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EDITORIAL

E caminhamos para o ﬁnal de mais
um ano. Já parou pra pensar como “o
tempo voa”?
É hora de reﬂetirmos sobre nossas
atitudes, conquistas, erros e acertos em
2016 e, claro, planejarmos o novo ano.
Talvez sejamos exigentes demais
e esquecemos dos pequenos detalhes.
É hora de agradecermos a DEUS pela
oportunidade que ELE nos concedeu de
chegarmos até aqui.
Fica o desejo de toda a equipe do VIROU NOTÍCIA de um 2017 com muita
paz, harmonia e respeito. Agradecemos
aos leitores, anunciantes e parceiros por
acreditar e prestigiar este veículo de
comunicação em mais este ano. Nesta
edição, a última de 2016, destacamos
a cerimônia de diplomação da prefeita
Roseli, do vice, Fernando, além dos dezessete vereadores e suplentes. Também
trazemos uma matéria exclusiva com o
comandante do 35o. Batalhão PMMG de
Santa Luzia, a reabertura da biblioteca
pública municipal e a premiação aos melhores do ano no esporte com três homenagens para a nossa cidade. Boa leitura,
um feliz natal e um ano novo de muitas
realizações e de boas notícias.

‘Saideira’ - Vereadores aprovam
últimos projetos de 2016

A

Parlamentares aproveitaram para fazer balanço dos mandatos

Câmara Municipal de Santa Luzia realizou na quinta
(15/12), a 12a. Reunião Extraordinária de 2016 - última do ano. Na
pauta do dia, votação em segundo turno
de três projetos, sendo dois de autoria do
executivo e um do legislativo.
Por 10 votos a 6, os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 074/2016 que estima a receita e ﬁxa a despesa do município para o ano de 2017 (LOA).
O PL 075/2016, de autoria do vereador David Martins, altera a Lei nr.
2.414/2002 que institui contribuição da
iluminação pública no município, por
aprovado por unanimidade.
Também com aprovação de todos os
pares, o PL 076/2016 que cria o Fundo
Municipal de Desenvolvimento Urbano FMDU, de autoria do executivo, foi
aprovado.
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Ao ﬁnal das votações, os vereadores
ﬁzeram um balanço dos mandatos, pediram desculpas à população e aos pares
por “algum ato falho”. Destaques para a
Suzane Almada, que bastante emocionada, pontuou sobre algumas atitudes durante o mandato e lembrou o verdadeiro
papel da Casa. “ Que essa Câmara seja
menos subserviente, que ela não seja um
anexo do executivo, e que ela faça o que
realmente tem que ser feito”, disse. Já
David Martins fez um desabafo: “A derrota é apenas para os fracos, mas a vitória
é para os fortes.Vamos continuar ﬁsca-

Que o Natal nos inspire e nos conduza na
construção de uma Sociedade mais justa,
onde a garantia da vida seja colocada em primeiro lugar!
Que Deus lhe presentei com muita Saúde e Paz.
E um Ano Novo cheio de realizações!
São os votos do vereador

Vereador João Binga - Presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia

w w w. t w i t t e r. c o m / v i r o u n o t i c i a

lizando o executivo e essa pausa é para
voltarmos mais fortes. Não é um ﬁnal, é
apenas um intervalo, a luta continua, não
vamos nos render para o mal”, disse.
Após a reunião, o atual presidente, vereador João Rodrigues (João Binga), em
ato solene, descerrou o quadro com sua
foto, que a partir de agora, ﬁcará exposto
na galeria de ex-presidentes da casa.
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Prefeitura reabre Biblioteca Pública Municipal
O espaço cultural retorna ao lugar de origem, após funcionar por três anos na fazenda Boa Esperança
A Prefeitura de Santa Luzia, por meio
da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promoveu no último dia 6 a reabertura da Biblioteca pública municipal
Professor Francisco Tibúrcio de Oliveira.
O espaço cultural está de cara nova.
Toda a parte elétrica e hidráulica foi refeita, nova pintura e janelas reformadas.
“Além de facilitar o acesso aos usuários,
a prefeitura está promovendo um grande
resgate cultural para a nossa cidade. A
prefeita Roseli Pimentel não mediu esforços para que este local fosse entregue
à população”, disse o Secretário Municipal de Cultura e Turismo, Carlos Novy.

“Esse espaço é adequado para as pessoas amantes da leitura. Ele vai ser muito
útil para os professores, alunos e toda a
comunidade”, disse a responsável pela
biblioteca, Tânia Maria Souza.
A Biblioteca funciona de segunda a
sexta, das 08 às 17 horas, na Rua Francisco Gabrich Sobrinho, s/nº, Praça Getúlio
Vargas e oferece empréstimo de livros de
pesquisas, literários e livros especíﬁcos,
além de CD’S, DVD’S. Para ter acesso
ao acervo, basta ir até o local munido
de duas fotos 3x4, comprovante de residência e identidade. Outras informações:
3641 6694.

REIS ELETROSAT
REVENDEDOR AUTORIZADO SKY

(31) 3642-1243

A INTERNET QUE
CHEGA À SUA CASA
PARA LEVAR VOCÊ
MAIS LONGE.
A PARTIR DE R$ 73,90
Consulte condições em www.skybandalarga.com.br

RUA SÃO SEBASTIÃO Nº 8 , BAIRRO SÃO JOÃO BATISTA (AO LADO DO BRADESCO) - PONTE
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Comandante do 35º Batalhão reforça prevenção
para as compras de natal
Medidas simples adotadas por consumidores e lojistas em Santa Luzia podem evitar ação de criminosos
nestes dias que antecedem o natal
Foto: Bê Augusto/Virou Notícia

vai e vem constante das
pessoas nas lojas, neste
período do Natal, atrai a
atenção de criminosos. Por isso, a Polícia Militar de Minas Gerais lançou
no último dia 6 a “Operação Natalina”
que visa dar maior segurança tanto para clientes quanto lojistas. Além disso,
medidas simples de prevenção, recomendadas pela PM, devem ser adotadas no intuito de evitar a ação criminosa.
De acordo com o comandante
do 35o. Batalhão da Polícia Militar
(BPM), Tenente Coronel Walter Anselmo Simões Rocha, que está à frente
do policiamento da cidade desde fevereiro, a ação começa com a desatenção
das pessoas. “Hoje a criminalidade visa muito os celulares. O infrator está
sempre de olho nas pessoas distraídas.
A nossa recomendação é não ficar com
o celular à mostra, deixar o aparelho
bem acondicionado durante as compras”, orienta.
Outra recomendação é evitar carregar grande quantidade de dinheiro,

O

Tenente Coronel Walter Anselmo Simões
Rocha fala com nossa reportagem

dando preferência para os cartões. “O
cidadão deve levar apenas a quantia
necessária e evitar grande volume nos
bolsos que pode ser um atrativo para
os criminosos”, afirma Anselmo.
SEGURANÇA EM SANTA LUZIA
Ainda segundo o militar, assim

que assumiu o comando, buscou uma
parceria com a prefeitura para reativar os Portais da cidade. “Era um
espaço degradado, abandonado. Depois dessa revitalização por parte da
prefeitura e a ocupação da PM e da
Guarda Municipal nós estamos colhendo frutos positivos com relação
a sensação de segurança do povo luziense”, disse.
Sobre as redes de segurança, que
são integradas à PM e fazem um elo
entre moradores, comerciantes e sitiantes, o Coronel garante que funciona de forma satisfatória em Santa
Luzia. “Temos várias redes. A de comerciantes protegidos, vizinhos protegidos e a de sitiantes protegidos,
que inclusive, é referência no Brasil.
Sem dúvida, é uma ferramenta que
nos traz notícias online e ajuda bastante no combate à criminalidade”,
destaca o coronel.
ÍNDICES DE CRIMINALIDADE
Quanto aos índices de criminalidade na cidade, de uma forma geral,
o comandante garante que as estatís-

ticas apontam uma redução. “ Esse
ano, em comparação a 2015, estamos
com redução de mais de 30% nos homicídios consumados aqui na cidade. É um trabalho em parceria com
a Polícia Civil na cidade”. Com relação aos roubos, Anselmo comentou
que existe também uma tendência de
queda. Principalmente nos meses de
novembro e dezembro tivemos uma
redução de mais de 10% se comparado com o ano anterior. A tendência é
reduzirmos ainda mais esses números, através de operações policiais
como as blitzen nos portais, abordando condutores de carros, motocicletas e até mesmo nos coletivos”,
alerta.
PARCERIA COM O EXECUTIVO
Temos uma parceria com a Prefeitura de Santa Luzia, através da Guarda
Municipal.Trabalhamos em conjunto
nos três portais da cidade. Atualmente
o novo secretário de segurança pública
de Santa Luzia, Denílson Martins, nos
procurou para reafirmar, inclusive, essa parceria”, finaliza.

OPORTUNIDADE
VENDE-SE

APARTAMENTO 2 QUARTOS,
NO CENTRO DE SANTA LUZIA
(Parte Alta, todo reformado)

RUA SANTA LUZIA Nº 640,
CONDOMÍNIO ELAINE

CONTATOS :
3642-1534
98794-9936 OI
99303-3794 TIM
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Prefeita Roseli Pimentel, vice Fernando
César e vereadores são diplomados
A Justiça Eleitoral de Santa Luzia concedeu o diploma que atesta que os candidatos foram efetivamente
eleitos pelo povo e, por isso, estão aptos a tomarem posse nos cargos
Foto: Wanderson Carneiro

A Cerimônia de Diplomação dos
suplentes de vereador, vereadores
eleitos, vice-prefeito eleito e prefeita
reeleita aconteceu na tarde da última
segunda (12/12) no auditório da Facsal. Participaram da solenidade autoridades, convidados e familiares dos
eleitos.
Em sua mensagem de abertura, a
Juíza Eleitoral, Dra. Arlete Coura,

desejou boa sorte aos eleitos e pediu
Em seu discurso, a prefeita Roseli
que busquem o bem comum e façam Pimentel enalteceu o morador de Santa
de Santa Luzia um luLuzia. “O momento é
gar melhor de se viver.
de fazer valer a pena.
“
Todo
poder
emana
do
povo
”
“Que os eleitos posAcreditar que esse povo
Roseli Pimentel forte, sofrido e trabasam trabalhar em prol
do povo luziense com
lhador da nossa cidade
muita seriedade. Santa Luzia sofre terá o seu lugar e sua vontade”, disse.
com a falta de bons representantes”, A chefe do executivo fez questão de fridisse.
sar ainda que não havia feito estratégias

para estar no poder. “Nunca persegui a
glória, não ﬁz estratégias nem pensei no
caminho do poder ou do pseudo poder.
Não busquei o poder, mas estou aqui
para exercê-lo como primeiro artigo da
Constituição: Todo poder emana do povo”, ﬁnalizou Roseli.
Os diplomados serão empossados
no próximo dia 1o. de janeiro de 2017,
em seus respectivos cargos.

www.facebook.com/virounoticiasantaluzia
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Prefeita Roseli Pimentel e o seu vice, Fernando César

O secretário municipal de Segurança Pública, Denílson
Martins, Ten. Coronel Anselmo, cmdte do 35o.Batalhão
e o Sargento Alex - durante formatura do Proerd

Os jornalistas Mauro Tramonte e Ramon Damásio com
a cantora Mylena Jardim, participante do The Voice
Brasil

A vereadora Suzane Almada com o Pai Wanderley, a
ﬁlha Elis e a assessora Luciene Bernardes

Vereadora Emilia Alves ao lado do marido Wanderson
Alves

Vereador Zé Cláudio do Banco e a família durante Cerimônia de Diplomação

EQUIPE DE GARÇOM
TUDO PARA SUA FESTA

(31) 3641-5789 | 98702-8167
SANDRO E ROSILENE

FACEBOOK: SANDROGARÇOMSANTALUZIA

CASAMENTO, ANIVERSÁRIO,
FESTA DE 15 ANOS, FESTA INFANTIL, ETC
Quero agradecer ao povo de Santa Luzia
pelo apoio concedido na ultima eleição.
Reaﬁrmo o compromisso de continuar
trabalhando em favor do bem estar de
nossa cidade.
Desejo a todos um Feliz Natal e um Ano
Novo de grandes realizações.
Que Deus abençoe a todos

Quero agradecer ao povo de Santa
Luzia pelo apoio concedido na ultima
eleição.
Reaﬁrmo o compromisso de continuar
trabalhando em favor do bem estar de
nossa cidade.
Desejo a todos um Feliz Natal e um Ano
Novo de grandes realizações.
Que Deus abençoe a todos!

Vereador Márcio Ferreira

ANUNCIE AQUI: (31) 99142-4420
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Lápis, papel e mãos à obra
Autodidata usa as horas de folga para transformar traços de grafite em desenhos realistas
le enfrenta uma rotina diária
de 12 horas. Resolveu seguir
os passos do pai. Quando não
está à serviço, concilia o seu tempo entre
a família e os desenhos. “ Fui inﬂuenciado pelo meu pai, que me deu um desenho
e achei interessante. Depois, mais tarde,
fui porteiro em um prédio no centro de
Belo Horizonte, e desenhava como diversão”, conta Vander Brandão, 3o. Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais
(PMMG). Há quinze anos o militar está
no 35o. Batalhão de Santa Luzia, e justamente nas horas vagas, entra literalmente em outro mundo: o dos desenhos
realistas em graﬁte. Ele nos recebeu em
sua casa, no dia de folga, e falou sobre o
dom. O militar citou que desde 2001, não
pegava num lápis para desenhar. “Quando passei no concurso da PM, parei de
desenhar, dediquei exclusivamente ao

E

curso. E, agora, quinze anos depois, retomei”, disse. Ele revelou ainda o que o
fez voltar a desenhar. “Recentemente deu
uma vontade de voltar a fumar. Mas segurei a vontade e achei uns lápis velhos
que eu tinha guardado, um papel de desenho e resolvi voltar a desenhar. De lá pra
cá são 35 dias”, conta. Para desenhar ele
usa graﬁte, Lápis HB, entre outros itens.
O primeiro desenho que fez, desde quando retomou a arte, presenteou a sogra que
aprovou. Brandão acabou investindo.
Adquiriu vários materiais, mesa e já fez
mais de vinte desenhos. As técnicas ele

31 98244-0969

vai aprimorando, no dia a dia e também
assistindo aos vídeos na internet de dois
artistas que tem como referência: os paulistas Charles Laveso - que nasceu sem o
antebraço direito - mas a deﬁciência não
o impede de criar desenhos que impressionam - e Fábio Rangel. “Vejo vários
vídeos deles e vou aplicando as técnicas.
A grande sacada é você ir descobrindo
os tons de cinza. A gente vai brincando e
avaliando”, ressalta o militar.
Os desenhos de Brandão, extraídos de
momentos registrados pelo celular, confundem os nossos olhos e nos faz acre-

Envie Fotos, Vídeos e
sugestões de matérias

ditar que são fotos. Entre os trabalhos
ﬁnalizados estão personagens do cinema
mundialmente conhecidos como Will
Smith, Russell Crowe (O Gladiador),
além de fotos de anônimos e amigos que
têm feito várias encomendas. “Fiz um desenho e entreguei ao meu pai, o pessoal
gostou muito e agora as encomendas estão chegando”,
Os desenhos realistas quando ﬁnalizados, recebem um spray ﬁxador e são
entregues em molduras com vidro antirreﬂexo. Quanto ao preço, Brandão aﬁrma
que varia de quanto tempo gasta em cada encomenda, além dos detalhes. “ Tem
desenho que eu gasto até seis horas para
ﬁnalizar. Como são desenhos exclusivos,
cada um tem seu grau de diﬁculdade. Por
conta disso, a gente combina o valor direto com o cliente”, aﬁrma.
Vander quer ainda ensinar crianças e
jovens as técnicas que aprendeu. Ele pretende desenvolver um projeto social com
esse objetivo e ainda expor suas obras.
Para conhecer mais o trabalho e fazer encomendas, acesse e curta a página no Facebook: www.facebook.com/
desenhosrealistasvanderbrandaooficial
ou entre em contato pelo telefone: (31)
98400-1000 ou e-mail: vanderbrandao@
live.com
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MELHORES DO ANO 2016
Secretaria de Esportes de Santa Luzia e alunos-atletas foram homenageados
Governo de Minas, através
das secretarias de Educação
e Esporte, premiou
os melhores do ano. O sucesso do esporte mineiro em 2016 foi celebrado, na noite de
terça-feira (13/12),
no evento “Melhores do Ano”, em
Belo Horizonte, no
Iate Tênis Clube. A
solenidade rendeu homenagens a atletas, técnicos, entidades, municípios
e personalidades diversas.
Representantes de 55 municípios de
14 territórios mineiros foram contemplados, entre eles, estava Gilberto Junio
do Nascimento, Diretor da secretaria
municipal de esportes, que recebeu a
homenagem como técnico pela modalidade basquetebol. (Escola Estadual
Lafaiete Gonçalves). Já na modalidade
xadrex, os jovens Luiz Fernando Gomes
Pontes e Diego Augusto de Souza Lages Silva, alunos da Escola Municipal
Miguel Resende também receberam as
Medalhas.

O

A prefeita Roseli Pimentel comentou
sobre a premiação. “ Este reconhecimento
como Melhores do Ano de 2016
nos deixa orgulhosos e nos
motiva ainda mais. Fico muito feliz de ver
o Esporte voltando
pro nosso dia-a-dia.
Parabéns a todos
os envolvidos que
empenharam suas
forças neste resgate.
É com esta dedicação
que vamos romper barreiras e alcançar nossos objetivos, pra fazer de Santa Luzia uma
cidade vitoriosa”, disse Roseli.
Foto: FEEMG

Luiz Fernando, enxadrista e o técnico
Diego Augusto

www.jornalvirounoticia.com.br

Foto: FEEMG

Foto: Governo de Minas

