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NÍVEL BAXÍSSIMO
Santa Luzia já está em clima de 

eleições. Também não poderia ser 
diferente, em outubro próximo, os 
luzienses e os moradores da cidade 
irão às urnas para escolher o pre-
feito, vice e os vereadores. Alguns 
candidatos já saíram na frente e lan-
çaram suas campanhas. Mas o fato 
que chama a atenção é que dos qua-
se quatrocentos candidatos ao cargo 
de vereador, apenas cinquenta e dois 
possuem curso superior. Ter conclu-
ído uma faculdade e agora se candi-
datar ao legislativo pode não parecer 
importante para alguns, mas para a  
maioria dos eleitores, esse quesito 
conta e muito na hora de decidir em 
qual candidato votar. 

Como podemos escolher nossos 
“representantes” na Câmara sendo 
que alguns sequer conseguem ler e 
escrever? A culpa é do candidato mal 
preparado para ocupar o cargo ou 
nossa enquanto eleitores? Óbvio que 
é nossa, eleitores, que temos em nos-
sas mãos a arma mais importante que 
é o voto. É necessário que façamos 
uma avaliação profunda de cada can-
didato ao cargo de vereador e porque 
não também de prefeito e vice para 
depois não ficarmos “órfãos” nos 
próximos quatro anos. Diploma de 
faculdade não é requisito básico pa-
ra quem quer ocupar uma cadeira na 
Casa do povo, mas, sem dúvida, pode 
fazer toda a diferença nos próximos 
quatro anos. Portanto, a decisão é 
nossa, vamos começar a mudar a po-
lítica da nossa cidade. Pensem nisso!

Aconteceu?

O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

GERAL

Contatos para shows
(31) 8733-1974
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NOVAS CÉDULAS DE 10 E 20 REAIS JÁ 
ESTÃO EM CIRCULAÇÃO

Uma resolução da 
Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 

(Anvisa) autorizou a  venda de 
medicamentos isentos de receita 
médica em gôndolas de farmácias 
e drogarias de todo o país, fi cando 
ao alcance direto do consumidor. 

De acordo com a resolução, os 
remédios de venda livre devem fi -
car em área separada da de produ-
tos como cosméticos e dietéticos e 
devem ser organizados por princí-
pio ativo para permitir a fácil iden-
tifi cação pelos consumidores.

O texto também exige que, na 
área destinada aos remédios de 

venda livre, sejam fi xados cartazes 
com a seguinte orientação: “Medi-
camentos podem causar efeitos in-
desejados. Evite a automedicação: 
informe-se com o farmacêutico.”

Até então, uma resolução da 
Anvisa, publicada em 2009, obri-
gava a venda dos remédios isentos 
de prescrição médica atrás do bal-
cão do farmacêutico. Por meio de 
nota, o órgão informou que a de-
terminação foi amplamente ques-
tionada pelo setor e rendeu cerca 
de 70 processos judiciais. Nos últi-
mos meses, 11 estados criaram leis 
estaduais e reverteram a proibição 
da venda nas gôndolas.

REMÉDIOS SEM RECEITA MÉDICA VOLTAM A SER  
VENDIDOS FORA DO BALCÃO DAS FARMÁCIAS

O Banco Central (BC) colocou em cir-
culação desde o último dia 23 as novas cé-
dulas de R$ 10 e de R$ 20, que trazem 
elementos adicionais de segurança 
como a marca d’água e o número 
escondido que já estão presentes 
nas cédulas de R$ 50 e de R$ 
100, lançadas em 2010. Elas 
trazem também o valor da 
nota no canto superior di-
reito, e, quando em movi-
mento, varia da cor azul para 
o verde e uma barra brilhante 
parece rolar sobre ele.

A substituição total da 
primeira família do real será 
em 2013, com o lançamen-

to das cédulas de R$ 2 e de R$ 5, em data 
ainda a ser defi nida. Será tudo em papel fi -
duciário e com tamanhos diferentes como 

ocorre com as notas em circulação. 
 As notas antigas serão substi-

tuídas gradativamente.

elementos adicionais de segurança 
como a marca d’água e o número 
escondido que já estão presentes 

ocorre com as notas em circulação. 
 As notas antigas serão substi-

tuídas gradativamente.

Fotos: Divulgação
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Av. das Indústrias, 1900 - Vila Olga - Santa Luzia-MG

Aceitamos:

Alinhamento - Balanceamento
Suspensão em geral - Troca de óleo

Telefones:
3641-8155 / 3641-3508

Promoção de pneus:
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Pneu Pirelli 
205/40/17

R$ 320,00
à Vista

Pneu Kunho 
185/60/14

R$ 220,00
à Vista

Pneu Pirelli 
205/45/17

R$ 350,00
à Vista

(((((( ) ) ) )VIDROS - TRAVAS - ALARMES 
INSULFILM RESIDENCIAL
 

falconfilm01@yahoo.com.brfalconfilm01@yahoo.com.br

Avenida das Indústrias, 1460 - Vila Olga
(31) 9998-3367 / 3641-4319 / 8552-5705(31) 9998-3367 / 3641-4319 / 8552-5705

FALCON OM E ACESSÓRIOS

Kit Alto Falantes H Buster 
6x9 500W R$130,00

o ParTrocar

A Prefeitura Municipal de 
Santa Luzia, por meio da 
Secretaria Municipal de 

Saúde realizou na manhã do último 
dia 28, uma blitz educativa em prol 
da Campanha Estadual de Combate 
às Hepatites Virais.

O objetivo da ação, segundo a 
coordenadora municipal de DST/
AIDS, Ana Paula Campos foi cha-
mar a atenção da população para a 

importância de se proteger da conta-
minação pelo vírus.

Duas equipes se dividiram em 
dois pontos estratégicos do municí-
pio. Na Avenida Brasília e na Rua 
do Carmo, onde foram distribuídos 
panfletos contendo informações so-
bre a doença, além de preservativos.

A população aprovou a campanha 
promovida pela Prefeitura. Segundo 
o morador do Bairro Cristina, Anto-

nio Almeida, muita gente desconhece 
algumas doenças e essa ação ajuda a 
esclarecer dúvidas importantes, so-
bre como se proteger da hepatite, por 
exemplo. “Acho muito importante a 

atitude da prefeitura. Prova que ela se 
preocupa com a boa saúde dos mu-
nícipes, sem contar que nos ajuda a 
esclarecer coisas importantes em re-
lação a algumas doenças”, declarou. 

SANTA LUZIA NA LUTA 
CONTRA A HEPATITE

Luiza

Fotos: ASCOM - PMSL
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AGORA VOCÊ TERÁ
VEZ E VOZ
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Auto escape avenida

Fotos: Wanderson Carneiro

ESPORTES
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Bárbara e Rodrigo

SOCIAIS

O casal Helbert Xavier e Luciene durante show 
da dupla Caleb e Samuel no Alambique (BH)

A jogadora de vôlei  do Minas Tênis Clube, ........... 
e o secretariao de esporte .........

Os irmãos  Emerson, Emilene e Luciene

Mariza, Luciene, Emerson,  Vicente (BarBi-
no) e Vanessa, durante batizado do peque-
no Vicente Augusto

Os sargentos Cristiana e Flavio durante apre-
sentação de dança de salão  na abertura do tor-
neio indepedência de futsal

Marcela e Luiza

As ginastas Rebeca, Caroline e Maria Eduarda 
durante apresentação na abertura do torneio 
indepedência de futsal

Larissa Damásio, Meire, Caleb, Wanderson 
Carneiro, Renato e Samuel - após show no 
Alambique (BH)

Super 4ª e 6ª
Pizzas Grandes

+ 1 garaná kuat 2litros2 49,9949,99R
$

R
$ 

Visite nosso site:
www.bomapore.com.br

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Fotos: Wanderson Carneiro

Fotos: Divulgação
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CANDIDATOS A QUE?  
Não é difícil encontrar com alguns 
candidatos ao cargo de vereador que 
nem sabem o que faz um vereador na 
Câmara. Como assim? Vamos expli-
car: é visível o nível baixíssimo de 
alguns. Tem gente que até tirou foto 
para fazer o santinho apenas pelo di-
nheiro, ou melhor, por uma mixaria 
que alguém pagou para que o “can-
didato” saísse pelo partido tal... 
Uma candidata disse recentemente 
em voz alta que estava tirando o re-
trato apenas para receber um tro-
cado. Política é coisa séria, minha 
gente!

AJUDINHA   
O que tem de candidato a vereador 
que está aguardando ansiosamente 
a “ajudinha” do partido para colo-
car a campanha na rua não é brin-
cadeira. Teve até candidato dizen-
do que pretende gastar do próprio 
bolso na campanha a quantia de R$ 
200. Dinheiro pode até não ser tu-
do, mas em uma campanha eleitoral 
ele ajuda bastante. 

GASTANDO SOLA DO SAPATO 
Cristina Corrêa candidata a pre-
feita pelo PT está literalmente gas-
tando a sola do sapato (com ou sem 
salto) pelas ruas de Santa Luzia. A 
candidata tratou logo de colocar a 
campanha na rua e tem realizado 
caminhadas, carreatas, e o famoso 
corpo a corpo do Palmital à Vila 
Olga. Cristina tem ganhado a sim-
patia de muitos eleitores, principal-
mente das mulheres. A expectativa 
do PT é que os eleitores que não 
votam no atual prefeito e nem no ex, 
escolham Cristina para a prefeitura 
da cidade. 

Dayse

A Prefeitura Municipal de 
Santa Luzia, por meio da 
Secretaria Municipal de 

Saúde, promoveu, no período de 23 
a 27 de julho, uma capacitação para 
os Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS). Ao todo 260 profissionais fo-
ram capacitados.

De acordo com o enfermeiro Gus-
tavo Ferreira, referência técnica na 
atenção primária, o objetivo da ação 
foi oferecer os ACS’s condições de de-
senvolverem um trabalho mais huma-
nizado junto à comunidade luziense, 
seguindo os formulários do Sistema de 
Informação da Atenção Básica – SIAB.

O evento contou com o apoio da 
Associação de Apoio, Proteção e Am-
paro à Criança- AAPAC, com o tema: 
Mães de Minas e o Programa HCG, 
com o tema: Doe sua urina- Um gesto 
de amor.

Representando a AAPAC, Luiz 
Gustavo palestrou 
a respeito do Pro-
jeto” Mães de Mi-
nas”, Programa do 
Governo Estadual 
que beneficia ges-
tantes e crianças 
no primeiro ano de 
vida.

 De acordo com 
o representante 
da Associação de 
Apoio, Proteção e Amparo à Criança, 
desde que aderiu ao Programa, em de-
zembro de 2011, o município de Santa 
Luzia já conta com 449 gestantes  e 

152 crianças cadastradas.
“É importante que a gestante fa-

ça o cadastro, porque assim ela terá 
garantido um atendimento de quali-
dade, como agilidade nas consultas e 
exames, visita à maternidade em que 
ocorrerá o parto, mobilização de par-
ceiros para atuar na proteção da ges-
tante e da criança, entre vários outros 
benefícios”, destacou.

Ainda segundo Luiz Gustavo é im-
portante que os ACS’s busquem ativa-
mente conscientizar gestantes e mães 
de crianças menores de 1 ano de ida-
de a fazerem o cadastro no programa, 
uma vez que eles terão muitos bene-
fícios, como garantir um nascimento 
digno e mais saudável para as crian-
ças, sem contar que elas (as gestantes) 
também estarão contribuindo com a 
redução da mortalidade infantil em 
Minas Gerais, meta do Projeto. 

Outro ponto relevante abordado 
durante a capacita-
ção foi o Programa 
HCG. O Programa 
que leva o nome 
de um hormônio 
feminino tem como 
objetivo incenti-
var gestantes com 
até cinco meses de 
gravidez a fazerem 
a doação de urina. 
Através dessa doa-

ção a gestante estará ajudando mulhe-
res que não conseguem engravidar a 
realizarem o sonho de ser mãe.

A palestrante Fernanda Ribeiro 

abordou questões como o panora-
ma de infertilidade no Brasil e sobre 
o HCG (hormônio da gestação). De 
acordo com Fernanda, de janeiro até 
julho, Santa Luzia já conta com 314 
doadoras cadastradas. Ela reforçou a 
importância do papel do ACS para o 
Programa. “O ACS tem a função de 
incentivar a gestante a fazer a doação 
até o quinto mês de gestação, que é 
quando o hormônio está no seu nível 
mais elevado, assim conseguiremos 
ajudar muitas mulheres que não con-
seguem engravidar e conseguir tratar 
a questão da infertilidade que atinge 
várias mulheres hoje em dia”, disse.

. Agradeço à Prefeitura pela opor-
tunidade de me dar melhor condição 
de oferecer um trabalho digno aos lu-
zienses. Todas as capacitações que fa-
ço facilitam ainda mais o trabalho de-
senvolvido por mim, porque consigo 
evoluir pessoal e profissionalmente”, 
enfatizou a ACS Raquel Carmona.

Durante a capacitação os profissio-
nais receberam o Caderno de Trabalho 
do ACS que segue os formulários de 
acompanhamento de gestantes, hiper-
tensos, diabéticos, crianças, entrega 
de consulta especializada, hanseníase, 
tuberculose e consultas de rotina. Esse 
é o diferencial que os profissionais da 
saúde necessitam para desenvolver e 
acompanhar as famílias de cobertura 
estratégia da família em Santa Luzia. 
Ao todo 66 mil famílias já foram ca-
dastradas e recebem acompanhamen-
to.

Para se cadastrar no Programa 
mães de Minas, basta ligar para o tele-
fone 155. Já as gestantes que quiserem 
se cadastrar no Programa HCG e fazer 
a doação de sua urina, é só ligar para 
o número 0800559022 ou fazer o ca-
dastro diretamente em uma unidade de 
saúde do município.

PROFISSIONAIS DA SAÚDE SÃO CAPACITADOS
260 SERVIDORES PARTICIPARAM DA AÇÃO

“Ser um ACS é re-
almente ser um ar-
tista, porque temos 

a arte de cuidar. 
Criamos um vínculo 
com as pessoas e 
isso é gratificante 

pra nós”
Raquel Carmona

Fotos: ASCOM - PMSL

SAÚDE
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Para a prefeitura que, en-
fim, fez uma intervenção no 
trânsito na Avenida Brasília, 
no bairro Duquesa. No lo-
cal frequentemente aconte-
cia acidentes como batidas 
e atropelamentos. Agora a 
prefeitura colocou reduto-
res de velocidade, sinalizou 
e fez uma rotatória que, sem 
dúvida, melhorou principal-
mente para os moradores 
que tinham dificuldades em 
atravessar a avenida para se 
dirigirem ao ponto de ôni-
bus que fica do lado oposto.

 

NOTA 10

NOTA 0
Para os moradores que 

insistem em jogar lixo em 
esquinas e entulhos nos 
próprios passeios em fren-
te suas casas. Na região do 
São Benedito parece que vi-
rou moda, pois o que tem de 
entulho nos passeios não é 
brincadeira. Vergonha!

ANUNCIE: 8794.9936 OU  9142.4420ANUNCIE: 8794.9936 OU  9142.4420ANUNCIE: 8794.9936 OU  9142.4420ANUNCIE: 8794.9936 OU  9142.4420ANUNCIE: 8794.9936 OU  9142.4420

valtinho
FRANCISCO E ARTUR

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

Em junho, a inadimplên-
cia dos financiamentos 
de veículos caiu pela pri-

meira vez desde dezembro de 2010. 
A redução ficou em 0,1 ponto per-
centual e veio depois dorecorde de 
inadimplência – que considera atra-
sos superiores a 90 dias – registrado 
em maio, quando chegou a 6,1%. No 
mês passado, a taxa de inadimplên-
cia ficou em 6%, segundo dados do 
Banco Central (BC).

Os dados do BC também mos-
tram aumento da média diária de 
concessões de crédito para a compra 
de veículos, influenciado pela recen-
te medida do governo de reduzir o 
Imposto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI). O objetivo do governo 
foi incentivar a indústria automo-
bilística, que enfrentava queda nas 
vendas. Em junho, a média diária 
das concessões cresceu 22,8% em 
relação a maio. 

INADIMPLÊNCIA DE FINANCIAMENTO DE 
VEÍCULOS CAI PELA PRIMEIRA VEZ DESDE 2010, 

MAS TAXA CONTINUA ALTA
Foto: Divulgação

GERAL



Ano 2 - Edição 62 03/08/2012 a 18/08/2012 11

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

No período de 23 a 
29/07/2012, a Escola 
de Futebol Hora Bolas 

levou 20 alunos/atletas para repre-
sentar Santa Luzia/MG na I COPA 
INTERESTADUAL DE FUTEBOL 
CIDADE DE MARIANA/MG. 

A Escola de futebol HORA BO-
LAS em parceria com o Santa Cruz 

EC de Santa Luzia, participou na 
categoria mirim(Nascidos em 1999, 
2000 e 2001), enfrentando as equi-
pes do Venda Nova/BH, Proesp Ra-
cing/BH, Clube Vale Del Rey/Ma-
riana, Cristalino/Pompeu, Goiabal/
RJ, Proesp Caixa/BH.

Os alunos/atletas participantes 
foram: Anderson Leonardo, Caio 

Campos, Caio Gastaldi, Jonas Jo-
sé, Gustavo Carvalho, Iago Lima, 
Willian Maksuel, Miguel Augusto, 
Getúlio Sandim, Weslei Veloso, Ma-
theus Batista, Lucas Daniel, Rafael 
Faria, João Ribeiro, Vinícios Reis, 
Gabriel Mercedes, Weslei Velo-
so, Pedro Almeida, Pedro Carmo e 
Thales Daniel; Técnico Ronney de 

Paula, assistente-técnico Nicolas 
Fernandes, preparador de goleiros 
Pedro Cairo e massagista Milton 
“Fusca”.

Devido à disciplina e comporta-
mento dos alunos, a escola recebeu 
convites para participar de torneios 
em Janeiro de 2013 nos estados de 
São Paulo e Rio de Janeiro.

ESCOLA DE FUTEBOL HORA BOLAS PARTICIPA DA I COPA 
INTERESTADUAL DE FUTEBOL CIDADE DE MARIANA – MG

COMPETIÇÃO CONTOU COM EQUIPES DE MINAS, RIO E SÃO PAULO
Fotos: Divulgação

ESPORTES
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SEU TIME ESTÁ PREPARADO PARA O NOVO BRASILEIRÃO?

ESPORTES

Mário Marra 
comentarista da rádio CBN São Paulo e 

Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia
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Mário Marra

ANUNCIE: 8794.9936 / 9142.4420
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