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Escola mantém viva a tradição e realiza evento que é sucesso
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Cientistas anunciam a 
origem do câncer de 

mama e como prevenir
Tumor nasce a partir de mau 
funcionamento de células dos dutos 
mamários. Especialistas acreditam 
que estudo permite entender o início 
do câncer.
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Cuidado com a cachorrada

Santa Luzia está cheia de 
animais soltos nas ruas
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EDITORIAL
EXPECTATIVA X ANSIEDADE

Quem é que nunca se viu diante de 
uma situação em que a expectativa, 
aliada à ansiedade, tomaram conta? 
Ainda mais quando essas duas sensa-
ções são relacionadas às conquistas?

Mas, por outro lado, outras centenas 
de milhares de pessoas, vivem aqui em 
Santa Luzia, atualmente com esses dois 
sentimentos entrelaçados, sem contar 
com a dúvida e a desconfiança.

Desde que ganhou as eleições e 
tomou posse, Calixto tem deixado os 
luzienses com essas interrogações. 
Seis meses já se foram, o ano está pra-
ticamente acabando e até agora o que 
se vê na cidade é um quadro de total 
abandono e desprezo, uma ingerência 
total. Logo dele, que se diz empreen-
dedor, com visão voltada para o futuro, 
etc. Mas, afinal de contas, que futuro 
o morador de Santa Luzia poderá ter? 
O que vem acontecendo, na prática, é 
uma total ineficiência dos poderes exe-
cutivo e legislativo. O primeiro, ainda 
não mostrou a que veio. Aliás, alguém 
vê o prefeito pelas ruas da cidade para, 
pelo menos sentir o que acontece fo-
ra daquela prefeitura? Ele quase não é 
visto e nem recebe representantes do 
povo em seu gabinete.

 Já os vereadores, correm um sé-
rio risco de ficarem marcados de for-
ma negativa na cidade por conta dessa 
gestão atual. Até agora, se somadas, os 
dezessete vereadores já fizeram quase 
600 indicações ao prefeito. Foram 589 
até a reunião do dia 11 de junho, além 
dos 165 requerimentos. Ou seja, os ve-
readores pedem ao prefeito que execu-
te obras e serviços essenciais por toda 
a cidade, desde uma simples limpeza 

de ruas e praças, calçamento, asfalta-
mento e também que interceda junto 
aos órgãos competentes, como Cemig 
e Copasa, para que realizem ações pon-
tuais nos bairros. A maioria das indica-
ções e requerimentos, sequer, segundo 
os próprios vereadores, foi respondida 
pelo chefe do executivo, em tempo há-
bil, como prevê o regimento interno da 
Câmara.

O município continua sem convê-
nio com o SAMU. A Defesa Civil, o 
Centro Viva Vida, o Hiperdia, o Centro 
de Consultas Especializadas, o Centro 
de Especialidades Odontológicas, os 
agentes de Saúde (ACS), profissionais 
da saúde de uma forma geral, deixados 
de lado. 

O concurso da saúde - que muitos 
dizem ter sidos enganados, alegando 
ser apenas “fachada” para contratar os 
profissionais indicados pelos vereado-
res, a paralisação das obras das creches 
por falta de pagamento, o recolhimen-
to das lousas digitais nas vinte e seis 
escolas municipais, o projeto de lei de 
autoria do prefeito que visa enviar (de 
forma ilegal) os nomes dos contribuin-
tes inadimplentes para o SPC e SERA-
SA, o projeto de lei que visa reduzir 
a alíquota nos impostos sobre serviços 
(ISSQN), enfim, o que essa administra-
ção fez até agora?  Esse, lamentavel-
mente, é o quadro de Santa Luzia.

 Ou o Calixto tem uma baita “car-
ta na manga” para mostrar a que veio, 
ou então a população está... Até quan-
do? Em breve, teremos eleições nova-
mente. Os quatro anos passam rápido 
demais...  Reflita e tire suas próprias 
conclusões. 
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AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SAN-
TANA DO RIACHO-MG, torna público que realizará 
Processo Licitatório. nº 065-PMSR/2013 na Moda-
lidade Pregão Presencial  nº 027-PMSR/2013. Tipo: 
Menor preço por hora. Objeto: Locação de 01 CAMI-
NHÃO BASCULANTE (TRUCO), para a prestação 
de serviços de transporte, no município de Santana do 
Riacho, a fim de atender as necessidades da secretaria 
Municipal de Obras Públicas e Serviços Data da Aber-
tura: 07/06/2013, às 09:00hrs. 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SANTA-
NA DO RIACHO-MG, torna público que realizará Pro-
cesso Licitatório. Nº 68 - PMSR/2013 na Modalidade 
carta convite Nº 012 - PMSR/2013. Tipo: Menor preço 
Por hora Trabalhada. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de Assessoria e 
Consultoria na área de Convênios, para atender as necessi-
dades da Prefeitura Municipal de Santana do Riacho - MG 
Data da Abertura: 07/06/2013, às 16:00hrs. 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SAN-
TANA DO RIACHO-MG, torna público que reali-
zará Processo Licitatório. Nº - 066-PMSR/2013 na 
Modalidade Pregão Presencial Nº 028-PMSR/2013. 
Tipo: Menor preço Por hora. Objeto: Contratação de 
empresa para locação de Caminhão Carroceria com 
horímetro, motorista, combustível, pneus, bicos, câ-
maras e manutenção geral às expenças da contratada, 
para prestação de Serviços de transporte, no Muni-
cípio de Santana do Riacho - MG Data da Abertura: 
10/06/2013, às 9:00hrs. 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SAN-
TANA DO RIACHO-MG, torna público que realizará 
Processo Licitatório. Nº 67 - PMSR/2013 na Modali-
dade Pregão Presencial Nº 029 - PMSR/2013. Tipo: 
Menor preço Por hora Trabalhada. Objeto: Contrata-
ção de empresa para locação de Máquina, tipo pá car-
regadeira, para a prestação de serviços de coleta dos 
resíduos sólidos e urbanos no Município de Santana 
do Riacho Data da Abertura: 10/06/2013, às 13:00hrs. 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

ATAS E EDITAIS

AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SAN-
TANA DO RIACHO-MG, torna público que realizará 
Processo Licitatório. nº070-PMSR/2013 na Moda-
lidade Pregão Presencial  nº 030-PMSR/2013. Tipo: 
Menor preço por hora. Objeto: Locação de máquina, 
tipo retro escavadeira, com implementos, horíme-
tro, motorista, combustível, pneus, bicos, câmaras e 
manutenção geral às expenças da Contratada, para a 
prestação de serviços de transporte, no Município de 
Santana do Riacho, a fim de atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços. 
Data da Abertura: 24/06/2013, às 09:00hrs. 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SAN-
TANA DO RIACHO-MG, torna público que realizará 
Processo Licitatório. nº063-PMSR/2013 na Modali-
dade Carta Convite nº 011-PMSR/2013. Tipo: Menor 
preço unitário por item. Objeto: Contratação de pes-
soa jurídica especializada para prestação de serviços 
de recarga de cartuchos de impressora, a base de tinta 
e tonner, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas e Serviços no Município 
de Santana do Riacho. Data da Abertura: 06/06/2013, 
às 16:00hrs. 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SAN-
TANA DO RIACHO-MG, torna público que realizará 
Processo Licitatório. nº - 064 - PMSR/2013 na Mo-
dalidade Pregão Presencial  nº -  026-PMSR/2013. 
Tipo: Menor preço Por Hora. Objeto: Locação de Ca-
minhões Basculante com horímetro, motorista, com-
bustível, pneus, bicos, câmaras e manutenção geral às 
expenças da contratada, para a prestação de serviços 
de transporte, no município de Santana do Riacho, a 
fim de atender as necessidades da Secretaria Munici-
pal de Obras Públicas e Serviços Data da Abertura: 
07/06/2013, às 09:00horas. 

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

GERAL

Aconteceu?
O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

Prezados Senhores,
Sou residente em Santa Luzia, e gostaria de solicitar, atra-

vés do jornal, doação  urgente de fralda geriátrica e cadeira 
de roda  para banho para uma idosa de 88 anos que também  
mora em Santa Luzia . Ela saiu recentemente do hospital e 
estamos precisando muito dessas doações.

Obrigada.
Drica – Tel. 9993-7277

Venda de veículos 
novos cai 5,2 %

De acordo com informações divulga-
das pela Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos (Anfavea), a venda de 
veículos novos caiu 5,2% em maio em 
comparação ao mês anterior. Foram ven-
didas no mês 316.233 unidades contra 
333.738 em abril. Em relação a maio do 
ano passado, houve crescimento de 10% 
nas vendas. No acumulado do ano, foram 
comercializados 1.480.445 veículos.

O número corresponde a 8,6% a mais 

do que o vendido de janeiro a maio de 
2012, quando a quantidade chegou a 
1.363.716.

A produção cresceu 0,3% em maio, 
com 348.070 unidades, enquanto em 
abril foram produzidos 347.122 veículos. 
Na comparação com maio do ano passa-
do, o número aumentou 21,8% e, no acu-
mulado do ano, 18,6%, com 1.535.982 
unidades produzidas contra 1.294.825.

Foto: Divulgação
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PROMOCÃO LEVE 3 E 

PAGUE 2!!! 
CONFIRA LISTA DE MEDICAMENTOS

              
PROMOCÃO 

LEVE 3 E 
PAGUE 2!!! 

CONFIRA LISTA DE MEDICAMENTOS

Hidroclorotiazida 25mg 
30 cprs  (Hidroless)   

R$ 0,69                                                                

R$ 4,99 

R$ 4,90

R$ 1,99 

R$ 6,99 

R$ 7,95

Atenolol 25mg 
30 cprs (Angitens)

Sildenafila 50mg 2 cprs 
(Genérico Neo-Quimica)                                                                     

 Nimesulida 100mg 
12cprs (Cimelide) 

Histamin 2mg 
20cprs                                              

Paracetamol 750mg 
20cprs

 
 DE DESCONTO

MEDICAMENTOS ÉTICOS

COM
 ATE 15%

Av. Duque de Caxias, 30 - Lj 01 - Córrego das Calçadas - Santa Luzia - MG

Disk Remédio
(31) 3641-6730

RECEBIMENTO 
DE CONTAS

O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

Patrulhamento Preventivo 
na porta de escolas

Sempre atuante e preocupado 
com as questões da cidade, o 
presidente da Câmara Munici-

pal de Santa Luzia, vereador Pedro Mar-
tins Damião (Pedro de Teco), enviou, re-
centemente, várias indicações ao prefeito 
com o objetivo de melhorar a qualidade 
de vida dos luzienses. Uma delas, acaba 
de ser atendida pelo prefeito. Pedro de 
Teco, atendendo a pedidos da comunida-
de, solicitou o patrulhamento preventivo 
nos horários de entrada e saída dos alu-
nos da escola municipal Sinhá Teixeira 
da Costa, situada no bairro São Geraldo.

Para o vereador a indicação vai bene-
fi ciar alunos e colaboradores da escola. 
“Essa indicação se faz necessária, uma 

vez que a medida visa aumentar a segu-
rança dos alunos e colaboradores da es-
cola, reduzindo a taxa de criminalidade e 
inibindo comportamentos indisciplinares  
nos arredores daquela instituição”, ga-
rante Pedro.

Ainda segundo o vereador, outras in-
dicações feitas por ele serão atendidas 
em breve, como por exemplo, a presença 
efetiva da Guarda Municipal em frente 
à escola Dona Quita, entre outras. “Es-
tamos trabalhando para contribuir com a 
cidade. A Câmara está de portas abertas 
para o cidadão que mora em Santa Luzia. 
Nosso objetivo é atender, dentro do pos-
sível, as reivindicações da comunidade”, 
fi nalizou.

Foto: Divulgação GM

www.facebook.com/lvirounoticia

8794.9936 

9142.4420

ANUNCIE NO 
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ANUNCIE AQUI: 
(31) 8794.9936 | (31) 9142.4420

Cuidado com a cachorrada
Santa Luzia está cheia de animais soltos nas ruas

Quem é que nunca ao sair de 
casa, ou até mesmo duran-
te um curto trajeto, não se 

deparou com, pelos menos, dois ou três 
cachorros andando penas ruas da cidade?

Nos quatro cantos da cidade a popula-
ção questiona pela quantidade de cachor-
ros, alguns abandonados pelos donos, ou-
tros que passam a maior parte do dia nas 
ruas e voltam pra casa à noite.

Segundo um morador do bairro Vila 
Olga, que não quis ser identifi cado, na 
rua onde mora tem oito animais que lite-
ralmente vivem por lá. “Alguns morado-
res colocam vasilhas com água e comida 
para os cachorros. Eu sou contra, porque 

assim eles não vão embora daqui e a co-
mida acaba atraindo outros animais”. O 
morador disse ainda que já ligou para a 
prefeitura para informar sobre o ocorrido, 
mas não conseguiu falar com o setor de 
zoonoses, responsável pelos animais.

Enquanto isso, o “melhor amigo do 
homem” ganha cada vez mais espaço e 
invade as ruas da abandonada cidade de 
Santa Luzia.

A reportagem do VIROU NOTÍCIA 
entrou em contato com a prefeitura de 
Santa Luzia, e mais uma vez, até o fe-
chamento desta edição, a assessoria de 
comunicação não enviou nenhuma res-
posta.

Fotos: Wanderson Carneiro

CIDADE

Cachorros reviram o lixo espalhado na rua...

...dividem a pista de caminhada, na parte alta, com a população...

...deitam no meio da rua...

...a cada esquina existe, pelo menos, um cachorro solto...

...eles estão por toda a parte.
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www.facebook.com/lvirounoticia

Arraiá da alegria 2013
Escola mantém viva a tradição e realiza evento que é sucesso

No mês de junho tradicional-
mente acontecem às festas 
juninas nos quatro cantos 

do país.
A festa que é sempre aguardada com 

muita expectativa por todos foi realizada 
no último sábado,15, na Escola Munici-
pal Santa Luzia. Pais, mães, parentes e a 
comunidade compareceram em bom nú-
mero para prestigiar a festança.

Os alunos, por sua vez, fi zeram bo-
nito. Várias apresentações, todas elas 
muito bem ensaiadas pelas professoras, 
alegraram ainda mais a manhã de sába-
do na escola. Quadrilhas e outras danças 

típicas foram apresentadas ao público 
que caiu no embalo. Painéis produzidos 
pelos alunos lembravam as tradições e 
os santos populares. As salas de aula se 
transformaram em locais de pura diver-
são com pescaria, jogo de argolas, bin-
gos, etc.

Quem foi, aprovou a iniciativa. “Sem-
pre venho à escola nas festas. Estão todos 
de parabéns. Meus fi lhos adoram parti-
cipar. A festa junina é uma tradição que 
temos que preservar, e através dos nossos 
fi lhos, temos essa oportunidade”, disse 
Elisângela Santos, mãe de dois alunos da 
escola.

Fotos: Ramon Damásio
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A dupla sertajena Kamilla e Michelle e o produtor Dou-
glas  Estevão

A psicóloga e colunista do Virou Notícia, Taciana Santos 
e o advogado Ércio Quaresma

A jovem Camila Regina - colaboradora do Luziana Lanna 
Santa Luzia

Alessandra e Gabriela Alunas da escola Santa Luzia durante Arraía da Alegria 
2013

O jornalista Ramon Damásio com as filhas, Larissa e Lui-
za e a esposa Márcia

SOCIAIS

Ligue e anucie

www.facebook.com/lvirounoticia

Visite nosso site:
www.bomapore.com.br

(31) 8794.9936 | (31) 9142.4420

Fotos: Ramon Damásio Foto: Wanderson Carneiro
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INSATISfAção No TrAbAlho

Taciana Santos
Psicóloga, formada pela PUC Minas

tacianassilva@oi.com.br

        O ser humano está sempre em 
busca de satisfação naquilo que faz. É gra-
tificante executar um trabalho que se sinta 
realizado. Em qualquer profissão é de su-
ma relevância estar bem consigo mesmo 
para que possa ter um trabalho próspero.

        Se não se sente feliz na sua vi-
da profissional, é possível que continue 
infeliz após o seu período de trabalho. 
Geralmente um sujeito insatisfeito com o 
mesmo, ao chegar em casa, desconta suas 
frustrações e angústias nos seus familiares, 
podendo comer em excesso, beber, fumar, 
vivendo em conflito consigo e com o ou-
tro.

        A insatisfação no trabalho pode es-
tar ligada à diversos fatores, sejam eles ex-
ternos ou internos. Os fatores externos são 
aqueles inerentes ao ambiente de trabalho 
como exemplo: o salário, crescimento pro-
fissional, condições do local de trabalho, 

a equipe e até mesmo o chefe. Os fatores 
internos são aqueles que correspondem ao 
relacionamento interpessoal e familiar do 
trabalhador e até mesmo sua saúde psíqui-
ca e física (podendo gerar mal-humor, in-
sônia, dores pelo corpo, gastrite, dores de 
cabeça, depressão, angústia, ansiedade.

        È importante que identifique o 
que está causando sua insatisfação no am-
biente de trabalho, pois problemas pesso-
ais podem causar desmotivação, relações 
interpessoais ruins, baixo rendimento e 
baixa auto-estima.

        Se o problema é externo, dedique-
-se mais ao trabalho, não dê atenção á fo-
foca, tente separar os problemas pessoais 
do profissional, seja assertivo (dizer o que 
pensa respeitando a opinião do outro, no 
momento certo, sem magoar quem ouve). 
Se não está satisfeito com o seu trabalho, 
procure outro melhor ou converse com o 

seu chefe, pois não adianta ficar reclaman-
do e não tomar nenhuma atitude. Se vo-
cê próprio não consegue encontrar meios 
para uma melhor qualidade de vida, este 
seria o momento de procurar ajuda de um 
profissional.

         No entanto, é extremamente re-
levante estarmos bem com a gente mes-
mo, isto reflete em todos os nossos outros 
setores da vida. Satisfação profissional é 
tudo, e para ser um ótimo profissional é 
importante e necessário dedicar bastante, 
ser criativo, ter credibilidade, paciência 
nos autos e baixos, ter humildade, fazer o 
diferencial, preocupar-se com a qualidade 
e não quantidade. E, principalmente, amar 
aquilo que faz, só assim fará um trabalho 
bem feito e conseqüentemente terá um fu-
turo profissional promissor.

Taciana Santos

Aconteceu?
O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

Para as servidoras da Esco-
la Municipal Santa luzia, que a 
cada ano mostram o quanto são 
envolvidas e comprometidas com 
a escola. o “Arraial da Alegria”, 
realizado no último final de sema-
na teve, mais uma vez, a marca 
registrada da integração escola/
alunos / família e comunidade. o 
empenho e a dedicação desde o 
servidor mais simples até a direção 
da escola mostram o quanto todos 
valorizam os alunos e suas famí-
lias. Parabéns!

NOTA 10

 NOTA 0
Para o Calixto que não coloca 

a cara nem pra se defender. Tá 
com medo de quê, prefeito? Estar 
prefeito tem o bônus e também o 
ônus... Apareça, conceda uma en-
trevista exclusiva em seu jornal 
semanal e mostre o que realmen-
te está acontecendo, de verdade, 
nesse seu péssimo início de man-
dato. A  população tem o direito de 
saber, e o senhor tem o dever de 
informar. Para de ficar reunindo 
com vereadores, em seu gabinete, 
para tentar convencê-los a apro-
var projetos que prejudicam a po-
pulação e faça valer sua votação. 
o povo já está perdendo a paciên-
cia, e com razão!

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

Aceitamos:

NAS  FÉRIAS VIAJE COM SEGURANÇA!

VENHA FAZER REVISÃO EM SEU VEÍCULO.  

Alinhamento - Balanceamento - Suspensão 
em geral - Troca de Óleo - Escapamento

Telefones:

3641-8155 alinhamento  

3641-3508 escapamento

GERAL

Cientistas anunciam a origem do 
câncer de mama e como prevenir

Tumor nasce a partir de mau funcionamento de células dos dutos mamários. 
Especialistas acreditam que estudo permite entender o início do câncer.

Cientistas americanos e canadenses anuncia-
ram que já sabem como o câncer de mama 
surge nas mulheres. Até os estudiosos res-

ponsáveis pela pesquisa ficaram surpresos com a respos-
ta. Segundo eles, na maioria das vezes, o câncer começa 
nos dutos que levam o leite das glândulas mamárias até 
os mamilos.

O estudo mostra que todas as mulheres têm nesse du-
to um tipo específico de célula mais propensa a sofrer 
mutações que podem desenvolver o câncer. Os cientistas 
alertam que, apesar disso, nem todas as mulheres correm 
o risco de ter a doença.

A grande vantagem dessa descoberta é que, sabendo 
exatamente onde essas células estão, os médicos vão po-
der monitorar de forma mais eficiente as mulheres com 
risco mais alto de ter câncer de mama.

Foto: Divulgação
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UM brEVE PENSAMENTo bobo SobrE o PAPEl Do ASTro Do fUTEbol

Mário Marra 
comentarista da rádio CBN São Paulo e 

Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia

Pode me chamar de caretão e até mesmo de ingê-
nuo, mas me peguei pensando na imagem de alguns 
jogadores de futebol.

Não quero ser puritano a ponto de julgar errado o jo-
gador que apenas trabalha a sua imagem de estrela pop.

Entendo, entendo mesmo.
O jogador cultivou o sonho de ser admirado, dese-

jado, cobiçado e alimenta seu ego com flashes e holo-
fotes.

Além de realizar seu sonho infantil de “brilhar”, o 

cara ainda ganha uma bela grana com isso.
Entretanto, existe um lado diferente, uma opção.
É legal ver Messi batendo bola com um menino em 

uma cadeira de rodas.
É bonito ver o que Craig Bellamy faz em Serra Leoa.
Trabalhar a imagem é bom, mas pode ser um fim em 

si mesmo.
Há quem faça algo bom pelos outros.
E quem faz algo por alguém acaba ganhando admi-

ração e talvez menos dinheiro, ou até perca dinheiro 

(caso do Bellamy).
Grandes jogadores também podem ser jogadores 

grandes.
A divagação chega ao fim sem grandes conclusões, 

mas com uma oportunidade de reflexões.

Mário Marra

ESPORTES
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