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Cidade continua sem SAMU

Atendimento às vítimas é realizado pelo Corpo de Bombeiros e pela própria população
em carros particulares. Ambulâncias estão estacionadas na prefeitura desde janeiro
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Jovens trocam experiências
em Santa Luzia

EDITORIAL
As consequências
do voto
Há quase um ano, os luzienses foram às urnas e elegeram o prefeito, sua
vice e os dezessete vereadores. Tão sonhada “renovação” aconteceu no legislativo. Prova disso que dos atuais vereadores, apenas cinco foram reeleitos.
Passados sete meses de governo, o
que se vê é uma cidade sem avanços. O
prefeito limpa ruas e avenidas, mas não
contrata médicos, profissionais da saúde e nem sequer assina convênio para
que Santa Luzia tenha atendimento pelo SAMU.
Muitos “detonaram” o prefeito que
saiu. O médico teve sim sua parcela
de culpa, mas alguns já admitem que
no tempo dele os serviços essenciais
funcionava. Existia o SAMU, a Defesa
Civil, as equipes do PSF (Programa de
Saúde da Família) estavam completas,
etc.
E agora? O que se vê é um governo
pouco produtivo, uma câmara que atende aos interesses do chefe do executivo
(com raríssimas exceções), vereadores
que passaram seis meses elaborando
apenas indicações e requerimentos dos
mais diversos. Muitos, inclusive, nem
foram atendidos pela prefeitura.
Lá atrás quando os então candidatos
pediram o voto, os eleitores acreditaram, confiaram nas promessas, alguns
venderam o voto na falsa ilusão de estar levando vantagem naquele momento e hoje sofrem as consequências. É
preciso saber usar a poderosa arma que
é o voto. É através dele que as coisas
podem e devem mudar no Brasil. Os
políticos só temem a duas situações: o
povo unido e com acesso à informação.
Portanto, é hora de unir ainda mais e
ter cuidado com algumas “notícias”
que circulam por ai.

O

mês de julho entrará para a história da Paróquia Santíssima
Trindade devido à realização
das experiências MAGIS (encontro de Jovens da Companhia de Jesus, mesma Ordem do Papa Francisco) em suas comunidades. Jovens de dez países se encontraram
aqui em Santa Luzia, a partir do dia 15 de
julho, e tiveram seis dias de intensa vivência da fé, da partilha e da caridade, fazendo
amigos e companheiros para toda a vida.
Divididos em três grupos, eles viveram um pouco da vida da população local.
Enquanto um grupo vivia a Espiritualidade Inaciana, por meio da arte, da dança e
da música, nas comunidades do Cristina,
outro grupo se dedicava ao contato social
nos servidos do Movimento Fé e Alegria,
das Mulheres Criativas e do Fica Vivo, no
bairro Palmital. Já o terceiro grupo realizou
uma peregrinação de aproximadamente 60
km entre a Matriz de Santa Luzia e o Santuário Estadual de Nossa Senhora da Piedade,
em Caeté.
Chegada ao fim das experiências, no dia
19 de julho, restou a tristeza da despedida e
a alegria das boas lembranças daquela, que
segundo o pároco da Paróquia Santíssima
Trindade, Padre José dos Passos, teria sido
“a melhor semana desde o dia em que che-

ESPAÇO DO LEITOR

A

pós a onda de protestos em todo
o Brasil, entre as várias pautas
de reivindicações, sabemos que
uma das mais importantes é a educação. Pensando em um jogo de xadrez, após o governo federal também ter mexido suas peças e
anunciar seus cinco grandes pactos, é hora de
nós, população, cobrarmos os compromissos
que eles fizeram com a nação. A grande novidade para a educação foi a Presidente Dilma
ter enviado ao congresso projeto de lei que
destina 100% dos recursos do petróleo para
a educação.
É interessante pensar que não basta destinar 100% , 75% ou o que seja, para a edu-
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Foram seis dias de intensa vivência da fé, partilha e da caridade

gou a Santa Luzia”.
Os peregrinos Magis embarcaram para
o Rio de Janeiro nos dias 20 e 21 de julho,
onde participaram da Jornada Mundial da
Juventude com o Papa Francisco, entre os
dias 23 e 28.
Jovens da Santíssima Trindade também se encontraram no Rio de Janeiro
Na noite de quinta-feira, (25), quarenta e cinco jovens da Paróquia Santíssima
Trindade, embarcaram para o Rio de Janeiro no intuito de viver a Jornada Mundial da

Juventude com o Papa Francisco. Depois
de oito horas de viagem o grupo foi acolhido em uma escola pública da cidade carioca
e logo em seguida partiu para as atividades
programadas.
Entre catequese com os bispos, momentos celebrativos nas comunidades, caminhadas e orações, os jovens estavam atentos às
palavras ditas pelo Papa Francisco, durante
à Vigília, ocorrida no sábado, e na Missa de
Envio, celebrada na Praia de Copacabana,
na manhã de domingo, dia 28 de julho.

queremos e podemos

cação. É preciso saber como estes recursos
serão aplicados. Cuidado e Honestidade devem ser as palavras de ordem para aplicação
desses Bilhões de reais, pois os corruptos estão de olho nessa grana. Nossos representes
políticos honestos (diga-se de passagem ao
meu ver são poucos) esses, agora mais do que
nunca, precisam usar como modelo a educação dada em países de primeiro mundo, como
os EUA, China e países Europeus.
A demanda dos estudantes é extensa e
fundamental para a formação e desenvolvimento escolar inclusive aqui em nosso município. O único problema é que os governos
federal e estadual já mexeram suas peças, já
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o prefeito de Santa Luzia, Calixto ainda nada
fez para atender aos pedidos dos munícipes.
Silêncio para o povo luziense é tudo que temos do prefeito e de seus secretários.
A população pede dos políticos uma educação, que remunere bem seus professores
e funcionários, creches para nossas crianças, escolas com excelente ensino, estrutura
e equipamentos, ensino de tempo integral,
escolas abertas aos fins de semana para atividades diversas,curso profissionalizantes e
técnicos acessíveis a todos, além de ensino
superior de primeira - tomando como base as
instituições de ensino de países desenvolvidos.

É preciso fazer mais. Os primeiros passos
foram dados, não podemos parar por ai, agora é nossa vez de cobrar que isso aconteça, e
se precisar voltaremos de novo às ruas, quantas vezes for preciso. Para ver, de fato, um
país justo e melhor.
Nenhum político é tão forte quanto pensa,
e nenhum povo é tão franco quanto imagina.
Se quisermos, podemos. Rumo ao verdadeiro desenvolvimento do Brasil!
Mateus Silvestre
Estudante de Comunicação Social (Publicidade e propaganda), Ator e Líder Jovem
Comunitário.
Contato: matheuspopsud@yahoo.com.br
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Cidade continua sem SAMU
Atendimento às vítimas é realizado pelo Corpo de Bombeiros e pela própria população em carros
particulares. Ambulâncias estão estacionadas na prefeitura desde janeiro

D

esde janeiro deste ano que
Santa Luzia não conta com
o serviço de atendimento
móvel de urgência (SAMU). Centenas
de vítimas de acidentes estão sendo
atendidas apenas pelo Corpo de Bombeiros na cidade e até mesmo, de forma
irregular, por populares - que cansados
de esperar - colocam as vítimas em carros particulares para levarem às unidades de saúde.
Nossa reportagem flagrou duas ambulâncias (uma inclusive nova) estacionadas no pátio de manutenção da pre-

feitura. Além disso, duas motocicletas
preparadas para atendimento às vítimas
de acidentes (conhecidas como motolâncias) continuam “guardadas” também na
prefeitura desde o ano passado.
Enviamos email para a assessoria de
imprensa da prefeitura de Santa Luzia,
solicitando um posicionamento com relação ao serviço do SAMU na cidade. Até o
fechamento desta edição não recebemos
nenhuma resposta.
Enquanto isso, novas vítimas sofrem
acidentes e sofrem também com o descaso do poder público.

Foto: Ramon Damásio

Foto: G.M. Santa Luzia
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Guarda Municipal pede melhorias

I

Categoria reivindica pagamento de periculosidade, plano de carreira entre outros benefícios

ntegrantes da Guarda Municipal de
Santa Luzia (GM) reivindicam melhorias, entre elas está o adicional
de 30% de periculosidade, além do plano
de carreira.
Uma comissão foi formada, e esteve
por duas vezes no gabinete do prefeito. Na
primeira tentativa, no último dia 15 - acompanhados dos vereadores Suzane Almada e
David Martins - os G.M´s foram recebidos
na recepção do gabinete do prefeito por um
assessor que se apresentou como Celso. De
forma autoritária e demonstrando impaciência, ele informou, naquela oportunidade,
que o prefeito se encontra em Brasília e que
passaria a pauta para o chefe do executivo e, posteriormente marcaria uma reunião
com os integrantes da Guarda.
Na semana seguinte, a comissão, acompanhada do presidente da OAB Santa Luzia, Francisco Massara Gabrich, foi recebida pelo prefeito em seu gabinete, que
após ler a pauta com as reivindicações, sem
pestanejar, disse que não teria condições de
atender a nenhuma delas segundo relatou
um G.M que faz parte da comissão. “O pre-

feito justificou alegando que se não pode
dar para outros setores da prefeitura, também não dará para a Guarda”, relata o G.M.
Quando questionado sobre a ilegalidade
do pagamento do adicional de periculosidade, o prefeito disse que “às vezes é melhor ser moral mesmo sendo ilegal”, disse
o guarda municipal. Ainda segundo ele, o
prefeito disse que pretende realizar um seminário com todos os Guardas para discutirem melhorias para a instituição, mas não
estipulou uma data precisa e enfatizou que
as mudanças que envolvam finanças virão
de forma coletiva para todo funcionalismo
municipal.
A Guarda Municipal de Santa Luzia
conta hoje com 119 integrantes que recebem salário de R$ 1.020,00 e cumprem
uma carga horária de 44 horas semanais
cumprindo escalas. A categoria reivindica
plano de carreira com promoções verticais
e horizontais, a confecção de cédula de
identidade funcional, valorização profissional através de um salário digno e compatível com a categoria profissional, dissídio coletivo anual, equipamentos de pro-

teção individual (coletes, taser, lanternas,
sprays de pimenta), treinamento contínuo
para o aperfeiçoamento e aprendizagem
de todo o efetivo, novo concurso público
para o aumento do efetivo, viaturas em
boas condições para que o trabalho possa
ser prestado com segurança e qualidade,

uma rede de comunicação interna (rádios)
e externa através do telefone 153, e a regularização do pagamento de adicional de
periculosidade, cujo o valor é pago ilegalmente usando como base o salário mínimo
e não o vencimento do empregado como
determina a lei.

Novas cédulas de R$ 2 e de R$ 5 entram em circulação

A

s novas cédulas de R$ 2 e de
R$ 5, que entraram em circulação no último dia 29, terão uma
camada protetora contra sujeira. A proteção
tem como objetivo impedir o desgaste rápido das notas, que são as mais manuseadas
por serem de baixo valor.

Notas têm camada protetora contra sujeira

As cédulas de R$ 2 e de R$ 5 concluem o lançamento da nova família de
notas do real. De acordo com O Banco
Central (BC),a substituição das cédulas
antigas está mais adiantada nas notas
de maior valor, cujas novas versões saíram há três anos. Ainda segundo o BC,

71,3% das cédulas de R$ 100 e 63,8%
das de R$ 50 foram trocadas. Quanto
às notas de R$ 20 e de R$ 10, já foram
substituídas 31,3% e 36,9%, respectivamente.
As novas cédulas trazem elementos
adicionais de segurança, como número
escondido, marca-d'água e alto-relevo,

já presentes nas de R$ 50 e R$ 100 e
de R$ 10 e R$ 20, lançadas respectivamente em 2010 e 2012. O Banco Central esclarece ainda que as notas antigas
não perderão valor. Elas serão substituídas gradualmente no dia a dia, conforme forem tiradas de circulação por
causa do desgaste natural.
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Tatuagem: Mitos e Verdades

V

Saiba mais sobre a moda do momento

irou moda. Hoje em dia muita gente tem o desejo de fazer
uma tatuagem. Desde as mais
simples até as ousadas, nos diversos tamanhos. Existe uma série de cuidados e observações que devem ser tomadas para não
se arrepender depois, principalmente com
relação à higiene e a concepção da tatoo.
Ao se fazer uma tatuagem, alguns
cuidados básicos são de suma importância para que o desenho fique conforme o
que foi desejado, evitando a sua descoloração, infecção e até deformidades na
tatuagem.
A decisão de fazer uma tatuagem deve ser tomada com muito cuidado, afinal

é algo definitivo. Sabemos que isso já se
tornou um clichê, entretanto, é algo muito
importante que não deve ser esquecido.
Além de pensar bem em relação ao desenho e parte do corpo a ser tatuada, há
outro detalhe também muito importante,
o tatuador. Assim como nos preocupamos
em escolher um bom médico para uma
consulta, é importante escolher o tatuador com cuidado. Afinal, ele irá fazer um
desenho sobre a sua pele e marcá-la para
sempre. Basicamente, é importante que
ele tenha talento como tatuador e também
higiene, que é fundamental sempre.
Ricardo Miranda, conhecido como
Gui Tatoo, está no ramo há 19 anos. Ele

DÚVIDAS FREQUENTES
É seguro fazer uma tatuagem?
Sim, desde que seja com um tatuador que você conhece e confia, em ambiente
adequado e higienizado.
O que devo esperar quando faço uma tatuagem?
Que o resultado final seja realmente o que a pessoa quer e que o tatuador atenda às
suas exigências tanto com relação ao conceito e também a higiene.
Dói?
Dói, mas a dor se assemelha a um ardido além de esquentar a pele.
Posso tomar banho de sol se eu tiver uma tatuagem?
Não, o sol queima o pigmento da pele e traz sérias consequencias, como inflamação
Posso comer carne de porco? E fazer uso de bebida alcoólica?
Não é aconselhável. Cada pessoa reage de uma maneira devido ao seu organismo.
A carne de porco pode provocar alergia, causando coceira e os anti alérgicos acabam
tendo um efeito de retirada da coloração da tatoo. Com relação à bebida, antes e
durante a tatuagem de maneira alguma. O álcool é diurético provoca sangramento
excessivo na tatuagem, não permitindo uma boa saturação de cor na pele. Depois de
tudo pronto, ai sem problema.
Posso depilar a área tatuada?
Antes da tatuagem sim, tem que haver. Mas depois, não. Somente depois da cicatrização que ocorre de acordo com cada pessoa, variando de uma semana a quinze
dias.
Qual a média de preço?
Vai depender do tamanho, desenho e local do corpo. Pode varias de R$ 60,00 A
R$ 1.500,00
Quais os cuidados devem ser tomados após fazer uma tatuagem?
Não tomar sol, fazer o uso correto da pomada cicatrizante, não coçar .
Filtro solar deve ser usado? Por quanto tempo?
Sim, após a cicatrização. Sempre que for ficar exposto ao sol, em excesso, é recomendado
Devo ter um número de tatuagens par ou ímpar?
Isso é um mito que vem de muito tempo e durante anos muita gente acreditou que
ter tatuagem ímpar trazia sorte e par não. Não passa de superstição.
Para conhecer mais sobre o trabalho de Gui Tatto, acesse a página:
www.facebook.com/pensadorcontramestre
Ele atende aos clientes através de agendamento: ligue 9315-2264

Fotos: Divulgação

faz, em média, trinta e cinco tatuagens
por mês. Desde as mais simples, como
nomes e desenhos de flores até as mais
ousadas, como dragões, carpas, maori
(tribal) e também as chamadas “coberturas” (cover up), ou seja, tatuagens mal
executadas que precisam ser corrigidas.
Gui fala como conheçou a tatuar. “Eu
fazia tatuagem de verão, aquelas pintadas
na pele. Na época eu tinha um sósio que
se aventurou e começou a fazer tatuagens
definitivas. Daí, de tanto vê-lo fazer, resolvi encarar também e estou até hoje”,
diz.
Segundo ele, quem deseja fazer uma
tatuagem tem que ter certeza do que
quer, para não se arrepender depois. “ O

processo de cobertura é o mais doloroso, ou seja, a pessoa tem que estar convicta do que quer tatuar, caso contrário,
vai sofrer as consequências”. O tatuador
ressalta a importância da higiene no processo desde a concepção até a cicatrização. “ É necessário que haja sempre a
esterilização das agulhas e das biqueiras
em autoclave ou estufa com temperatura
adequada. Meus materiais são certificados pelo Inmetro e Anvisa, as tintas também são certificadas, as luvas são individuais e descartáveis reduzindo o risco
de contaminação. Todos os cuidados devem ser observados para garantir tanto a
segurança de quem faz a tatuagem e do
tatuador”, completa.
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Fotos: Wanderson Carneiro

Amanda, Ingrid e Michele - colaboradoras da Pizzaria
Bom Apurê

As amigas - Alessandra e Gabriela

As irmãs - Laura e Karem

Maria Antônia com os afilhados e sobrinhos - Júlia, Emanuel, Paula, Ana Laura e Cecília

Alfonso Lasheras, jesuíta espanhol e Marcelo Barbosa coordenador da Pastoral da Juventude da Paróquia Santíssima Trindade

Foto: Ramon Damásio

Alzira, Ana Carolina e Agripina - na biblioteca comunitária
Anizia Silva

Visite nosso site:
www.bomapore.com.br

www.facebook.com/virounoticiasantaluzia
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Praça da Juventude é a única opção de lazer para
jovens, mas local está praticamente abandonado
Bancos quebrados, lixo espalhado, mato alto e entulho. Cenário nada agradável
para o lazer
Fotos: Ramon Damásio
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NOTA 10
Para as amigas Alzira e Agripina que não medem esforços para
manter a biblioteca comunitária
Anizia Silva, no bairro Santa Rita,
em pleno funcionamento. Apesar das dificuldades e da falta de
apoio e incentivo do poder público
e da iniciativa privada, elas são os
exemplos de que quando queremos, podemos. Basta ter fé, persistência e foco. Parabéns!

NOTA 0
Lixo toma conta da praça

J

ulho, mês das férias escolares.
Período onde os jovens e adolescentes aproveitam para se divertir. Muitos viajam rumo às praias dos
litorais capixaba e carioca. Mas, centenas de estudantes não. Restam a eles
buscarem alternativas no próprio bairro.
Imagina-se então que aqueles que residem próximos a uma praça têm opções
de sobra. Ledo engano. Em Santa Luzia,
no Conjunto Cristina, os amigos Matheus, Gabriel, Miguel e Gabriel Gomes
usam o único local público para se divertirem. Eles andam de skate na Praça
da Juventude. Um local amplo, mas que
está literalmente abandonado pelo poder

Banco quebrado mostra o abandono

público. Em meio ao lixo e até entulhos,
os colegas driblam as dificuldades para
passar o tempo em rampas e obstáculos
improvisados.
“A gente só tem a praça pra divertir.
Mas aqui ta muito sujo e descuidado”,
conta um dos colegas. Eles pedem a implantação de uma pista de skate, limpeza
do local, além da reforma da quadra que
também está abandonada. “Tem muito
lixo aqui e muita aranha. A iluminação
também é fraca”, disse Gabriel Gomes.
Um comerciante que pediu para não
ser identificado reclama do abandono da
praça pelo poder público. “É uma vergonha. Uma praça desse tamanho que

Os amigos - Matheus, Gabriel, Miguel e Gabriel Gomes

poderia ser cuidada pela prefeitura está
abandonada. Aqui ninguém olha pra gente. Só em época de eleição, e olhe lá”,
lamentou.
Durante o período que estivemos no
local, flagramos moradores empurrando um carrinho de bebê entre o mato
alto e os entulhos que são jogados de
forma irregular. Eles preferiram não
se identificar, mas também reprovam
a situação. “De um tempo pra cá a praça foi abandonada. O bairro está cheio
de lixo, ruas com mato alto, o canal
está uma vergonha também. Estamos
esquecidos pelos políticos”, disse o
morador do Cristina A.

Para a prefeitura que insiste
em coletar lixos em caminhões
inadequados. E o mais grave: colocando as vidas dos coletores em
risco já que eles são transportados
em cima dos caminhões sem nenhuma segurança. VERGONHA!

Casal passa com os filhos entre o mato e o entulho

Aconteceu?
O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ
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Mário Marra

UM ADEUS AOS FANTASMAS, TRAUMAS E SOFRIMENTOS
Beira o óbvio dizer que um título se faz com ricas
histórias.
E são milionárias as histórias do Atlético campeão
da Libertadores 2013.
Alguém pode optar por escrever citando os fantasmas, traumas, adversários e sofrimentos.
Outros podem preferir caminhos da técnica, do jogo, dos desdobramentos.
Muitos podem utilizar algumas situações da competição para mostrar que a volta por cima é o recado
deixado.
São variadas formas, algumas certezas, diversas
constatações e uma necessidade: explicar que o Galo
foi campeão.
O título veio e precisava vir como prêmio. Um prêmio a quem cuida do clube, a quem dirige o time, a
quem joga e a quem suportou o duro amadurecimento
nas arquibancadas.
O Atlético tinha objetivos e passou a sonhar obstinadamente com eles.
Foi buscar o preparador físico dos sonhos, o treinador de goleiros dos sonhos, o craque dos sonhos, o

goleiro dos sonhos, o título dos sonhos.
O treinador aceitou o desafio de sair de um lado e
ir para o outro. Pegou um time que não se explicava
e sacrificava os artelhos do torcedor e de sua história.
Fez daquele time um projeto para o clube e pessoal.
Caminhou, errou, acertou, contribuiu para aumentar a
estigma e derrubou rótulo a rótulo. Venceu.
O time, que fez o torcedor chorar, sorrir e sofrer em
2012 devolveu a esperança. E a esperança virou fé, certeza.
Aquele time não decepcionaria. Maduro para ganhar de goleada na Argentina. Grande para ganhar da
altitude. Vivido para ganhar de um fantasma rival brasileiro. Esperto para fazer gols no “campo” sintético.
Copeiro para bater a escola de Griffa/Bielsa/Martino.
Libertador para reinar na América.
E a torcida... Pausa. Mais pausa...A torcida viu seus
meses virarem rodadas da Libertadores.
As datas dos compromissos pessoais passaram a depender da definição do grupo, do próximo adversário,
da viagem para Tijuana, da volta de Rosário, da invasão
ao Paraguai e principalmente do humor nos dias pós

jogos do Galo.
A torcida que aprendeu a sofrer parecia estar gostando de aprender a derrubar seus traumas.
No maluco consultório do Horto, os traumas morriam um a um. A torcida passou a entender que a falta
de lógica do futebol só não fazia efeito para Victor. E
até mesmo a falta do Horto não virou fantasma.
E o que dizer de uma decisão de pênaltis no Mineirão? Os traumas de 77 também se foram.
Como ficaram os que preferem trocar a análise pela
resposta rápida? O que vão dizer os adeptos da teoria
dos cavalos paraguaios? Será que vão perceber que até
disso o torcedor só acha graça?
A torcida comemorou o sonho e sabia que ele, o grito aberto de Gaaalo, seria alto e definitivo.
O Clube Atlético Mineiro foi campeão da Libertadores.
Nem sei se o ônibus deu ré, mas já chegou a hora de
aposentar aquele rótulo, né, Cuca?
É campeão, Galo.

Mário Marra

comentarista da rádio CBN São Paulo
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