo Horizonte.     Aguardem!

Vejam na foto algumas das 
"atletas" da Escola de Futebol 
HORA BOLAS juntamente com o 
Prof. Ronney de Paula.

Estão hoje no grupo: Alessan-
dra de Paula, Alessandra Ribeiro, 
Lívia, Cybelle, Elaine, Adriana, 
Júlia, Juliana Leite, Rosana, Ana 

Carol, Zica, Tatiane, Ana Cristina 
"TINA", Viviane, Polyana, Paula, 
Merylim, Patrícia Novy e a recém 
chegada Márcia Adriana.

Parabéns a todas pela iniciativa, 
vontade de jogar futebol e chutar o 
sedentarismo para longe.

Quem sabe descobrimos mais 
uma "Marta" em Santa Luzia! 
Brincadeirinha!!!

Foto: Divulgação

Foto: Wanderson Carneiro




