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CRIMES VIOLENTOS 
CRESCEM EM SANTA LUZIA

ATÉ O MOMENTO JÁ SÃO 1.293 REGISTROS, GERANDO 11,5% DE ACRÉSCIMO

Foto: http://www.portalbocadopovo.com
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De acordo com a Declaração 
dos Direitos da Criança, de 
20 de novembro de 1959, 

aprovada pela ONU e fi scalizada pela 
UNICEF, a sociedade e as autoridades 
públicas deverão se empenhar para ga-
rantir os direitos de liberdade, estudos, 
brincar e convívio social das crianças.

Oferecer condições iguais de oportu-
nidades e buscar o bem estar social são 
essenciais para estimular o desenvolvi-
mento das aptidões físicas, mentais e so-
ciais do ser humano.  

Com a proposta de valorização das 
pessoas, o Vereador Sandro Coelho es-
tabeleceu parcerias para homenagear as 
crianças em escolas públicas da região e 
nos bairros de Santa Luzia.

As comemorações tiveram início com 
a mensagem:  “Ser criança é: brincar, 
correr, ser feliz, saber amar e ter sonhos 
de esperança! Então cante, dance, pule e, 
principalmente, estude, pois a educação 
tem o poder de transformar o mundo, am-
pliar os nossos horizontes e nos levar ao 
sucesso.”

As crianças foram benefi ciadas com 

brincadeiras, balão pula-pula, tobogã, 
cama elástica, algodão doce, cachorro 
quente, sorvete, balas, pipocas distribui-
ção de kit de doces e sorteio de uma bi-
cicleta, que foi doada pela empresa CNI 
– Centro de Formação Profi ssional.

Destaque para o Dia das Crianças 
na Escola Estadual Leonina Mourthé de 
Araújo e 3ª Festa da Criança Feliz, no 

bairro São Benedito.
As atividades realizadas cumpriram 

com os princípios da Declaração dos Di-
reitos da Criança e estimularam a convi-
vência, a confraternização e o bem estar 
social.
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Santa Luzia já tem 536 registros de cri-
mes violentos computados até setembro 
deste ano. Já são quarenta e nove registros 
a mais do que no mesmo mês do ano de 
2012. Os números são do levantamento 
divulgado recentemente pela Secretaria de 
Estado de Defesa Social (SEDS).

De acordo com o estudo, no ano pas-
sado foram registrados 1.161 casos en-
volvendo crimes violentos no município. 
Já em 2013 os dados saltaram para 1.293 
registros, acréscimo de 11,5%. 

Vale a pena ressaltar que as mortes 
ocorridas no trânsito não são citadas neste 
estudo, pois se fossem acrescentadas os da-
dos negativos subiriam ainda mais, já que 
os acidentes e crimes de trânsito são cada 
dia mais frequentes na cidade.

E o poder público, o que de fato, tem 
feito para coibir esses números? Recente-
mente o governo do estado entregou novas 
viaturas e motocicletas para os municípios. 
Santa Luzia foi contemplada, mas ainda é 
pouco em vista do aumento expressivo dos 
crimes.

Por aqui não se vê uma blitz de trânsito 
(seja ela educativa e/ou punitiva), carros 
rebaixados, com potentes sistemas de som 
e até motos “rebaixadas” trafegam pra ci-
ma e pra baixo sem a menor fi scalização, 
festas regadas a bebida alcoólica e até dro-
gas com menores que frequentam, etc.

Sem contar na sensação de insegurança 
por parte dos moradores e comerciantes.

É preciso uma intervenção mais enérgi-
ca por aqui, caso contrário, poderemos ser 
as próximas vítimas. 

nÚMeROS Que aSSuStaM

Gostaria de denunciar através do Virou 
Notícia a situação de lotes no bairro Maria 
Adélia, na rua das Águias próximo ao bairro 
Bom Jesus – que estão com acumulo de lixo 
trazendo muito mal cheiro e presença de ani-
mais peçonhentos. A rua é de acesso dos mo-
radores do bairro Maria Adélia para o bairro 
bom Jesus e é de uso constante.

A prefeitura de Santa Luzia, já foi procu-
rada, mas nada resolveu até agora. Solicito a 
ajuda de vocês para que seja denunciada esta 
situação.

Estou à disposição para quaisquer esclare-
cimentos.

 Liliane

Aconteceu?
O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

Homenagem ao Dia das Crianças
Parceria proporciona lazer e diversão

CIDADE

Foto: Liliane

Foto: Assessoria

Foto: AssessoriaFoto: Assessoria

Foto: Liliane
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RECEBIMENTO 
DE CONTAS

* Exeto cores especiais

Crimes violentos crescem em Santa Luzia
Até o momento já são 1.293 registros, gerando 11,5% de acréscimo

Está acionado o alerta verme-
lho para a população luziense, 
principalmente para os jovens 

de 15 aos 24 anos. O alarme é da Secre-
taria de Estado de Defesa Social – SEDS 
que apresenta mensalmente um docu-
mento contendo os dados de Crimes Vio-
lentos, Crimes Violentos Contra o Patri-
mônio e Homicídios Consumados.

 A nova metodologia, adotada pela SE-
DS a partir de 2012, define o grupo de Cri-
mes Violentos como aquele composto por 
sete naturezas criminais, a saber: Homicí-
dio Consumado; Homicídio Tentado; Se-
questro e Cárcere Privado; Roubo Consu-
mado; Extorsão Mediante Sequestro; Estu-
pro Consumado; e Estupro Tentado. Além 
disso, é importante destacar também que, 
para o cálculo do quantitativo do grupo de 

Crimes Violentos Contra o Patrimônio, as 
naturezas agregadas são: Roubo Consuma-
do; e Extorsão Mediante Sequestro. 

As taxas apresentadas nesta publica-
ção são referentes ao grupo de cada 100 
mil habitantes. 

De acordo com o estudo, em 2012 
foram registrados 1.161 casos envolven-
do crimes violentos no município. Já em 
2013 os dados se elevaram a 1.293 regis-
tros, gerando 11,5% de acréscimo com 
132 casos a mais. Importante salientar 
que as mortes ocorridas no trânsito não 
são citadas neste estudo, pois se fossem 
adicionadas ao estudo, com absoluta cer-
teza, os dados negativos subiriam ainda 
mais, já que os acidentes e crimes de 
trânsito são corriqueiros na cidade. Con-
fira nos gráficos abaixo. 
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Evolução Mensal do Quantitativo de REGISTROS de Crimes Violentos, 2012 e 2013

Até o mês de setembro do ano passado havia 618 registros de crimes violentos. 
Já este ano foi registrado 694 casos de crimes violentos, ou seja, 76 casos a 
mais, o que gera um acréscimo de 11%.
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De janeiro a setembro deste ano 68 pessoas foram vitimas de homicídio consu-
mado, o que gera um índice de 7,5 vitimas mensais, ou seja, uma morte a cada 
4 dias
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ANUNCIE: (31) 8794.9936 ou (31) 9142.4420
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A cada quatro dias uma pessoa é vítima 
de homicídio em santa luzia

Somente no mês de Setembro 
deste ano foram diversos os 
casos de homicídio na cidade. 

O próprio presidente do Conselho Muni-
cipal de Segurança Pública, José Carlos 
Neném, foi vitimado à luz do dia na fren-
te dos filhos, em sua residência, no bairro 
Cristina.

No bairro Bom Destino um homem de 
55 anos foi morto brutalmente com vá-
rios golpes na cabeça. Segundo a Polícia 
Militar (PM), Euvaristo Alves de Olivei-
ra passou o domingo em uma pescaria 
com dois amigos. Um deles contou que 
eles voltaram ao bairro às 21h. Um dos 

homens dormiu dentro do baú do cami-
nhão da vítima, que foi para dentro de um 
bar também de sua propriedade, às mar-
gens da BR-381. Na madrugada, quando 
o homem acordou, ele foi até o estabele-
cimento e encontrou a vítima morta.

Dois homens que estavam desapareci-
dos foram encontrados mortos na madru-
gada do dia 27, em uma estrada de terra 
do município. Os familiares suspeitam 
que eles tenham sido vítimas de latrocí-
nio. Baleado, um dos jovens que estava 
com as vítimas, conseguiu pedir socorro 
na beira da estrada e foi socorrido pela 
Polícia.

No dia 28, por volta das cinco da 
tarde, um homem foi alvejado por dois 
disparos de arma de fogo próximo a li-
nha de trem do bairro Bicas. Não sa-
tisfeitos com os disparos, dois homens 
acertaram a vitima, que estava caída ao 
chão, com pedras na cabeça e só para-
ram quando alguns vizinhos escutaram 
os gritos de socorro. O homem agoni-
zou ao chão por 40 minutos até a che-
gada da PM, que o levou ao P.A. Cen-
tral. Mas ele não resistiu aos ferimentos 
e faleceu.

Mas o fato que mais chocou a cidade 
foi o triplo homicídio ocorrido no dia 
05 às 11 horas da manhã no bairro Pal-
mital. Dois corpos foram achados den-
tro de um táxi, e o terceiro, do lado de 
fora. Três pessoas, dois homens e uma 
mulher morreram baleadas, em uma 
rua do bairro Palmital, conhecida como 
ponto de venda de drogas. Segundo a 
Polícia Civil os disparos foram feitos 
de indivíduos que estariam em uma 
motocicleta.

Importante salientar que os casos 
que envolvem duas ou mais vítimas, 
são contabilizados apenas como um 
homicídio, pois a SEDS usa como base 
o número de registros e não o número 
de vítimas. Fato esse que diminui os 
índices e  não mostra a realidade, que 
hoje é muito mais cruel do que se possa 
imaginar.

Em Santa Luzia a incapacidade po-
lítica apresenta um índice medíocre de 
resolução desses problemas relaciona-
dos à violência. A cidade não possui se-
quer um Plano Municipal de Segurança 
Pública, não são criadas parcerias para 
promover conferência na área de segu-
rança entre as Policias e a Guarda Mu-
nicipal, a Guarda Municipal, tem um 
efetivo insatisfatório e estrutura física 
totalmente inadequada e sucateada. O 
projeto “Olho Vivo” que teve investi-
mento de mais de um milhão de reais, 
do Governo Federal em parceria com 
a prefeitura no ano passado, e moni-
torava os principais pontos da cidade 
através de câmeras, está inoperante por 
falta de manutenção.

Fotos: Divulgação
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Um final de semana diferente. 
A Escola Estadual Geraldo 
Teixeira da Costa foi o palco 

do BAND CIDADANIA. Evento reali-
zado pela Tv Band Minas com o apoio 
da Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG) e da vereadora Luiza do 
Hospital. 

Os moradores da cidade tiveram à 
disposição, além do atendimento do 
Procon, oferecendo orientação e defesa 
do cidadão em questões relacionadas ao 
direito do consumidor, emissão de docu-
mentos para maiores de 16 anos, orien-
tação jurídica pela Defensoria Pública, 
serviços de saúde, orientação sobre va-
gas de emprego, ruas de lazer, cortes de 
cabelo e consulta ao SPC.

Santa Luzia foi a primeira cidade a 
receber, no sábado (5), o projeto Procon 
Assembleia Itinerante, iniciativa inédita 
da ALMG. As ações no município fo-
ram desenvolvidas em conjunto com a 
Defensoria Pública e a TV Band Minas.

O presidente da Assembleia, depu-
tado Dinis Pinheiro, participou da aber-
tura e destacou a importância dos dois 
projetos, Procon Assembleia Itinerante 
e Band Cidadania. “Esse é um momento 
muito gratificante da vida pública, poder 
trazer alegria para as pessoas através do 
oferecimento de serviços básicos. É um 
mutirão da paz e da solidariedade”, afir-
mou. 

A defensora pública-geral do Estado, 
Andréa Abritta Garzon, falou sobre a 

importância de promover a educação em 
“direitos”, além de levar o exercício da 
cidadania ao povo. “ É uma verdadeira 
festa de cidadania, enquanto a popula-
ção clama por esses serviços. Tomara 
que essa iniciativa se replique e vire um 
verdadeiro hábito”, finalizou.

Já o diretor-geral da  Band Minas, 
José Saad Dualib,  ressaltou a impor-
tância da parceria com a ALMG  para a 
realização da ação de cidadania. “Nosso 
objetivo é aproximar o grupo de comu-
nicação da comunidade. Esses serviços 
conseguem agregar, em um único local, 
várias atividades e prestação de serviço. 
Quando a gente consegue juntar tudo is-
so é o ideal”, disse.

A vereadora Luiza do Hospital tam-
bém destacou a importância da iniciati-
va na cidade. “É um momento de muita 
alegria poder proporcionar ao povo lu-
ziense todos esses serviços em um só 
local. Vale ressaltar que, atualmente, 
nossa cidade não oferece nenhum des-
ses serviços à comunidade. Aproveito 
para agradecer  o empenho do deputado 
Dinis Pinheiro, da Margarete Gelmini, 
além da Cássia, diretora da escola, do 
José Dualib e da Câmara de Santa Lu-
zia” disse. 

Ainda participaram da abertura do 
evento a diretora da escola, Cássia Pi-
mentel; o vice-presidente da Câmara 
Municipal de Santa Luzia, vereador 
Sandro Coelho; e o vereador Lau.

De acordo com a assessoria do even-

to, foram emitidas duzentas e setenta 
carteiras de identidade, setenta e duas 
de trabalho, realizados noventa e dois 
exames de glicose e 197 consultas oftal-
mológicas, entre outros serviços ofere-
cidos.

Na segunda (7) e na terça-feira (8), o 
Procon Assembleia Itinerante continuou 
o trabalho no anexo da Câmara.  Um dos 
moradores que recorreu aos serviços foi 
o representante comercial Hamilton Jú-
nior de Andrade Silva, de 31 anos. Ele 
comprou um tablet, que parou de fun-
cionar no segundo mês de uso. Desde 
então, ele tem tentado entrar em contato 
com a empresa, mas não consegue con-
versar com nenhum atendente pelo tele-
fone disponibilizado. Agora, o Procon 
Assembleia fará o intermédio dessa ne-
gociação e Hamilton está esperançoso. 
"Seria importante ter um posto do Pro-
con aqui em Santa Luzia",disse.

Também aconteceram palestras para 
alunos das escolas estaduais: Professor 
Domingos Ornelas,  São João da Escócia 
e Ephigênia de Jesus Werneck. Na Esco-
la Estadual Geraldo Teixeira da Costa 

o trabalho complementou um projeto 
realizado com as turmas do 3º ano do 
ensino médio sobre educação financei-
ra. “Durante o projeto, que durou quatro 
meses, percebemos que eles compram 
coisas, principalmente eletrônicos, sem 
fazer pesquisa de preço, sem verificar a 
seriedade da empresa, nada. Por isso é 
tão importante esse trabalho do Procon 
Assembleia”, disse a professora de ma-
temática Mara Lúcia Gomes Silva.

Depois de dar informações sobre di-
reitos e deveres, os representantes do 
Procon Assembleia resolveram algumas 
dúvidas dos estudantes quanto a servi-
ços que eles consomem. Uma das alu-
nas, Luana Tainá Silva Santos, de 18 
anos, está recebendo cobranças indevi-
das da sua operadora de telefonia celu-
lar e foi orientada sobre como resolver 
o problema. “Agora já sei o que fazer. 
Nós temos muito mais direitos do que 
imaginamos”, disse.

Outra aluna, Aline Cristina Almei-
da, 18 anos, também ficou satisfeita 
com a palestra. “Há pouco tempo tive-
mos um problema com uma televisão 
que compramos e não funcionou. Se 
fosse hoje, saberia melhor o que fa-
zer”, afirmou.

CIDADE

Mutirão da paz e solidariedade
Band Cidadania foi um sucesso em Santa Luzia

Vereadora Luiza do hospital e Sr. Nelza 
de Almeida com o comprovante de sua 
nova identidade

Fotos: Wanderson Carneiro

Foto: Ascom ALMG
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As primas Jéssica, Carolina e Natália Soares

Pres. da OAB Sta Luzia,  Francisco Massara Gabrich, 
Dr. Paulo Apolinário e as novas advogadas - Ana Caro-
lina Apolinário, Thatiane Bitencourt Damião, Ana Luiza 
Andrade e Souza, Silvia Helena Brandão, e o estagiário 
Luiz Cláudio Ramos

O presidente da Assembleia, Deputado Dinis Pinheiro, 
vereadora Luiza do Hospital e o filho Dudu e a chefe de 
gabinete do deputado, Margarete Gelmini

Luiz, Izabella, Andrielle, Ana Júlia e Andreza Rodrigues 
em comemoração ao dia da criança

Adirceley e Flávio Gabrich durante evento na Escola 
Edwar Lima

SOCIAIS

9936,9936,

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

Alunos da escola Escola Estadual Leonina Mourthé de 
Araújo com o vereador Sandro Coelho, comemorando  
dia das crianças

REIS ELETROSAT 
REVENDEDOR AUTORIZADO SKY

Não é promoção
É preço mesmo

ASSINE AQUI:

SKY HDTV é isso

R$ 49,90
a partir de

por 1 ano

AV. RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO,
 Nº 897 , SÃO GERALDO

(31) 3642-1243

RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 8 , 
BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA 

(AO LADO DO BRADESCO) - PONTE

(31) 3642-1583 
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Mônica Materiais de Construção
JC CRIAÇÕES

31 3351 3015

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

AREIA , BRITA E PEDRA: 
R$75,00 M2 A VISTA 

FORMAS DE FINANCIAMENTO

CDC BANCO 
DO BRASIL CONSTRUCARD

ACEITAMOS OS CARTÕES

TIJOLO CERÂMICA TIJOLÃO 29 X 19 X 9 (MILHEIRO): 
R$520,00 A VISTA  

TIJOLO BRAÚNAS 29 X 19 X 9 (MILHEIRO): 
R$640,00 A VISTA  

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

ARARTÕESTÕESTÕESTÕESTÕES
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Para a assembleia de Minas 
que, em parceria com a Band e o 
apoio da vereadora luiza e cássia, 
diretora do Geteco, realizaram um 
evento para a população luziense, 
que pôde ter vários serviços ofere-
cidos de graça durante um fi nal de 
semana.

NOTA 10

NOTA 0
Para o prefeito calixto que 

não compareceu ao evento 
Band cidadania.

 a vice prefeita, Roseli Pi-
mentel, às pressas, literalmente 
figurou por pouco mais de cin-
co minutinhos. Ficou feio para 
a administração municipal, 
já que o presidente da alMG, 
dinis Pinheiro se fez presente, 
assim como o diretor presiden-
te da Band Minas, josé Saad, 
além dos vários eleitores do ca-
lixto... 

VOcÊ SOFRe cOM a SÍndROMe dO PÂnicO?
A síndrome do pânico é um tipo de 

transtorno de ansiedade, podendo ocor-
rer ataques repetidos de medo muito for-
te de que algo muito ruim possa aconte-
cer. O pânico é como se fosse sua cabeça 
tirando conclusões que não são certas de 
situações normais. Pensamentos como; 
de que vai morrer, de que alguém não 
irá ajudá-lo no momento, entre outros 
vem de ações que são interpretadas pela 
mente. A síndrome do pânico é mais co-
mum em mulheres do que em homens. 
Antes dos vinte e cinco anos os sintomas 
se iniciam, mas podendo depois ocorrer 
depois dos trinta anos de idade.

O ataque do pânico começa de re-
pente, em torno de 10 a 20 minutos, 
podendo durar mais de uma hora. No 
estágio inicial do transtorno, não há na-
da específi co que desencadeie o ataque. 

Pois lembrar de um ataque anterior pode 
desencadear ataques de pânico.

As crises acontecem, como: Ansieda-
de por estar em uma situação difícil de 
escapar (viajar de carro, ônibus, avião, 
estar no meio de muita gente, reuniões, 
fi car sozinho em casa, sair sozinho, 
medo de elevadores, escada rolante). A 
pessoa tem medo do medo e o pânico se 
instala a partir do momento que surge 
o medo de voltar a ter aquele mal estar. 
Quando as crises aparecem fora de casa, 
chamado de (agorafobia), o indivíduo 
tem a sensação de desamparo, acompa-
nhado do pânico.

Os sintomas se classifi cam como:
- Dor no peito ou desconforto;
- taquicardia.
- tontura ou desmaio;
- tremores;

- formigamento nos pés e nas mãos;
- medo de morrer;
- calafrios;
- náuseas;
- sensação de engasgar;
- sentimento de indiferença;
 - Sensação de estar fora da realidade, 

em outro planeta (desrealização).
A síndrome do pânico pode ter cura. 

Se os ataques de pânico estiverem inter-
ferindo em seu trabalho, nas suas rela-
ções interpessoais, ou até mesmo na sua 
auto-estima, procure uma terapia psico-
lógica. O objetivo da terapia é de ajudar 
o indivíduo que sofre com o transtorno a 
agir normalmente na vida cotidiana.

Abraços, Leitores!

Taciana Santos

Taciana Santos
Psicóloga, formada pela PUC Minas

tacianassilva@oi.com.br

GERAL

www.facebook.com/
virounoticiasantaluzia

www.instagram.com/
jornalvirounoticia

www.twitter.com/
virounoticia

nas redes sociais
O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

Participar da vida política é direito de todo cidadão. 
Por isso, a Assembleia facilita o acesso para você 
chegar à Casa do Povo.

Você pode acompanhar o trabalho dos parlamentares, 
consultar os projetos e as notícias e apresentar sugestões.

Acesse a Assembleia pela internet, TV ou telefone. 
Ou venha aqui pessoalmente. Fique à vontade, a 
Assembleia é a sua Casa.

Acesse: www.almg.gov.br
Assista: TV Assembleia – em BH, canal 35 UHF
Fale: Centro de Atendimento ao Cidadão – (31) 2108 7800
Venha: Rua Rodrigues Caldas, nº 30 – Santo Agostinho –
Belo Horizonte. Atendimento das 7h30 às 20h.

TODAS AS PORTAS DA 
ASSEMBLEIA ESTÃO 

ABERTAS PARA VOCÊ.

assembleiademinas

assembleiamg

ALMG

Acesse também:
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O Mundial dO atléticO já cOMeçOu

Mário Marra 
comentarista da rádio CBN São Paulo

Quem não se lembra das defesas que Victor fez dos 
pênaltis?

Quem não se lembra dos detalhes que Victor deu de 
cada batedor adversário?

O goleiro campeão disse mais de uma vez que o traba-
lho de coletas de imagens tinha imensa responsabilidade 
no trabalho dele no gol.

E é verdade!
Ainda em janeiro, antes de começar o Mineiro, Alexan-

dre Ceolin, membro da comissão técnica atleticana, estava 
trabalhando no Espírito Santo coletando imagens de um 
amistoso do Tombense, que seria adversário no estadual.

O trabalho era sério para o Mineiro e é sério para o 
Mundial.

Conversei com Alexandre Ceolin e ele me disse que já 
tem imagens de quinze jogos do Monterrey, dez do Raja 
Casablanca e oito do Auckland. Ceolin ainda garantiu que, 
até dezembro, o Atlético terá a coleção completa dos jogos 
dos adversários.

Mário Marra

ESPORTES

 R$219,99

QUEIMA DE ESTOQUE!!!
 PNEUS 185/60/15  PIRELLI T1 OU GOODYEAR EXCELLENCE  R$ 289,99 A VISTA

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


