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MUTIRÃO PELA SAÚDE

Foto: Wanderson Carneiro

Cerca de setecentas pessoas foram atendidas

Página 3

A MOREIRAÇO ENLOUQUECEU!!!

Telha Galv.
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EDITORIAL

PREVENIR ENQUANTO É
TEMPO

Como parte das estratégias de prevenção para a chegada do período chuvoso, a
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil
promoveu, na Cidade Administrativa, em
Belo Horizonte, (aqui do lado) o curso “Bases Administrativas para Gestão de Riscos”
(Bager).
Agentes da Defesa Civil de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar de Brasília e representantes das Coordenadorias
Municipais de Defesa Civil de Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Contagem, Itaguara, Juiz de Fora, Lavras, Poços de Caldas
e Sete Lagoas participaram durante quatro
dias de curso que teve como foco reforçar a
capacitação na área de Planejamento e Gestão de Riscos para as pessoas que trabalham
em áreas relacionadas com ameaças, emergências e desastres.
Enquanto isso nossa cidade não conta
com o serviço, já que a Defesa Civil foi desativada desde que o atual prefeito assumiu
o comando em janeiro.
O período chuvoso se aproxima. Temos
várias áreas de risco. Época onde várias
famílias perdem tudo, inclusive a vida em
alguns casos. Essa é a primeira semana de
novembro e alertamos sobre esse assunto
aqui na cidade.
Esperamos que as autoridades competentes lembrem-se daquelas famílias que
moram em áreas de risco, lá mesmo onde
enquanto candidatos, subiram e desceram
morros, apertaram as mãos dos eleitores,
fizeram promessas e não mais voltaram depois que ganharam as eleições.
É preciso que haja um engajamento, uma
força tarefa, ou o que quer que seja para evitar que tenhamos, mais uma vez, que noticiar
fatos relacionados ao período chuvoso na
nossa cidade. Fica aqui o nosso alerta. A prevenção continua sendo a melhor solução para
esses casos. Com um pouco de boa vontade
e um olhar mais apurado, voltado para o povo, os políticos podem e devem se preocupar
também com essa questão. Deixar de lado os
interesses pessoais, a vaidade e fazer algo para aqueles que, infelizmente, serão vítimas se
nenhuma providência for tomada. É preciso
prevenir enquanto é tempo!
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Falta de sinalização no trânsito luziense
Estudos mostram que 10% dos acidentes são causadas pela falta de orientação

T

rafegar pelas ruas e avenidas de
Santa Luzia requer paciência e
atenção redobrada. Para os pedestres essa combinação também é primordial.
Transitar pela cidade requer muita sorte e
contar com a educação dos motoristas.
A sinalização serve para orientar e dar
fluidez ao trânsito, a falta dela costuma provocar acidentes. As faixas e placas de regulamentação têm por finalidade informar os
usuários sobre condições, proibições, obrigações ou restrições no uso da via. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas
constitui infração. Estudos mostram que 10%
dos acidentes são causadas pela falta dessa
orientação. Pedestres e motoristas reclamam
de falta de segurança nas principais vias do
município.
Para quem utiliza o trânsito não restam
dúvidas, os meios de sinalização são de grande importância, mas o problema é que eles
estão em falta na cidade. No cruzamento da
Avenida Brasília, em frente ao portal, no São
Benedito, a sinalização de parada obrigatória
horizontal não existe e o motorista fica sem
saber o que fazer. A situação piora por conta
de uma faixa zebrada que ainda existe, mesmo que parcialmente, mas que a prefeitura
alega ter retirada para que a avenida se alargasse e facilitasse a passagem dos veículos,
mas a faixa confunde os motoristas que ficam
sem saber se existe uma ou duas faixas de circulação.

A desativação do redutor de velocidade que funcionava em ambos os lados
da Avenida Brasília, próximo ao portal,
acelera o trânsito para quem trafega pela
via, mas quem tenta seguir pela Estrada
Velha, sentido Belo Horizonte, não consegue atravessar.
Já os pedestres se queixam da falta
de faixa destinada a eles. A dona de casa
Aparecida Santos, esperou cerca de dez
minutos para atravessar a Avenida Brasília. “Os motoristas não nos dão oportunidade de atravessar a avenida. Além disso,
não tem uma faixa para facilitar a nossa
vida no trânsito”, reclamou.
E quando se encontra uma faixa de pedestre - como no cruzamento das avenidas

Brasília e Virginópolis, no São Benedito está praticamente apagada. O curioso, ou,
no mínimo, coincidência, é que em frente
ao centro de eventos de propriedade do
prefeito, as faixas de pedestres foram pintadas recentemente.
Os acidentes de trânsito no município
se tornaram corriqueiros. Atropelamentos e acidentes envolvendo motoqueiros
são diários, o que gera uma média de três
acidentes por dia. A prefeitura está asfaltando as principais vias da cidade há
aproximadamente dois meses, mas até
agora, nenhuma dessas ruas e avenidas,
teve sua sinalização renovada, o que pode
ser responsável por 10% do total desses
acidentes.
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AVISO DE LICITAÇÃO - O MUNICÍPIO DE SANTANA DO RIACHO-MG, torna público que realizará
Processo Licitatório. Nº - 097 - PMSR/2013 na Modalidade Leilão Público Nº - 001-PMSR/2013. Tipo:
Maior preço Por Item. Objeto: “ALIENAÇÃO DE
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Santa Luzia recebe mutirão de retinopatia diabética
O projeto contou com o apoio da vereadora Luiza do Hospital e da Secretaria Municipal de Saúde
m clima de solidariedade e e a importância da prevenção. “É necidadania tomou conta da cessário que os portadores do diabetes
Escola Municipal Santa Lu- façam o exame para diagnosticar e trazia no dia 19 de outubro. Cerca de 700 tar, o quanto antes, a doença que pode
pessoas participaram de
levar à cegueira”, dis“É necessário que os portadoum mutirão de retinose. Na ocasião, o médires do diabetes façam o exame
patia diabética – doenco mencionou a receppara diagnosticar e tratar, o
ça ocular caracterizada
tividade dos luzienses
quanto antes, a doença que
pela alteração no fundo
e o apoio dos parceipode levar à cegueira”
do olho provocada pelo
ros. “Sinto-me como
Emílio Foureaux
diabetes. O projeto, que
um filho de Santa Lué uma iniciativa do Lions Clube de Belo zia, cidade que sempre me acolheu com
Horizonte, contou com a parceria da ve- carinho. Agradeço também a vereadora
readora Luiza do Hospital e da Secreta- Luiza do Hospital e aos funcionários da
ria Municipal de Saúde de Santa Luzia.
Secretaria Municipal de Saúde, em esO médico oftalmologista, Emílio pecial, Fabíola Costa, que contribuíram
Foureaux, explicou as causas da doença com a divulgação e logística do projeto”, finaliza.
A vereadora Luiza do Hospital, por
sua vez, disse que foi convidada pela
equipe Lions para ajudar na realização
do projeto e reconhece a importância dessa ação para o município. “Com muita
satisfação, participo dessa iniciativa que
é como uma ponte que facilita o acesso
dos luzienses à cidadania e a serviços
primordiais de saúde. Estamos juntando
esforços para, em breve, trazer o projeto
novamente para Santa Luzia”, revela.
Ações de voluntários também foram
fundamentais. Agentes comunitários de
saúde, demais funcionários municipais e
integrantes do Lions Clube de Belo Horizonte, prestaram atendimento e tiraram
dúvidas durante todo o sábado.
O balanço do grau de satisfação en-

Fotos: Wanderson Carneiro

U

tre os participantes foi positivo. Maria mãe porque que essa ação é muito inteEvangelista Jardim, que
ressante. As pessoas que
acompanhou a mãe, de “Estamos juntando esforços estão aqui precisavam
76 anos, foi uma das para, em breve, trazer o pro- desse cuidado”, disse.
muitas pessoas que fiO Lions Clube de
jeto novamente para Santa
caram satisfeitas com a
Belo Horizonte dispoLuzia”
realização do exame. “A
nibilizará
tratamento
Luiza
do
Hospital
diabetes é uma doença
gratuito para os 131 camuito séria e, por isso,
sos de retinopatia diatemos que nos preocupar. Trouxe minha bética diagnosticados durante o mutirão.

Sr. Devanilda Faria e sua filha Maria Evangelista

OPORTUNIDADE
VENDE-SE

APARTAMENTO 2 QUARTOS,
4º ANDAR, NO CENTRO DE
SANTA LUZIA (Parte Alta)

Todo Reformado

RUA SANTA LUZIA Nº 640
CONDOMÍNIO ELAINE

CONTATOS :
3642-1534 / 8794-9936
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Novidade em Santa Luzia

C

hegou a Santa Luzia a Comercial Manchester. Uma distribuidora de material
escolar, material para escritório e informática, além de móveis para escolas e escritórios,
cartuchos, toners originais e compatíveis.
O diferencial está no estoque e, principalmente, no
preço e condições de pagamento, como garante o proprietário Ivo Melo. “ Vendemos no atacado e varejo
com preços combatíveis com o mercado. O morador

de Santa Luzia e as empresas aqui instaladas não
precisam ir a Belo Horizonte para adquirir esse tipo de produto, sem contar que ainda temos material
pedagógico e brinquedos. Oferecemos, inclusive,
serviço de entrega para compras acima de trezentos reais, sem taxa”, disse. A comercial Manchester fica na Rua João Miranda, 122, no Córrego das
Calçadas. Telefone: 3649-2601. Email: licitacaomanchester@gmail.com

(31) 8794.9936 ou (31) 9142.4420

LIGUE E ANUNCIE!

CONTRATA:

- PNE/PCD- Portadores de Necessidades Especiais
- REABILITADOS pelo INSS
Área de Produção
Salário: R$ 890,96+R$ 135,60 de Insalubridade
Benefícios: Vale Transporte, Assist. Med. e odont.,
Convênio farmácia, Alimentação na empresa,
PLR, VA R$ 230,00

Contatos:
Tel: (31) 2138-4934
psd@cecrisa.com.br (A/C Priscilla Fernandes)
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Câmara de cara nova
Assessoria Câmara

os poucos a Câmara Municipal ganha cara nova. O prédio onde funciona a Casa Legislativa está passando por restauração. A
parte externa da Câmara está recebendo
nova pintura e reparos. A obra começou
em meados do mês de outubro e deve durar cerca de 30 dias.
Segundo o presidente da Casa Legislativa, o vereador Pedro Damião, os reparos
eram necessários. “Já fazia um bom tempo
que não havia reforma na parte externa da
Câmara e essa pintura era uma necessidade.
O prédio já mostrava sinais da ação do tempo, com paredes descascadas e sujas. Reparos como este precisam ser constantes”,
afirma o presidente da Casa Legislativa.
E a reforma aconteceu em boa hora, já
que a fachada da Igreja Matriz de Santa
Luzia, que fica ao lado da Câmara, também está recebendo reparos dada a pro-

A

ximidade do Jubileu da padroeira da cidade. Assim, a vista da Rua Direita ficará
mais bonita.
A sede onde funciona atualmente foi
inaugurada em 20 de abril de 1974 e atualmente abriga 13 dos 17 vereadores que
compõem o Legislativo luziense.

Mesa Diretora da câmara é eleita

N

a última quinta-feira, 31 de
outubro, os parlamentares luzienses elegeram a nova Mesa Diretora que estará à frente da Casa
Legislativa em 2014. A mesa é composta
pelos vereadores Pedro Damião (presidente), Lacy Dias (primeiro vice-presidente),
Sandro Coelho (segundo vice-presidente),
Emília Alves (primeira secretária) e Márcio
Adriano Figueiredo (segundo secretário).
O vereador Pedro de Teco foi reeleito
com 14 dos 16 votos, tendo apenas dois
em branco. O vereador Adriano teve nove
votos, contra sete da vereadora Suzane Almada, que concorreu ao mesmo cargo. Para
o cargo de segundo vice-presidente, para o
qual estavam concorrendo os vereadores

Assessoria Câmara

Sandro Coelho e David Martins foram 11
votos a cinco. Os vereadores Lacy Dias e
Emília Alves tiveram a unanimidade dos
votos.
O presidente reeleito destacou o trabalho realizado em 2013 e falou sobre as
metas para a próxima gestão. "Agradeço à
atual Mesa Diretora pelo trabalho conjunto
que desenvolvemos, sabendo que ainda temos muito o que fazer até o final deste ano.
Para 2014, com o apoio da Mesa Diretora
e dos demais vereadores vamos continuar trabalhando em benefício dos luziense,
conduzindo os trabalhos com a maior agilidade possível para analisar os projetos de
interesse da população", finalizou o novo
presidente.

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

Foto: Divulgação

Professoras – Paula Adelina e Lígia Storino e o vereador Gilberto Motorista

Vereadora Luiza do Hospital e Cirleny durante mutirão
Retinopatia Diabética na escola Santa Luzia

Os vereadores: Sandro Coelho, Márcio Adriano, Aílton,
o deputado estadual Vander Borges e a sec.de Estado
de Educação, Ana Lúcia Gazzola

Foto: Divulgação

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Divulgação

O professor Valtemir Nascimento com as alunas Isabella, Sabrina e Millena - vencedoras do 2o. Open de
Santa Luzia

O casal Edinei e Adriana Resende na comemoração do
1º aninho de vida do filho Rayerikc

Os amigos – Renato Lúcio e Ingride Lima – em momento de descontração

TEL: 3649-2600
licitacaomanchester@gmail.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distribuidora
Corporativo
Tele Entrega
Frota Própria
Venda Atacado e Varejo
Material Escolar
Material para Escritório
Material para Informática
Cartuchos e Toners

Originais e Compatíveis

• Material Pedagógico

36,

99
OFERTA

PAPEL A4 REPORT CX C/
10 PACOTES de 500 FLS

R$ 104,90
Faturamento Mínimo R$ 300,00

RUA JOÃO MIRANDA , 122 - BAIRRO CÓRREGO CALÇADAS

ANUNCIE AQUI: (31) 8794.9936 | (31) 9142.4420
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Integração entre Guardas Municipais

O

s integrantes da Guarda
Municipal de Contagem
(GMC) estiveram na Escola
Municipal José Augusto Resende, localizada no bairro Duquesa para conhecer o projeto “Cuca Legal” da Guarda
Municipal de Santa Luzia (GMSL). Os
GM’s luzienses, Magno, Jeferson e Moreira ministraram uma palestra sobre o
projeto que ensina as regras de trânsito
de uma maneira divertida e interativa
aos alunos. Os GM’s de Contagem vieram conhecer o projeto que é sucesso
aqui, para o implantarem nas escolas de
Contagem e saíram surpresos com tamanho sucesso do projeto. O projeto Cuca
Legal também foi apresentado a GM de

Foto: Divulgação

Nova Lima e já está sendo implantado
por lá.
No ultimo dia 17 foi a vez de representantes da Guarda Municipal Luziense
se deslocarem até a cidade vizinha para
assistir a cerimônia de formatura da nova turma da GMC, que formou 60 novos
guardas, dentre eles as GM’s Nidiane e
Aline que faziam parte da GMSL, mas
se desligaram para seguir caminho na
GM de Contagem. A GM Nidiane que
é moradora do bairro Cristina aqui em
Santa Luzia resolveu trocar a GMSL pela GMC por uma questão de diferença
estrutural.
Os integrantes da GM luziense que
possui cinco anos de existência, puderam conhecer a estrutura da GM de
Contagem que comemorou oito anos de
labuta no começo deste mês. A troca de
experiências é superimportante para ambas as instituições, pois algumas ideias
de sucesso podem ser usadas em ambas
as cidades. As GM’s de Contagem e
Betim, por exemplo, já receberam verbas do governo federal para aquisição
de viaturas e equipamentos, através de
convênios com ambas as prefeituras. Os
GM’s daqui puderam conhecer o funcionamento do processo para pleitear

os recursos junto a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e
o Ministério da Justiça (MJ). O MJ vai
liberar R$ 28,8 milhões para fortalecer
as seguranças públicas municipais com
edital de seleção de propostas municipais e de consórcios para fortalecimento de instituições de segurança pública.
O prazo de inscrição de propostas fica
aberto até o dia 28 deste mês. A previsão
de orçamento é de, no mínimo, R$ 100
mil, e execução das ações para o período de um ano. A seleção das propostas
a serem conveniadas será feita por uma
comissão designada pela SENASP.

NÃO PERCAM AS GRANDES FINAIS DE ARTES MARCIAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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Mário Marra

WALTER FALA, EU OUÇO
Walter ganhou o direito de ser ouvido.
O atacante do Goiás fala e eu paro para ouvir.
Apesar do peso, Walter se mostrou sério e comprometido com as causas do seu time.
Ele fala, eu ouço.
E Walter tocou na ferida, mexeu no sagrado, teve peito
para falar e criticar a torcida do Goiás.
O comportamento do torcedor em nada ajudou e ainda
assim o Goiás vai vencendo e continua vivo na disputa da
vaga da Libertadores, pelo Brasileiro ou até pela Copa do
Brasil.

Walter vai ser criticado e talvez perseguido.
Walter vai continuar sofrendo bullying, mas o atacante
do Goiás tem se mostrado muito interessante dentro e fora
de campo.
Walter fala, eu ouço.
POSSÍVEL ADVERSÁRIO DO GALO TEME REBAIXAMENTO
O Monterrey pode ser adversário do Atlético no Mundial, mas o atual momento do clube é bastante complicado.
A campanha no Mexicano não é das melhores. São apenas
3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas.O time está em 14° lugar.

O site do jornal chileno La Tercera traz a apreensão do
atacante chileno Suazo.
Ele lamenta o momento do clube e já diz temer um risco
de rebaixamento.
O Monterrey era treinado por Victor Emanuel Vucetich.
Vucetich assumiu a seleção, mas já foi demitido.
José Guadalupe Cruz entrou no lugar do antigo treinador
e ainda não conseguiu fazer o time render.

Mário Marra
comentarista da rádio CBN São Paulo

R$219,99

QUEIMA DE
ESTOQUE!!!

PNEUS 185/60/15 PIRELLI P1
OU

GOODYEAR EXCELLENCE

R$ 289,99
A VISTA

