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4185 - Barreiro do Amaral /  Estação São Gabriel
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QUADRO DE HORÁRIOS
Vigência 20/04/2009
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QUADRO DE HORÁRIOS
Vigência 11/09/2009

4380 - Bom Destino / Belo Horizonte 

Sou estudante do 2º ano de pedagogia, atu-
almente desempregada tentando me inserir no-
vamente no mercado de trabalho, porém possuo 
um filho de três anos e aqui no bairro Duquesa I 
em Santa Luzia, não possui escola. Sendo assim 
dificulta muito encontrarmos trabalho, pois não 
temos onde colocar nossas crianças. Parece que 
o prefeito não esta nem um pouco interessado 
com a população deste bairro.

Peço a gentileza de não esquecerem de 
verificar por que o bairro não possui escolas 
para os pequeninos nesta faixa de 0 a 05 anos. 

Ate quando teremos que esperar que alguém 
faça algo? Vemos que eles (os governantes) 
só sabem recolher impostos e o resto que seja 
esquecido.

Espero que o meu desabafo sirva como um 
alerta para que algo seja feito.

Agradeço muito.
Marli S.Coelho

O número de pessoas idosas no Brasil 
já ultrapassa 10% da população total, le-
vantamento realizado recentemente mos-
tra que os idosos brasileiros formam um 
grupo de 15 milhões de consumidores, ou 
seja, 14% da população adulta do país. A 
pesquisa traz ainda um dado curioso: 25% 
dos lares brasileiros são mantidos por eles, 
ou seja, pouco mais de 47 milhões de do-
micílios.

Se pararmos para pensar chegaremos 
facilmente a um denominador comum: o 
desrespeito com eles é nítido. Tanto por 
parte dos filhos, parentes e até mesmo dos 
governantes. Vantagens eles até as têm, 
mas será que realmente são respeitados? 
Basta prestarmos atenção que veremos 
que vagas de estacionamento exclusiva 
para idosos são constantemente usadas de 
forma indevida por motoristas que desres-
peitam o que diz a lei. Vagas garantidas 
em ônibus interestaduais? Vez em quando. 
Prioridade em filas de bancos e supermer-
cados? Pode ser.

O que nos deixa indignados é que a 
maioria da população brasileira apesar de 
conhecer as leis  que garantem algumas e 
merecidas vantagens aos idosos, as desres-
peitam. É necessário que reflitamos, pois 
quem sabe um dia nós estaremos no lugar 
ocupado por eles hoje. Afinal de contas 
respeito é bom e todo mundo gosta, inclu-
sive os “velhinhos”.
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Sua nova opção em SuprimentoS induStriaiS

av. das indústrias 1011 - Lj 11  
vila olga - Santa Luzia  - mG

Botina e Sapato de SeGurança

a viSta a viSta a viSta
promoção 

diSCoS de Corte para todaS aS medidaS

promoção 
LuvaS de aLGodão, raSpa, 

pvC e vaQueta

Bantam 250 SerraLHeiro
eLetrodo oK SerraLHeiro 
o ConarCo a 13 (eSaB)

ConFira noSSaS
promoçÕeS

(31) 3641-0003

r$ 32,00 r$ 359,00 r$ 9,90 Kg ou 
r$ 45,00 CX 5 Kg 

Representantes de associações 
comunitárias, religiosas, institui-
ções filantrópicas, além de auto-
ridades, estiveram presentes no 
auditório da prefeitura, no dia 
08, para a terceira reunião da co-
missão municipal de Geografia 
e Estatística de Santa Luzia. O 
objetivo do encontro foi levar ao 
conhecimento de todos a impor-
tância da realização do Censo. 

A comissão foi criada pelo 
Conselho Diretor do IBGE (Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), em 2009. Esta comis-
são é formada por pessoas chave 
do município, representantes da 
sociedade que possam colaborar 
para a elaboração dos Censos. 

 “O Conselho vai ajudar a 
montar a logística do IBGE na 
cidade, dar apoio de localização, 
transmissão de dados do IBGE 
durante a pesquisa censitária. O 

conselho vai participar dos tra-
balhos de finalização do censo 
2010”, afirmou o integrante do 
Conselho Diretor e servidor da 
prefeitura, Eduardo Cabral.

O coordenador de área do 
IBGE Gladston Po-
licarpo, ex-
plicou como 
será reali-
zado o 
trabalho 
do cen-
so 2010. 
“O censo vai 
traçar o perfil do cidadão 
brasileiro, todo o aspecto re-
lacionado a ele. A localidade 
onde ele mora, o que ele possui, 
se tem água, luz, esgoto e saúde, 
por exemplo”.

O representante do IBGE, 
também falou da importância do 
trabalho da comissão para a rea-

lização do censo 2010. “A comis-
são é um apoio da sociedade, do 
poder público Municipal, Esta-
dual e Federal. Ela vai amparar o 
IBGE na coleta do censo 2010. A 
comissão é importante, principal-

mente em relação aos líderes 
comunitários que vivem 

no dia a dia  
com suas 

comu-
n i d a -
d e s 

r e p a s -
sando a 

elas a im-
portância do 

censo”.
Ainda segun-

do Policarpo a realização 
do censo vai contribuir 

para a geração de empregos 
no município. “Trinta pessoas 

já foram contratadas em março 

para trabalhar aqui em Santa Lu-
zia e em julho admitiremos cento 
e sessenta e uma pessoas”.

“Quando fomos contactados 
pelo IBGE para fazer parceria, 
no sentido de conseguir um local 
para instalar os técnicos, pronta-
mente nos prontificamos e conse-
guimos um espaço para alocar a 
equipe, tendo em vista a impor-
tância do censo hoje, não só em 
Santa Luzia, mas no Brasil. A base 
é conhecer nossa cidade, o poder 
aquisitivo de cada um, a deman-
da do nosso município no que diz 
respeito à saúde, educação e das 
políticas públicas que tanto esta-
mos trabalhando e empregando 
em nosso município”, ressaltou o 
Prefeito Gilberto Dorneles.

O censo é realizado a cada dez 
anos, em todos os municípios com 
mais de 170.000 habitantes.   

CENSO 2010
CIDADE
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Salão Marcia

GOVERNO ADIA VACINAÇÃO DE IDOSOS CONTRA GRIPE
Medida vale para as regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste do país.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, a mudança no calendá-
rio, informada na semana passa-
da, é resultado de problemas na 
entrega das doses da vacina, pro-
duzida pelo Instituto Butantan, 
de São Paulo. 

Com isso, a campanha, que 
começaria no sábado (24) em 
todo o Brasil, fi cou para o dia 8 
de maio nos Estados do Sudeste, 
do Centro-Oeste e do Nordeste e 
a vacinação se estenderá até 21 
de maio. 

Já no Sul e no Norte, as datas 
não foram alteradas, e a campa-
nha será realizada entre os dias 24 
de abril e 7 de maio, para pessoas 
com mais de 60 anos. 

Atraso 
De acordo com o Ministério 

da Saúde, a decisão por alterar o 
calendário da vacinação contra a 
gripe comum foi tomada na sexta-
feira (16) pelo ministério e pelos 
Conselhos Nacionais de Secre-
tários Estaduais e Municipais de 
Saúde, após informe do Butantan 
sobre o atraso na entrega. 

Os motivos que levaram ao 
atraso ainda não foram infor-
mados. 

Santa Luzia
De acordo com a secretaria de 

saúde do município, a expectati-
va é de vacinar mais de 17 mil 
idosos. Em Santa Luzia a vacina 
estará disponível nos 24 postos 
de saúde.O horário de atendi-
mento é de 8h30 às 16h30. Mais 
informações através do telefone: 
3637-7833

Números assustadores
De janeiro a abril deste ano, 50 

pessoas já morreram da gripe A 
no país --a maioria mulheres. Em 
2009, quando não havia vacina no 

Brasil, foram registrados 2.051 
óbitos, 75% deles de pessoas com 
doenças crônicas. Confi ra abaixo a 
lista das doenças crônicas para va-
cinação.

Doenças crônicas para vacinação
Obesidade grau 3 (antiga obesidade mórbida) em crianças, adolescentes e adultos
Doença respiratória crônica desde a infância (ex: fi brose cística, displasia 
broncopulmonar)
Asma (forma grave)
Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (ex: 
distrofi a neuromuscular)
Imunodepresão por uso de medicação ou relacionada às doenças crônicas
Diabetes
Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insufi ciência 
respiratória
Doença hepática (ex: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica)
Insufi ciência renal crônica, principalmente em doentes em diálise
Doença hematológica (ex: hemoglobinopatias)
Menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (ex: doença 
reumática autoimune, doença de Kawasaki)
Síndrome Clínica de Insufi ciência Cardíaca
Cardiopatia estrutural (ex: hipertensão arterial pulmonar e valvulopatia)
Cardiopatia isquêmica ou hipertensiva com disfunção ventricular
Cardiopatias congênitas cianóticas
Cardiopatias congênitas acianóticas (não corrigidas cirurgicamente ou por 
intervenção)
Miocardiopatia (dilatada, hipertrófi ca ou restritiva)
Pericardiopatia
Fonte: Ministério da Saúde

Os pacientes devem consultar o médico antes de tomar a vacina para 
esclarecer dúvidas e receber orientações. 

Doenças crônicas para vacinaçãoDoenças crônicas para vacinação
Obesidade grau 3 (antiga obesidade mórbida) em crianças, adolescentes e adultosObesidade grau 3 (antiga obesidade mórbida) em crianças, adolescentes e adultos
Doença respiratória crônica desde a infância (ex: fi brose cística, displasia 
broncopulmonar)broncopulmonar)
Asma (forma grave)Asma (forma grave)
Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (ex: 
distrofi a neuromuscular)distrofi a neuromuscular)
Imunodepresão por uso de medicação ou relacionada às doenças crônicasImunodepresão por uso de medicação ou relacionada às doenças crônicas
Diabetes
Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insufi ciência 
respiratóriarespiratória
Doença hepática (ex: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica)Doença hepática (ex: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica)
Insufi ciência renal crônica, principalmente em doentes em diáliseInsufi ciência renal crônica, principalmente em doentes em diálise
Doença hematológica (ex: hemoglobinopatias)Doença hematológica (ex: hemoglobinopatias)
Menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (ex: doença 
reumática autoimune, doença de Kawasaki)reumática autoimune, doença de Kawasaki)
Síndrome Clínica de Insufi ciência Cardíaca
Cardiopatia estrutural (ex: hipertensão arterial pulmonar e valvulopatia)Cardiopatia estrutural (ex: hipertensão arterial pulmonar e valvulopatia)
Cardiopatia isquêmica ou hipertensiva com disfunção ventricularCardiopatia isquêmica ou hipertensiva com disfunção ventricular
Cardiopatias congênitas cianóticasCardiopatias congênitas cianóticas
Cardiopatias congênitas acianóticas (não corrigidas cirurgicamente ou por 
intervenção)intervenção)
Miocardiopatia (dilatada, hipertrófi ca ou restritiva)Miocardiopatia (dilatada, hipertrófi ca ou restritiva)
PericardiopatiaPericardiopatia
Fonte: Ministério da Saúde

Os pacientes devem consultar o médico antes de tomar a vacina para 
esclarecer dúvidas e receber orientações. 

SAÚDE

Foto: Divulgação
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AV. BRASILIA, 2048 - SÃO BENEDITO - 3637-2011

CASA SANT’ANA
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

FINANCIAMENTO PELOS BANCOS:

ACEITAMOS OS CARTÕES

Temos mais de 40 
sabores a sua escolha 

Funcionamos de 3° a 5° feira de 18:00 às 22:30 hs e  6° a Domingo de 18:00 às 23:30 hs.

3642-1690
3641-6474

Doenças crônicas para vacinação
Obesidade grau 3 (antiga obesidade mórbida) em crianças, adolescentes e adultos
Doença respiratória crônica desde a infância (ex: fibrose cística, displasia 
broncopulmonar)
Asma (forma grave)
Doença neuromuscular com comprometimento da função respiratória (ex: 
distrofia neuromuscular)
Imunodepresão por uso de medicação ou relacionada às doenças crônicas
Diabetes
Doença pulmonar obstrutiva crônica e outras doenças crônicas com insuficiência 
respiratória
Doença hepática (ex: atresia biliar, cirrose, hepatite crônica)
Insuficiência renal crônica, principalmente em doentes em diálise
Doença hematológica (ex: hemoglobinopatias)
Menores de 18 anos com terapêutica contínua com salicilatos (ex: doença 
reumática autoimune, doença de Kawasaki)
Síndrome Clínica de Insuficiência Cardíaca
Cardiopatia estrutural (ex: hipertensão arterial pulmonar e valvulopatia)
Cardiopatia isquêmica ou hipertensiva com disfunção ventricular
Cardiopatias congênitas cianóticas
Cardiopatias congênitas acianóticas (não corrigidas cirurgicamente ou por 
intervenção)
Miocardiopatia (dilatada, hipertrófica ou restritiva)
Pericardiopatia
Fonte: Ministério da Saúde

Os pacientes devem consultar o médico antes de tomar a vacina para 
esclarecer dúvidas e receber orientações. 

Roberto Carvalho, ex-deputado 
estadual e atual vice-prefeito de 
Belo Horizonte, esteve em Santa 
Luzia no último dia 11 de abril 
acompanhado de seu assessor, o 
luziense João Anacleto, para a en-
trega de um veículo destinado a 
atender as necessidades do lar de 
idosos da Sociedade São Vicen-
te de Paulo da cidade. O veículo 
foi obtido através de uma emenda 
orçamentária de autoria de Rober-
to Carvalho enquanto deputado 
estadual, que apresentou também 
emendas que beneficiaram recen-
temente a APAE, a Creche Irmã 
Fabíola, a Creche Nossa Senhora 

da Paz e ainda 13 escolas estadu-
ais da cidade (conforme listagem 
abaixo).

Ao lado do vice-prefeito, o vi-
ce-presidente do Conselho Central 
Metropolitano da Sociedade São 
Vicente de Paulo, Adilson Jorge 
Diogo, destacou a atenção dada à 
entidade. “O vice-prefeito Rober-
to Carvalho e seu assessor, João 
Anacleto, tem colaborado desde 
seu mandato de Deputado Estadu-
al com os projetos da Sociedade 
São Vicente de Paulo. Para nós é 
uma alegria sermos reconhecidos 
e termos o apoio necessário para 
dar continuidade às nossas obras 

e projetos”, afir-
mou.

Durante a 
visita, Roberto 
Carvalho re-
afirmou a im-
portância de 
sempre apoiar 
o município de 
Santa Luzia. 
Responsável na 
prefeitura de 
Belo Horizonte 

por coordenar os projetos ligados 
às cidades do entorno da capital, o 
vice-prefeito disse ainda que ten-
ta se inteirar sempre das maiores 
necessidades de cada cidade, para 
que ao lado das lideranças polí-
ticas de cada município consiga 
desenvolver projetos de melhoria 
de vida da população e atender às 
demandas de maiores urgências.

Escolas beneficiadas pelas 
emendas: Escola Estadual Gervá-
sio Lara, no bairro São Benedito; 
E. E. Padre João de Santo Antônio, 
no Pinhões; E. E. Professor Domin-

gos Ornelas, no Centro; E. E. Raul 
Teixeira da Costa, no Conj. Cris-
tina; E. E. Reny de Souza Lima, 
Conj. Palmital; E. E. Rose Haas 
Klabin, no Santa Rita; E. E. Se-
nador Bernardo Monteiro, no Vila 
Olga; E. E. Tancredo de Almeida 
Neves, no Baronesa; E. E. Geraldo 
Teixeira da Costa, no Centro; E. E. 
Altair de Almeida Viana, no Conj. 
Morada do Rio; E. E. Afonsino Al-
tivo Diniz, no São Benedito; E. E. 
José Maria Bicalho, no Frimisa; e 
o Centro Estadual de Educação – 
CESU, no Conjunto Cristina.

ATENÇÃO ESPECIAL à SANTA LUZIA
ROBERTO CARVALHO ENTREGA VEÍCULO AO LAR DE IDOSOS DA SOCIEDADE 

SÃO VICENTE DE PAULO

 
Roberto Carvalho entrega veículo para o Lar de Idosos da Sociedade São Vicente de Paulo. 

 
 

Roberto Carvalho entrega veículo para o Lar de Idosos da Sociedade São 
Vicente de Paulo

Roberto Carvalho (esquerda) ao lado do seu assessor, 
o luziense João Anacleto, e os vicentinos Adilson e Ha-
milton

 
Roberto Carvalho (esquerda) ao lado do seu assessor, o luziense João Anacleto, e os vicentinos Adilson e Hamilton. 

CIDADE

Fotos: Divulgação
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COMERCIAL DE FERRO SÃO BENEDITO LTDA

LINHA COMPLETA DE FERRAGENS 

PARA SERRALHERIA

Metalons - Perfis - Tubos - Telhas Galvanizadas
ferro par Construção - chapas até 1/4

Lambris redondos e no esquadro com 3 metros 

Av. Brasília, 75 - São Benedito - Santa Luzia - CEP 33120-510

Tel.: (31) 3637-2060

Aceitamos:

E les não se enquadram em estereóti-
pos de vovôs que praticam esportes 
radicais nem de velhinhos abando-

nados em asilos. Os idosos brasileiros formam 
um grupo muito heterogêneo de 15 milhões de 
consumidores (14% da população adulta), que 
deve chegar a 30 milhões de pessoas até 2020, a 
maioria mulheres, com uma renda que soma R$ 
7,5 bilhões ao mês, o dobro da média nacional, 
e que têm muito mais poder de influenciar hábi-
tos de consumo nas famílias do que se imagina. 
Estas são algumas das principais conclusões de 
uma pesquisa inédita no Brasil sobre o perfil 
da terceira idade, o Panorama da Maturidade, 
concluída pela Indicator GfK após dois anos de 
trabalho.

A pesquisa ouviu 1,8 mil homens e mulheres 
com mais de 60 anos nas grandes regiões me-
tropolitanas do País, além de Goiânia e Brasília. 
O objetivo foi investigar o perfil dessa parcela 
da população, buscando conhecer caracterís-

ticas de comportamento, 
gastos, saúde, alimenta-
ção, moradia, transporte, 
educação, cultura, lazer e 
consumo de mídia. 

Os dados levantados 
mexem com a imagem 
tradicional dos velhinhos-
problema. Ao contrário, 
são eles os responsáveis 
pela manutenção de 25% 
dos lares nacionais, ou 
seja, 47 milhões de domi-
cílios. De cada cem entre-
vistados, 68 declaram ser responsáveis pelas 
decisões de compra da família.

Apenas 15% deles não têm renda alguma. Já 
a renda média mensal dessa parcela da popula-
ção é de R$ 866. Ainda segundo a pesquisa, as 
maiores despesas dos idosos são com o super-
mercado, 24% do total de gastos. Em seguida 
vêm os gastos com planos de saúde, 9%, e com 
luz e telefone, ambos representam 6% do or-
çamento. Nas despesas pessoais, a compra de 
remédios tem o maior peso, 10%, e em segui-
da vêm as viagens, 5%. Mais da metade desses 
idosos fez ao menos uma viagem no último ano.

VANTAGENS
TRANSPORTE – É assegurada a gratuida-

de dos transportes coletivos públicos urbanos 
e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e 
especiais, quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares.

No sistema de transporte coletivo inte-
restadual é obrigatória a reserva de 2 (duas) 
vagas gratuitas por veículo para idosos com 
renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-
mínimos, e desconto de 50% (cinqüenta por 
cento), no mínimo, 
no valor das passa-
gens, para os ido-
sos que excederem 
as vagas gratuitas, 

com renda igual ou inferior a 2 (dois) salá-
rios-mínimos.

VAGAS ESPECIAIS - Recentemente o con-
selho nacional de trânsito (CONTRAN) decidiu 
disciplinar o uso de vagas especiais em todo o 
país. A partir de agora só podem estacionar nes-
ses locais pessoas cadastradas e identificadas. 

Até então o idoso ou pessoa com deficiência 
precisavam de um adesivo no carro para poder 
parar na vaga especial. A nova documentação 
acaba com essa exigência. Não importa de 
quem seja o veículo ou quem esteja dirigindo. 
Basta deixar a credencial a vista no painel e es-
tacionar. A mudança vai ser feita aos poucos. 
Os adesivos continuam valendo. 

O cadastramento é feito no órgão de trân-
sito de cada cidade. É preciso apresentar có-
pias e originais de carteira de identidade, CPF 
e comprovante de residência. Em Santa Luzia 
os interessados devem procurar a secretaria de 
Trânsito, Transporte e Segurança Pública. Mais 
informações através do telefone 3641-1001 

Mais informações sobre o estatuto do idoso, 
através do site: www.planalto.gov.br/ccivil

A MELHOR IDADE
NÚMERO DE PESSOAS IDOSAS NO PAÍS jÁ ULTRAPASSA 10% DA POPULAÇÃO TOTAL

CIDADE

Fotos: Divulgação
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Mil e setecentos litros de gasoli-
na serão necessários para percorrer 
mais de 9800 quilômetros por 13 es-
tados brasileiros de Belo Horizonte, 
(MG), até Manaus, (AM), em um 
mês de viagem, para mapear estra-
das, vilarejos e pontos turísticos da 
região norte do Brasil que não apa-
recem nem no maior site de buscas 
do mundo, para a criação de um guia 
virtual. O enredo por si só já é uma 
grande aventura, o que torna a expe-

dição ainda mais emocionante 
é o fato de o trajeto ser feito em 
cima de uma moto, ou melhor, 
três. A viagem está sendo pla-
nejada há algum tempo pelo 
designer gráfico, Luiz Felipe 
Miranda, 31, acompanhado do 
oficial militar, Juliano Trant, 
33, e do empresário Agnaldo 
Mendes, 32. Os aventureiros 
que tem em comum a paixão 
por viagem de moto vão lite-
ralmente “juntar a fome com a 
vontade de comer”, como diz o 
dito popular. 

“A gente tem informação das es-
tradas e dos vilarejos da região ape-
nas por quem já fez essa viagem, 
nem no google, tem informação. 
Por isso decidimos montar essa ex-
pedição para mapear as estradas, vi-
larejos e o que nós encontrarmos no 
caminho, para a criação de um guia 
virtual, para que futuros viajantes 
possam se orientar”. Explica o de-
signer Luis Felipe que aposta nos 

trechos das Brs 319, Rodovia Fan-
tasma, de Porto Velho, (RO), a Ma-
naus, (AM) e a Br 
230, a lendária 
Transamazônica, 
como os mais 
difíceis da expe-
dição. “Além das 
Brs são mais de 
800 quilômetros 
de barco, de Ma-
naus a Santarém, 
PA, no meio da 
Amazônia, por 
causa da falta de 
informação, a expectativa é grande 
para o que vamos encontrar”, afir-
ma 

Luis Felipe, Juliano e Agnaldo 
farão o percurso em motos de 600 
e 250 cilindradas respectivamente 
levando notebooks com internete 
via satélite, câmeras fotográficas 
e filmadoras, equipamento reserva 
para manutenção nas motos e mui-
ta disposição. Eles sairão de Belo 

Horizonte em Agosto com destino 
a Goiás. Os aventureiros vão ro-

dar em média 500 
quilômetros por 
dia, na parte da 
manhã. No perío-
do da tarde serão 
feitos mapeamen-
tos das regiões e 
transmissão dos 
dados. “Para que 
o planejamento 
seja cumprido es-
tamos em busca 
de patrocínio para 

hodpedagem, combústivel e alguns 
equipamentos de reposição nas 
motos, como pneus”, destaca Luis 
Felipe que está à procura de patro-
cinadores para viabilizar a viagem e 
elaboração do guia virtual.

Os interessados em patrocinar a 
expedição ou obter mais informa-
ções sobre a aventura podem entrar 
em contato pelo email contato@
brasilmoto.com.br.   

EXPEDIÇÃO SOBRE DUAS RODAS NA AMAZÔNIA

“A GENTE TEM IN-
FORMAÇÃO DAS 
ESTRADAS E DOS 
VILAREJOS DA RE-
GIÃO APENAS POR 
QUEM JÁ FEZ ESSA 
VIAGEM. NEM NO 
GOOGLE TEM IN-

FORMAÇÃO”

CIDADE

Foto: Divulgação
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Tom Nascimento

Tom Nascimento 
Músico e compositor, luziense de coração. 

Conheça sua música e o novo show “TecnoGroove” em 
www.myspace.com/tomnascimento. 

Contato: tomnascimento@tomnascimento.com.br
www.tomnascimento.com.br

O locutor Rodrigo Carlos e o filho Rodriguinho O Presidente da Liga de Santa Luzia, Fioravan-
te e o secretário de Esporte José Carlos Souza

O diretor do Virou Notícia, Wanderson Carneiro 
e o Governador Antônio A.Anastasia

Gabriele Cristina comemorando seus 23 anos 
no último dia 15

O vice prefeito de Belo Horizonte,  Roberto Carva-
lho com seu assessor, o luziense João Anacleto

A jovem Larissa Damásio  que completou 13 anos 
no último dia 12 ao lado da mãe Márcia e da irmã 
Luiza

Ana Beatriz e seu primo Iuri Fernandes

O Governador Antônio Anastasia e o vice prefei-
to de Santa Luzia, Aguinaldo Campos 

Foto: Arquivo Pessoal Foto: Arquivo Pessoal

SOCIAIS

FAÇA HIDRATAÇÃO 

E GANHE UMA 

ESCOVA E PRANCHA

A PARTIR DE  R$ 12,00

CAUTERIZAÇÃO COM ESCOVA

ESCOVA PROGRESSIVA

KERATINIZAÇÃO COM ESCOVA

ESCOVA DE CHOCOLATE

PÉ E MÃO COM DECORAÇÃO

A PARTIR DE R$ 40,00

A PARTIR DE R$ 80,00

A PARTIR DE R$ 30,00

A PARTIR DE R$ 20,00

 R$ 15,00

AQUI VOCÊ ENCONTRA O TRATAMENTO
 IDEAL PARA SEUS CABELOS

JC Criações

(31) 33513015

AGENDE SEU HORÁRIO AV. RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO, 740 - CAMELOS - SANTA LUZIA

Daisy Binda
INSTITUTO DE BELEZA

(31) 3642-3608

Se liguem:
Show de Tom Nascimento e banda em 

Santa Luzia, dia 07/05/2010 no rodeio 
show. Dia em que a atração principal será 
o Skank. 

O evento acontecerá de 05 à 09 de maio.  
Mais informações no site: www.santalu-

ziarodeioshow.com.br
 No dia 08/05/2010 estarei em Pará de 

Minas na Girus que é uma das maiores ca-
sas de shows da América latina. 

 “Igual à consciência de quem tem está 
o tempo... 

Fugas.
E assim Definha a humanidade!”
- É uma pena que a música vem perden-

do, e isto é se já não perdeu sua força e sua 
função de mudança, seu poder de propor e 
agregar valores aos seres humanos.

O ser humano está em crise, portando 
tudo aquilo que é inerente a ele também 
está. 

Pra mim enquanto artista da música é 
impossível compartilhar com esse movi-
mento de transformar música em algo que 
se refira somente ao material, corporal, des-
cartável, banal. 

Estão vendendo alguns tipos de música 
meramente como entretenimento ou será 
“emburrecimento”.

Não estou dizendo que é preciso fazer 
músicas muito complicadas, ou filosóficas, 
ou cults, ou com muitos acordes, nada dis-
so. Apenas observando que a Arte e a cul-
tura são reflexos da vida, dos valores e dos 
costumes de um povo.

 “Som no ouvidinho e fé no caminho”

Foto: Wanderson Carneiro Foto: Wanderson Carneiro

Foto: Wanderson CarneiroFoto: Wanderson Carneiro

Foto: Divulgação Foto: Wanderson Carneiro
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ANUNCIOU (31) 9142-4420
(31) 8794-9936

O Ministério Público de Minas 
Gerais determinou na quarta-feira, 
21, a suspensão das vendas do ve-
ículo Toyota Corolla, após alguns 
modelos apresentarem problema 
de aceleração contínua causado 
pela falta de fixação do tapete ao 
assoalho.

A decisão, tomada por meio do 
Procon Estadual e assinada pelo 
promotor de Justiça de Defesa do 
Consumidor Amauri Artimos da 
Matta, que passou a valer a par-
tir da quinta-feira, 22, 

para todo o estado de Minas Ge-
rais.

Segundo informações disponí-
veis no site do ministério, foram 
relatados nove casos de veícu-
los que apresentaram problemas 
de aceleração contínua, o que, de 
acordo com o Procon, coloca em 
risco a vida de pessoas.

Conforme o documento, a 
falta de fi-

xação do tapete está discriminada 
no manual de instruções do veícu-
lo, mas a informação não é repas-
sada ao consumidor no momento 
da compra e não está visível no 
interior do veículo, não atendendo 
as exigências do Código de Defesa 
do Consumidor.

Ainda segundo o Ministério, as 
vendas 

do modelo serão liberadas “quan-
do o fabricante adotar medidas que 
impeçam a troca do tapete original 
de fábrica e após ter efetuado a 
troca dos tapetes dos veículos em 
circulação”.

No início deste mês, a Toyota 
anunciou um recall de 12.984 ve-
ículos na Coreia do Sul em decor-
rência de problemas com a fixa-

ção do tapete ao assoalho nos 
modelos Lexus ES350, 

Camry e Camry Hi-
bridus.

MINISTÉRIO PÚBLICO PROÍBE VENDA DE 
TOYOTA COROLLA EM MINAS GERAIS

VEÍCULOS APRESENTAM PROBLEMA DE ACELERAÇÃO

GERAL

Foto: Divulgação
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Com o tema: “A Rede de Saúde Mental de 
Santa Luzia: Intersetorialidade, Cidadania e Di-
reitos Humanos”, a prefeitura de Santa Luzia 
realizou nos dias 09 e 10 de Abril a I Conferên-
cia Municipal de Saúde Mental.

A conferência visou o amplo debate e a par-
ticipação efetiva de todos os segmentos da so-
ciedade no processo de construção da rede de 
atenção a saúde mental, além da busca de defi-
nir diretrizes para a política pública integrada a 
partir da atuação transversal e intersetorial dos 
vários atores envolvidos.

“Nosso serviço de saúde mental é o melhor 
de Minas e um dos melhores do Brasil. E para 
melhorarmos ainda mais, nós estamos realizan-

do um investimento, além dos 
CAPS, de qualificação nos ser-
vidores da saúde mental”; des-
tacou o prefeito de Santa Luzia 
Gilberto Dorneles.

A diretora de saúde men-
tal de Santa Luzia, Maria do Carmo, ressaltou 
a importância de se realizar uma conferência 
municipal: “Santa Luzia teve o privilégio de 
realizar sua I Conferência, com o objetivo de 
traçar rumos para a política de saúde mental do 
município, levando daqui propostas para a con-
ferência estadual e podendo representar Minas 
na conferência nacional”.

E as possibilidades 
são grandes, já que o 
município possui um 
reconhecimento de 
qualidade no Estado, 
como afirmou Paulo 

de Tarso,secretário municipal 
de saúde: “A saúde mental de 
Santa Luzia hoje é premia-
díssima em Minas Gerais, 
com destaque para o trabalho 
de matriciamento, que per-

mite a capacitação e a orientação dos nossos 
profissionais, especialmente nas ações da saú-
de mental, nas unidades de saúde da cidade”; 
afirmou.

 Ainda durante a I Conferência Municipal 
de Saúde Mental de Santa Luzia, 24 delegados, 
compostos por  50% de usuários, 25% trabalha-
dores em saúde (SUS), e 25% governo/presta-
dores de serviços, além de oito representantes 
intersetoriais (conselhos e outras entidades so-
ciais), foram eleitos para defender propostas e 
questões de interesse do município na IV Con-
ferência Estadual de Saúde Mental prevista para 
Maio de 2010.

SAÚDE

CONSULTÓRIO DE 
PSICOLOGIA

Infantil Adolescentes Adultos

Atendemos 
a Particular 
e Convênio

Rua Sebastião Ferreira de Pinho, 91 - Sl. 03
B. Boa Esperança - Santa Luzia - MG

Paula Carolina Santos Moreira
CR /MG 28081 - (31) 8871-8556P

CR /MG 30754 - (31) 88717283P
Taciana da Silva Santos

(31) 3641-2719�

SERVIS
Detetizadora & Desentupidora

0800-2851926
3390-1926  � 8651-0955
hsdetetizadora@yahoo.com.br

Limpeza de fossa Desentupimento interno e 

Pequenas reformas externo

Higienização de caixas d’água Bombeiro hidráulico e 

Limpeza de caixas de gordura eletricista

Jardinagem e capina química Higienização de estofados.

JC CRIAÇÕES

31 86977118

I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA É REFERÊNCIA EM MINAS 

Dr. Paulo de Tarso secretário de saúde

O prefeito, Gilberto Dorneles e a diretora de saúde mental, Maria do Carmo

Fotos: ASCOM - PMSL

“Nosso serviço de 
saúde mental é o 

melhor de Minas e 
um dos melhores 

do Brasil”
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APAREÇA  
E CRESÇA!

ANUNCIE NO JORNAL

VIROU NOTICIA

Quem anuncia fortalece sua marca e fica sempre em evidência.
Venha fazer parte deste jornal que já é sucesso em Santa Luzia.

(31) 8794-9936 | 9142-4420

Mônica Materiais de Construção

Fones:
(31) 3641-6516
(31) 3634-0744

Financiamos em 

até 60 parcelas
Consulte condições

Fones:
(31) 3641-6516
(31) 3634-0744

PROMOÇÃO:
2

AREIA: R$ 55,00 M
PORTA PRANCHETA 
60, 70, 80 CM: R$ 39,90
TIJOLO: R$ 460,00 MILHEIRO

FORMAS DE 
FINANCIAMENTO

JC CRIAÇÕES

31 3351 3015

RUA E, 31 - DUQUEZA I - SANTA LUZIA

GERAL

Grupo de Pagode

Contatos:
(31) 8733-1974

rodrigocarlos@grupokentrenos.com.br
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CALENDÁRIO 2010
A Liga Municipal de Desportos de Santa Luzia divulgou o calendário de 2010, os destaques fi cam por conta dos 

campeonatos da 1ª. e 2ª. divisão, que terão cobertura do VIROU NOTÍCIA.Confi ra a tabela: 

CAMPEONATOS / COPAS / TORNEIOS
DATA DO
 ARBITRAL

DATA DE
 INICIO

DATA DE 
TERMINO

COPA DAS INDÚSTRIAS 26/01/2010 06/03/2010 A DEFINIR
CAMPEONATO DE MIRIM 27/01/2010 06/03/2010 A DEFINIR
CAMPEONATO DE INFANTIL 27/01/2010 06/03/2010 A DEFINIR
COPA DE VETERANO 15/06/2010 17/07/2010 A DEFINIR
CAMPEONATO DE JÚNIOR 02/03/2010 04/04/2010 A DEFINIR
COPA DE SÊNIOR 09/02/2010 13/03/2010 A DEFINIR
SUPERCOPA JUVENIL ( 9ª EDIÇÃO ) 03/03/2010 03/04/2010 A DEFINIR
CAMPEONATO DA 1ª DIVISÃO 02/02/2010 04/07/2010 26/09/2010
CAMPEONATO DA 2ª DIIVSÃO 03/02/2010 04/07/2010 26/09/2010
COPA DE MASTER 02/09/2010 02/10/2010 A DEFINIR
CAMPEONATO DA 3ª DIVISÃO 03/08/2010 05/09/2010 21/11/2010
CAMPEONATO JUVENIL 08/06/2010 03/07/2010 A DEFINIR
SUPERCOPA PRE-INFANTIL ( 2ª EDIÇÃO ) A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR
SUPERCOPA INFANTIL ( 2ª EDIÇÃO ) A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR
SUPERCOPA JÚNIOR ( 6ª EDIÇÃO ) A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR
SUPERCOPÃO AMADOR ( 7ª EDIÇÃO ) A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR
COPA DOS CAMPEÕES JUVENIL ( 3ª EDIÇÃO ) A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR
COPA UNIÃO DE AMIGOS ( QUADROS A/B ) A DEFINIR A DEFINIR A DEFINIR
COPA CINQUENTÃO ( 7ª EDIÇÃO ) 03/03/2010 05/04/2010 A DEFINIR
COPA AGUINALDO CAMPOS ( 6ª EDIÇÃO ) 11/02/2010 07/03/2010 A DEFINIR
Mais informações: www.ligasantaluzia.com.br ou 3642-9683

As equipes do Cruzeiro e 
Atlético se enfrentaram no 
sábado, 17, no Estádio Muni-
cipal Victor Andrade de Bri-
to, popularmente conhecido 
com Campo da Frimisa, em 
Santa Luzia, pelo Hexago-
nal Final da Copa Integra-
ção de 2010. A partida fez 
parte da reabertura do está-
dio para a temporada 2010. 

O placar fi cou 1 a 0 para a rapo-
sa que marcou de pênalti aos 
41 minutos do primeiro tem-
po através de Thiago, com di-
reito a polêmica “paradinha”. 
O segundo tempo começou 
e logo no inicio as faltas já 
começaram a aparecer. Du-
rante toda a partida foram 
aplicados oito cartões amare-
los e três cartões Vermelhos. 

ESTÁDIO DA FRIMISA RECEBE CLÁSSICO 
NA ABERTURA DA TEMPORADA 2010

CRUZEIRO VENCE CLÁSSICO COM GOL DE PÊNALTI

CRUZEIRO 1 X 0 ATLÉTICO 
Motivo: Hexagonal Final Copa Integra-
ção 2010 
Data: 17/04/2010 
Estádio: Estádio Municipal Victor Andra-
de de Brito (Frimisa) 
Gols: Thiago (41) 
Árbitro: Hudson Fernandes da Silva 
Auxiliares: Frederico Soares Vilarinho e 
Mariana Nunes de Carvalho 
Cruzeiro: Gabriel, Rhuan, Helder, Deivis-
son, Marcos, Hyago, Eber, Jean, Thiago, 
Ruan, Wesley, Gabriel Araujo, Rodrigo, 
Wenderson, Fabricio, Eder, Alan, Franco, 
Técnico: Alexandre Grasseli 
Atlético: Paulo, Felipe, Sidimar, Thiago, 
Paulo Roberto, Wenderson, Valdisney, 
Fellipe, Breno, João, Marion, Diego, 
Alex, Felipe Augusto, Danilo, Wendel, 
Augusto, João, Rafael, Bernardo,Bernard 
Técnico: Rogério Micale 
Cartões Amarelos: 
Cruzeiro: Marcos, Deivisson, Hyago e 
Helder 
Atletico: Marion, João, Felipe e Paulo 
Roberto 
Cartões Vermelhos: Rhuan e 
Deivisson(Cruzeiro) e Felipe (Atlético) 

Foto: Wanderson Carneiro


