
Rede de Vizinhos PRo-
tegidos, chega ao con-
junto 
MoRada 
do Rio

O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

Santa Luzia | Ano 2 - Edição 36 - 16/6//2011 a 30/6/2011 |DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

www.jornalvirounoticia.com.br

Página 3

Página 10 Página 6

Mais de 1 
BiLhÃo de 

Pessoas eM 
todo o Mundo 
soFReM coM 

aLguM tiPo de 
deFiciÊncia

PReFeito Vai a BRasÍLia e ViaBiLiza R$ 3 MiLhÕes PaRa RecuPeRaÇÃo de Ruas

R$ 3 MiLhÕes PaRa 
RecuPeRaR Vias

Foto: Ramon Damásio
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Mais uMa oPÇÃo de tRansPoRte coLetiVo PaRa a caPitaL
Os moradores de Santa Luzia contam com mais uma opção de transporte coletivo para 
a capital.
Começou a operar no dia 19 de Abril, uma nova linha, a 4110 – Santa Luzia – Belo 
Horizonte – via Bonanza.
São 5 horários diários, que funcionam de segunda à sexta-feira, partindo do bairro 
Bonanza:
06h05 
08h55 
11h50 
14h50 
17h50 
O preço da passagem é de R$ 3,40.

4100 - Santa Luzia via Kennedy / BH

Dias Úteis

01:15 03:15 04:00 04:20 04:40 05:00 05:10 05:20 05:30 05:40

05:50 06:00 06:01 06:15 06:30 06:31 06:45 07:00 07:20 07:40

08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40

13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30

16:45 17:00 17:15 17:30 17:50 18:10 18:30 19:00 19:30 20:00

20:30 21:00 21:30 22:15 23:00 23:55

Os horários circulados referem-se às partidas da Rua do Comércio

O horário grifado encerra viagem no Centro/BH

O horário de 05:20 h atende FACSAL sentido BH/Kennedy

Atendimento FACSAL - sentido Kennedy/BH: 10:40 - 22:15

Horário 17:20 partida do Centro de BH - Atendimento FACSAL

Sábado

01:00 03:00 04:15 04:45 05:10 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50

07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:55 09:20 09:45 10:10 10:35

11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:45

15:10 15:35 16:00 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:30 19:00

19:30 20:15 21:00 21:45 22:30 23:20

Domingo

01:00 02:00 03:00 04:00 04:45 05:15 05:45 06:15 06:45 07:15

07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15

17:45 18:10 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00

22:40 23:20

Vigência  23/09/2009

QUADRO DE HORÁRIOS

VALE TRANSPORTE - Adquira seu CARTÃO ÓTIMO CIDADÃO
Rua Dona Elisa Moreira, 15 Centro - Santa Luzia (Luzitur)

Informações: 3516-6000 - www.otimooline.com.br

Desde que a ponte na BR 381 sobre o Rio 
das Velhas cedeu, Santa Luzia se transformou. 
Centenas de veículos de passeio, carretas, ca-
minhões e motocicletas, invadiram a cidade, 
que virou “atalho” do desvio.

Os órgãos envolvidos se reuniram diversas 
vezes para discutirem e encontrarem uma solu-
ção para o caos que tomou conta da nossa ci-
dade. Alguns deles, na verdade, simplesmente 
“empurraram” as responsabilidades para os ou-
tros, que por sua vez, não cumpriram o que eles 
mesmos haviam determinado. Enfi m, mais uma 
vez no meio disso tudo que sofre é a população 
luziense, que teve que conviver com centenas 
de veículos trafegando pelas ruas da cidade 24h 
por dia, em meio a poeira, lama, barulho, etc...

Passados quase dois meses da queda da pon-
te, a cidade vai, aos poucos, voltando ao normal. 
Graças a um decreto editado pelo prefeito Gil-
berto Dorneles que proibiu o trânsito de veícu-
los articulados acima de 30 toneladas na cidade, 
exceto aqueles de empresas instaladas no muni-
cípio. Agora os comerciantes vão retomando as 
compras de mercadorias, repondo as prateleiras 
dos estabelecimentos, os alunos das escolas estão 
chegando no horário normal, até um simples ato 
de atravessar uma rua vai voltando ao normal.

O Dnit começou a recuperar algumas ruas 
que fi caram completamente destruídas, como 
é o caso da Alto do Tanque e Baldim, essa úl-
tima simplesmente deixou de existir por conta 
do tráfego pesado e intenso de caminhões e 
carretas, inclusive as chamadas bi-trem.

O prefeito tem ido à Brasília para cobrar 
do Dnit que o órgão federal recupere 32 vias 
danifi cadas por conta do desvio. Segundo o 
prefeito, ele entregou um relatório contendo 
vídeos, fotos, e até matérias veiculadas na im-
prensa que mostram o caos que a cidade pas-
sou. O chefe do executivo já conseguiu fazer 
com que o Dnit reconhecesse que a cidade foi 
“vítima” da queda da ponte e agora cobra in-
sistentemente uma solução imediata para a re-
cuperação das ruas e avenidas danifi cadas por 
conta do tal desvio.

Esperamos que Dr. Gilberto consiga esse 
feito para a população luziense, que sem dú-
vida tem poucos motivos para comemorar as 
ações da atual administração.



Ano 2 - Edição 36 16/6/2011 a 30/6/2011 3

O prefeito de Santa Luzia Gil-
berto Dorneles esteve mais uma 
vez em Brasília para pedir o apoio 
do governo federal na recuperação 
imediata  das vias danificadas  pelo 
tráfego intenso de veículos pesados 
que desviaram pela cidade desde 
que a ponte sobre o Rio das Velhas 
na BR 381 foi interditada.

Dorneles esteve na sede do Dnit 
na capital federal acompanhado 
do secretário municipal de Obras, 
Orville Nápoli, do presidente da 
Câmara de vere-
adores de Santa 
Luzia, Paulinho 
de Sião (PR), e 
do deputado fe-
deral Reginaldo 
Lopes (PT)onde 
se reuniu com o 
Diretor Geral do órgão, Luiz Antô-
nio Pagot, que durante a audiência 
não demonstrou estar sensibilizado 
pelo grave problema de Santa Lu-
zia. “Temos nossas limitações, não 
desconheço a gravidade dos fatos, 
mas estou sendo sincero não temos 
como entrar na cidade para recu-
perar as outras vias, e sim somente 
aquelas reconhecidas como desvio 
pelo Dnit”, disse Pagot.

O prefeito rebateu o diretor geral 
do Dnit. “Acho 
que o bom senso 
tem que partir de 
ambas as partes. 
Tivemos toda a 
atenção, gasta-
mos mais de R$ 
350 mil reais 
com operação 
tapa buracos, enfim, os problemas 
estão recaindo nas nossas costas”, 

afirmou Dorneles. 
Não satisfeito com a resposta 

do Dnit, o prefeito imediatamente 
procurou o senador Clésio Andrade 
(PR) que solicitou uma audiência 
com o ministro dos Transportes, 
Alfredo Nascimento.

Já no ministério dos transportes 
o prefeito de Santa Luzia apresen-
tou ao ministro relatórios e material 
que mostra o estrago feito na cida-
de por conta do desvio.  “Nós fize-
mos um levantamento onde é pos-

sível perceber que 
trinta e uma vias 
da cidade foram 
destruídas pelo 
tráfego intenso 
principalmente 
de caminhões e 
carretas”, disse. O 

ministro afirmou que vai  enviar a 
solicitação do prefeito para um co-
mitê para avaliar as reivindicações  
e reconheceu que o desvio prejudi-
cou Santa Luzia. “Reconhecemos 
que por conta de uma fatalidade 
as vias foram afetadas, estragando 
a cidade. Infelizmente nós não de-
finimos isso sozinho, mas vamos 
defender  esse pedido junto ao co-
mitê. O que podemos garantir de 
imediato é a liberação de R$ 3 mi-

lhões de reais para 
a recuperação das 
vias alternativas na 
cidade assim que 
as pontes metálicas 
forem liberadas na 
BR 381”, afirmou 
o ministro Alfredo 
Nascimento.

Ainda em Brasília, Dr. Gilberto 
avaliou as reuniões. “Acho que o 

bom senso prevaleceu, infelizmen-
te o Dnit está muito lento na recu-
peração das duas ruas que o órgão 
reconhece como desvio. Mas o mi-
nistro entendeu o nosso pedido de 
apoio, reconheceu o problema e ga-
rantiu os recursos. Nosso posicio-
namento sempre foi o de buscar um 

entendimento, disse várias vezes 
que a nossa cidade se tornou víti-
ma do problema da BR 381 e agora 
tivemos esse reconhecimento por 
parte do governo federal. Agora é 
aguardar a verba para começarmos 
imediatamente a recuperação das 
ruas de Santa Luzia”, disse.

PReFeito Vai a BRasÍLia e gaRante 
RecuRsos PaRa RecuPeRaÇÃo de Vias

MinistéRio dos tRansPoRtes Vai LiBeRaR R$ 3 MiLhÕes PaRa santa Luzia

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

CIDADE

Fotos: Ramon Damásio

“Acho que o bom 
senso tem que par-

tir de ambas as 
partes. O problema 

recaiu todo nas 
nossas costas”

Gilberto Dorneles

“Reconhecemos 
que por conta de 
uma fatalidade as 
vias foram afeta-
das, estragando a 

cidade”
Ministro Alfredo Nascimento
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O Índice de Confi an-
ça do Consumidor 
(ICC), medido pela 

Fundação Getulio Vargas (FGV), 
caiu 2,4% em maio deste ano, em 
relação ao mês anterior. Segun-
do a FGV, o índice diminuiu pelo 
terceiro mês consecutivo, ao pas-
sar de 118,2 pontos em abril para 

115,4 pontos em maio, o menor 
nível desde janeiro de 2010 (112,6 
pontos).

Tanto a avaliação da situação 
atual da economia quanto a expecta-
tiva dos consumidores quanto ao fu-
turo caíram 2,4% de abril para maio.

O Índice de Situação Atual 
passou de 140,6 para 137,2 pon-

tos no período. 
A proporção de 
consumidores que 
avaliam a situação 
econômica local 
no momento como 
boa caiu de 29,2% 
para 25,8%. A par-
cela daqueles que 
a julgam ruim pas-
sou de 21,2% para 
21,8%.

O Índice de 
Expectativas dimi-
nuiu de 106,3 para 
103,8 pontos no 
período. O percentual de consu-
midores que preveem melhora na 
economia local diminuiu de 26,4% 
para 21,4%, enquanto a proporção 
dos que esperam piora aumentou 
de 19,8% para 21,6%.

O Índice de Confi ança do Con-

sumidor é composto por cinco 
quesitos contidos na Sondagem de 
Expectativas do Consumidor, pes-
quisa realizada mensalmente pela 
FGV com base numa amostra com 
mais de 2 mil domicílios em sete 
capitais brasileiras. 

conFianÇa do consuMidoR atinge 
MenoR nÍVeL desde janeiRo de 2010

Índice diMinuiu PeLo teRceiRo MÊs consecutiVo

www.jornalvirounoticia.com.bro joRnaL Que Pensa coMo VocÊ

aconteceu?

anuncie: 
(31) 8794.9936 - 9142.4420

Fotos: Divulgação
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N a busca de levar até 
à população luziense 
mais conforto e segu-

rança, a prefeitura de Santa Luzia, 
através da secretaria municipal de 
Obras, realiza ações de manutenção 
pela cidade, como: capina, patrola-
mento e pintura de meio-fio. Além 
disso, a prefeitura também realiza 
calçamento, recapeamento, drena-
gem e confecção de galeria fluvial 
em diversos bairros do município.

Limpeza pública:
Limpeza e desassoreamento do 
córrego na Avenida Lucas Macha-
do, bairro Asteca;
Avenida Brasília;
Bairro Cristina C;
Avenida das Indústrias; e outras 
vias.

Patrolamento:
Estrada do Barreiro do Amaral;
Pinhões;
Industrial Americano; e outras vias.
Operação tapa-buracos e recapea-
mento:
Duquesa II;
Belo Vale;
Recapeamento da Rua Pindaré; e 
outras vias.

Obras Viárias:
Drenagem da Praça de Pinhões;
Confecção de dreno no bairro Bom 
Destino;
Confecção de galeria fluvial na Rua 
Maria Angélica Ximenes.

Calçamento:
Rua 15 no bairro Nova Conquista;
Finalização da Avenida A, no bair-
ro Nova Conquista (colocação de 

meio-fio);
Rua 10 no bairro Rosarinha (a ini-
ciar)
Rua José Gonçalves no bairro Bar-
reiro do Amaral; e outras previstas.

Obras prediais:
Ampliação da Escola Municipal 

Jacinta Enéas Orzil;
Reforço estrutural na Escola Muni-
cipal Síria Thébit;
Construção (acabamentos) da nova 
Escola Municipal Dulce Viana de 
Assis Moreira, no bairro Bonanza;
Manutenção nos Postos de Saúde.

CIDADE

EMPRÉSTIMO EM 24HS

31-3588-0994

Ligue: 31-3043-7689

Capital de 3 mil a 160 mil Lib. imediata sem
consulta SPC/Serasa Aten. interior Ex:

3mil 36x R$98 - 20mil 200x R$125
Consulte outros valores!!!

Avenida Brasília

Avenida A, no bairro Castanheira

secRetaRia de oBRas ReaLiza 
VÁRias aÇÕes PeLa cidade

Fotos: ASCOM - PMSL
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ENTREGAS URGENTES E PROGAMADAS
MOTOS ,FIORINO, CARRO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS

CAMINHÕES PARA FRETES E MUDANÇAS

CONTATOS:

(31) 3642-7613

(31) 8579-0140
lidermotoexpresso@hotmail.com

Av. Engenheiro Felipe Gabrich, 606 - Santa Matilde - Santa Luzia - MG

Desde 1998 no mercadoDesde 1998 no mercado
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

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafi a e Estatística (IBGE) divul-
gou recentemente a Pesquisa Men-
sal de Comércio. As vendas no co-
mércio varejista brasileiro tiveram 
uma redução de 0,2% em abril des-
te ano, em relação ao mês anterior, 
apesar do crescimento de 0,4% na 
receita nominal. É o primeiro resul-
tado negativo no volume de vendas 
em 11 meses.

As maiores quedas no volume 
de vendas foram observadas nos 
setores de equipamentos e mate-
riais para escritório, informática 
e comunicação (-13,6%), tecidos, 
vestuário e calçados (-3,2%), li-
vros, jornais, revistas e papelaria 

(-2,0%) e combustíveis e lubrifi -
cantes (-1,6%).

Apenas três das oito atividades 
pesquisadas apresentaram resul-
tado positivo em abril: móveis e 
eletrodomésticos (1,7%), outros 
artigos de uso pessoal e domésti-
co (1,7%) e artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos e de perfu-
maria (1,2%).

Na comparação de abril de 2011 
com o mesmo mês do ano passado, 
houve um crescimento de 10,0%. 
No acumulado do ano, o aumento 
foi de 9,5%.

O comércio varejista ampliado 
(que inclui, além das oito ativida-
des, material de construção e veí-

culos e autopeças) teve um cresci-
mento de 1,1% de março para abril, 
devido à alta de 1,7% na atividade 

de veículos, motos, partes e peças, 
e de 0,2% no caso de material de 
construção. 

Vendas no VaRejo tÊM Queda de 0,2% eM aBRiL, aPÓs 11 Meses de aLta
é o PRiMeiRo ResuLtado negatiVo no VoLuMe de Vendas

Foto: Divulgação

GERAL

O 35º Batalhão da Polícia Mi-
litar implantou, no dia 14 de ju-
nho de 2011, na área da Centésima 
Qüinquagésima Companhia PM, 
juntamente com a comunidade do 
Conjunto Morada do Rio o proje-
to “Rede de Vizinhos Protegidos”, 
que foi criada para possibilitar 

ações rápidas voltadas para a pre-
venção e diminuição dos roubos, 
furtos e arrombamentos em resi-
dências, buscando principalmente 
a sensação de segurança, e a tranqüi-
lidade dos moradores.

Foi entregue aos moradores 
uma placa, com os seguintes di-

zeres: “Rede de Vizinhos Prote-
gidos. Você está sendo monitora-
do”, que será colocada na frente 
de sua casa para informar que está 
participando da rede.  São 455 re-
sidências cadastradas e que parti-
cipam da rede e o evento contou 
com a presença de autoridades 

locais, entre elas o SubComando 
do 35º BPM, Major Wanderley 
Wilson Amaro, o Comandante 
da 150ª Cia Cap Antônio Leonar-
do Ferreira, o presidente da 100ª 
Subseção da OAB, Dr Francisco 
Massara Gabrich, e membros da 
comunidade.

PM iMPLanta o PRojeto Rede de Vizinhos 
PRotegidos, no conjunto MoRada do Rio

Foto: PMMG
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Fotos ilustrativas. Sujeito a análise de crédito pelo agente financeiro. Válido até 20/06/2011 ou enquanto durarem os estoques. Financiamento em 48X consulte as taxas. Emplacamento válido apenas para modelos citados no anúncio.

emplacamento
grátishonda cg 150

titan ex

2011/2011

santa luzia:
Av. Nossa S. do Carmo, 141

3641-2367

Av. Brasília, 2.451
2138-8555

nova em são benedito

Centenas de pessoas se reuni-
ram na Igreja Matriz, na sexta, 11,  
para apreciar a boa música, ao som 
da Orquestra de Câmara Opus. 

A orquestra, composta por 13 
músicos e regência do Maestro 
Leonardo Cunha, apresentou um 
repertório diferenciado, com muita 
música brasileira e também música 
popular. De Béla Bartók a Domin-
guinhos, passando por Luiz Gonza-
ga, o espetáculo musical seduziu, 
encantou e emocionou o público 
presente. 

O maestro Leonardo Cunha se 
encantou com a receptividade do 

público luziense. “As palmas são a 
melhor forma de demonstrar a sa-
tisfação, e vejo que o público gos-
tou muito, isso é muito bom”.

“É com muita satisfação que 
concedemos ao público luziense a 
oportunidade de ver de perto este 
grandioso espetáculo. Parabeniza-
mos a Orquestra de Câmara Opus 
pela belíssima apresentação, à Ma-
estrina Adma Silva, que interveio 
para que este evento acontecesse, 
e ao público pela sensibilidade e 
respeito”, disse o Secretário Muni-
cipal de Cultura e Turismo Hernani 
Pantoja.

MÚsica de QuaLidade
MÚsica cLÁssica atRai gRande PÚBLico ao santuÁRio de santa Luiza

PRazeR eM conheceR
duPLa seRtaneja agita PRaÇa da MatRiz

A Praça da Igreja Matriz foi 
palco de muita alegria e descon-
tração na noite do sábado, 11. A 
dupla Erick e Marlon realizou um 
show, com a turnê”Prazer em Co-
nhecer”, que contou com o apoio 
da Prefeitura de Santa Luzia, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo.

Antes, porém, quem  abriu a 
atração foi a dupla Pedro Pau-
lo e Gil que cantou e encan-
tou o público presente. Como 
parte do show, pela primeira 
vez em Santa Luzia, direta-
mente de Barretos, a partici-
pação especial de Apoliná-

rio Amorim,conhecido como 
“Apolinário do berrante”.

Além de músicas consagradas do 
sertanejo universitário, o repertório 
do show da dupla Erick e Marlon, 
incluiu músicas autorais, infl uencia-
das por Milionário e José Rico, Trio 
Parada Dura, Gino e Geno, Chico 
Rey e Paraná, entre outras. 

Aprovada pela Lei Estadual 
de Incentivo a Cultura, a Turnê 
Prazer em Conhecer tem o patro-
cínio da Rotcel Indústria Química 
e o apoio da Prefeitura Municipal 
de Santa Luzia, do Estúdio Abre 
Alas, Net Service, e CFC Auto Es-
cola Cidade. Secretário de Cultura e Turismo, Hernani Pantoja (E) ao lado da dupla 

Erick e Marlon e Apolinário do Berrante

Apresentação da 
Orquestra de Câ-
mara Opus

Fotos: ASCOM - PMSL

CIDADE
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As gêmeas Ana Clara e Ana Luiza 

A Pequena Sophia ,comemorando 1 aninho, 
com seus pais Deivid e Natiele

Vice prefeito Agnaldo Campos, secretário de Cul-
tura Hernani Pantoja e integrantes da quadrilha 
Sol Nascente na cidade administrativa

José de Lima (fafa) comemorando seus  90 anos, 
com Maria Adélia,Dr.Francisco e sua esposa D.Iraci

A dupla sertaneja Titito e Garranjo

A jovem Mariana ao lado do pai Álvaro

Os primos Gabriela, Gustavo e Luiza durante 
Arraiá da Alegria da E.M Santa Luzia

O deputado estadual Marques e o empresário 
Marcelo Conceição

SOCIAIS

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

Música e vivência

Foto: Wanderson CarneiroFoto: Divulgação

Foto: Wanderson CarneiroFoto: Wanderson Carneiro

Foto: Wanderson CarneiroFoto: Wanderson Carneiro

Foto: ASCOM / PMSLFoto: Divulgação

Atenção músicos, poetas, letristas e toda 
classe artística, sintam se à vontade para di-
vulgarem 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!
Bem, já faz algum tempo que pessoas que 

acompanham meu trabalho vêm me fazendo 
um pedido recorrente! Querem letra do poe-
ma que deu origem a musica “Menina Bela”.

Quero dizer que o novo Cd está quase 
pronto e que além de uma nova versão da mú-
sica, virá com o poema na íntegra.

Enquanto isso aqui está o poema:
“Se não existisse essa mulher
A poesia também não existiria
Contudo o poeta com a licença do grande 

Deus
Ela inventaria
Mulher cor de trigo maduro
Faz homem maduro um menino virar
Morena, suas curvas me sugerem frutas as 

quais eu quero provar
De mamano à caducano somos todos seus 

fãs
Seja congo, côco ou jazz, mas com a força 

d’uns Titãs
Oh tu Morena
Bem que podia me fazer seu
De comer, de beber, quem sabe seu Orfeu
Te ver me faz um que voa
E eu mais perto do firmamento fico aba-

belado
Mas fundo de contente só
Só som, só Tom
Só de pensar eu e ti
Que bom!”

Tom Nascimento
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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

Daisy Binda
INSTITUTO DE BELEZA

Agende seu horário: (31) 3642-3608

AV. RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO, Nº 740 - CAMELOS - SANTA LUZIA

Agende
 seu 

horári
o

(31)3642.3
608

Cortes (masc./fem.)

Relaxamento

Ballayage

Hidratação

Tratamento

Manicure e pedicure

Everybody loves free stuff

www.jlwdesign.com

Pé e mão + 
SPA para os pés

R$ 17,00

Hidratação intensiva +
Escova e Prancha

R$ 25,00

Selagem Térmica +
Design de Sobrancelha R$ 80,00

Relaxamento +
Keratinização

R$ 60,00

O
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á
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a
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 0

2
/0

7
/2

0
11

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.

D a cozinha de casa pa-
ra uma ampla loja, 
essa  é a trajetória da 

pizzaria Bom Aporê, que completa 
no dia 18 de junho, dezesseis anos.

Administrada pelo casal Ro-
drigo Borges e Adriana Aleixo, a 
Bom Aporê virou referência na ci-
dade com pizza de qualidade, além 
do atendimento e entrega diferen-
ciada. Borges relembra como tudo 
começou. “No início a pizzaria era 
dentro da nossa casa, na cozinha 
improvisada, e hoje, graças a Deus, 
estamos funcionando em uma loja 
ampla. Já cheguei a chamar um ta-

xi para entregar uma pizza, sem ter 
lucro nenhum, mas sempre acredi-
tando no negócio e principalmente 
na  valorização do nosso cliente”.

A pizzaria Bom Aporê conta hoje 
com 14 colaboradores, entre pizzaio-
los, telefonistas, e entregadores. 
Rodrigo faz questão de agradecer a 
todos pelos dezesseis anos de suces-
so. “Buscamos sempre ter uma boa 
qualidade nos produtos, no atendi-
mento e  agradecemos aos clientes 
pela parceria e confi ança, e também 
aos colaboradores pelo empenho e 
dedicação que são essenciais para o 
sucesso da pizzaria”, disse.

BoM aPoRÊ 
COMPLETA 16 ANOS

Horário de Funcinamento:
Terça à Domingo: 18:00 às 23:00
Sexta e Sábado: 18:00 às 23:30
Telefone: 3642-1690

Fotos: Wanderson Carneiro

GERAL
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nota 10
A nota 10 desta edição 

vai para o “Cantinho da 
baiana”.

Quem quiser saborear 
deliciosos peixes em várias 
opções, esse é o lugar!

O Cantinho da baiana 
fi ca na Rua Santa Luzia, 
566 . Vale a pena conferir!

nota 0
Para os frequentadores 

do setor de som do Mega 
Space. Toda quinta-feira o 
barulho dos sons potentes, 
inclusive com músicas 
pornográfi cas, incomoda 
e muito os moradores dos 
bairros no entorno do 
centro de eventos. A farra 
vai até a meia noite. E a Lei 
do Silêncio não existe? E 
a fi scalização por parte da 
prefeitura e Polícia Militar?

O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

aconteceu?

GERAL

Estudo divulgado pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
revela que mais de 1 bilhão de pes-
soas em todo o mundo apresentam 
algum tipo de defi ciência – uma 
em cada cinco (entre 110 milhões e 
190 milhões) têm a vida difi cultada 
por falta de condições.

De acordo com o relatório, pou-
cos países implementaram nos últi-
mos anos mecanismos que respon-
dam às necessidades de quem vive 
com defi ciência. As barreiras en-
frentadas incluem discriminação, 
ausência de cuidados adequados à 
saúde e de serviços de reabilitação 
e transportes e construções sem 
acessibilidade.

Em países com baixa renda, 
aponta o estudo, as pessoas com 
deficiência têm três vezes mais 
chances de fazer gastos exorbi-
tantes com saúde do que as que 

não apresentam problema al-
gum.

Ainda de acordo com o estudo, 
crianças com defi ciência têm me-
nos chance de entrar na escola do 
que as que não apresentam proble-
mas, além de terem pior desempe-
nho escolar.

A OMS cobrou esforços para 

melhorar o acesso de pessoas com 
defi ciência a serviços básicos, 
além da adoção de uma estratégia 
voltada para o segmento. Segundo 
a instituição, os governos devem 
trabalhar também para sensibilizar 
a sociedade sobre o tema e apoiar 
pesquisas e capacitação de profi s-
sionais.

Mais de 1 BiLhÃo de Pessoas eM todo o Mundo 
soFReM coM aLguM tiPo de deFiciÊncia

uMa eM cada cinco Pessoas tÊM a Vida diFicuLtada PoR FaLta 
de condiÇÕes

ANUNCIE  
(31) 8794-9936  
(31) 9142-4420

Anuncie Aqui
(31) 9142 4420 ou 

(31) 8794 9936

Foto: Divulgação
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MINAS
VEÍCULOS

Compra, venda, troca e financiamento
Seu seminovo que mais parece novo!
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www.minasveiculosbh.com.br

Fone: (31) 3481-2323 - Av. Cristiano Machado, 2323
Fone: (31) 3424-5628 - Av. Cristiano Machado, 2661

60 X R$ 515,00
AUDI A3 PRETO 2001 COMPLETO

COM ENTRADA DE 40%

60 X R$ 851,00
PAJERO TR4 PRETO COMPLETO ANO 2008

COM ENTRADA DE 40%

60 X R$ 818,00
PALIO WEEKEND LOKER  ANO 2009 COMPLETO

COM ENTRADA DE 40%

60 X R$ 529,00
SAVEIRO SURF 1.6 COM VIDROS E TRAVAS
 ELÉTRICAS

COM ENTRADA DE 40%

A massa atleticana tem 
mais um canal para 
interagir e saber das 

notícias do Clube Atlético Minei-
ro. Estreou na rádio Favela FM 
106,7 o programa “Só Dá Galo”. 
Comandado pelo jornalista Ra-
mon Damásio e pelo polêmico 
Aurélio Dias (ex procurador do 
jogador e hoje deputado estadu-

al, Marques), e com produção de 
Marcelinho Minas.

O programa é itinerante, e segun-
do o produtor Marcelo Conceição, a 
ideia é ter, de fato, mais proximidade 
com os ouvintes atleticanos. “Quere-
mos estar sempre ao lado da massa 
atleticana, por isso, nosso projeto é 
itinerante, a cada semana iremos en-
trevistar representantes de torcidas 

organizadas, autoridades, torcedores 
ilustres do Galo, enfim, o programa 
será sempre atrativo”, disse. 

No programa de estreia a parti-
cipação ficou por conta do Ferru-
gem, vice presidente da torcida or-
ganizada Galoucura, além das pre-
senças de representantes das Polí-
cias Militar e Civil. O ex-jogador 
e atual deputado estadual Marques, 

também participou do programa, e 
foi a grande surpresa da noite.

O “Só Dá Galo” vai ao ar toda 
terça-feira, às 8h da noite, na rá-
dio Favela FM 106,7. Os ouvintes 
podem participar via twitter: @
sodagalobh email: ouvinte @soda-
galo.com.br e também via telefone 
3282-1045. Mais informações pelo 
site www.sodagalo.com.br

sÓ dÁ gaLo estReia na RÁdio FaVeLa FM
PRogRaMa seManaL é a noVidade no RÁdio eM BeLo hoRizonte

Púbico assistiu ao primeiro programa, transmitido da Minas Veículos

Integrantes e convidados do programa Só Dá Galo Ramon Damásio entrevistando o deputado esta-
dual Marques

Aurélio Dias, o deputado estadual Marques e Mar-
celinho

Marcelinho, Misael Avelino e Ramon Damásio

Foto: Wanderson Carneiro Foto: Wanderson Carneiro

Foto: Robert Jonas Foto: Robert JonasFoto: Robert Jonas
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Mário Marra

Mário Marra 
comentarista da rádio CBN São Paulo e 

Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia

Na despedida do fenômeno, pouco futebol

ESPORTES

Qual era a expectativa da noite?
Ver Ronaldo se despedir do fu-

tebol com a camisa da seleção bra-
sileira?

Avaliar o trabalho do treinador 
e projetar a participação brasileira 
na Copa América?

Quem foi ao Pacaembu para se 
despedir de Ronaldo viu o maior 
artilheiro nas copas perder três 
oportunidades claras de gol.

Quem foi para sentir como an-
dam as opções para a Copa Améri-
ca viu muito pouco futebol.

A formação dava espaço para a 
criação pelo meio e o responsável 
pela função era Jádson.

Sandro fazia um primeiro vo-

lante e Elias era o segundo.
O ataque, que contra a Holanda 

foi estático, se movimentava mais.
Neymar não ficava parado pe-

la esquerda e Robinho também se 
movimentava.

Maicon voava pela lateral e ele 
participou da jogada do gol.

Da direita para o meio, de Jád-
son para Neymar e Fred para o gol.

Fred marcou e saiu para Ronal-
do se despedir.

Com Maicon ainda voando, as 
oportunidades apareciam e Ronal-
do perdeu três gols.

A despedida mostrou que Ro-
naldo já tinha parado de jogar.

A data da despedida da bola 

ninguém poderia precisar, mas ele 
já havia parado antes.

Quando o árbitro Sérgio Pezzo-
ta apitou para o fim do primeiro 
tempo, Ronaldo recebeu justas ho-
menagens.

Ele saiu e os jogadores da Ro-
mênia se posicionaram para aplau-
dir o Fenômeno.

Mas alguns outros atletas rome-
nos procuravam o “desconhecido” 
Neymar.

O menino do Santos tirou fotos 
com alguns colegas de profissão da 
seleção da Romênia.

Neymar já é conhecido e admi-
rado – sai um e surge outro fenô-
meno.

A comparação é maldosa, injus-
ta e até desnecessária, no entanto, 
os atletas romenos já reconhecem 
o talento de Neymar.

A bola rolava e o Brasil nada 
produzia.

Pouco futebol, pouca bola e 
poucos sustos.

A seleção de Mano Menezes se 
despede do Brasil com uma vitória 
magra contra uma Romênia frágil 
e desfalcada.

Um time bom de contra-ataque 
e pouco criativo, mas é assim que 
o Brasil vai para a Copa América.

anuncie: 8794.9936 ou  9142.4420




