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Câmara recua e arquiva
projeto polêmico

Vereadores usaram o bom senso e
atenderam ao clamor da sociedade
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EDITORIAL

A vitória da união

A população de Santa Luzia deu
uma bela demonstração de cidadania
ao comparecer em número expressivo,
na noite da última terça-feira, à sede
da Câmara Municipal. A presença em
grande número, aliada à cobrança do
VIROU NOTÍCIA, com certeza, pesou na decisão do presidente da Câmara de arquivar o projeto lei, de autoria do prefeito, que previa o fim da
obrigatoriedade do diploma de curso
superior para o cargo de diretor e vice
de escola municipal. Seria, sem dúvida, um terrível retrocesso se o projeto,
que havia sido votado e aprovado em
1ª. Discussão, por doze dos dezessete
vereadores se tornasse lei. Prevaleceu
o bom senso. E todos saíram vitoriosos, mesmo que momentaneamente, já
que o projeto, apesar de ter sido arquivado, pode voltar para a pauta em
reuniões futuras.
Diretores, professores, estudantes, aposentados, enfim, todo mundo
estava lá, na chamada Casa do Povo,
mostrando, de maneira clara, que a
união realmente faz a força. O que se
viu naquela noite foi o começo de um
movimento, que só fortalece os moradores de Santa Luzia. Ficou, mais
uma vez, comprovado, que os políticos temem o povo unido e a cobrança
da imprensa. A mobilização popular
mostrou para os vereadores que o povo daqui não está adormecido, pelo
contrário, o povo está de olhos arregalados para fiscalizar e acompanhar de
perto aqueles que o representa. Que de
agora em diante, a população luziense
tenha a consciência de que é fundamental a presença naquela Casa para
não só acompanhar os trabalhos, mas,
sobretudo, mostrar para os políticos
que eles não estão lá para fazer o que
bem entenderem.
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A

população Luziense deve ter se
surpreendido com o luxo das
novas caminhonetes do setor
de Posturas da Prefeitura, que começaram a circular pelas ruas da cidade
na última semana. Cinco caminhonetes
modelo Chevrolet S10, cabine dupla,
plotadas que contrastam totalmente
com a realidade em que o município
vive.
Será que era mesmo necessário cinco
caminhonetes deste porte para atender
a um setor em que existem somente
onze funcionários? Nas redes sociais
surgiram inúmeras reclamações e denúncias a cerca do aluguel dos veículos.
A população também quer saber se houve concorrência pública para o aluguel
de tais veículos e exige esclarecimentos sobre o valor do aluguel mensal das
caminhonetes, já que o atual prefeito
prometeu em seu plano de governo total “transparência” com os gastos públicos municipais. A população alega
também que o prefeito está investindo
pesado no setor em benefício próprio
e particular, já que sua família possui

queremos e podemos
Foto: Divulgação

uma enorme quantidade de terrenos na
cidade e o mesmo teme invasões.
Importante salientar que na grande
maioria dos municípios da RMBH a
responsabilidade a cerca da postura
municipal compete a Guarda Municipal. Então, talvez fosse mais conveniente e menos oneroso para os cofres
públicos o investimento na Guarda
Municipal que apesar de sucateada,
conta com uma estrutura já montada,
com profissionais treinados e capacitados para efetuar a fiscalização. A maioria dos contratados do setor de Posturas

são policiais reformados, por isso somente com salários este setor custa ao
município mais de R$ 20 mil mensais.
Este valor daria para o prefeito regularizar o pagamento do adicional de periculosidade dos Guardas que hoje está
sendo pago de forma ilegal. O aluguel
das caminhonetes daria para alugar o
dobro de carros populares para a Guarda Municipal que conta com o efetivo
muito maior, por isso, necessita muito
mais dos veículos para desempenhar o
seu papel com eficiência e segurança.
GM Revoltado

Hora Bolas na Toca da Raposa 2
Fotos: Divulgação

O

s alunos da Escola de Futebol Hora Bolas visitaram as
instalações do CT Toca da
Raposa 2 do Cruzeiro. Eles acompanharam o treino pela manhã, e em seguida,
tiveram contato direto com os atletas profissionais. Muitos autógrafos e fotos para uma experiência ímpar e inesquecível
para os alunos, como garante o professor
Ronney de Paula. “É uma experiência
que vai ficar pra sempre na memória desses alunos, que comportaram super bem
com muita disciplina”, disse.
A escola busca agora marcar uma visita na Cidade Do Galo, em Vespasiano.
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Câmara recua e arquiva projeto polêmico
Vereadores usaram o bom senso e atenderam ao clamor da sociedade
Fotos: Wanderson Carneiro

O

polêmico projeto de lei
033/2013 de autoria do
prefeito, que foi votado e
aprovado por doze dos dezessete vereadores, na semana passada, foi arquivado.
Durante a reunião o presidente da Casa, Pedro de Teco, afirmou: “Enquanto

eu for presidente, esse projeto não será
votado”, confirmando o que o VIROU
NOTÍCIA antecipou, com exclusividade, na última segunda-feira.
O plenário da Casa foi ocupado
por profissionais da educação, além de
outros moradores da cidade, que mostraram cartazes e faixas repudiando a

Os vereadores Pastora Dirce e Carlos Murta, foram os mais vaiados durante a reunião.
Praticamente não conseguiram se pronunciar.

medida, que sem dúvida, seria mais um
retrocesso para Santa Luzia.
Uma professora que estava acompanhando atentamente à reunião, disse que gostaria de ver o projeto sendo
votado e reprovado pela maioria dos
vereadores. Ela teme que o mesmo possa ser votado em outra oportunidade:

Faça parte da nossa equipe de colaboradores de
ID LOGISTICS:
Somos um operador logístico que
oferece soluções e serviços de logística,
seguindo um padrão de excelência
e um modelo de sucesso.
*Comparecer Munidos de documentos
para entrevista nos dias 26/08 e 28/08 às
9h30 na Av. Beira Rio 5777, Bairro Industrial
Simão de Cunha - Santa Luzia/MG
(empresa localizada no pátio da AMBEV)

“Eles não aguentaram a pressão popular e a força do Virou Notícia, que
vem sempre mostrando as aberrações
que acontecem aqui nessa casa. Queria
ver se eles teriam coragem de votar e
reprovar o projeto, que sem dúvida, se
aprovado, seria um retrocesso para a
educação de Santa Luzia”, disse.

sucesso!

AUXILIAR OPERACIONAL I - Masculino
Realizar separação de mercadorias e inventário,
organizando-as dentro da Unidade, dar apoio às demais
atividades da operação de acordo com a solicitação da Liderança.
Horário de Trabalho: Período da tarde ou noturno – (turno II ou III)
Salário: Diferenciado + premiação para vagas noturnas.
Benefícios: Vale Transporte, Vale Refeição e Alimentação, Cesta básica,
Assistência médica, Assistência odontológica, Seguro de vida e Cartão
farmácia com desconto em folha.

Siga o jornal nas redes soci@is
www.facebook.com/virounoticiasantaluzia
www.twitter.com/virounoticia
www.instagram.com/jornalvirounoticia
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Regularização fiscal

O

Prazo para quitar dívida com impostos vai até dia 30 de setembro
Foto: Divulgação

s contribuintes luzienses que
estão em atraso com os impostos têm até o dia 30 de
setembro para regularizarem suas dívidas tributárias com desconto. Aprovado
na Câmara Municipal no início do mês
passado, o Programa de Redução Fiscal
dá 50% de desconto para pagamentos à
vista de impostos como IPTU e ISSQN
atrasados.
Os contribuintes que preferirem
pagar a dívida parcelada também terão
desconto de 40% e poderão fazer o pagamento em até dez vezes, sendo que as
prestações devem ser de, no mínimo, R$
50. Entram no programa os débitos de até
31 de dezembro de 2012.
O incentivo é uma maneira de
colocar os impostos em dias e melhorar a

arrecadação do município, já que é grande o número de contribuintes inadimplentes.
Segundo informações do Setor Municipal de Tributos, atualmente há 23.071
pessoas em débito com o IPTU. Além
disso, 40 mil processos estão na justiça
contra pessoas e empresas em débito com
o município.
O presidente da Casa Legislativa, Pedro de Teco, acredita que a redução trará muitos benefícios para a cidade.
“Esse recurso poderá ser investido em
melhorias para a saúde, educação e obras
de infraestrutura”, disse.
Interessados devem procurar o Setor de Tributos, no Centro Administrativo
(Avenida Oito, 50, Carreira Comprida).
Informações pelo telefone 3641-5300.

35º Batalhão completa nove anos em Santa Luzia

O

Por Carlos Dias

comandante do 35º Batalhão
de Polícia Militar de Minas
Gerais, Major PM Marcos
Antônio Dias, junto com sua equipe de
Oficiais, Praças e Funcionários Civis, realizaram no último dia 6 , no Auditório da
Facsal as atividades de comemoração de
9 anos de criação do batalhão.
Estiveram presentes e foram destacados para composição de mesa, as juízas
Aldina Soares, da 1ª Vara Cível e diretora
do Fórum desta cidade, e Fabiana Silva,
da 1ª Vara Cível, o Coronel Alves, comandante da 3ª Região da Polícia Militar
(Vespasiano), o diretor Raul Nero, diretor
na Facsal, e o presidente da 100ª Subse-

ção da OAB/MG, advogado Francisco
Massara Gabrich.
Compareceram também diretoras de
escolas das redes municipal e estadual
de ensino, que se declaram satisfeitas
com os trabalhos da Patrulha Escolar
executados pela equipe composta pelo
Capitão Piassi, Sargento Juscelino, Cabo Borges, e Soldado Alves, todos da
69ª Cia. PM, sediada no Bairro Palmital.
O encerramento da solenidade ocorreu com apresentação do grupo Multiplicadores da Paz, formado por alunos da E
M Jaime Avelar Lima (Bairro Bom Destino). Segundo a coordenadora Elicilene
são oferecidos minicursos de formação
trabalhando em prol da Paz e rejeitando
quaisquer modalidades de Violência.

Foto: Carlos Dias

(31) 8794.9936 ou (31) 9142.4420

LIGUE E ANUNCIE!
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Inglês para ‘Todos’

P

Parceria com Luzina Lanna Idiomas oferece descontos de até 40%

ara se manter competitivo
profissionalmente em um
mundo cada vez mais globalizado e dinâmico é preciso se qualificar
constantemente. Atento às necessidades do mercado, o vereador Sandro Coelho (Sandro do Leonina) intermediou
uma parceria inédita entre a Prefeitura de Santa Luzia e o Luziana Lanna
Idiomas, com o objetivo de propiciar
aos servidores do executivo municipal
a oportunidade de capacitação com até
40% de desconto. O benefício também
é extensivo aos familiares.
“É com muito prazer que busquei
concretizar essa parceria em prol dos

Fotos: Divulgação

servidores. Como educador, sei que o
conhecimento é fundamental para a ascensão profissional e social. Acredito que
a parceria vai ajudar muitos servidores e
familiares que não possuem condições
financeiras, e também incentivar os que
possuem, a se qualificar. Com isso, todo
o setor público municipal agrega mais
qualidade”, afirma o vereador Sandro
Coelho.
O Luziana Lanna Idiomas está no
mercado há 36 anos com a metodologia
- “Pessoas diferentes precisam de métodos diferentes” - oferecendo os cursos de
inglês, francês, árabe, português, chinês,
japonês, espanhol, italiano e alemão, nas

Unidade Luziana Lanna Idiomas Santa Luzia

Sandro Coelho, vereador, e Santuza de Carvalho, coordenadora do Luziana

suas 29 unidades. Em Santa Luzia, cerca
de 200 alunos são atendidos em diferentes horários. A coordenadora e professora
da unidade no município, Santusa Maria
de Carvalho, destaca a importância da
parceria com o executivo. “Fico muito
satisfeita dos trabalhadores terem a oportunidade de qualificar. Mas vale ratificar
que a parceria também é extensiva aos
familiares, e já que a cidade possui muitos jovens, acredito que irá beneficiar um
grande número de pessoas”, afirma.
Anunciada há menos de 10 dias, a
parceria já traz resultados. De acordo
com a coordenadora do Luziana Lanna

Idiomas, mais de 20 pessoas já entraram
em contato ou se matricularam como a
Mariana Corsino Santana, enfermeira no
PA São Benedito. “É uma ótima oportunidade para os servidores. Soube via redes sociais e decidi aproveitar a chance
para me qualificar, já que concessões assim são raras”, disse a servidora do executivo municipal.
Os servidores públicos interessados
podem obter mais informações através do
telefone (31)3637-2581, ou na Unidade
Luziana Lanna Idiomas Santa Luzia, localizada na Avenida Brasília, n°1432, bairro
São Benedito (em frente ao banco Itaú).

Número de monitorados pela Lei Maria
da Penha já é maior que 300
Depois de cinco meses de funcionamento, a quantidade de monitorados cresceu quase 500%.
O número total de agressores e vítimas
que já foram monitorados eletronicamente em Belo Horizonte e na Região Metropolitana atinge a marca de 329. A iniciativa pioneira do Governo de Minas e
única no Brasil teve início em março de
2013, às vésperas do Dia Internacional da
Mulher. O objetivo é combater, de maneira rápida e eficaz, a violência doméstica
no Estado.
Depois de cinco meses de funcionamento, a quantidade de monitorados
cresceu quase 500%. Em março, eram
37 pessoas. Hoje já são 219. Enquanto os
agressores usam uma tornozeleira eletrônica, as vítimas carregam um dispositivo
móvel semelhante a um celular. Caso a
mulher se afaste do perímetro de proteção, como a sua residência ou seu trabalho fixo, o aparelho detecta uma eventual
aproximação do autor da violência. “Ao
haver uma aproximação, a tecnologia dá
um sinal para a vítima e para o agressor
e também para a Central de Monitora-

Foto: José Carlos Paiva

mento, que fará as tratativas para tentar
inviabilizar qualquer tipo de agressão”,
explica o subsecretário de Administração
Prisional, Murilo Andrade de Oliveira.

Enfrentamento
A utilização da tornozeleira eletrônica em agressores enquadrados na Lei
Maria da Penha é uma iniciativa que teve

início em Belo Horizonte, foi expandida
para os municípios da Região Metropolitana e, gradativamente, chegará ao interior. “O uso dessa tecnologia, associado
ao provimento de novas delegadas para
atendimento à mulher em todas as 54 delegacias regionais, é um passo importante
no combate a esse tipo de violência. O
Estado está empenhado em um grande
esforço para esse enfrentamento, realizando medidas de repressão e também de
prevenção”, ressaltou o secretário Rômulo Ferraz.
Trabalho conjunto
A resolução de março, que regulamenta o Programa de Monitoração Eletrônica de agressores, no âmbito das
Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, foi
assinada pela Secretaria de Estado de
Defesa Social (Seds), em conjunto com
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o
Ministério Público, a Defensoria Pública,
a Polícia Militar e a Polícia Civil.
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Fotos: Wanderson Carneiro

Os recém casados Mara e Emerson

O casal Mara e Emerson com os pais Geraldo, Adelina,
Agostinho e Maria da Conceição
Foto: Carlos Dias

Foto: Carlos Dias

Soldado Wesley, Cabo Oziel, Sargento Adílson com o
advogado Francisco Massara Gabrich

As irmãs - Helena de Sales Rocha e Maria de Lourdes
Sales Satiro.

36,
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Visite nosso site:
www.bomapore.com.br

O pequeno Samuel com os padrinhos Renato e Rafaela

Turma do Galo no bar do Marcinho

ANUNCIE AQUI:
(31) 8794.9936
(31) 9142.4420

REIS ELETROSAT REVENDEDOR AUTORIZADO SKY
NEW SKY LIGHT 2013
SKY Livre
DIVERSÃO EM DOBRO

A Parabólica Digital da SKY

Antena de 60 cm

Não tem mensalidade
Qualidade de
som e imagem
100% digital

Até

36
canais

campeã de vendas

Por 5x de R$ 110,00

nos cartões de crédito
visa, master e outros

*

Desconto de

R$ 30,00 *

50%

até

de desconto *

no 1º mês

* CONSULTE CONDIÇÕES

LIGUE E CONTRATE JÁ

- (31) 3642-1243
RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 8 , BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA (AO LADO DO BRADESCO) - PONTE - (31) 3642-1583
AV. RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO Nº 897 , SÃO GERALDO

www.facebook.com/virounoticiasantaluzia
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NOTA 10

Taciana Santos
A Síndrome do Ninho Vazio
Os primeiros momentos de uma
criança na vida dos pais são importantes, como o sorriso, os primeiros
passos, as primeiras palavras, o choro, o engatinhar, até que eles crescem,
passam a trabalhar, se casam e vão
embora da casa dos pais. Com isto,
surgem transformações tanto na vida
dos filhos quanto na dos pais. Entenda melhor sobre a síndrome do ninho
vazio e a forma de lidar com ela.
A síndrome do ninho vazio são
mudanças na vida do casal depois que
os filhos saem de casa, ou até mesmo
como sofrimento ao verem seus filhos saírem da mesma. Estas mudanças são: aposentadoria, a menopausa,
medo de envelhecer, que podem gerar sentimentos de baixa auto-estima,
depressão, e sintomas físicos como:
febres, dores de cabeça, alergias,
palpitações, distúrbios intestinais. E
também alguns fatores sociais e culturais também podem contribuir para
a síndrome.
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Em muitas famílias isto acontece
quando os pais não conseguem lidar
com a falta e têm sentimentos de solidão, podendo desenvolver um quadro
depressivo ou até mesmo de alcoolismo e a automedicação. Casais que viveram somente em função dos filhos,
têm dificuldades quando eles saem de
casa, e é nesta saída que o reencontro
do casal é esquecido. Pois estiveram
tão envolvidos na educação e desenvolvimento dos filhos que deixaram
de viver como casal, podendo até se
estranhar como marido e mulher.
Não somente os pais que estiveram muito presentes, como também
ausentes, devido ao trabalharem fora,
podem sentir solidão na saída dos filhos de casa, ou até mesmo um sentimento de culpa por não terem ficado
mais próximos deles.
A saída dos filhos pode ser triste
para os pais, mas quando gera depressão, pode ser um resultado de fatores,
ao longo da história da família e de

Gargantilhas
Todas as
Brincos
peças com
Anéis
Garantia
Pulseiras
Tor�ozeleiras

Peças a par�ir de R$ 5,00

Acesse: www.imagemfolheados.com.br/?a=62235

ou envie um e-mail para maiores infor�ações: ug.julio@g�ail.com

Mônica Materiais de Construção

seus membros que não foram trabalhados.
No entanto, quando os pais têm em
mente de que irão ‘separar-se’ de seus
filhos e estão preparados tanto emocionalmente quanto fisicamente, eles
sabem lidar melhor com a ausência.
Isto não significa que eles não sintam
falta, e sim que as mudanças com a
saída dos filhos passam a não ter conflito, sendo um processo natural e
gratificante.
Ao superar a dor do ninho vazio
é relevante ter o reconhecimento do
que o grupo familiar precisa, como,
as peculiaridades de cada um. Isto é
importante, pois na saída dos filhos
de casa, cada um dos pais, possam
passar por esta nova etapa de forma
mais saudável e harmoniosa. E principalmente os pais não deixarem de
viver como marido e mulher.
ABRAÇOS LEITORES!

Para a população luziense que
pressionou os vereadores. Eles recuaram e arquivaram o projeto do
prefeito que seria um retrocesso
para a educação de Santa Luzia.

NOTA 0
Para a prefeitura de Santa Luzia que está preocupada somente
em limpar as principais vias da cidade, maquiando a triste realidade: saúde e educação, por exemplo, sem nenhum investimento.

Aconteceu?

Taciana Santos

Psicóloga, formada pela PUC Minas
tacianassilva@oi.com.br

Taciana Santos

Psicóloga, formada pela PUC Minas
tacianassilva@oi.com.br
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Disk Remédio
(31) 3641-6730

Scaﬂogin 100mg
12cprs (Nimesulida)

Novoprazol 20mg
56cps (Omeprazol)

Captopril 25mg 30cprs
(generico Cimed)

Histamin 2mg 20cprs

R$ 5,99
R$ 1,29

R$ 9,99

R$ 4,90

JC CRIAÇÕES

31 3351 3015

TIJOLO CERÂMICA TIJOLÃO R$540,00 MILHEIRO À VISTA
CARRINHO GORDINE R$75,00 À VISTA
MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA R$12,00 À VISTA
BRITA R$75,00 METRO À VISTA , NO DINHEIRO
FORMAS DE FINANCIAMENTO
CDC BANCO
DO BRASIL

ACEITAMOS OS CARTÕES

CONSTRUCARD

RUA E, 31 - DUQUESA I - SANTA LUZIA - Fones: (31) 3641-6516 | 3634-0744

Sildenaﬁla 50mg 1cpr

R$ 2,99

Sab. barra Asepxia

R$ 8,99

AREIA ,
R$75

TIJOLO BRAÚNAS 29 X
COMPRE SEU MEDICAMENTO
R$
TIJOLO CERÂMICA TIJOLÃO 29 X
DE USO CONTINUO
R$
NA PROMOCÃO LEVE 3 E PAGUE 2
Consulte lista de medicamentos

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

ANUNCIE AQUI: (31) 8794.9936 | (31) 9142.4420
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Mário Marra

Um papo com Osvaldo Alvarez, o vadão
Criciúma é uma cidade que respira futebol. Com
pouco menos de 200 mil habitantes, a cidade tem até
postes pintados de amarelo e preto.
O clube, que foi campeão da Copa do Brasil em 91,
era figurinha fácil na primeira divisão brasileira, mas
viveu uma década de fracassos.
O time chegou a conhecer a terceira divisão e, afundado em problemas administrativos e financeiros, chegou até mesmo a cogitar a hipótese de um afastamento
do futebol profissional.
Mas as coisas mudaram.

Um grande empresário da rede de supermercados da
cidade assumiu o clube e fez o mínimo: tentou colocar
um nível e um ritmo profissional na administração. O
clube saiu de 1300 sócios para 12 mil.
E em campo a coisa melhorou e a primeira divisão
brasileira se tornou novamente uma realidade. Entretanto, quem cobre o clube sabe que a gestão pode ser
moderna, mas o pensamento imediatista pode cobrar
cargos no clube.
Prestigiado após a boa campanha no Estadual, Vadão, Osvaldo Alvarez, recebeu a equipe da CBN e ba-

teu um longo papo.
Vadão entende a necessidade de pontuar em casa e
sabe que o time deve mesmo lutar contra o rebaixamento. Perguntei sobre a utilização do meia Daniel Carvalho e Vadão destacou que Daniel ainda só rende por um
período curto.
Não sei como a vida dele vai seguir, mas senti que
Vadão parece fazer bem ao futebol.
Boa sorte a quem pareceu ser do bem.

Mário Marra

comentarista da rádio CBN São Paulo

www.facebook.com/virounoticiasantaluzia

