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R$ 9.434,00

É COM ESSE SALÁRIO QUE OS VEREADORES
DE SANTA LUZIA IRÃO ‘‘SOBREVIVER’’

NEM MESMO A OPINIÃO CONTRÁRIA E O FORTE PROTESTO DA POPULAÇÃO LUZIENSE FIZERAM
COM QUE OS ATUAIS, E PORQUE NÃO, PROVÁVEIS “FUTUROS” VEREADORES RECUASSEM SOBRE O
AUMENTO ABUSIVO DE 52% NOS SALÁRIOS. O VALOR EQUIVALE A QUASE 16 SALÁRIOS MÍNIMOS.
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EDITORIAL

Enﬁm, 2012 começou
A população brasileira tem o
péssimo hábito de dizer, sem pestanejar, que o ano novo só começa
depois do carnaval. Então, passada
a festa momesca é hora de arregaçar as mangas, ir à luta com vontade e determinação. Cobrar dos
políticos, fazer valer seus direitos
e, sobretudo, focar nos objetivos
que foram pedidos na passagem do
ano, lá em 31 de dezembro passado.
Na edição passada do VIROU
NOTÍCIA, publicamos uma enquete legítima, onde alguns luzienses demonstraram a revolta com o
reajuste de 52% nos salários dos
vereadores. Teve vereador que reclamou e não gostou. Na Câmara,
os protestos também foram intensos. Não podemos nos esquecer
de que este ano teremos eleições
municipais. O brasileiro precisa
aprender, de fato, a usar a arma que
tem nas mãos: o voto. Um “simples” ato diante de uma urna eletrônica pode sim, mudar a vida de
milhares de pessoas nos próximos
quatro anos. Pense nisso! E 2012 já
começou há um bom tempo. Chega de pretexto, enquanto milhares
“brincam” o carnaval e se deliciam
com os feriadões, uma pequena
parcela de engravatados zomba da
cara do povo!
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SO NA CÂMARA
AS COSTAS PARA OS VEREADORES

U

ma tarde quente na
Rua Direita, 715, endereço da “Casa do
Povo”, ou melhor, da Câmara Municipal de Santa Luzia. Durante
a 2ª. Reunião Ordinária de 2012,
ocorrida no último dia 14, os vereadores encerraram os trabalhos
apenas 30 minutos após iniciada
a sessão depois que o plenário da
Casa estava tomado por luzienses
contrários ao reajuste dos salários
a partir de 2013.
Segurando cartazes com frases
de protesto e indagações o público presente à galeria da Casa literalmente deu as costas para os
políticos quando um vereador quis
defender o reajuste de 52% no salário. Diante dos protestos, o presidente da Casa, vereador Vágner
Jose Alves (Vágner Guiné) resolveu encerrar a sessão. Imediatamente os vereadores se trancaram
na sala da presidência e só deixaram a sala depois que a galeria já
estava vazia. A manifestação continuou na Rua Direita, em frente à
igreja Matriz.
ENTENDA O REAJUSTE
Enquanto o Governo Federal reajustou o salário mínimo em pouco
mais de 5%, os vereadores de Santa

Luzia, no apagar das luzes, ainda
no ano passado, aprovaram um reajuste de 52%, passando dos atuais
R$ 6.192,00 para R$ 9.434,00
O reajuste vale para os políticos que ocuparem as 17 cadeiras
na Câmara a partir de 2013.
Dos atuais 13 vereadores, dez
votaram a favor do aumento. Alípio Rocha estava ausente na reunião e José Nery foi o único vereador que votou contra o reajuste. De
acordo com a lei, o presidente da
Casa não vota. Na época, Paulinho
de Sião era o presidente.
O reajuste dos salários dos vereadores, apesar de polêmico, é
permitido pela Constituição Federal, que prevê reajuste a cada quatro anos.
A Câmara Municipal, através
da assessoria de imprensa, informou que o reajuste dos salários
é legal, baseado na Lei Estadual
14.584/2003. “De acordo com essa lei, os vereadores podem ter os
salários em até 50% do valor dos
vencimentos dos deputados estaduais. O teto salarial ficou abaixo da
média do reajuste. Pela constituição
poderia chegar até a R$ 10.017,41
mas eles optaram por esse valor que
só vale a partir de 2013”.

Luzienses acompanharam a sessão que teve apenas 30 minutos

Muitos levaram cartazes com protestos contra o reajuste

O público literalmente deu as costas para os vereadores
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EDUCAÇÃO

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL
PAIS E ALUNOS APROVAM NOVO MATERIAL

E.M. Siria Thébit

Lousa digital da E.M. Maria das Graças Teixeira Braga

E.M. Maria das Graças Teixeira Braga

Rosália Nunes Martins, mãe de 5 alunos recebeu das mãos do prefeito os
kits de material escolar

“O material escolar adquirido
Em Santa Luzia a volta às aulas
foi marcada com muitas novidades pela prefeitura é de ótima qualipara os mais de 19 mil estudantes dade e vejo ainda que não preciso
comprar nenhum
da rede de ensioutro complemenno. Além da en“Graças a Deus
tar, pois, ele supre
trega do Kit de
o Dr. Gilberto deu
material escolar,
esse material para todas as necessidaPrefeito e Segente. Nunca teria des de minha filha
cretária de Edu- condições de possi- para ir à escola. Escação, na visita
bilitar isso aos meus te é o terceiro ano
consecutivo
que
em todas as 26
filhos. Com minha
ela recebe o Kit.”,
escolas da rede,
renda mal consigo
disse a Auxiliar
mostraram aos
comprar comida.”
Financeiro de 41
pais e alunos que
anos, Jane Costa de
a cidade é a primeira de Minas a receber a Lousa Oliveira, do bairro Nossa Senhora
Digital Interativa, uma tecnologia das Graças. Já a empresária de 48
altamente avançada e ainda a aqui- anos, Lane Darc Oliveira disse que
sição dos novos “Carros Térmicos” a educação do município está atenta
às novas tecnologias. “Observo que
para a alimentação dos alunos.
Para os alunos, um material de além da economia que teremos com
ótima qualidade, com ampliação os Kits escolares, a prefeitura está
dos ítens. Para os pais, mais do que investindo em tecnologia como a
um alívio no bolso. Patrícia Alves lousa digital que vai contribuir basCatarino, de 34 anos, tem dois filhos tante para a educação dos nossos
na rede pública de ensino e atual- filhos”, diz.
Depoimentos em comum das
mente está desempregada. “Vai me
ajudar muito. O material chegou em mães são exemplos que reforçam
boa hora.”. Já para Rosária Nunes o compromisso e o trabalho efeMartins, mãe de cinco filhos, matri- tivo da gestão administrativa do
prefeito Gilberculados na Escola
“O material escoto Dorneles que,
Edwar Lima, no
lar adquirido pedesde 2009, têm
bairro Palmital, o
la prefeitura é de
buscado a melhorecebimento dos
ótima qualidade e ria da qualidade
Kits foi essencial.
vejo ainda que não do ensino. Com
“Graças a Deus o
preciso comprar
apresentações de
Dr. Gilberto deu
nenhum
outro
comteatro, música e
esse material para
plementar, pois,
poemas, alunos,
gente. Nunca teria
ele
supre
todas
as
pais e professocondições de posnecessidades de
res agradeceram
sibilitar isso aos
minha
filha
para
ir
ao prefeito por
meus filhos. Com
à escola”
mais este benefíminha renda mal
Jane
Costa
de
Oliveira,
bairro
cio. “Sou feliz por
consigo comprar
Nossa Senhora das Graças
ser prefeito nestes
comida”, afirma Romomentos, justamente por estar
sária.
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RECEBEM KITS ESCOLARES

Entrega do Kit escolar na escola Modestino Gonçalves

Escolas recebem Carro Térmico para melhorar a qualidade da merenda

beneficiando essas famílias. O Kit escolar de forma organizada, evié um aplicação que não se vê a cur- tando o desperdício. Procura desenvolver bons hábito prazo, mas sim,
um investimento “Observo que além tos alimentares e
proporcionar a vano futuro de nossa
da economia que
lorização da criancidade. Vim de esteremos com os
ça, aumentando
cola pública e meu
Kits escolares, a
sonho é a igualdaprefeitura está in- sua autoestima”,
de na distribuição vestindo em tecno- conclui. Os carros
dos materiais para logia como a lousa térmicos têm três
todos, sem distin- digital que vai con- recipientes, denoção”, sinalizou o tribuir bastante pa- minados “cubas”,
prefeito durante a
ra a educação dos de aço inox e elétrico, onde são
visita nas 26 esnossos filhos”
colas públicas do
Lane Darc Oliveira, empresária colocados os alimentos para serem
município.
Durante a entrega, o prefeito distribuídos.
A secretária conta ainda outras
anunciou ainda a inauguração da
EM Dulce Viana no Bairro Bonan- novidades para este ano letivo.
za, marcada para a última semana “Adquirimos novos computadores,
de fevereiro e mais duas escolas TV´s, DVD´s, datashows, noteestaduais, uma no Belo Vale e ou- books aparelhos de ar condicionado. Quando se metra no Santa Rita.
lhora o resultado
“Podem
contar
“Podem
contar
codo
desempenho
comigo, quero e
migo, quero e pre- da administração
preciso ajudar caciso ajudar cada
escolar, a responda dia ainda mais
Santa Luzia”, ga- dia ainda mais San- sabilidade aumenta Luzia”
ta. O que significa
rantiu Dorneles.
A
SecretáGilberto Dorneles, prefeito estar atento aos
avanços das novas
ria municipal de
Educação, Francislene Grácio de tecnologias”, disse.
CONCURSO PÚBLICO
Abreu anunciou ainda que todas
A secretária informa ainda que
as 26 escolas estão recebendo os
“carros térmicos”, uma espécie de o novo concurso para preenchimenself-service sob orientação de uma to de mais de 300 vagas na rede de
nutricionista. Segundo a secretária, ensino deve ser iniciado em 05 de
desde setembro do ano passado, a março. Mais informações é só acessecretaria assumiu a merenda es- sar o link: http://www.santaluzia.
colar no município. “O objetivo do mg.gov.br/concurso-publico-educarro térmico é distribuir a merenda cacao-mais-de-300-vagas/

E.M. Marina Vianna de Castilho

Patrícia Alves Catarino e Ryan Marques Alves Silva

Alinhamento - Balanceamento
Suspensão em geral - Troca de óleo
Telefones:
3641-8155 / 3641-3508
Aceitamos:

Aproveite nossas promoções
em Pneus e Pastilhas

Av. das Indústrias, 1900 - Vila Olga - Santa Luzia-MG
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CARNAVAL

ALEGRIA, ANIMAÇÃO E TRADIÇÃO. ASSIM FOI MARCADO O CARNA

O carnaval 2012 em Santa Luzia começou com
o baile da Melhor Idade no Vila Vidal

A animação foi total

Foliãs aprovaram o baile

A

legria, animação e tradição. Assim
foi marcado o carnaval
em Santa Luzia este
ano.
Milhares de foliões
foram às ruas no centro
histórico; na Avenida
Brasília, no São Benedito e também em Pinhões.
A animação ficou
por conta das bandas
locais que animaram o
público.
Os blocos carnavalescos deram um show
à parte. Destaque para

o 100 Noção, Treme
Terra e Renegados,este
último comandado pelo
mestre Lú.
Os blocos carnavalescos participaram de
concursos em três categorias distintas:
- O concurso de fantasias dos blocos, no
qual os 12 blocos participaram se integraram;
- O concurso de alegorias para alguns dos
blocos que se depuseram a esta finalidade;
- E por fim o concurso de bateria com aqueles blocos que apresentaram este diferencial.
Para cada categoria
foi premiado os blocos
em primeiro, segundo e
terceiro lugares respectivamente.

CONFIRA OS GANHADORES
Concurso Fantasia:
1° Lugar: Bloco Sem Noção
2° Lugar: Bloco Família Jurubeba
3° Lugar: Bloco Tô Nem Aí / Bloco Ressaca Sol Nascente
Concurso Bateria
1° Lugar: Bloco Treme Terrra / Bloco
Unidos do Alto
2° Lugar: Bloco Estação do Samba
3° Lugar: Bloco Sem Noção
Concurso Alegoria:
1° Lugar: Bloco Sem Noção
2° Lugar: Bloco Família Jurubeba
3° Lugar: Sucatão
Premiação
Concurso Fantasia:
1° Lugar: R$ 1.500,00
2° Lugar: R$ 800,00
3° Lugar: R$ 500,00
Concurso Bateria
1° Lugar: R$ 2.000,00
2° Lugar: R$ 1.000,00
3° Lugar: R$ 500,00
Concurso Alegoria:
1° Lugar: R$ 1.500,00
2° Lugar: R$ 800,00
3° Lugar: R$ 500,00

Alegria total no baile da Melhor Idade

Estação do Samba

Prefeito Dr. Gilberto no carnaval da Melhor Idade
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2012

AVAL EM SANTA LUZIA ESTE ANO
SOS Brasil agitou o público

Rua Direita ficou repleta de foliões

Em grande estilo, Mestre Lú comandou o Renegados

Até a pequena Júlia
curtiu o carnaval

100 Noção

Adultos e criança cairam na folia

Treme Terra

Sambapop animou os foliões

Unidos do Alto

Ressaca 2012

Secos e Enxutos desfilam desde
1974 mantendo a tradição do carnaval luziense

Voz do Gueto
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Presidente da Liga de Santa Luzia, Adão e o
prefeito da cidade, Dr. Gilberto

Curtindo o carnaval, Marcela, Marcelinho, Bárbara e Rodrigo

Servidores da secretaria de Des. Social, acompanhados da secretária Jane Dorneles durante
carnaval da Melhor Idade

Anisio e Romeu curtindo o carnaval 2012

Da Silva, Sérgio e JP empresário da banda
SOS Brasil

Foliões na Rua Direita durante carnaval 2012

NOVO ANÚNCIO BOM APORE
ELE QUER DOIS ANÚNCIO
1 - 23 X 9,0 CM
2 - 23 X 5,0 CM
colocar o endereço e 2 telefone : 3641-6474 / 36421690
endereço no panfleto
ELE QUER +OU - COMO O PANFLETO EM ANEXO
TEM 4 FOTOS DE PIZZA PARA AMOSTRA
TENHO QUE MOSTRAR ELE ANTES DE PUBLICAR OK

A jovem Larissa Damásio e o primo Gustavo
Resende

A diretora da Escola Ceçota Diniz, Isabel Cristina, funcionárias e alunas durante entrega de
Kit Escolar

João Vitor e Rafael Augusto alunos da Escola
Ceçota Diniz

Super 4ª e 6ª

49,

RR$$

2

Pizzas
Grandes

+ 1 garaná kuat 2litros

Delivery

16

99
99

3641-6474 / 3642-1690

Pizzaria

Rua Baldim nº1455, Morada do Rio - Santa Luzia
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LEI MARIA DA PENHA

SUPREMO DECIDE QUE MINISTÉRIO PÚBLICO PODE DENUNCIAR
AGRESSOR QUANDO COMPANHEIRA DESISTIR DA ACUSAÇÃO
O oferecimento de denúncia na
Justiça contra quem agride no ambiente familiar não depende mais da
vontade da vítima, segundo definiu
no último dia 9 o Supremo Tribunal
Federal (STF). Por 10 votos a 1, os
ministros decidiram que o Ministério Público pode entrar com a ação
penal, em casos de violência doméstica, mesmo que a mulher decida
voltar atrás na acusação contra o
companheiro.
Segundo a Procuradoria-Geral
da República (PGR), a violência doméstica cometida pelo companheiro
ocorre em pelo menos 90% dos casos.
O STF julgou uma ação de inconstitucionalidade de autoria do
Ministério Público. A instituição
pedia que, nos trechos em que a Lei
Maria da Penha condiciona a denúncia por agressões leves à vontade da
vítima, o STF desse a interpretação

para que o Ministério
Público passasse a ter
a prerrogativa de atuar.
A ideia é que o Estado
proteja a vítima quando
ela se mostra incapaz
de fazê-lo.
A maioria acompanhou o voto do relator,
ministro Marco Aurélio
Mello. “Aos 65 anos,
eu não acredito mais
em Papai Noel. Sem
proteção, as mulheres
desistem de processar
seus agressores”, disse
o ministro. O ministro
Luiz Fux afirmou que a ideia da alteração é intimidar os agressores, já
que, agora, eles saberão que a ação
judicial continuará independentemente da vontade da mulher.
O único voto contrário foi o do
presidente da Casa, ministro Cezar

Peluso. No seu entendimento, a alteração pode ser um retrocesso à proteção da mulher, já que ela pode desistir de denunciar seu companheiro
à polícia na medida em que a lei não
permite que ela abra mão de uma
ação contra ele na Justiça.

Fretamentos

Escolar da Tia Meire
Seu filho com conforto e segurança
PARTE ALTA E REGIÃO

Escolar

TTelefones:
Telef
ones: 3642.1534
534 | 9303.3794
9303.3

Excursões
Eventos
Casamentos

ANUNCIE:
8794.9936 OU 9142.4420

PRESSÃO POPULAR
A população luziense compareceu
em bom número na Câmara Municipal onde manifestou contra o
reajuste de 52% nos salários dos
vereadores. Diante da pressão
popular, o presidente da Casa tratou logo de encerrar a sessão. Os
vereadores deixaram seus postos,
correram para a sala da presidência se trancaram...
SOLITÁRIO
Enquanto isso... O atual presidente
da Casa, Vagner Guiné, tentou entrar na sala onde estavam os demais
colegas, mas teve uma surpresa desagradável: a fechadura da porta
simplesmente quebrou. O vereador
ﬁcou todo desconcertado, do lado
de fora. Literalmente solitário...
DEBOCHE
Depois que os ânimos se acalmaram, Guiné apareceu na porta da
Câmara, olhou para alguns manifestantes e soltou um sorriso de
deboche. E não adianta contestar.
O Virou Notícia viu e registrou o
momento, senhor presidente.
ATÉ QUANDO? – PARTE I
A população não aguenta mais
ser tratada com total desrespeito
por alguns proﬁssionais da saúde.
Sabemos que muitos até tentam
trabalhar, mas o que apuramos é
que os postos de saúde estão sem
medicamentos básicos, como algodão e agulha. Sem materiais de
laboratório e até mesmo de limpeza... Até quando?
ATÉ QUANDO? PARTE II
A inoperância de alguns políticos
é nítida. Eles vão pra onde o vento
soprar. Tem vereador que é oposição é diz que apóia o atual prefeito.
Já outros ﬁcam literalmente em cima do muro. Até quando os políticos vão achar que o bobo é povo?
CARNAVAL 2012
O destaque do carnaval deste ano
ﬁcou por conta dos blocos, que a
cada ano, apesar das diﬁculdades,
agitam o público. Já os banheiros
químicos... foram pouquíssimos
para o público que esteve prestigiando o carnaval luziense. O que
tinha de folião fazendo suas necessidades no meio da rua foi uma
coisa horrorosa!
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NOTA 10
Para a Prefeitura de
Santa Luzia que realizou
o carnaval 2012 no centro
histórico, São Benedito e Pinhões. Apesar da correria e
pouca divulgação, a população compareceu e se divertiu ao som das bandas locais
com total segurança.

NOTA 0
Para o presidente da Câmara, Vágner Guiné, que
riu dos manifestantes em
frente a Casa, durante protesto pelo reajuste de 52%
nos salários dos vereadores.
Guiné só não pode se esquecer, que a mesma população
que manifesta, é a que vai às
urnas em outubro...

FRANCISCO E ARTUR

TELEGÁS E ÁGUA MINERAL
3641-1966
3642-2088
3649-7215

CIDADE

GUARDA MUNICIPAL DE SANTA
LUZIA PARTICIPA DE CAPACITAÇÃO
PARTICIPAÇÃO DO GM NA COMUNIDADE FAZ A DIFERENÇA NA
PREVENÇÃO DE PEQUENOS DELITOS

C

om o objetivo de ampliar
o conhecimento sobre
legislação de trânsito,
segurança e as principais atribuições, o efetivo da Guarda Municipal
de Santa Luzia, participou nesta segunda, dia 13, de uma capacitação,
promovida pelo Instituto Brasileiro
de Administração, o IBA, no auditório municipal.
De acordo com o palestrante e
Coronel reformado da Polícia Militar, Euro Magalhães, o papel do
Guarda Municipal é de vital importância, principalmente na atuação
e prevenção dos pequenos delitos.
“Deve-se trabalhar na base da concepção da ‘Teoria da vidraça quebrada’, que se caracteriza pela ação
preventiva na raiz do problema,
evitando crimes maiores, conscientizando a população sobre os crimes
de menor potencial ofensivo”, sinaliza o palestrante. Segundo ele, o
Guarda municipal precisa ser uma
referência ainda maior para a cidade
e sua comunidade. “Como servidor
público, ele pode sim orientar, não
só em seu trabalho, mas também
no seu círculo social, intervindo e
participando, principalmente, nas
associações comunitárias”, indicou.
Para o Guarda Municipal Ricardo
Alexandre Campos Miranda, de 35
anos, o treinamento é uma opor-

tunidade de estar aperfeiçoando e até o dia 22 de fevereiro de 2012 e
reciclando os conhecimentos na le- podem ser feitas somente pela intergislação. “A integração da Guarda net. Para se inscrever, o candidato
com a comunidade é importante na deve acessar o link http://www.sanconscientização das pessoas quanto taluzia.mg.gov.br/concurso-publicoà segurança comunitária”, afirma.
-guarda-municipal/
Segundo o Superintendente de
O valor da inscrição é de R$
Segurança Pública da Secretaria de 51,00 e a prova objetiva de múltipla
Segurança Pública, Trânsito e Trans- escolha será realizada no dia 04 de
porte, Tenente Nélio Aristeu Zeferi- março de 2012. Os candidatos serão
no, o Guarda Municipal precisa es- avisados dos locais de provas, cinco
tar sempre preparado, atualizado, ter dias antes da aplicação.
um amplo conhecimento na legislação
do município e, especificamente hoje,
ter um conhecimento profundo na legislação de trânsito.
“Além da proteção
patrimonial, desde
janeiro de 2010 a
GM assumiu a responsabilidade da fiscalização do trânsito
na cidade, devido a
isso, o treinamento
deve ser constante”,
enfatiza o superintendente.
Concurso - A secretaria informa ainda que as inscrições
da Guarda municipal Guardas municipais no auditório, durante treinaforam prorrogadas mento
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APAE RECEBE MICROÔNIBUS DA PREFEITURA
AQUISIÇÃO FOI REALIZADA VIA EMENDA PARLAMENTAR JUNTO AO MDS

N

a tarde dessa quinta-feira,
16, o prefeito Gilberto
Dorneles, acompanhado
das secretárias de Desenvolvimento
Social e Cidadania, Jane Dorneles,
de Educação, Francislene Abreu, o do
secretário de Saúde, José Eduardo de
Oliveira, entregou ao presidente da
APAE (Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais) Santa Luzia, Ubiratan da Silva Coelho, um microônibus de 27 lugares com elevador. Na

oportunidade também foi assinado
um convênio no valor de R$ 1 milhão,
destinado a manutenção da Associação durante as atividades de 2012.
“Eu queria fazer muito mais pela
assistência, mas dentro do possível,
investimos de forma pontual com o
objetivo de proporcionar melhorias e
igualdade a todos os cidadãos”, disse o
prefeito municipal, Gilberto Dorneles.
“Mais uma vez a prefeitura nos
ajuda na busca de um bem maior. Essa
parceria entre a APAE e o executivo
municipal demonstra o objetivo comum na luta por uma sociedade mais
justa e melhor”, disse Ubiratan da Silva Alves Coelho, presidente da APAE
Santa Luzia.
O autor da emenda parlamentar,
Deputado Federal Eduardo Barbosa,
enfatizou a importância da integração.
“A APAE tem lutado muito pelo

acesso, o direito
de ir e vir. Por
isso, a integração entre os poderes públicos
e a Associação
é fundamental
para alcançar
seus objetivos.
Tenho certeza
que o ônibus
será de grande
utilidade para Eduardo Barbosa, Gilberto Dorneles, Jane Dorneles e
a APAE Santa alunos da APAE
Luzia, já que a
extensão territorial do município di- do deputado não possuir ligações parficulta o acesso dos alunos aos equi- tidárias com sua base, muitos prefeipamentos de assistência”, afirmou tos recusam as emendas e prejudicam
o deputado. Que ainda acrescentou: a sociedade”, finalizou.
A APAE Santa Luzia atende atu“Agradeço e ressalto aqui o empenho
almente
cerca de 500 alunos nas duas
do prefeito Gilberto em acatar a emenda. Já que muitas vezes, devido ao fato unidades do município.

CLASSE C AUMENTA INADIMPLÊNCIA POR DESCONHECER
FERRAMENTAS DISPONÍVEIS EM CARTÕES DE CRÉDITO, DIZ LOJISTA
A INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR BRASILEIRO SUBIU 2,91% EM JANEIRO, NA
COMPARAÇÃO COM O MESMO MÊS DE 2011.

D

e acordo com
o presidente da
Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), Roque Pellizzaro Junior, o recente acesso das camadas mais pobres
da população aos serviços
bancários – em especial, a
cartões de crédito – é responsável por parte da inadimplência registrada em janeiro.

Por desconhecerem as
ferramentas disponíveis nos
cartões, as pessoas acabam
comprando sem verificar a
melhor forma de parcelamento. “O melhor é sempre
pagar o cartão na data de
vencimento. Mas, se for para
parcelar, que seja a preços fixos, com o lojista concedendo o crédito por meio do cartão. Em geral, a compra pode

ser feita em até seis parcelas,
com juros bem mais baixos”,
explicou.
“Todo lojista deveria
saber que pode fazer isso.
Basta, na máquina do cartão
e dentro da opção parcelar,
escolher a opção loja, e não
a de cartão. O juro é bem menor e pode chegar a um terço
ou um quarto do cobrado”,
detalhou.
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Mário Marra

QUEM SERÁ O CENTÉSIMO CAMPEÃO MINEIRO?
pam muitas datas e impossibilitam boas
preparações para disputas mais expressivas.
Entretanto, alguns clubes argumentam
que o faturamento dos estaduais é muito
maior que o faturamento de uma Libertadores, por exemplo.
O campeonato mineiro ocupa menos
datas e pode se tornar interessante para os
clubes que entram em disputas nacionais.
Campeão e vice jogam 15 vezes no máximo e são poucos os jogos no meio de semana.

Os campeonatos estaduais estão em pauta.
Há quem crave que eles não devem mais
existir e também existem os que defendem
os torneios com coerência na argumentação. O fato é que eles estão aí e dificilmente
deixarão de existir em um pequeno espaço
de tempo.
A discussão é sempre válida e o calendário do futebol brasileiro grita por ajustes.
Os estaduais, na maioria das vezes, ocu-

O Mineiro de 2012 possui um charme
diferente.O campeonato de número 98 terá
o centésimo campeão.
Vale conferir toda a história no site da
Federação Mineira de Futebol.
A edição 98 começou com a mesma expectativa de quase sempre: o título deve
permanecer na capital. E aí? Quem será o
centésimo campeão mineiro?

SUA NOVA OPÇÃO EM

1º ETAPA DO MINEIRO 2012
KICKBOXING

Mário Marra

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

P

LUTAS

Light Contact Full Contact
Thai Lowkick

DIAS
10 e 11

M
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REALIZAÇÃO

APOIO

Secretaria de Esporte

B
S

Sabado à partir de 20:00 - Noite
Domingo à partir de 09:00 - Manha

Local: Ginásio Poliesportivo
Rua Baldim Ponte Nova - Centro

ENTRADA 1KG ALIMENTO NÃO PERECIVEL
PATROCÍNIOS
BOA
BOAESPERANÇA
ESPERANÇA

Casa dos Cartuchos

PAPELARIA
COPIADORA

Bom
Aporê
Delivery
3642
3642 1690
1692 | 3641
3641 6474
6474
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Disse Jesus, vide a mim todos os que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. MT. 11-29

(31) 3641 8000

Inf: 3641-1189 / 8523-6880 / 9271-0426
Prof. Henderson

Mestre Luiz Carlos

Contatos para shows
(31) 8733-1974
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