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População luziense sai às ruas,reivindica melhorias e pede transparência dos políticos
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O POVO ACORDOU
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EDITORIAL
O POVO, ENFIM, ACORDOU

O país do futebol passou 
a ser também o país das 
reivindicações. E não é 

só pelos vinte centavos que o gi-
gante acordou. É por muito mais. 
O povo cansou de tanta corrupção 
e descaso.

Brasil afora os milhares de ma-
nifestantes ganharam as ruas e mos-
traram que o povo cansou de tanta 
roubalheira, de tanto descaso, de 
tarifas absurdas pagas para usar o 
péssimo serviço do transporte pú-
blico coletivo,e principalmente não 
tolera mais tanta corrupção e blá 

blá blá dos políticos. 
Embora alguns “vândalos” in-

felizmente acabaram destruindo o 
patrimônio público e enfrentaram a 
polícia, que tentou acompanhar as 
manifestações, que são legítimas, 
sem fazer uso de bombas e armas 
não letais, a maioria dos manifes-
tantes fez valer os seus direitos.

Aqui, na pacata Santa Luzia, 
cidade dormitório, onde muitos só 
reclamam, mas não fazem valer os 
seus direitos, a população vai acor-
dando aos poucos. Manifestações 
aconteceram no São Bendito, no 

Bom Destino e até mesmo no centro 
histórico da cidade, onde na última 
semana centenas de pessoas foram 
para frente da Câmara Municipal 
cobrar atitudes dos vereadores.

Os luzienses e os que aqui mo-
ram, cobram redução no preço da 
passagem, mais horários dos ôni-
bus, renovação da frota do trans-
porte coletivo, calçamento de ruas, 
a volta do SAMU, melhor atendi-
mento nas unidades de saúde, mais 
transparência dos políticos, etc.

Embora alguns ainda tenham 
receio de ir para as ruas manifes-

tar, ficou claro que em Santa Lu-
zia, assim como na maior parte do 
país, as pessoas só estão cobrando 
o que seria óbvio, os serviços es-
senciais, melhorias que são obri-
gações dos políticos que promete-
ram durante campanha eleitoral e 
agora se escondem do povo mos-
trando total omissão e desrespeito 
para com aqueles que os elegeram.

As manifestações são válidas, 
desde que tenham propósitos e 
sejam ordeiras e pacíficas, cabe a 
população cobrar agora e não co-
chilar na hora de votar.
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Não é só pelos vinte centavos
População de Santa Luzia sai às ruas e reivindica por melhorias

Sem dúvida, essa é uma chance 
rara dos brasileiros manifes-
tarem, reivindicarem seus di-

reitos. Tem que ser agora, a hora é essa. 
O brasileiro parece ter acordado. Can-
sado de tanta corrupção e descaso, eles 
ganharam as ruas, chamaram a atenção 
das autoridades, que por sua vez, deram 
mostras de que têm medo do povo uni-
do. Prova disso são as várias conquistas 
dos últimos dias.

Continua págs 4 e 5
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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

Em Santa Luzia a população também pa-
rece ter cansado de tanto blá blá blá dos 
políticos. Centenas de pessoas das mais 

diversas classes fora às ruas para reivindicar e co-
brar ações e melhorias na saúde, educação, no trans-
porte público, etc.

Os protestos aconteceram de forma ordeira e pa-
cífica no São Benedito, no Bom Destino, Pinhões, 
Padre Miguel e até mesmo na Rua Direita, no centro 
histórico, em frente a Câmara Municipal. Eram jo-
vens, crianças, adultos, idosos, mães com crianças 
no colo unidos por uma só causa: uma Santa Luzia 
melhor. Os cartazes continham dizeres de cobrança, 
de repúdio e indignação da população com o desca-
so das autoridades para com a cidade.

Pelo visto, a população luziense perdeu o medo 
e vai, aos poucos, deixando o comodismo de lado, 
mostrando que por aqui também cansaram. Para-
béns aos que foram para a rua manifestar. Parabéns 
aqueles que mesmo trabalhando aderiram aos pro-
testos por poucos minutos. Teve gente saindo nas 
sacadas dos prédios comerciais na avenida Brasília, 
deixando o interior das lojas e aplaudindo a mani-
festação.

Manifestantes fecharam a avenida Brasília na esquina de rua Alvorada - Um dos principais cruzamentos do São Be-
nedito

Fotos: Ramon Damásio

Moradores de Pinhões exibem faixa com resposta do prefeito
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Moradores do bairro Padre Miguel também pediram melhorias e fecharam a MG 20 no 
sábado

Fotos: Ramon Damásio



6 Ano 3 - Edição 82 01/07/2013 a 15/07/2013

Visite nosso site:
www.bomapore.com.br

Raio x da câmara municipal no primeiro 
semestre de 2013

Em seis meses, vereadores fizeram 659 indicações e 175 requerimentos ao prefeito e alegam que a maioria 
não foi atendida

No último dia 25, aconteceu 
a vigésima reunião ordiná-
ria na Câmara Municipal de 

Santa Luzia. Reunião esta que encerrou 
as atividades dos parlamentares no pri-
meiro semestre de 2013, justamente no 
momento em que o país passa por uma 
mobilização onde o povo saiu às ruas  
reivindicando por melhorias em diversos 
setores, inclusive, é claro, pela moraliza-
ção da política.

A galeria da casa foi tomada por po-
pulares que acompanharam atentamente 
aos trabalhos dos vereadores, que por 
sua vez, davam mostras de nervosismo e 
apreensão.  Vários cartazes foram mos-
trados aos parlamentares. Do lado de fo-
ra, manifestantes que foram impedidos 
pela PM de entrar na casa denominada 
“do povo”, cantavam o hino nacional, 
seguravam cartazes com pedidos de me-
lhorias para a cidade e vaiaram os vere-
adores que saíram pela porta da frente 
da Câmara. A Polícia Militar e a Guarda 
Municipal acompanharam toda a movi-
mentação.

Desde a primeira reunião que ocorreu 
em 12 de fevereiro, até a última, foram 
feitas 659 indicações (quando cada ve-
reador indica  ao prefeito diversas inter-
venções pela cidade, como por exemplo, 
serviço de capina, limpeza, retirada de 

entulho, calçamento de ruas, extensão 
de rede elétrica, colocação de faixas de 
sinalização, implantação de redutores 
de velocidade, etc) e 175 requerimentos 
(quando os vereadores pedem ao prefeito 
informações sobre processos de licita-
ções, sobre obras que contam com recur-
sos do governo federal, pedidos de mar-
cação de audiências públicas, etc).

CARÊNCIA 
Algumas indicações e requerimentos 

chamaram a atenção nesse primeiro se-
mestre tamanha à carência da cidade em 
várias áreas. Pedidos como colocação de 
placa de sinalização (PARE), pintura e 
implantação de quebra molas, colocação 
de um suporte de sustentação de lâmpada 
em um poste de luz, colocação de lixei-
ra comunitária, limpeza de boca de lobo, 
retirada de lixo e entulho, construção de 
passeio público (calçada para pedestres), 
implantação de internet a cabo, instala-
ção de semáforo, construção de uma es-
cada com corrimão, colocação de bancos 
e cadeiras em posto de saúde,  além das 
inúmeras solicitações de “operação tapa 
buracos”, calçamento e asfaltamento de 
ruas.  

Os vereadores também votaram e 
aprovaram importantes projetos como 
o que alterou o horário das reuniões de 
14h para as 19h no intuito de poder con-
tar com a presença da população que ale-
gava não poder acompanhar as reuniões 

por conta do horário vespertino. Alguns 
vereadores garantem que, apesar dos inú-
meros pedidos, o prefeito não atendeu a 
quase nenhum e nem respondeu às de-
mandas dentro dos prazos estabelecidos 
pelo regimento interno da câmara. 

Já os parlamentares aliados ao prefei-
to souberam articular e aprovaram alguns 
projetos de interesse do chefe do executi-
vo, a chamada “oposição” tentou e ainda 
tenta “barrar” outros. No geral, os parla-
mentares pouco fizeram no decorrer des-
se período. Uns falaram muito, cobraram, 
fizeram belos discursos; já outros pouco 
se manifestaram, foram sem expressão 
alguma, e quando abriram a boca, fala-

ram muita bobagem.
PROJETOS POLÊMICOS
Vale lembrar que dois projetos de lei 

de autoria do prefeito, considerados po-
lêmicos, ainda não foram votados pela 
casa. Um é relacionado ao IPTU onde 
a prefeitura poderá enviar os nomes dos 
contribuintes que devem o imposto di-
reto para o SPC e SERASA. Já o outro 
visa a contratação de servidores da edu-
cação para atuarem como supervisores 
e diretores de escolas sem a necessida-
de de possuir curso superior. Ambos os 
projetos deverão ser votados no segundo 
semestre. Os trabalhos na Câmara serão 
retomados no dia 5 de agosto.

Ramon Damásio
www.facebook.com/ramondamasioreporter

Foto: Ramon Damásio

CIDADE
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Para a população de Santa Lu-
zia que também foi às ruas e rei-
vindicou por melhorias na saúde, 
educação, transporte coletivo e o 
fim da corrupção. Parabéns aos 
que saíram de casa e de forma 
ordeira e pacífica mostraram que 
por aqui as pessoas também can-
saram de tanta corrupção e desca-
so. O luziense também acordou!

NOTA 10

 NOTA 0
Para a assessoria de comunica-

ção da prefeitura que não atende 
a nenhuma solicitação de deman-
das do jornal Virou Notícia. Falta 
profissionalismo e sobra incompe-
tência!

GERAL

PIZZARIA BOM APORÊ 
COMPLETA 18 ANOS

Qualidade, preço e atendimento garantem o sucesso e o reconhecimento dos clientes

Tudo começou quando dona Delma 
de Fátima Borges resolveu montar, 
mesmo que de forma improvisada, 

uma pizzaria em casa, no conjunto Morada do 
Rio. A ideia, aliada à coragem e perseverança, 
deu certo, de lá pra cá já são dezoito anos de 
sucesso e o  reconhecimento dos clientes.

O tempo passou e a família ampliou o ne-
gócio, hoje o filho de dona Delma, Rodrigo 
Borges é quem administra a pizzaria junta-
mente com a noiva Adriana. São quinze co-
laboradores que não medem esforços para 
manter o alto padrão de qualidade que, sem 
dúvida, é o grande diferencial da Bom Aporê.

Vereador Pedro de Teco incentiva e apoia 
Projetos Sociais em Santa Luzia

Atualmente, uma das maio-
res preocupações da so-
ciedade é com relação ao 

futuro das  crianças e a qualidade de 
vida da terceira idade. Pensando nisso, 
o vereador Pedro de Teco busca apoiar 
e incentivar Projetos Sociais como o 
PROAS (Projeto de Ação Solidária), 
na Escola Ceçota Diniz, coordenados 
por  Gilmar Lima (Deco) e na Escola 
Sinhá Teixeira da Costa Sobrinho, por 
Gedeon Maciel, bem como o Projeto 
“Corrente do Bem” no bairro Santa 
Rita, sob orientação de Leonardo Dias 
e o Grupo “Amigos para Sempre” no 
Bela Vista e no Córrego das Calçadas, 
coordenado pela Helena Moreira, en-
tre outros.

Os projetos têm como objetivo tirar 
as crianças das ruas, formando caráter 
e personalidade que facilitarão a inte-
gração dos indivíduos à sociedade e 
também a valorizar e melhorar a quali-
dade de vida dos idosos.

Para Pedro de Teco essas iniciativas 
podem mudar o futuro de uma criança 
e valorizar os idosos. “Pelo fato de se 
sentir valorizada, a criança pode voar 
alto e se transformar em um grande 
homem e no que diz respeito aos ido-
sos, não estamos fazendo mais do que 
a nossa obrigação em cuidar daqueles 
que os educaram e fez com que nos 
tornássemos o que hoje somos”, disse 
o vereador.

(31) 8794.9936 | (31) 9142.4420

ANUNCIE AQUI!

Rodrigo Borges e seus colaboradores

Foto: Wanderson Carneiro

Foto: Wanderson Carneiro
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A VOZ PODE SER NOSSO LEGADO

Mário Marra 
comentarista da rádio CBN São Paulo e 

Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia

Cético.
Não acredito que o metrô que beneficiaria a vida de 

muita gente vá chegar até Confins.
Descrente.
Nem consigo visualizar o trânsito de São Paulo sen-

do ao menos racional.
Racional.
Não tenho expectativa de que o país vá se tornar um 

novo ícone do turismo mundial.
Triste.
Não alimento o razoável desejo de que todas as fa-

mílias desapropriadas vão ser indenizadas com justiça.
Entretanto, como num sopro adolescente, de uns 

dias para cá me peguei imaginando que nosso legado 
possa ser outro.

Diferente de obras faraônicas, a Copa do Mundo 
pode ser o momento histórico para um imenso povo 
despertar do berço esplêndido da resignação.O grito do 
povo pode ser ouvido.

O povo que procura as ruas já sabe que o recado 
pode ter chegado nos distantes gabinetes.

Se a Alemanha deixou de ser vista por muitos como 
a Alemanha de Hittler.

Se a África do Sul mostrou ao mundo que as raças 
podem andar juntar.

Eu começo a acreditar que nossa conquista pode ser 

a conquista do caminhar democrático.
Podemos incomodar quem nos sufoca.Podemos ver 

a polícia respeitar e entender nossos direitos,podemos 
entender nossos limites,conhecer o público e o privado.

É possível imaginar os impostos que nós e nossos 
patrões pagamos retornando, sendo útil.

É certo que nossos sindicatos engatinham para 
trás.E até eles podem acordar para o momento.

Que nosso legado seja a voz.
Eu também não sei a hora, Vandré,mas não quero 

ficar sentadinho esperando acontecer.

Mário Marra

ESPORTES

www.facebook.com/lvirounoticia
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ANUNCIE AQUI!


