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EDITORIAL

HORÁRIOS DE ÔNIBUS
QUADRO DE HORÁRIOS - Vigência 11/03/2010

Os “selecionáveis”
Santa Luzia conheceu, na semana passada,
os candidatos aos cargos de deputado estadual
e deputado federal. São 19 ao todo, alguns com
chances reais, outros, ao que tudo indica, lançaram os nomes apenas para serem lembrados nas
eleições municipais em 2012.
Durante a apresentação, cada candidato respondeu a uma pergunta única ( o que o credencia para ser candidato) e a outra pergunta sorteada com questões voltadas para Santa Luzia.
Assim como Mano Menezes, novo técnico da seleção brasileira, os eleitores de Santa
Luzia terão que ter sabedoria para escolher os
possíveis representantes. Vale lembrar que o
técnico da seleção brasileira convoca o que
ele tem de melhor no momento, aqueles jogadores que irão representar nosso país com
honradez e dignidade. O mesmo esperamos
da população de Santa Luzia, que ela possa
eleger o que há de melhor para representar o
município na assembleia e na câmara federal,
com dignidade, respeito e sem interesses próprios.Afinal de contas, a população tem esse
poder de “convocar” os melhores.
Vale lembrar que alguns jogadores selecionáveis são “razoáveis”, mas acabam sendo chamados pelo treinador, vai saber porquê. Na política existem aqueles que se julgam excelentes,
quando na verdade, depois de uma avaliação e
pesquisa sobre o passado de cada um, podemos
dizer que são “meia boca”. Portanto, vamos avaliar cada candidato e confiar nosso voto naqueles que realmente podem fazer um gol de placa
para Santa Luzia.
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Comunicado REFIS
A prefeitura de Santa Luzia, através da secretaria municipal de Fazenda informa aos
contribuintes que está terminando o prazo
para regularizar os débitos, constituídos até
31 de dezembro de 2003, referentes ao REFIS (Receita Fiscal do Município). As dívidas
poderão ser quitadas somente até o dia 19 de
agosto. O pagamento poderá ser parcelado em
até 60 vezes, com descontos de multas e juros
que variam de 55 a 100%. Mais informações
pelos telefones: 3641 5300 ou 0800 039 3001.

PROPAGANDA NO VIROU NOTÍCIA FAZ A DIFERENÇA!

EXPEDIENTE
JORNAL VIROU NOTÍCIA LTDA
CNPJ 11.064.322/0001-10
Endereço: Rua E, 87 - Bairro Duquesa I
Santa Luzia - MG - CEP: 33170-300
www.jornalvirounoticia.com.br

Diretor Geral:
Wanderson Carneiro - 13412 / MG
Reportagem e fotos:
Mário Marra e Wanderson Carneiro
Projeto gráﬁco, diagramação e impressão:
Alicerce Editora e Encadernação Ltda

Contatos:
Comercial: (31) 9142-4420
redacao@jornalvirounoticia.com.br
O jornal não se responsabiliza pelos
artigos assinados.
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IBGE APRESENTA RECENSEADORES
PARA O CENSO 2010 EM SANTA LUZIA
MAIS DE 170 AGENTES VÃO COLETAR OS DADOS A PARTIR DE AGOSTO

Trabalhando com uma estimativa em torno de 230 mil
habitantes em Santa Luzia.
O IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística),
apresentou no auditório do
centro administrativo municipal, na sexta feira, 16, os 176
recenseadores, que a partir de
Agosto, vão coletar os dados
nos domicílios luzienses. Os
agentes passaram por treinamento, para no dia primeiro
de Agosto, ganharem as ruas
onde começarão a coletar os
dados, que devem ser concluídos em aproximadamente 60
dias.
O coordenador do IBGE

em Minas Gerais, Gladston
Policarpo, ressaltou a importância de os moradores receberem bem os agentes do IBGE para que a coleta de dados
seja precisa. “É muito importante a comunidade receber
bem o recenseador, porque o
trabalho será revertido para a
população”. Afirma o coordenador que aponta o resultado
do Censo como o norteador
de políticas públicas no âmbito municipal, estadual e federal.
CENSO - Em 2010, o
IBGE realizará o XII Censo
Demográfico, que será um
retrato de corpo inteiro do

país com o perfil da população e as características de
seus 58 milhões de domicílios, ou seja, ele nos dirá
como somos, onde estamos
e como vivemos. O Censo
será realizado até outubro.
Para que o morador reconheça o recenseador e forneça os dados para a realização do Censo, o agente
será identificado através de
boné, crachá e colete do IBGE, além do computador de
mão. A expectativa é que o
resultado do Censo 2010 de
Santa Luzia seja conhecido
até 30 de Novembro desse
ano.

Foto: ASCOM - PMSL

Marcelo Ávila atua na região do São Benedito
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“

CARAVANA ‘ARRUMAÇÃO’“ ANIMA
FINAL DE SEMANA EM SANTA LUZIA
Nota 10

Música, dança, teatro e prosa divertiram o público no Cristina

O recém inaugurado SINE
SANTA LUZIA, em pouco
mais de 20 dias ja cadastrou
quase mil trabalhadores,
recebeu 300 vagas de
emprego e encaminhou
160 pessoas para processos
seletivos.
Parabéns!

Nota 0
Para os comerciantes que
enchem a cidade de faixas
de pano com propagandas
das mais variadas em locais
expressamente proibidos.
E a fiscalizaçõa da
prefeitura? Não age?

O último final de semana foi
animado para a população luziense. A Caravana Arrumação levou
alegria para a Praça da Juventude,
no bairro Cristina. O palco itinerante recebeu artistas locais e renomados nomes da música brasileira
no sábado e no domingo. Músicas,
danças, teatro, prosas e brincadeiras divertiram o público presente.
O sol quente não espantou as
crianças. Elas fizeram fila para
ganhar algodão-doce e puderam
pular na cama-elástica. Quem
participou gostou, como é o caso
do mecânico Max Brandão, de 19
anos. Ele fez uma apresentação
de street dance no palco, com o
grupo Filhos da Luz. “Eventos
como esse são importantes para a
comunidade, pois agrega cultura
e conhecimento”, afirma, ofegante e empolgado com a carreira de
dançarino.
Pessoas de todas as idades
aproveitaram a oportunidade para sair da rotina. A aposentada
Adalgiza Melo, 64 anos, parti-

TAQUARAÇU DE MINAS
Saúde levada a sério
Em breve, a população de Taquaraçu ganhará mais uma Unidade
do Programa de Saúde da Família. Fruto do trabalho da Administração Municipal em parceria com o Governo do Estado e localizada no Cumbe, a nova unidade terá um custo total de quase R$
160.000,00, cabendo ao municipio um investimento de mais de R$
70.000,00. Com a nova Unidade, a Prefeitura espera maior rapidez
no atendimento da população com foco na prevenção das doenças.
Foto: Divulgação / Taquaraçu

Foto: Wanderson Carneiro

cipou da intervenção do cantor e
compositor Carlos Farias. Além
de apresentar canções de domínio público e trabalhos próprios,
ele que também é pesquisador
cultural, contou alguns “causos”
e promoveu a interação do público. Adalgiza gostou muito e disse
que eventos como esse poderiam
ser realizados mais vezes na cidade.
Figuras conhecidas também se
apresentaram no palco itinerante.
A mineira de Pedra Azul e finalista do programa Ídolos 2009, Dani
Morais, espantou o frio da noite
do último dia do evento. Um rico
repertório foi apresentado, com
canções próprias e interpretações
de Cássia Eller, Rita Lee e outros nomes do pop rock nacional
e da MPB. A cantora agradeceu
o carinho do público luziense e

disse que quer voltar mais vezes
à cidade. Ela atendeu a pedidos de
músicas e se mostrou muito simpática.
A Caravana é um projeto que
nasceu nos bastidores das gravações do programa Arrumação,
exibido pela Rede Minas. Saulo
Laranjeira, que é comediante e
produtor cultural, viu a possibilidade de levar o formato e o espírito originário do programa, por
todos os caminhos de Minas e
do Brasil. A partir daí, Laranjeira
concebeu o projeto e montou uma
carreta equipada com toda a estrutura para a realização de eventos a
céu aberto. Essa foi a segunda vez
que o projeto esteve em Santa Luzia, no ano passado, as apresentações aconteceram na parte alta da
cidade.
Por Heberton Lopes

CIDADE
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PRAZO PARA ADERIR AO REFIS-M ESTÁ NA RETA FINAL
Contribuintes que acertarem as contas com o município poderão ter até 95% de desconto
O programa de Receita Fiscal do
Município (REFIS-M) foi criado em
agosto de 2009, através de Lei Municipal nº 2.976/2009 - para facilitar a
vida do contribuinte luziense que está
em débito com o tesouro municipal.
Entre as muitas vantagens que o
Programa oferece ao munícipe, está
o perdão de dívidas referentes ao IPTU, taxas e contribuições, constituídos até 31 de dezembro de 2003. Para o IPTU o valor é de até R$3 mil, já
com relação aos débitos com o ISS, o
valor do perdão da dívida é de até R$
1 mil, desde que os sejam quitados à

A dona de casa, Neube Mendes pagou a vista e saiu satisfeita

vista ou parcelados os débitos consNA PRÁTICA - Muitos contritituídos após 01 de janeiro de 2004.
buintes aderiram ao programa e já
De acordo com o secretário Mu- procuraram o setor de tributos da
nicipal de Fazenda, Márcio Abreu, prefeitura para regularizarem suas
as vantagens não
situações, como
param por aí. “Pa“As multas e os juros é o caso da dona
gando a vista o
de casa, Neube
poderão sofrer descontribuinte terá
Mendes,
moraconto de até 95%,
100% de desconto
dora do Palmital.
dependendo do nú- “Foi muito boa
de multas e juros
mero de parcelas”
e, se parcelado, o
essa iniciativa da
que poderá ocorrer
Prefeitura em criar
em até 60 meses, as multas e os juros este programa. Vim aqui para quipoderão sofrer desconto de até 95%, tar os débitos que tenho, referentes
dependendo do número de parcelas”. a quatro anos. Estou saindo aliviada
O secretário informou ainda que, porque paguei a vista, e o valor da
as pessoas que possuem débitos ad- minha dívida caiu pela metade”.
quiridos em outros períodos, também
Para o aeroviário Sérgio de Souza,
serão beneficiadas com o Programa. morador do bairro Frimisa, o REFIS
“Estes contribuintes também terão facilitou e muito a vida do cidadão
reduções significativas previstas na luziense. “Gostei muito dessa ideia.
Lei do REFIS. As multas e os juros Todos ganham. A prefeitura que popoderão chegar até cinqüenta e cinco de colocar em dia a arrecadação e os
por cento do valor, de acordo com a contribuintes que são beneficiados
opção de parcelamento adquirida pe- com excelentes vantagens”, disse.
lo contribuinte”.
ÚLTIMOS DIAS - Vale lembrar
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Após o campeonato luziense de
Hapkido (defesa Pessoal) Rafael
Amorim e Rômulo Raimundo estarão
representando a academia Stillus no
sexto campeonato de Muay Tay de
Sabará, no di a21 de agosto de 2010.
Essa é mais uma das modalidades da
academia Stillus.

que os contribuintes interessados em
participar do programa, devem compareçer ao setor de tributos a fim de
regularizarem seus débitos, já que
o prazo vai até o próximo dia 19 de
agosto. Ainda de acordo com Márcio
Abreu, após esta data prevalecerão
as condições anteriores, ou seja, os
contribuintes não contarão com as
vantagens previstas no Programa.
Outras informações através dos telefones: 3641 5300 ou 0800 039 3001.
Fotos: ASCOM - PMSL

O secretário de Fazenda, Márcio
Abreu alerta para o prazo final do
REFIS-M
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SANTA LUZIA CONHECE OS CANDIDATOS DA C
Um evento que pode entrar
definitivamente para a história
de Santa Luzia, pela primeira
vez foram apresentados para
a sociedade luziense, os candidatos que irão concorrer aos
cargos de deputado estadual e
federal nas eleições de outubro.
São 19 ao todo, treze pleiteiam
uma vaga na assembleia e cinco
almejam uma cadeira na câmara federal, em Brasília. Alguns
nomes já conhecidos, como ex
vereadores, ex prefeito, líderes

comunitários, e outros que se mero. O primeiro questionalançaram ao que tudo indica, mento era sobre os fatores que
credenciava
apenas
para
“O movimento visa
serem lembraa conscientização cada um para
concorrer ao
dos na eleição
da população, tomunicipal em dos têm que conhe- cargo, a outra
2012.
cer melhor os can- pergunta diO
movi- didatos para então recionada foi
feita através
mento prepavotar”
de sorteio, o
rou duas perguntas para cada candidato, que mesmo aconteceu para a ordem
durante cinco minutos tentaram de apresentações de cada um.
Durante mais de duas horas,
respondê-las para o público,
que compareceu em bom nú- o que se viu foram alguns can-

SOBROU QUANTIDADE,

didatos que realmente se prepararam para a disputa, e outros
sem intimidade com o microfone, nervosos, e sem ao menos,
conseguir responder às perguntas colocadas pelo mediador, o
advogado Márcio Reis.
Ao final do evento, o sentimento do público para que
Santa Luzia tenha seus representantes no legislativo estadual e federal era o de esperança,
como relatou o luziense Álvaro
Diniz. “Espero que muitos des-

ses candidatos deix
vaidade e se unam
almente tenhamos
tes na assembleia e
Falta conscientizaç
não só em Santa Lu
quilo que a pessoa
balhar e focar o pen
ca de lado por cont
ses. Acho difícil el
representante estad
temos na cidade um
de candidatos de o
cípios que buscam

Fotos: Wanderson Carneiro

Alexandre Lamounier (DE)

Denilson Martins (DE)

Elias Matos (DE)

Enivaldo Damião (DE)

Fernando José (DE)
Foto: Divulgação

Joaquim Raspante (DE)

José Raimundo (DE)

Luiz Carlos (DE)

Sandro Coelho (DE)

Luiza do Hospital (DE)

Claúdio Maciel (DF)

João Rasgado (DF)

Leopoldo Alves (DF)

Mário Werneck (DF)

Rubens Murta (DF)

JC CRIAÇÕES

31 86977118

SERVIS

Detetizadora & Desentupidora

0800-2851926
3390-1926


8651-0955

hsdetetizadora@yahoo.com.br

Limpeza de fossa
Pequenas reformas
Higienização de caixas d’água
Limpeza de caixas de gordura
Jardinagem e capina química

Desentupimento interno e
externo
Bombeiro hidráulico e
eletricista
Higienização de estofados.
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A CIDADE A DEPUTADO ESTADUAL E FEDERAL

ADE, FALTOU QUALIDADE

os deixem de lado a
unam para que rehamos representanmbleia e na câmara.
ientização política
anta Luzia, mas napessoa precisa traar o pensamento, fior conta de interesfícil elegermos um
e estadual, porque
dade uma avalanche
os de outros munibuscam votos aqui,

principalmente no distrito. Sem
contar que muita gente que
apesar de morar aqui, não tem
compromisso com Santa Luzia,
acaba votando em outros. Já para as vagas de federal, a possibilidade de termos pelo menos
dois eleitos por Santa Luzia é
muito grande”, disse.
O MOVIMENTO
A ideia surgiu em outubro
de 2009, quando se reuniram
pela primeira vez, alguns segmentos da sociedade com o

ILMA( Instituto Luziense da ta Luzia vai eleger, pelo menos,
dois candidaMulher Ativistos a deputado
ta)para a cons“Falta conscienticientização de zação política, não estadual e dois
que Santa Lu- só em Santa Luzia, para federal”,
muitos acham que afirmou Hélia
zia eleja seus
é vantagem ser
Ferreira, precandidatos
candidato,
sem
fasidente do IL.Em Dezemlar
nos
interesses
MA.
bro do mesmo
próprios”
Para Lídia
ano, foi criado
Soares Ferreientão o “Movimento de Mãos dadas pela ci- ra, coordenadora do movimendadania de Santa Luzia. “Acre- to, a apresentação dos candidadito que em 03 de Outubro San- tos foi mais um passo para que a

Confira o registro de
candidatura de cada
candidato em nosso site
www.jornalvirounoticia.com.br
Isaias Santana (DE)

Participe do
Jornal
Virou Notícia.
Envie sua
sugestão ou
mensagem
para a coluna
Carta do Leitor
João Anacleto (DE)

Sirlene Santos (DE)

3642-5246
3642-2856
8709-1363
Som
Telão
Iluminação

Deus é Fiel

Solange Oliveira (DF)

Deus é Fiel

cidade eleja seus representantes.
“ A partir dessa apresentação,
começa a ficar claro quem realmente tem condições de representar o luziense. Além disso, o
movimento visa a conscientização da população, todos têm que
conhecer melhor os candidatos
para então votar. O movimento
orienta o eleitor a não confiar o
voto usando a emoção, e sim a
consciência, votar naqueles que
serão melhorar para nossa cidade”, disse.

Contatos:
(31) 8733-1974
rodrigocarlos@grupokentrenos.com.br

Grupo de Pagode
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Fotos: Wanderson Carneiro

Tom Nascimento

Unauaiaí
(Ninguém se faz só!)
É muito bom perceber que a filosofia
Unauaiaí está cada vez mais presente em minha vida.
Nessa nova empreitada de gravar o vídeo
clipe da musica “Você Pode”, citada na edição
passada, tenho a honra de contar com muitos
profissionais talentosos, amigos e parceiros.
Mais de 20 pessoas estão deixando suas “digitais” num processo de arte, alegria, fé e superação.
No final de agosto ou meados de setembro, começaremos a divulgar o vídeo na
internet, TVs e todos às mídias possíveis.
Dica cultural
A Cia “Será Quê” de dança Contemporânea apresenta o Espetáculo: ESQUIZ! Voltado para a pesquisa da afrobrasilidade, o Esquiz já percorreu várias cidades do estado de
Minas Gerais e outros Estados brasileiros.
Esquiz transita entre o religioso e o profano, o teatro e a dança, o canto e o conto. Ele é
a recriação da vida real dos negros brasileiros,
em especial os mineiros, com um olhar artístico. Criado pelo grande Bailarino Rui Moreira.
Emocionando, informando e alegrando
por onde passa, o espetáculo é uma das atrações do FIT 2010 (Festival internacional de
Teatro) que acontece em agosto.
Participo do espetáculo cantando, tocando
charango e enxada.
É uma experiência extraordinária! Se dê
este presente. Assista ao Esquiz.
Os espetáculos acontecerão em Belo Horizonte nos dias 09, 11, 12 e 13 de agosto.
Acesse: www.tomnascimento.com.br e
confira na Agenda mais informações sobre o
Esquiz e toda minha agenda.

Cristina Alves e Sebastião Thamiris durante lançamento da revista Destaque Empresarial

Ainda no evento a presença das irmãs Ana Paula
e Aline Almeida

Alessandro Maia e a esposa Michelle Soares
durante apresentação dos candidatos a deputado estadual e federal por Santa Luzia

Os aposentados Manoel Geraldo, Ilário Coelho,
Arnaldo Barbosa e Nilton Roberto Curtindo a I
Festa Julina da ASSAPEN

Álvaro Diniz e a esposa Mariana Lara Diniz

As amigas Lucineide Oliveira, Vanderléia Maria
e Terezinha Maia

Sânzio e Gisele

Os recém casados Fábia e José Marcílio

“Sei Que Você Pode Fazer Uma Nova História. Sim Você Consegue. Comece Agora!”
Tom Nascimento e Nito Landau
Tom Nascimento Músico e compositor, luziense de coração
Conheça sua música e o novo show “TecnoGroove” em
www.myspace.com/tomnascimento
www.twitter.com/realtommusico
Contato: tomnascimento@tomnascimento.com.br
www.tomnascimento.com.br

Mônica Materiais de Construção
m
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at Consulte condições FINANCIAMENTO
Fones:
(31) 3641-6516
(31) 3634-0744

JC Criações

JC CRIAÇÕES

31 3351 3015

PROMOÇÃO:
AREIA: R$ 55,00 M 2
PORTA PRANCHETA
60, 70, 80 CM: R$ 39,90
TIJOL O: R$ 500,00 MILHEIRO

RUA E, 31 - DUQUEZA I - SANTA LUZIA

(31) 33513015

Daisy Binda
INSTITUTO DE BELEZA

(31) 3642-3608
AGENDE SEU HORÁRIO
AV. RAUL TEIXEIRA DA COSTA SOBRINHO
Nº 740 - CAMELOS - SANTA LUZIA

CAUTERIZAÇÃO COM ESCOVA

KERATINIZAÇÃO COM

GERAL

Agenda

VI ENCONTRO DE CORAIS
Sábado, 07 de Agosto, às 20h
Igreja do Rosário – Parte Alta

PRIMEIRA
RODA
DE
CONVERSA TEMÁTICA DA
“CAMPANHA
MUNICIPAL
CONTRA O EXTERMÍNIO DE
JOVENS”.
12 de Agosto, às 14h
Curumim Asteca
Endereço: Rua Macajuba nº 219
Final do ônibus 2214 Praça do
Jaqueline.
IV CONGRESSO DE HOMENS
DA IGREJA BATISTA BETESDA
Sábado, 7 de agosto das 08h
às 17h. Igreja Batesda - Av.
Joaquim Rodrigues da Rocha, n
º 300, Cristina C. Inscrições pelo
telefone: 3637-4912

Casamento de
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Fábia e José Marcílio
O casal Fábia e José Marcílio, reuniu parentes
e amigos para o casamento que foi realizado no
último dia 17, na igreja Matriz de Santa Luzia.

Após a cerimônia, os noivos recepcionaram
mais de mil convidados no sítio da família, em
Santa Luzia.
Fotos: Divulgação

Os noivos durante a comemoração do casamento

Os noivos com os familiares na Igreja Matriz de Santa Luzia

Marisa Maristela, irmãs do noivo José Marcilio

Fábia com os sogros Paulo Rezende e Enoi da Conceição

CABESOM
Atuando em Santa Luzia no mercado automotivo há mais de nove
anos, a CABESOM, empresa especializada em instalação de som e
acessórios, inaugurou recentemente uma filial no Mega Space.
Charles Perdigão, proprietário da loja, afirma que a unidade no Mega
Space, oferece aos amantes das quatro rodas um serviço diferenciado. “A
loja está equipada com o que há de melhor no que se refere a som automotivo, além de alarmes, travas, vidros elétricos, caixas seladas, capota
Foto: Wanderson Carneiro
marítima, enfim, tudo isso com preços
diferenciados e qualidade.
Aproveito
para agradecer aos
parceiros e fornecedores, Promotiva e
Disvel”, afirma.
Filial Cabesom no Mega Space

ROLAMENTOS M&C LTDA.
BUCHAS
io
áud
l
C
o
GRAXAS
rinh
a
MANCAIS M
ROLAMENTOS
ou

PABX: (31)
3451-6311 / 3451-5782
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Av. Vilarinho, 2570 - Venda Nova - BH - MG - CEP: 31610-070
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CIDADE
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EMPREGOS
Sine Santa Luzia
Pedreiro,
Ajudante de pedreiro s/ experiência
Carpinteiro
Açougueiro
Promotor/vendedor c/ moto
Operador de caldeira

Orçamentista
Auxiliar de limpeza (portador necessidade especial)
Ajudante de serralheiro
Técnico em informática
Repositor de mercadorias
Embalador (portador necessidade
especial)

Atendente vendedora
Operador de empilhadeira
Auxiliar de produção PNE
Vendedor externo s/experiência
Vendedora de tecidos
Os interessados deverão comparecer,
com documentos, à rua Geraldo Teixeira da Costa 2149, São Benedito.

36.580
Coligação:
PTC / PRTB

Santa Luzia quer,
Santa Luzia pode!

CNPJ Contratado: 11.064.322/0001-70 - Valor da Publicação R$ 150,00

CNPJ Candidato: 12.177.166/0001-67

ACESSE: www.jornalvirounoticia.com.br

Você Viu?
Sua marca poderia
estar aqui e ser vista
em toda Santa Luzia.

Anuncie:
(31)8794 9936

Anuncie Aqui
(31) 9142 4420
(31) 8794 9936

CIDADE
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MUTIRÃO DE ESCRITURAS

MAIS DE DOIS MIL DOMICíLIOS DOS BAIRROS CRISTINA E PALMITAL SERÃO BENEFICIADOS
A prefeitura de Santa
Luzia, através da secretaria
municipal de Habitação,
em parceria com a COHAB (Companhia de Habitação do Estado de Minas
Gerais), está realizando um
mutirão de escrituras nos
Bairros Palmital e Cristina.
A ação está dentro do plano de regularização fundiária, e tem como objetivo
agilizar o processo de regularização dos imóveis,
gerando mais conforto para
o mutuário.
De acordo com Eduardo
Cabral, assessor de Habitação da prefeitura, os trabalhos tiveram início em
abril, através de uma determinação do prefeito Gilberto Dorneles (PMDB) e
cerca de 40 domicílios dos
Bairros Cristina e Palmital

14 dseto
Ago

são visitados diariamen- guintes documentos: cópia
te. Das 1571 escrituras a da carteira de identidade,
serem verificadas, 300 já CPF, certidão de nascimento ou
estão em
casamenprocesso
“Não mediremos
de finaesforços para que to, cópia
l i z a ç ã o . todos estejam com do contra“São mais seus imóveis regu- to com a
larizados”
COHAB.
de mil e
Em caso
quinhentas famílias com a situação de óbito, o formal de partido imóvel irregular. Por is- lha, onde determina quem
so firmamos esta parceria é o herdeiro do imóvel. “
com a COHAB para agili- São os documentos básizar o processo, facilitando cos para que os moradores
a vida do morador luzien- tenham, em breve, suas esse, que muitas vezes não crituras. Não mediremos
tem condições de ir até a esforços para que todos
Sede da COHAB em Belo estejam com seus imóveis
Horizonte, além da rapidez regularizados.
Cabral pede ainda aos
na entrega do documento”.
Ainda de acordo com moradores que procurem
Cabral os interessados o escritório da COHAB, a
em participar do mutirão, fim de terem sua situação
devem apresentar os se- resolvida. “Pedimos aos

moradores do Cristina e
Palmital que não deixem
de procurar o escritório,
pois lá encontrarão uma
equipe de profissionais capacitados para atender todos os mutuários, tirando
dúvidas, informando sobre
os documentos necessários
para a regularização da
escritura. A prefeitura inclusive disponibilizou um

advogado para orientações
jurídicas, como por exemplo, a identificação dos
reais herdeiros, no caso de
inventário”.
O escritório da COHAB
funciona na Rua Marcelino
Alves Gobira, 75, no Conjunto Cristina, próximo a
Avenida Senhor do Bonfim. Mais informações pelo telefone 3637 5961.
Foto: ASCOM - PMSL

O assessor da prefeitura,Eduardo Cabral e Argentino de
Oliveira da COHAB

Feliz dia dos Pais

EMPRESAS OU LOJAS DE SANTA LUZIA
SÓ PAGAM 50% DA VEICULAÇÃO
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Mário Marra
As direções de Atlético e
Cruzeiro resolveram contratar zagueiros no mesmo dia.
O Atlético anunciou Réver e o Cruzeiro
acertou com Edcarlos.
Na minha opinião, o Atlético fez melhor.
O ex-gremista é mais jogador. Sobe
bem e exerce liderança.
Não é nenhum craque, no entanto, acompanhei a movimentação da torcida do Grêmio,
quando ele saiu. Vários torcedores reclamaram e muito. Lembro do Réver da época do
Paulista de Jundiaí e sempre enxerguei nele
um jogador de potencial. No Grêmio, ele se
firmou e confirmou a expectativa.
Edcarlos é um zagueiro normal. Talvez
a característica melhor dele seja não ser
lentão. Entretanto, é limitado tecnicamente e se contenta em rebater.
Seleção Brasileira
Saiu a lista do novo treinador da seleção, diferente das expectativas, Mano
convocou jogadores de fora do Brasil. A
renovação é uma marca da convocação.
Confira a lista e minha opinião:
Goleiros- Vitor, Renan e Jeferson
Laterais- Daniel Alves, Rafael, Marcelo e André Santos
Zagueiros- David Luiz, Henrique, Réver e Thiago Silva
Meio- Hernanes, Jucilei, Ramires, Sandro e Lucas
Criação - Carlos Eduardo, Ederson e
Paulo Ganso
Atacantes- Pato, André, Diego Tardelli,
Neymar e Robinho.
Goleiros - Não concordei com Jeferson.
Levaria o Fábio.
Zagueiros e Laterais - Concordo.
Meio - Levaria Elias.
Criação - Não levaria o Carlos Eduardo
Ataque - Não levaria o André

PREFEITURA INAUGURA PISTA E REALIZA
1ª COPA DE BICICROSS EM SANTA LUZIA
Foto: Divulgação

Em ação inédita a prefeitura de Santa Luzia realizou
no Domingo, 25, durante
a inauguração da pista na
fazenda Boa Esperança, a
primeira copa de bicicross
de Santa Luzia. Durante a
ação também foi realizada
a segunda etapa do campeonato mineiro de bicicross na
categoria BMX.
De acordo com Wellington de Souza, presidente da
FMC (Federação Mineira
de Ciclismo), Santa Luzia
acaba de dar um passo importante para a descoberta
de novos talentos no bicicross. “A criação da pista
construída pela prefeitura e
a oportunidade dos jovens
luzienses praticarem o ciclismo, possibilita que em Os pequenos e talentosos Lucas de
breve surjam novos talen- Oliveira e Robert Rodrigues
Foto: Wanderson Carneiro

tos para representar Santa Luzia em Minas e no Brasil. Posso afirmar que esta pista está
à altura de outras já existentes
no estado, e sem dúvida alguma, será de grande valia para
os praticantes do bicicross”,
disse.
A equipe campeã da etapa
Santa Luzia foi a de Taiobeiras,
seguida pelas equipes das cidades
de Pirapora e Betim. Destaque
também para os jovens competidores, alguns deles, inclusive
campeões brasileiros, como é o
caso do garoto Robert Rodrigues,
da cidade de Pirapora, com apenas
5 anos, que faturou o primeiro lugar na categoria. Quem também
se destacou foi a jovem Thaynara
Chaves, de 15 anos, da equipe de
Betim, que levou o primeiro lugar
na categoria feminina.

Aconteceu?
* MOTO-BOYS
* FRETES
* MUDANÇAS

TRANSPORTES

(31) 3635-1536 - 3637-2166

Mário Marra
Na categoria Cruiser a disputa foi acirrada

Limpeza de estofados em geral
Impermeabilização de estofados
Armários planejados
Montagem e desmontagem de móveis

3642.1199 | 9869.3260
8855.1506 | 9897.9663

Imagens meramente ilustrativas

comentarista da rádio CBN São Paulo e
Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia

Av. Brasilia, 1125 - São Benedito

3649-6780 / 9259-9899
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Especializado em
caixas acústicas

Orçamento sem compromisso
10% de desconto na impermeabilização e
limpeza de estofados, apresentando este
Av. Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 1226 - Adeodato - Santa Luzia / MG

Rua Geraldo Teixeira da Costa, 655 - Bom Jesus - Santa Luzia / MG

