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Segundo o censo número de matriculas
cresceu mais de 4% no ano passado
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EDITORIAL
MeMória curta
O povo, ou parte dele, tem memória
curta demais. Há um ano, praticamente,
os então candidatos estavam em plena
campanha eleitoral. Disputavam voto
a voto a preferência do eleitor. Uns de
forma “saudável”, outros, buscavam
outras “alternativas” do que o argumento de que seria necessário mudar.
A tal mudança aconteceu. A Câmara renovou quase que sua totalidade,
na prefeitura, a “novidade” ficou por
conta do conhecido da população, que
retornou depois do mandato desastroso
do médico.
Praticamente um ano após as eleições o que se vê é uma cidade onde os
políticos fazem o que querem, mesmo
tentando enganar meia dúzia e/ou algumas categorias, por exemplo. E o povo? Está fiscalizando os seus representantes? Parece que não. Eles gostam
mesmo é de vender o voto, trocar por
materiais de construção, julgando estar
fazendo um excelente “negócio”. E o
resultado? É esse onde a sociedade luziense é obrigada a engolir goela abaixo, certas manobras de alguns e falta
de atitude de outros.
Ser oposição nesta cidade não é fácil. Ainda mais quando dois ou três tentam fazer a coisa andar nos trilhos. Ficar
fazendo discursos calorosos na Câmara,
pra meia dúzia de “expectadores” não
surtiu efeito algum. A situação só começou a engatinhar quando a população foi
para as ruas reivindicar. Motivada pela
onda de protestos Brasil afora, a sociedade luziense naquele momento mostrou que tem força e unida pode muito
mais. Basta mobilizar e fazer acontecer.
Enquanto isso, aqueles, que têm
memória curta, também são vítimas da
mesma forma que a maioria. E alguns
ainda acham que estão levando vantagem. Vai entender!
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Disque Direitos Humanos registra aumento de
81,3% nos crimes contra pessoas com deficiência
Denúncias saltaram de 75 nos oito primeiros meses de 2012 para 136 em igual
período deste ano
Fotos: Divulgação

O

número de denúncias de crimes cometidos contra pessoas com deficiência registrou um aumento de 81,3% de janeiro a
agosto deste ano, em relação ao mesmo
período do ano passado, segundo levantamento do Disque Direitos Humanos
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). As denúncias
saltaram de 75 nos oito primeiros meses de 2012 para 136 em igual período
deste ano, ultrapassando todos os 129
casos registrados no ano passado. Das
136 denúncias recebidas, 89 foram de
agressões e maus-tratos.
Segundo o Censo 2010, 23,92% da
população apresenta algum tipo de deficiência, o que reforça a necessidade de políticas específicas para esse público. Em
Minas, esse segmento representa 22,62%
da população, sendo a maior incidência
de mulheres.
Disque Direitos Humanos
O Disque Direitos Humanos é um
serviço telefônico que tem como objetivo receber, encaminhar e monitorar

qualquer tipo de denúncia de violação
de direitos humanos que envolva maus-tratos a idosos, a mulheres, a crianças e
adolescentes, ao público LGBT, além de
pessoas com algum tipo de deficiência e

crimes de racismo e contra o meio ambiente, entre outros. A ligação é gratuita
e sigilosa. O serviço funciona de segunda
a sexta-feira, das 8h às 22h, pelo telefone
0800 031 11 19.

PARA ANUNCIAR
LIGUE:

(31) 8794.9936
(31) 9142.4420
Siga o jornal nas redes soci@is
www.facebook.com/virounoticiasantaluzia
www.twitter.com/virounoticia
www.instagram.com/jornalvirounoticia

Diretor Geral:
Wanderson Carneiro - 13412 / MG
Reportagem e fotos:
Endereço: Rua E, 87 - Bairro Duquesa I Wanderson Carneiro e Ramon Damásio
Santa Luzia - MG - CEP: 33170-300
Projeto gráfico, diagramação:
www.jornalvirounoticia.com.br
ug.julio@gmail.com

Contatos:
Comercial: (31) 8794-9936
Jornalismo: (31) 9831-7786
redacao@jornalvirounoticia.com.br
O jornal não se responsabiliza pelos
artigos assinados.

O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

EDUCAÇÃO

Ano 3 - Edição 8Edição 87 16/09/2013 a 30/09/2013

3

Vereador Sandro Coelho doa 1000
carteiras para a rede estadual de ensino
Fotos: Divulgação

A

s escolas de Santa Luzia receberam no mês de setembro
um importante reforço na sua
infraestrutura. Foram doadas mil carteiras seminovas que irão contribuir para
o conforto dos alunos no tempo em que
estiverem na escola. São carteiras do tipo universitário que garantem ergonomia
(posição correta para evitar problemas de
má postura) e praticidade para os estudantes.
A ação é fruto da parceria do vereador Sandro Coelho com a Conspiração
Mineira pela Educação e a Fundação Pitágoras. Parceiros de longa data, Sandro
Coelho empenhou-se para que o movimento surgido em Belo Horizonte tivesse
encontros mensais também na cidade de
Santa Luzia para assim apoiar e valorizar
a educação no município.
Segundo o vereador, essa ação é
importante para o conforto físico dos
estudantes e da própria segurança,

uma vez que as crianças podem se ferir
num mobiliário mais desgastado. “Essa não é a única ação desenvolvida em
parceria com a Conspiração Mineira
Pela Educação. Os encontros mensais
de valorização das melhores práticas
educacionais e as parcerias na área da
capacitação profissional e apoio permitem que a escola trabalhe com uma
rede de colaboradores que amplia sua
capacidade de ação”, afirma o vereador. Ele ressalta ainda “É importante
pensarmos num modelo de educação
que vai além dos muros da escola, por
isso a importância das escolas estarem
conectadas a redes de interesse comum”, finalizou.
Ao todo, foram mais de 10 escolas da
rede estadual que receberam as carteiras
doadas pelo vereador, totalizando mais
de 5000 alunos beneficiados nos bairros
Palmital, São Benedito, Rosarinha e São
Cosme entre outros.

Vereador Sandro Coelho

Wolkmar Ramos do Carmo pai aluna
Larissa Moreira Rodrigues parabeniza a
inciativa do vereador Sandro Coelho,
nossos filhos terão mais qualidade nas
aulas

Relação das Escolas Beneficiadas

Bairro

E. E. Afonsino Altivo Diniz
E. E. Francisco Tibúrcio de Oliveira
E. E. Geraldo Teixeira da Costa
E. E. Gervásio Lara
E. E. José Maria Bicalho
E. E. Lafaiete Gonçalves
E. E. Leonina Mourthé de Araújo
E. E. Renny de Souza Lima
E. E. Rose Haas Klabin
E. E. Tancredo de Almeida Neves

São Benedito
Londrina
Boa Esperança
São Benedito
Frimisa
Palmital
São Benedito
Palmital
Santa Rita
Baronesa

Carteiras novas - Escola Afonsino Altivo Diniz

Alunos em sala na escola Leonina Mourthe Araújo - São Benedito

Alunos em sala escola Leonina Mourthe Araújo São Benedito
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Censo revela crescimento do número de
matrículas no ensino superior em 2012
Foto: Divulgação

O

ensino superior no Brasil
atingiu, no ano passado,
7.037.688 de matrículas na
graduação, o que representa crescimento
de 4,4% em relação a 2011. Desse total, o
número de matrículas nas instituições públicas chegou a 1.087.413 e, nas privadas,
a 5.140.312. Nas escolas privadas, houve
crescimento de 3,5% e, nas públicas, de
7%. Os dados são do Censo da Educação
Superior de 2012, divulgado, dia 17, pelo Ministério da Educação (MEC).
Segundo o levantamento, apesar de
estarem em maior número, as faculdades,
que representam 84% do número de institutos, atendem a pouco menos de 29%

dos alunos. A maioria está nas universidades, que representam 8% das instituições e atendem a mais 54% dos alunos.
O crescimento, no entanto, foi inferior
ao apresentado no último censo. De 2010
para 2011, o número de matrículas cresceu 5,6% porém, o número de estudantes que ingressaram chegou a 2.747.089,
o que representou um crescimento de
17,1% em relação a 2011 e de 91,9%
nos últimos dez anos. Do total de novos
alunos, a maioria está na rede privada,
2.199.192, alta de 18,5% em comparação
ao ano anterior. As públicas receberam
547.897 calouros, aumento de 6,7% em
relação ao último ano.

(31) 8794.9936 ou (31) 9142.4420

LIGUE E ANUNCIE!

CIDADE

Ano 3 - Edição 8Edição 87 16/09/2013 a 30/09/2013

5

Atenção à mulher
Unidade de Saúde São Geraldo tem dia de atenção à saúde da mulher. Evento teve apoio do vereador Pedro
de Teço
Fotos: Divulgação

C

omo diz o ditado: “É melhor
prevenir do que remediar.”
Foi nesse espírito que a equipe da unidade de saúde do bairro São Geraldo promoveu, no último sábado, o Dia
da Saúde da Mulher.
As ações contaram com exames preventivos Papa Nicolau (que detecta precocemente o Câncer de Colo de Útero),
aferição de pressão arterial, palestras
para adolescentes sobre doenças sexualmente transmissíveis, palestras para
gestantes e sobre planejamento familiar,
distribuição de camisinhas femininas e
masculinas, sorteios de brindes, entre outras atividades.
Segundo a enfermeira e gerente da
unidade de saúde, Raquel Herolt, a importância do evento é a prevenção. “A
maioria dessas mulheres trabalha a semana inteira e tem dificuldades de vir á unidade de saúde durante a semana, então ao
sábado, essas pessoas podem ter acesso
ao atendimento”, disse a enfermeira.
Enquanto aguardavam os exames, as
mulheres também podiam participar de
oficinas de desenho e pintura, ministra-

dos por dona Sebastiana e dona Cecília,
voluntárias da comunidade. Outra voluntária, a cabelereira Valéria Amaral de
Araújo, estava cuidando da estética de
quem passava pelo local, fazendo sobran-

celha, maquiagem e outros cuidados com
a beleza.
“Essa iniciativa é excelente, pois a
maioria das pessoas trabalha durante a
semana e não tem tempo de vir ao posto
de saúde. E a ideia de acrescentar aos exames oficinas de pintura foi ainda melhor.
Por isso fiz questão de também contribuir
com o que sei fazer. É preciso mobilizar
a comunidade para trabalhar em conjunto
com o poder público. Temos que ajudar
umas às outras”, disse Valéria..
O vereador Pedro de Teco, que apoiou
o evento, destacou a importância da prevenção. “Prevenir é sempre o melhor remédio. É muito importante que as pessoas fiquem atentas à saúde, fazendo sempre os exames necessários para evitarem
doenças mais graves”, disse.
Além do apoio do vereador, o evento
contou com a parceria do Instituto HCG,
da Escola Técnica Monsenhor Damato e
da comunidade local.
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O vereador Sandro Coelho e alunos da Escola Leonina
Mourthe Araújo

Isabela Souza - Leticia Carla e Ana Luisa

Rodrigo, Barbara e Marcela no Mineirão

Amanda Paixão - Isabela Lemos e Maira Oliveira

A enfermeira Raquel Herolt e o vereador Pedro de Teco

As irmãs Isabela e Daniela Souza

Aconteceu?
O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

EQUIPE DE GARÇOM
TUDO PARA SUA FESTA
(31) 3641-5789 | 8702-8167
SANDRO E ROSILENE

FACEBOOK: SANDROGARÇOMSANTALUZIA

CASAMENTO, ANIVERSÁRIO,
FESTA DE 15 ANOS, FESTA INFANTIL, ETC

Não Perca!1
Preços Imbatíveis

36,

99

Anel solitário
ajustável
com strass

Brinco folheado
de Strass com
10 pedras no par

Comprimento 8 mm
Largura 8 mm

R$ 7,99

Brinco folheado a ouro,
com chapa estampada e
detalhe folheado a prata

R$ 27,99

R$ 9,99

Comprimento 26 mm
Largura 20 mm

Anel folheado a ouro
com 6 pedras
na parte frontal

R$ 34,99

Parte frontal Comprimento 14 mm - Largura 11 mm

Comprimento 54 mm
Largura 26 mm

ano de
Garantia

Gargantilhas
Brincos
Anéis
Pulseiras
Tor�ozeleiras

Compre sem sair de casa:
www.imagemfolheados.com.br/?a=62235

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

GERAL

Ano 3 - Edição 8Edição 87 16/09/2013 a 30/09/2013

Aconteceu?

Taciana Santos
aNSieDaDe
Cada vez mais cresce o número de
pessoas ansiosas no mundo. Com a
rotina do dia-a-dia, o estresse, preocupações, ritmo de trabalho, tudo isto,
não administrado de forma equilibrada, pode gerar ansiedade, até mesmo
um transtorno.
Todos nós seres humanos, somos
ansiosos, ora a ansiedade nos beneficia, ora nos prejudica, dependendo
das circunstâncias ou intensidade,
podendo tornar patológico ao nosso
funcionamento psicossomático. Estar
ansioso é uma reação normal do organismo. A ansiedade estimula a pessoa
a entrar em ação, porém, em excesso
impede reações.
A ansiedade está relacionada com
a experiência de vida e a relação com
as mesmas. Criar em excesso expectativas de algo ou alguém, insegurança, medo dos eventos que ainda não

aconteceram, pois, se não controlados
podem se tornar um transtorno de ansiedade. A pessoa pode sentir ansiosa
a maioria das vezes, sem alguma razão ou apenas ás vezes, mas tão forte,
que pode ser desconfortável. Evitando por exemplo: elevador, escada rolante, falar em público, por causa do
desconforto que sentem.
Os sintomas da ansiedade são: roer
unhas; rancar pêlos e cabelos; fadiga;
insônia; falta de ar, aumento ou falta de apetite; dores pelo corpo; palpitações; tensão muscular; boca seca;
sudorese; irritabilidade; inquietação.
Se estes sintomas forem constantes e
intensos, podem gerar o transtorno da
ansiedade (ansiedade excessiva). Os
sintomas deste transtorno são mais intensos, podendo surgir também como:
excesso de preocupações, com trabalho, saúde e familiares; medo extremo

de algo; sensação sucessiva de que
algo muito ruim possa acontecer, até
mesmo um desastre; não ter controle sobre seus pensamentos; pânico de
determinadas situações difíceis.
Contudo, a ansiedade é natural do
nosso organismo, não controlada pode gerar um transtorno. Se ela está
afetando sua vida como um todo, procure fazer uma psicoterapia. È relevante viver positivamente, sem levar
a vida tão á sério, estar bem consigo
mesmo, estar seguro, em equilíbrio.
Mente sã e corpo sadio, são “armas”
positivas para lidarmos com qualquer
dificuldade do dia-a-dia.
Abraços Leitores!

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

Cavalgada de Nossa
Senhora Aparecida
A maior cavalgada realizada em intenção à festa de Nossa Senhora Aparecida será realizada no próximo mês, no
dia 29. Em sua 16ª edição do evento terá
a concentração será no sítio de Dona Naná, no bairro Duquesa e seguirá em direção à ao sítio de Willian Leal, no bairro
Kennedy. Para animar a festa, haverá
leilões de animais e show ao vivo. A cavalgada tem o apoio do vereador Pedro
de Teco.
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Também nas
redes sociais
www.facebook.com/
virounoticiasantaluzia
www.twitter.com/
virounoticia
www.instagram.com/
jornalvirounoticia

Disk Remédio
(31) 3641-6730
Captopril 25mg 30cprs

Sildenaﬁla 50mg 1cpr

R$2,99

R$ 1,29
Nimesulida 100mg
12cprs

R$5,99

Mônica Materiais de Construção
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Omeprazol 20mg
56cps

R$9,99

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
ARTÕES
AR
TÕES

CONSTRUCARD

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

Tintura Cor & Ton kit

Desod.Rexona aero 105g

* Exeto cores especiais

R$9,50*

Leve 2

unidades
por

R$12,60

R$20,00

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

cruZeirO, O caMPeÃO DO turNO
Vanderlei; Ayrton, Demerson, Emerson e Lucas
Mendes; William, Sergio Manoel, Gil (Tcheco) e
Everton Ribeiro (Lincoln); Roberto (Anderson Aquino) e Everton Costa. Assim jogou o Coritiba, pela
Copa do Brasil, contra o São Paulo.

O atual Cruzeiro é bem mais forte, mas tem a
mesma ideia de trabalho, o mesmo comando.
Marcelo Oliveira conseguiu vender bem a sua
ideia de jogo e seus atletas tem se desdobrado.
O Cruzeiro tem as linhas mais aproximadas, tem

É possível variar para tirar proveito do estilo do
adversário.
Observe o saldo de gols do Cruzeiro e perceba
que o time, até o início dos jogos de domingo, tem 23
e o segundo melhor saldo de apenas 11.

Estava no Morumbi e trabalhei no jogo.

deficiência na marcação pela esquerda, mas é bas-

O Cruzeiro tem sobrado na bola.

O São Paulo venceu por 1 a 0, mas saí do estádio

tante competente nos contra-ataques, nas jogadas de

É verdade que o campeonato está longe do fim,

pensando só no Coritiba.
O Coxa era agressivo, forte no desarme e incri-

mas é impossível não apontar a bola que o time tem

bola aérea e muito, mas muito veloz.
O elenco oferece opções e Marcelo Oliveira já sabe que se o time levar gols, o ataque tem tudo para

velmente rápido.
Os espaços que as linhas de marcação davam era
compensados pelo esforço de cada um.
O time sabia o que queria e foi vice daquela com-

Aquele Coritiba, com todas as limitações do elenco, fez um estrago.

fazer o dobro.
O grupo de jogadores oferece algo que o grupo do

O Cruzeiro, com as virtudes do elenco, pode se
permitir sonhar alto.

Coritiba não oferecia.
Marcelo pode e deve alterar o jeito de jogar.

petição.

jogado como a mais redonda do momento.

Mário Marra
comentarista da rádio CBN São Paulo

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