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SEXO FRÁGIL? QUE NADA!
ELAS ESTÃO CADA
VEZ MAIS GANHANDO
ESPAÇO, QUEBRANDO
PRECONCEITOS E
MUDANDO O COTIDIANO DE
MUITA GENTE. MULHERES
CONTAM COMO DRIBLARAM
OS PRECONCEITOS E HOJE
SÃO DESTAQUES NAS
MAIS DIVERSAS ÁREAS DO
MERCADO DE TRABALHO
PÁGINAS 4 e 5

ESCOLA NOVA
PREFEITURA INAUGURA NOVO PRÉDIO DA
ESCOLA DULCE VIANA NO BONANZA
PÁGINAS 6 e 7
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EDITORIAL

XI CARNAVAL COM CRISTO EM SANTA LUZIA

AS DONAS DO
PEDAÇO
Não é por acaso que as mulheres estão conquistando cada vez
mais espaço.
Hoje, por exemplo, temos na
cidade, secretárias municipais à
frente de secretarias importantes,
como Educação e Desenvolvimento Social; policiais militares, Guardas Municipal, empresárias, motoristas de ônibus, de carretas, e em
diversos outros segmentos. Não
podemos esquecer também das donas de casa, cuja tarefa é uma das
mais difíceis...
Pensar nessas possibilidades
até pouco tempo atrás era algo irreal, inimaginável. Que o digam os
homens radicais, que infelizmente
ainda existem em bom número.
Mas as mulheres, sem dúvida alguma, estão por todo o lado,
virando literalmente as “donas do
pedaço”. Claro que tudo tem o seu
preço, muitas acabam pagando pelas opções, mas, enfim, elas estão
indo à luta de fato e direito.
Corajosas, inteligentes, e porque não ousadas? As mulheres são
cada vez mais imbatíveis em todos
os quesitos. Parabéns, mulheres
não só pelo Dia Internacional da
Mulher, mas sim, pela dedicação e
coragem em todos os dias do ano.

EVENTO ARRECADOU 2 TONELADAS DE ALIMENTOS

E

ntre os dias 18 a 21 de
fevereiro, a Renovação
Carismática
Católica
de Santa Luzia (RCC), realizou na
Igreja Matriz São João Batista, o
XI Carnaval com Cristo. A abertura
foi com uma bela gincana preparada pelo Ministério Jovem de Santa
Luzia que mobilizou os grupos de
oração a unirem forças por uma
grande causa, a caridade, onde foram arrecadadas duas toneladas de
alimentos. Os donativos serão distribuídos às famílias carentes da
cidade. Logo em seguida, um grande Show com as bandas: Herdeiros
da Promessa, Sagrada Aliança,Um
Novo Coração e o Grupo de Dança Revolução Jesus. A alegria foi
expressa na música, na dança e no
rosto de todos os participantes. Nos
Demais dias o evento foi marcado
por orações, louvor, pregações e
em todos os dias encerramos com
a Santa Missa.
O tema proposto para reflexão
foi: “O Senhor é meu pastor e nada me faltará” –Salmo 22. Estiveram pregando a palavra de Deus:
Edilson(Coord. Arquidiocesano do
ministério por Cura e Libertação),
o casal Wellington e Rosilene Ramos, Betinho(Coord.da Região

Episcopal Nossa Sra. da Esperança), Valdemi (Coord. do Ministério
de Pregação de Sta.Luzia), Dieleson (Coord.do Ministério Jovem)
e Adriano Ventura(Vereador/BH),
Todos eles transmitiram a mensagem do Bom Pastor e a experiência
do batismo no Espírito Santo.
As crianças também tiveram
seu espaço garantido com muitas
brincadeiras, oração e evangelização. Tudo organizado pelo ministério Samuel (ministério responsável de evangelizar as crianças).
Os padres Ivani(Vigário Forâneo da Forania de Santa Luzia),
Pe. João F. de Lucena (Pároco da

Paróquia S. Raimundo Nonato),
e Pe. Mauro (Pároco da Paróquia
S.João Batista) presidiram as celebrações das Missas.
“O povo está mais ligado com
Deus” Disse Pe. João F. Lucena
ao ser entrevistado pela equipe de
comunicação da Forania de Santa
Luzia.
No final do nosso evento, era
visível a alegria no rosto de todos
que participaram.Claudemir (Coord. da Forania de Santa Luzia)
Agradeceu a todos que contribuíram direto ou indiretamente para o
bom êxito do XI ENCONTRO DE
CARNAVAL COM CRISTO.
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HORA DE ACERTAR AS CONTAS COM O LEÃO
ESTE ANO QUEM ENTREGAR PRIMEIRO A DECLARAÇÃO VAI RECEBER ANTES A RESTITUIÇÃO
Foto: Divulgação

Todo ano é a mesma coisa: mês
de março é hora de o contribuinte
prestar contas à Receita Federal e
informar toda sua “vida financeira”
durante o ano anterior.
A declaração poderá ser enviada pela internet, por meio da utilização do programa de transmissão
da Receita Federal (Receitanet), ou
via disquete, nas agências do Banco
do Brasil ou da Caixa Econômica
Federal, durante o horário de expediente. A entrega do documento, via
formulário, foi extinta em 2010.
A expectativa do Fisco é receber cerca de 25 milhões de documentos neste ano, volume acima
dos 24,37 milhões de declarações
recebidas em 2011.
REGRAS
Estão obrigados a declarar os
contribuintes que receberam rendimentos tributáveis cuja soma foi
superior a R$ 23.499,15 em 2011.

O valor foi corrigido em 4,5%.
No ano passado, o valor era de R$
22.487,25.
Para quem optar por fazer a declaração pelo modelo simplificado,
o valor do desconto, que substitui
todas as deduções de quem faz
pelo modelo completo, está limitado a R$ 13.916,36 ante os R$
13.317,09 do ano passado ou 20%
da renda sujeito a imposto.
Houve correção nas deduções
por dependente que passaram de
R$ 1.808,28 para R$ 1.889,64. No
caso da dedução com instrução, o
valor subiu de R$ 2.830,84 para R$
2.958,23.
Não há limites para despesas
médicas e as deduções permitidas
com a contribuição previdenciária
dos empregados domésticos passaram de R$ 810,60 para R$ 866,60.
Mais informações: www.receita.fazenda.gov.br

Água Igarapé
20 Litros
R$ 7,50

Água • Gelo • Carvão • Bebidas • Aluguel de Mesas e Caixas Térmicas

Anuncie: (31) 9142-4420 | (31) 8794-9936

EXCLUSIVIDADE BY MOTO

SANTA LUZIA

SUA HONDA 0KM COM 2 ANO
ANOS DE GARANTIA!
2011/2012

TC INCLUSO

CG FAN 125 KS

CB 300R

ENTRADA DE
R$760,00
+ 48X DE R$

ENTRADA DE
R$2.190,00
+ 48X DE R$

199,

Av. N. S. do Carmo, 141

3641-2367

Av. Brasília, 2.451

R$12.190,00
À VISTA OU

383,

2138-8555

NO TRÂNSITO SOMOS TODOS PEDESTRES

TC INCLUSO

Fotos ilustrativas sujeito a análise de crédito. CG 125 FAN KS 2011/2012 R$5.520,00
à vista ou Entrada de 760,00 + 48x R$199,00 TC Incluso. CB300 2011/2012
R$12.250,00 à vista ou R$2.190,00 de entrada + 48x R$38300 TC Incluso.
Garantia Estendida By Moto válida apenas para os modelos CG 125 FAN KS
2011/2012 e CB 300 2011/2012. Promoção válida até 31/03/2012
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FORÇA FEMININA
E

Nelma Moreira, policial militar

las estão presentes por toda
a parte. Cada dia mais vem
conquistando o seu espaço
nas mais diversas áreas. No mercado de
trabalho ocupam cargos de chefia. De
uma simples gari à presidente da República. As mulheres quebram barreiras,
preconceitos e dividem as obrigações
até então de inteira responsabilidade
dos homens. Elas garantem que na data
dedicada a elas, têm muito o que comemorar, que o digam nossas entrevistadas
que simbolizam bem a força feminina.
Já são 10 anos como eletricista.
Tempo suficiente para que os críticos,
principalmente homens, passassem a
respeitá-la. Simone Helena de Jesus
Francelino, 43 anos, ou “Simone Pereirão”, como gosta de ser chamada, já foi
faxineira e cobradora de ônibus. Mãe
de três filhos adolescentes, “Pereirão”,
trabalha atualmente como eletricista
na Prefeitura de Santa Luzia. Falante
e muito disposta, disparou logo. “Meu
sonho sempre foi ser eletricista. Quando comecei a trabalhar passei por vários

preconceitos, mas nunca desisti.” Simone é um exemplo de superação. “Fui a
primeira mulher eletricista da Santa de
Casa de Misericórdia de BH. Em pouco
tempo, passei de faxineira a profissional respeitada”, diz. Segundo Simone,
quando chega a um local que ninguém
a conhece, à primeira vista estranham,
mas o resultado do trabalho modifica
completamente a primeira impressão.
“Nós mulheres não podemos ficar de
braços cruzados, sendo vítimas. Temos
que nos valorizar, correr atrás dos objetivos e respeitar a todos”.
O dia é de agenda cheia. Ao chegar
em sua sala, vários documentos para
despachar e atender o público que a espera. Dez minutos em uma das antessalas e ainda outra secretária de Santa Luzia a espera para uma visita em uma empresa do município. Na saída, foi mais
rápida. Três assessores, três conversas,
três decisões em menos de cinco minutos. A vida de uma primeira-dama e
também Secretária de Desenvolvimento Social, engajada no serviço público

é um desafio diário. “Meu propósito é
ser uma auxiliadora, ser uma mulher
sábia para o meu marido que hoje está prefeito”. Segundo Jane, o casal tem
como objetivo melhorar a qualidade de
vida da população luziense. “Sigo sempre uma passagem bíblica que diz que a
mulher sábia edifica a sua casa, a tola a
destrói. É preciso que nós mulheres nos
valorizemos cada vez mais”, concluiu.
Com mais de 30 anos dedicados
ao serviço público, apesar dos inúmeros empecilhos encontrados pela vida,
Maria da Conceição Nascimento Reis,
afirma que o sentimento é de orgulho.
“Sinto-me mais valorizada nos dias atuais, porém, ainda existe muito preconceito nos âmbitos profissional e pessoal.
Fiquei viúva com três filhos pequenos
em 1982, mesmo ano que entrei para
trabalhar como atendente na subprefeitura de Santa Luzia, no São Benedito”.
Naquele tempo, relembra que a sociedade recriminava de forma implacável
os que ‘saíam do padrão familiar’. “O
homem trabalhava e a mulher ficava

Simone “Pereirão”, eletricista

"FRASES, PALAVRAS, PENSAMENTOS, COMO DEFINIR
MULHER EM UMA ÚNICA PALAVRA SE MULHER É MÃE,
É AMIGA, É ESPOSA, É FILHA, É QUERIDA, MULHER...
NEM TODAS AS PALAVRAS DO MUNDO PODERIAM
DEFINIR SUAS QUALIDADES."

HOMENAGEM DO

O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

CIDADE
MULHERES CONQUISTAM
CADA VEZ MAIS ESPAÇO NO
MERCADO DE TRABALHO
em casa cuidando dos filhos. Foi com
muita dificuldade, mas graças à ajuda
de verdadeiros amigos, superei e venci
os obstáculos e preconceitos”. Em 1992
ela prestou concurso público para o cargo de agente administrativo e passou
em primeiro lugar. Atualmente Maria
da Conceição trabalha no Departamento
Pessoal da prefeitura.
A agente da Guarda Municipal,
Marlene Nazário, de 32 anos, também
acredita que o preconceito ainda existe,
porém, acredita que as barreiras estão
sendo superadas. “Fiz o concurso da
Guarda Municipal de Santa Luzia em
1998 mais por necessidade do que por
afinidade. Entretanto, hoje me sinto feliz
e orgulhosa da minha profissão, já que
através dela consegui adquirir minha
casa e criar sozinha meu filho, que hoje está com cinco anos”. Marlene afirma que, na prática, o preconceito está
ultrapassado. “O preconceito sempre
vai existir, pois muitos acreditam que a
mulher não tem capacidade de ocupar
um cargo de responsabilidade. Mas gra-
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Fotos: ASCOM - PMSL

Maria da Conceição Nascimento Reis, servidora pública
Marlene Nazário, Guarda Municipal
ças a Deus e a força feminina estamos ciedade e nas instituições”, disse Nelma. volução de 1917. Entretanto a ideia de
provando na prática que isso não passa Que ainda acrescentou: “Preconceito celebrar um dia da mulher já havia surde um conceito arcaico, de um vício so- sempre vai existir, eu pessoalmente nun- gido desde os primeiros anos do século
ca fui vítima de tal pensamento pequeno, XX, nos Estados Unidos e na Europa, no
cial”, completou.
“A mulher pensa com o coração, age porém, com nosso empenho estamos su- contexto das lutas de mulheres por melhores condições de vida e trabalho, bem
pela emoção e vence pelo amor”. Assim perando esses empecilhos”.
como pelo direito de voto. Em 1975, foi
08 de Março
definiu Nelma Moreira, 3º. Sargento que
O Dia Internacional da Mulher tem designado pela ONU como o Ano Inatua no 35º Batalhão da Polícia Militar,
em Santa Luzia. Para ela, a data simboli- como origem as manifestações das mu- ternacional da Mulher e, em dezembro
za o valor da mulher. “A data é importan- lheres russas por melhores condições de de 1977, o Dia Internacional da Mulher
te, pois simboliza o valor, o potencial da vida e trabalho e contra a entrada do seu foi adotado pelas Nações Unidas, para
mulher no mundo. Com profissionalismo país na Primeira Guerra Mundial. Essas lembrar as conquistas sociais, políticas
estamos garantindo nosso espaço na so- manifestações marcaram o início da Re- e econômicas das mulheres.
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MAIS UM AVANÇO

PREFEITURA INAUGURA NOVO PR

O

ano não poderia começar de forma melhor para
educação de Santa Luzia.
Material escolar com maior quantidade de itens, notebooks, DVD´s, aparelhos de TV´s e, é claro, a grande
novidade, a Lousa Digital Interativa

em cada uma das 26 escolas da rede
municipal de ensino. Agora foi a vez
da comunidade do bairro Bonanza
e região ganharem mais um presente. Na tarde do dia 28 de fevereiro,
o prefeito de Santa Luzia, Gilberto
Dorneles, juntamente com a secretáFoto: ASCOM - PMSL

Rogério Antônio Lopes, Matilde Moreira Lopes, Ana Lúcia Viana de Assis
Moreira, o prefeito Gilberto Doneles e Francislene Grácio

EDUCAÇÃO
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O NA EDUCAÇÃO

RÉDIO DE ESCOLA NO BONANZA
Foto: Wanderson Carneiro

Foto: Wanderson Carneiro

Foto: Wanderson Carneiro

Professores e alunos durante inauguração da escola

A diretora Maria Aparecida (Cidinha)
Foto: ASCOM - PMSL

ria municipal de Educação, Francislene Grácio de Abreu, inaugurou o novo prédio da Escola Municipal Dulce
Viana de Assis Moreira. O novo “cartão postal” do bairro conta com uma
estrutura de 660 m² e 22 salas que
deverão atender mais de 700 alunos.
“São ações como a de hoje que me
orgulham de estar prefeito. A construção desse prédio e as reformas nas
outras escolas estão realizadas com
recursos próprios. O que ressalta o
nosso compromisso com o cidadão
luziense na aplicação dos recursos
recolhidos pelo município. Desde
2009 estamos trabalhando em prol de
proporcionar à população mais qualidade de vida. Não é um algo fácil,
pois precisamos buscar recursos junto
a outras esferas públicas, porém, não
medimos esforços e agora estamos
colhendo os frutos”, disse o prefeito
Gilberto Dorneles.
Moradores há 20 anos na região

Casal do Bonanza, Jésus Antônio
Vauna e Cássia Ângela Moreira Vauna

do bairro Bonanza, o casal Jésus Antônio Vauna e Cássia Ângela Moreira
Vauna, aprovaram o novo prédio. “A
escola está ótima. A educação daqui
é muito boa e não tenho o que reclamar. Tenho dois filhos que estudam
aqui, um de 11 e outro de 18 anos que
participa do projeto ‘Mais Educação’.
Essa nova escola tem um significado
importante para a nossa comunidade.
A antiga escola era muito pequena e
não oferecia estrutura para nossos filhos. Hoje é diferente. Tenho certeza
que muitas novidades estão por vir”,
afirmou o casal.
“É com muito prazer que inauguramos esse novo prédio da Escola
Municipal Dulce Viana de Assis Mo-

VIROU NOTÍCIA
O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

(31) 8794.9936
(31) 9142.4420
LIGUE E ANUNCIE!

reira, fundada em 1975. Pois sabemos
da importância dessa instituição para
a cidade, e principalmente, para a comunidade do bairro Bonanza. Nosso
papel único e exclusivo é fazer com
que a educação de Santa Luzia tenha
qualidade e atenda com excelência a
população. Nesse novo prédio, além
de oferecermos uma estrutura física
ampla e moderna, o atendimento do
1º ao 5º e do 6º ao 9º ano serão ampliados, e será inserida a educação
infantil”, disse Fracislene Grácio de
Abreu, secretária municipal de Educação.
Eduarda Sthefani Câncio, moradora do bairro Bonanza e aluna da Escola há dois anos, comemorou o novo
prédio. “A escola está muito bonita,
grande e moderna. Tudo ficou ótimo.
É muito bom estudar aqui. Agora,
como a escola é de todos nós, peço
aos meus colegas que cuidem dela”,
disse.
“Para esse dia tão especial o sentimento é de alegria. Por isso agradeço ao prefeito, Gilberto Dorneles, e a
secretária de Educação, Francislene
Abreu, pela sensibilidade com a comunidade do Bonanza. Para mudarmos e alcançarmos o sucesso é preciso realizar investimentos. Com isso
possibilitamos a formação e transformação da realidade que estamos

inseridos”, disse a diretora da escola,
Maria Aparecida Siqueira.
“Para mim, que moro aqui há 32
anos é a melhor escola da região. Tenho dois filhos gêmeos de 7 anos que
estudam nessa escola e a qualidade do
ensino daqui é muito boa”, afirma a
dona de casa, Marilene Maria Batista.
Além da inauguração, várias outras
escolas da rede municipal também estão passando por reformas.
DULCE VIANA – Dotada de uma
sensibilidade artística única, mãe e
educadora dedicada, Dulce Viana de
Assis Moreira, nasceu em 10 dezembro de 1915 em Belo Horizonte. Filha
de Dr. João Ribeiro Viana, médico
muito conhecido na época e Ceci Teixeira Viana. Foi em Santa Luzia, no
período de férias, que ela conheceu
o esposo, Francisco de Assis Moreira, com quem teve onze filhos. Como
professora na EM Modestino Gonçalves, era considerada como uma servidora zelosa e suas aulas eram ministradas com muito prazer. Aposentando-se por motivo de doença e faleceu
em 13 de julho de 1969.
A inauguração contou ainda com a
presença de várias autoridades locais,
dos parentes de Dulce Viana, além da
Superintendente da região Metropolitana C da Secretaria Estadual de Educação, Desireé Rene.
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Fotos: Wanderson Carneiro

Maria Aparecida, diterora da Escola Dulce Viana e o prefeito Dr. Gilberto

Rafael,Gabriela,Rodrigo,Bárbara e Silvia .

Gilsane Duarte,Camila Viana e Jane Dorneles

Secretária Francis (centro) com os professores
do Dulce Viana

Brenda, Eduarda, Laura e Laicon alunos da Escola Municipal Dulce Viana de Assis Moreira

Salete Seibert e Emanuelle Muniz

ANUNCIE

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

Owww.jornalvirounoticia.com.br
JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

(31) 8794.9936 - 9142.4420

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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MINISTÉRIO DA SAÚDE VAI AVALIAR QUALIDADE
DE SERVIÇOS PRESTADOS A GESTANTES NO SUS
RELATÓRIOS DE AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO SERÃO ENVIADOS
PARA OS GESTORES LOCAIS

Foto: Divulgação

A partir do mês de abril, o Ministério da Saúde vai entrar em contato, por telefone, com mulheres que tiveram
filhos em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS).
O objetivo é avaliar a qualidade dos serviços prestados
às gestantes, incluindo o pré-natal, o parto e o pós-parto.
Os números de telefone, serão obtidos nos formulários de Autorização para Internação Hospitalar, preenchidos pelos próprios profissionais de saúde.
A estratégia de avaliar a qualidade dos serviços
prestados às gestantes, de acordo com o ministério, é
inédita e integra as ações do Rede Cegonha, lançado
pelo governo federal no ano passado. O levantamento
será feito pela Ouvidoria Nacional do SUS. A partir dos
resultados, relatórios de avaliação do atendimento serão enviados para os gestores locais.

HORÁRIO DE VERÃO EVITA GASTO DE R$ 160 MILHÕES
A REDUÇÃO TOTAL DE ENERGIA ALCANÇOU 0,5% EM TODOS OS
SUBSISTEMAS ENVOLVIDOS

JC Criações

Daisy Binda

(31) 33513015

INSTITUTO DE BELEZA

escova + prancha

Toda Quinta Promoções Incríveis
Sobrancelha R$ 5,00
DE R$ 7,00

Luzes R$ 59,90
Ganhe: Hidratação + Sobrancelha Escova ou
Prancha
Escova Japonesa
Pé e Mão
R$ 99,90 Ganhe
Pé + Mão ou Corte

DE R$ 17,00 POR

POR

Desconto de

20 %

R$ 12,00

Hidratação

R$14,00

Corte Masc.

R$ 7,00

DE R$ 20,00

DE R$ 10,00

POR

POR

Corte Fem.

DE R$ 15,00

POR

R$ 10,00

Agende seu horário: (31) 3642-3608
AV. RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO, Nº 740 - CAMELOS - SANTA LUZIA

INADIMPLENTE
Enquanto os leitores reprovam o
novo valor do salário dos vereadores para 2013, tem vereador
que continua sem arcar com os
compromissos assumidos ainda no
ano passado. Anúncios publicitários de natal e ano novo ainda não
foram pagos. Vai ver que o nobre
edil está esperando o reajuste do
salário para quitar a dívida, só
pode!
PRÉ
CANDIDATA
DESCONHECIDA
O PT conﬁrmou recentemente que
Cristina Corrêa (irmã do Deputado Federal, Miguel Corrêa) é pré
candidata a prefeita de Santa Luzia. Tem eleitor luziense perguntado quem é ela... De onde veio,
quais são os projetos para a cidade, etc.
NÓ TÁTICO?
Se o PT luziense conﬁrmou ou acatou a determinação para que Cristina Corrêa seja a pré candidata a
prefeita da cidade, o que será que
aconteceu com a ex secretária de
Desenvolvimento Social, Suzane
Almada? Será que ela foi vítima
de um possível nó tático?

REDUÇÃO SALARIAL
CAUTERIZAÇÃO CO
Vários servidores estão revoltados
A PARTIR D
com a redução salarial ocorrida
na prefeitura no mês ESCOVA
passado. PROGRESS
Segundo eles, o prefeito reduziu os
A PARTIR D
salários de forma drástica e não
disse o porquê da medida.
ESCOVA DE CHOCO

A PARTIR D

Tudo para decoração e
revestimento em gesso
Produtos com garantia
de qualidade e do
melhor preço

QUINTA COM DESCONTO

SUPERPROMOÇÃO

Reconstrução Capilar
R$ 40,00 Ganhe

Ofertas válidas até R03/09/2011

O horário de verão resultou em uma redução de 4,6% na demanda de
energia no horário de pico nas regiões onde a medida foi implementada
(Sul, Sudeste, Centro-Oeste e na Bahia). De acordo com informações do
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o país economizou R$ 160
milhões durante o horário de verão deste ano, porque a diminuição do consumo evitou o acionamento de usinas termelétricas para garantir a segurança do Sistema Interligado Nacional.
A redução total de energia alcançou 0,5% em todos os subsistemas envolvidos.
A adoção do horário de verão em 2010/2011 resultou em uma redução
de 4,4% na demanda de energia do horário de pico. No ano anterior, a diminuição do consumo foi 4,7%. O horário de verão começou no dia 16 de outubro do ano passado, e teve uma semana a mais, porque a data estabelecida
para o fim do horário diferenciado, que é o terceiro domingo de fevereiro,
em 2012 coincidiu com o feriado do carnaval.
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PENSOU EM GESSO, PENSOU GESSO TORRES

Tel:3691-6634

Aceitamos
Cartões

distribuidoragessotorres@hotmail.com
Av. das Indústrias,1396 Vila Olga - Santa Luzia MG
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NOTA 10
Para a secretaria de Educação de Santa Luzia que
vem realizando um excelente trabalho desde 2009.
Inaugurações e reformas
de escolas, aquisição de novos equipamentos, índices
alcançados de forma antecipada, enfim. Outras secretarias municipais deveriam
“copiar” os bons exemplos
da Educação.

NOTA 0
Para os moradores que
continuam jogando lixo, entulhos e até sofás pelas ruas.
A cidade que está precisando de uma boa limpeza fica
ainda mais feia por conta
desses moradores sem educação.

PESQUISA REVELA SERVIÇOS
DE HOSPEDAGEM NO PAÍS
CERCA DE 23% DA REDE TEM PADRÃO INFERIOR DE CONFORTO/
QUALIDADE DOS SERVIÇOS

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em parceria
com o Ministério do Turismo, divulgou na última semana uma pesquisa
que revela os serviços de hospedagem pelo Brasil. O objetivo é conhecer a infraestrutura dos serviços.
Segundo a pesquisa, a rede de
hospedagem das 27 capitais brasileiras contava, em 2011, com 5.036
estabelecimentos, que possuíam
250.284 unidades habitacionais (suítes, aptos, quartos, chalés) e capacidade total de 373.673 leitos.
Embora o maior percentual de
hotéis (37,6%) pertença à categoria
econômico, 23,2% de toda a rede
apresentam padrão inferior de conforto/qualidade dos serviços (categoria simples).Os estabelecimentos
declararam que apenas 1,3% de suas
unidades são adaptadas para pessoas
com necessidades especiais, desta-

FRANCISCO E ARTUR

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

WWW.EXPRESSOFALCAO23.COM.BR
www.expressofalcao.com.br

cando-se, em número de unidades
adaptadas, São Paulo, Rio de Janeiro,
Natal, Brasília e Maceió.
Com
972
estabelecimentos
(19,3%), a pesquisa mostra que São
Paulo possui a maior rede de serviços
de hospedagem do país, com 54.065
unidades habitacionais (21,6% do
total), e 73.488 leitos (19,7%). Em
seguida, vem o Rio de Janeiro, com
429 estabelecimentos (8,5%), 31.594
unidades habitacionais (12,6%) e
45.416 leitos (12,2%). Salvador, com
358 estabelecimentos (7,1%), e Belo
Horizonte (5,8%), com 291 estabelecimentos, completam o ranking das
quatro capitais com maior participação na capacidade de hospedagem dos
municípios das capitais brasileiras.

Em números absolutos, São Paulo (574) e Rio de Janeiro (250) são
as capitais onde há maior quantidade
de hotéis. Boa Vista (16) e Rio Branco (20) registram o menor número
desses estabelecimentos. Quanto
a motéis, São Paulo (264) lidera o
ranking, seguido por Fortaleza, onde há 110 motéis, e Belo Horizonte
(99). A capital onde funciona o maior
número de pousadas é Florianópolis,
com 102 estabelecimentos desse tipo,
seguida por Salvador (93 pousadas).
Ainda de acordo com a pesquisa, Belo Horizonte conta atualmente
com 291 estabelecimentos de hospedagens com 13.353 unidades habitacionais somando 19.031 leitos disponíveis no total.
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EVENTO
DE
MMA
AGITA
SANTA
LUZIA
NO EVENTO, FEDERAÇÃO MINEIRA DO ESPORTE OFICIALIZOU-SE NO MUNICÍPIO
Mais de 2.000 amantes do Mixed Martial Art (MMA) curtiram,
no último sábado, dia 25 de fevereiro, no Poliesportivo de Santa
Luzia, o evento “Total Combat”
com várias lutas da modalidade
como Kickboxing e Muaythai.
Promovido pela Federação Mineira de MMA, com o apoio da
prefeitura. Durante o evento, várias academias da cidade participaram como árbitros e fiscais de
lutas.
Múltiplos atletas de Santa Luzia, Belo Horizonte, Paraná e Maranhão, participaram do evento.
Na luta mais esperada da noite,
em apenas um minuto, o lutador
luziense de 36 anos, Wellington,
(O Pastor) Alves, derrotou o lutador maranhense convidado Francielton, O Careca. “Para mim
não uma, mas duas vitórias com
muito orgulho. Primeiro por ven-

cer um oponente dentro de casa
e ainda naquela noite, entronizar
oficialmente a Federação Mineira
de MMA em Santa Luzia”, comemorou Wellington, que também é
vice-presidente da Federação.
De acordo com o presidente
da Federação Mineira de MMA,
Henderson Pereira Dantas, A cidade de Santa Luzia está crescendo e a Federação pleiteia
uma sede com estrutura para recebimento de atletas, alunos e
a disseminação do esporte sem
violência no município. Segundo
o presidente, o resgate do respeito do aprendiz do esporte entre a
comunidade, os pais e a melhora
dos índices acadêmicos e escolares deste aluno é muito importante “Em Santa Luzia, buscamos a
prática do esporte do MMA na
educação do atleta. Nossa filosofia está no combate à violência,

Prefeito, primeira-dama, servidores da prefeitura com os lutadores de MMA

principalmente no que tange às
torcidas organizadas e a cultura
da disciplina deste atleta, há muito tempo esquecida por algumas
academias”, afirma.
De acordo com a Federação,
a próxima luta entre Wellington,

(O Pastor) Alves e Francielton, O
Careca, será dia 14 de abril, no
Centro de Convenções em Imperatriz, no Maranhão. Para contactar a Federação Mineira de MMA
é só enviar email para: minasgeraismma@hotmail.com

alicerce
Editora Gráfica

A base de uma boa impr essão!
Nosso objetivo é superar as expectativas dos nossos clientes,
proporcionando resultados de impressão de alto nível.
Buscamos constantemente, aperfeiçoamento e qualificação dos
nossos profissionais para termos velocidade na entrega dos
trabalhos e perfeição da qualidade dos impressos.
Rua Conde Santa Marinha, 400A - Cachoeirinha - BH/MG

Tel.: 31 3025.3301 - www.alicerce.com.br

Fretamentos

Escolar da Tia Meire

Tele Entrega:
Escolar (31) 3642.9120 / 8629.1454

Seu filho com conforto e segurança
PARTE ALTA E REGIÃO

TTelefones:
Telef
ones: 3642.1534
534 | 9303.3794
9303.3

Excursões
Eventos
Casamentos
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Mário Marra

DEIVID EM PRAÇA PÚBLICA
É verdade que o gol era um gol feito.
Também é inegável que em um clássico
tão importante não se pode bobear.
Deivid vai carregar a imagem daquele
momento de distração por muito tempo,
mas acho que também já é hora de parar
para pensar e separar o gol perdido das
ofensas ao profissional.
É ideia e lugar comum afirmar que jogador de futebol ganha muito dinheiro.

Como se não bastasse a remuneração,
muitos jogadores são também invejados
pelos carrões, pelas mulheres e até por realizarem nossos sonhos aos domingos de
estádios lotados.
O que às vezes foge e não está fixo em
nossos conceitos é que eles, acredite ou
não, são seres humanos normais.
Deivid errou e o gol perdido por ele poderia mudar toda a história do jogo entre

Flamengo e Vasco.
Entretanto, na onda das redes sociais e
da chacota na televisão, Deivid passou a
ser humilhado em praça pública.
Será que é correta a nossa postura como
formadores de opinião?
É para ser igual a quem não se dedicou
anos e anos em uma faculdade que eu me
formei?

SUA NOVA OPÇÃO EM SUPRIMENTOS INDU
SUPER
PROMOÇÃO

BANTAM 250
SERRALHEIRO

R$ 380,

00

A VISTA

Mário Marra

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

(31) 364

Av. das Indústrias 1011 - Lj 11 - Vila Olga - S

ANUNCIE:
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