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ESPERANÇA NA SAÚDE:
40 NOVOS LEITOS NO HOSPITAL
SÃO JOÃO DE DEUS

AO CONTRÁRIO DE OUTRAS CIDADES DA REGIÃO
METROPOLITANA, SANTA LUZIA OFERECE MAIS LEITOS
Página 5

“

APÓS UM MÊS DE VIAGEM,
CHEGA AO FIM EXPEDIÇÃO
QUE PERCORREU A
RODOVIA FANTASMA Página 12

“

O NOVO RETRATO
DO bRASIL
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Domingo

eDitoriAl
Está chegando a hora
No próximo dia 03 de outubro os brasileiros, mais uma vez, vão comparecer às urnas,
desta vez para eleger presidente, senador, governador, deputados federal e estadual.
O VIROU NOTÍCIA publicou em sua edição de número 16 , a relação dos candidatos de
Santa Luzia que disputam vagas na assembleia
e na câmara, juntos somam 19.
São 513 vagas para deputados federais, dessas, 53 destinadas para o estado de Minas Gerais. Na assembleia, são 77. Será que dessa vez,
Santa Luzia finalmente terá representantes legítimos da cidade na Câmara e na Assembleia?
Candidatos são muitos, mas qualidade,
competência e conhecimento das reais necessidades da cidade, apenas alguns possuem.
Os eleitores irão escolher aqueles que “julgam” ser os melhores, os mais preparados,
aqueles que realmente irão lutar por nossa cidade. Cabe a eles, fazer a escolha certa, para
não lamentar depois.
Portanto, lembrem-se: o voto é a arma mais
forte que temos a nosso favor, é preciso saber
usá-la, consciência eleitor!

GERAL

HORÁRIOS DE ÔNIbUS
4165 - Padre Miguel / Belo Horizonte
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cArtA Do leitor
Sou moradora da Rua Áustria,
no Baronesa, moro aqui há mais
de 30 anos e sempre lutamos para
conseguir calçar nossa rua. Vários
prefeitos já passaram pela prefeitura de Santa Luzia e nada fizeram por nós. Agora na gestão do

Sou moradora do bairro Mora- de funk que ninguém aguenta. O
da do Rio e gostaria que publicas- pior de tudo é que já assinamos
até um abaixo assinado e o dessem minha reclamação.
Toda quinta feira tem um som respeito continua. Será que a divindo dos carros no Mega reção do Mega não percebe que o
Andréia Cândido - alto
VALE TRANSPORTE - Adquira seu CARTÃO ÓTIMO CIDADÃO
está-atrapalhando
a gente?
Space,
ninguém
consegue
Moradora
www.otimooline.com.br
Rua
Dona Elisa Moreira,
15 Centro
- Santa Luzia
(Luzitur)dormir
Informações: som
3516-6000
Moradora revoltada.
antes da meia noite. Cada música

doutor Gilberto, ele calçou a rua e
ficou ótima. Gostaria de parabenizá-lo por isso.

Sua opinião é muito importante, envie e-mail para:
redacao@jornalvirounoticia.com.br
SIGA-NOS NO TWITER

eXPeDiente
jornAl virou notÍciA ltDA
cnPj 11.064.322/0001-10

WWW.TWITTER.COM/VIROUNOTICIA

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:
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.

Grupo de Pagode

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

PROPAGANDA NO VIROU NOTÍCIA FAZ A DIFERENÇA!
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PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL
DO MUNICÍPIO TEM NOVA PRORROGAÇÃO
Prazo vai até 31 de Dezembro
Com mais de 32% de adesão Abreu confirma que está dentro da
em sua segunda etapa, o Programa expectativa da prefeitura. “A adede Regularização Fiscal do Muni- são está dentro da meta prevista. E
cípio, REFIS-M, tem nova prorro- com essa prorrogação esperamos
gação e vai agora até o dia 31 de ampliar essa meta tendo em vista o
número de contribuintes em potenDezembro.
Balanço do último mês de cial que já buscaram a fazenda pública para realizar
Agosto divulgado
pela secretaria de “Estamos estenden- sua regularização.
do a possibilidade Esperamos com a
Fazenda,
mosde regularização
prorrogação atintrou que dos 45
mil contribuintes dos débitos junto a gir 100% da mefazenda municipal ta definida para o
inadimplentes no
município, mais através do REFIS-M programa”.
Com o REde 14mil e 500 até o dia 31 de Dezembro.
Esperamos
FIS-M
quem
já aderiram ao
com a prorrogação
possui
débito
programa. Recuatingir 100% da
perando para o
meta definida para com IPTU acumulado até o ano
erário municipal
o programa”
de 2003, que não
uma renda de R$
ultrapasse
R$
13 milhões. A expectativa da prefeitura é que até 3 mil terá a dívida perdoada. O
Dezembro esse valor quase dobre munícipe que está em débito com
os outros anos e com valores que
chegando aos R$ 25 milhões.
“Estamos estendendo a pos- superam esse teto terá uma consibilidade de regularização dos dição especial para quitar a dívidébitos junto a fazenda municipal da e ficar em dia com o tesouro
através do REFIS-M até o dia 31 municipal. Através do REFIS-M,
de Dezembro, tendo em vista o re- o contribuinte terá juros, multas
sultado, o número significativo de e honorários advocatícios recalmunícipes que já aderiram ao pro- culados. Para dívidas com ISS
grama e a demanda ainda existente o valor do teto para conseguir o
por essa regularização”. Afirmou perdão é de R$ 1 mil. O númeo secretário de Fazenda, Márcio ro de parcelas que o contribuinte
usar para fazer sua regularização
Abreu.
Com relação ao número de con- vai determinar o valor do descontribuintes que até agora aderiram to recebido, conforme tabela ao
ao REFIS-M, o secretário Márcio lado.

R. Presidente AfonsoPena, 40 - Lj 13 - Boa Esperança - Tel.:(31) 3642.5322

Foto: ASCOM - PMSL

Márcio Abreu, secretário de fazenda

Tabela de desconto
Número de Parcelas

Desconto

Até 6 parcelas ............................................. desconto será de 90%
De 7 até 12 parcelas...................................... desconto será de 90%
De 13 a 24 parcelas....................................... desconto será de 85%
De 25 a 36 parcelas....................................... desconto será de 75%
De 37 a 48 parcelas....................................... desconto será de 65%
De 49 a 60 parcelas....................................... desconto será de 55%
Para mais informações sobre o Programa de Recuperação Fiscal do Município (REFIS-M) o telefone é o 08000-039-3001. A ligação é gratuita.
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EMPOSSADO O CONSELHO DELIBERATIVO DO COMDEC
Capacitar os membros da defesa civil para atuar junto à comunidade, pleitear recursos junto
aos governos estadual e federal, e
principalmente deliberar sobre as
ações desenvolvidas pela defesa
civil. Essas são algumas das atribuições do conselho deliberativo
da defesa civil municipal que foi
empossado no auditório do centro
administrativo municipal na quarta
feira, 02. Com 32 representantes de
vários segmentos da comunidade,
o conselho deliberativo do COMDEC (Conselho Municipal de Defesa Civil) preenche uma lacuna
importante no executivo, segundo
o secretário municipal de Governo,
Vicente de Paula Rodrigues.
“Faltava a eleição do conselho,
é um dia histórico para o município. Com o conselho preenchemos
uma lacuna importante no gover-

no. A cidade se sente honrada em
instituir o COMDEC”, disse o
secretário que lembrou ainda da
importância da Defesa Municipal.
“Sempre que acontece qualquer
desastre, os primeiros socorros são
sempre da defesa civil, então esse momento é, sem dúvida, muito
importante para todos”, finalizou
Vicente.
Visivelmente empolgado com
o a instituição e posse do conselho deliberativo de defesa civil,
o coordenador Eduardo José Ferreira disse que “o conselho vai
atuar junto aos membros da defesa civil, para capacitá-los ainda
mais. Com isso vamos atuar no
preparo da comunidade com informações e noções básicas para
que todos se preparem da melhor
maneira possível para o período
chuvoso e possível tragédias”,

disse Eduardo antes de assinar o
termo de posse. Compondo a mesa, e também o conselho, o Capitão PM Henrique Magalhães,
ressaltou que a “defesa civil é
uma parceira na luta pra gente

poder levar a quem precisa aquela vontade de fazer, de servir. O
município de Santa Luzia tem
muito a ganhar com esse ato, é
um exemplo para diversos municípios”, afirmou.
Foto: ASCOM - PMSL

Vicente de Paula, Secretário de Governo

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

3642.1199 | 9869.3260
8855.1506 | 9897.9663

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

SAÚDE
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HOSPITAL DE SÃO JOÃO DE DEUS
GANHA 40 NOVOS LEITOS
Investimentos da prefeitura chegam a R$ 10 milhões/ano

Na contramão das demais cidades da região metropolitana de Belo Horizonte que fecham unidades
de saúde e faltam leitos para a população, Santa Luzia acaba de ganhar mais
40 novos leitos, todos instalados no Hospital de São
João de Deus.
A emoção tomou conta
da cerimônia de inauguração. O secretário de Saúde, Paulo de Tarso Auais,
relembrou em seu discurso dos médicos - doutores
Oswaldo e Celso - ambos
que contribuíram com o
hospital por vários anos. O
secretário disse ainda que
Santa Luzia a partir dessa inauguração, começou
a virar a página da saúde.
“De agora em diante nossa
realidade é outra. Estamos
investindo cada vez mais
em infra-estrutura, já realizamos milhares de exames
como mamografia, oferecemos mais de 100 cirurgias
de catarata, vamos inaugurar em breve a unidade de
saúde do bairro Bom Jesus.
Enfim, tudo isso para melhorar a qualidade de vida
das pessoas”.
O prior do hospital, An-

tônio Maurílio Bocão Moreira, reconheceu a parceria
da prefeitura, e disse que
tem planos para ampliar a
capacidade do hospital ainda mais. “O nosso foco são
as pessoas pobres, minha
orientação aqui no hospital
é a de ajudar sempre. A demanda em Santa Luzia hoje
é de 450 leitos, e até ao fi-

“O Hospital de
São João de
Deus será sempre a minha segunda casa. Aqui
quero terminar
minha vida como
médico”.
Gilberto Dorneles

nal do ano pretendo chegar
a pelo menos 200 leitos, temos alguns projetos e queremos conseguir esse feito
para a comunidade. Temos
hoje 58 médicos e 220
funcionários, pretendemos
aumentar esses números
para 70 médicos e 250 funcionários”. O prior recebeu
ainda das mãos do prefeito,
o alvará sanitário, e mais
uma vez agradeceu. “Há
mais de 10 anos que o hospital não possuía o alvará

Fotos: Wanderson Carneiro

de funcionamento, ou seja,
o hospital praticamente não
existia, dependíamos de alguns favores até mesmo para comprar medicamentos.
Agradeço ao prefeito por
mais esse empenho e reconhecimento”.
Muito emocionado, o
prefeito Gilberto Dorneles
em seu discurso, relembrou sua chegada ao hospital. “Ao chegar aqui para
essa inauguração, passou
um filme na minha cabeça
desde 1991, quando cheguei a Santa Luzia. O hospital São João de Deus será
sempre a minha segunda
casa, posso garantir a todos que passei mais tempo
aqui nesse hospital do que
na minha própria casa”.
O prefeito pediu ainda ao

Bastante emocionado, o
prefeito relembrou de sua
trajetória no hospital

O prefeito entrega o Alvará Sanitário ao Prior do hospital

prior Bocão que deixasse
as portas abertas para ele,
já que pretende um dia
voltar a dedicar seu tempo integral aos pacientes.
“Aqui eu quero terminar a
minha vida como médico”.
Já durante entrevista coletiva Dorneles enfatizou o
compromisso em investir
cada vez mais na saúde. “A
prefeitura repassa R$ 10
milhões por ano ao hospital, isso demonstra nosso

compromisso com a saúde
e consequentemente com a
cidade. Essa inauguração
é, sem dúvida, um feito
dos mais importantes em
minha vida. Estamos preocupados em dar cada vez
mais um tratamento digno
aos pacientes. Santa Luzia,
ao contrário de outras cidades da região metropolitana, está ampliando os leitos, isso pra gente é motivo
de muito orgulho”.

O secretário de saúde durante o discurso

Clareamento
Dental a Laser
(31) 3641-1134 | (31) 3642-1537
Dr. Moacir José Medeiros Ferreira
CROMG 26758

Dentes mais brancos e um
sorriso muito mais bonito
Nova ala do Hospital São João de Deus

Av. Nossa Senhora do Carmo, 587 - Sl 09 - Boa Esperança - Santa Luzia
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Aconteceu?
Entre em contato:
redacao@jornalvirounoticia.com.br

O RETRATO

PESQUISA APONTA QUE REDE DE ESGOTO NO bRASIL CRESCEU APENA
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2009 divulgada no dia 08 de
setembro, mostra avanços em diversos indicadores, como o aumento do percentual de empre-

Escolarização aumenta; brasileiros
de 10 anos ou mais de idade têm em
média 7,2 anos de estudo
Segundo a PNAD, entre as crianças de 6 a
14 anos, a taxa de escolarização (percentual
dos que frequentavam escola) era de 97,6% em
2009, 1,5 ponto percentual a mais que em 2004.
Para os adolescentes de 15 a 17 anos, a taxa de
escolarização em 2009 era de 90,6%, frente a
84,5% em 2008; já entre os jovens de 18 a 24
anos de idade, os percentuais eram de 38,5% em
2009, 24,2% em 2008. Entre as crianças de 4
a 5 anos, 86,9% estavam na escola, percentual
igualmente superior aos de 2008 (76,2%) e de
2004 (74,8%).
Em 2009, a população com curso superior
completo chegou a 10,6%, 2,5 pontos percentuais acima de 2004. Entre os que haviam concluído o nível médio, houve um aumento de 18,4%
para 23% no mesmo período. Entre os estudantes que frequentavam escola da rede pública,
no Brasil, 54,7% estavam na esfera municipal,
42,9% na estadual e 2,4% na federal.

Taxa de analfabetismo funcional
em queda, mas está acima de 20%
A taxa de analfabetismo entre pessoas de
15 anos ou mais caiu 1,8 ponto percentual entre 2004 e 2009. Apesar disso, em 2009 ainda
existiam no Brasil 14,1 milhões de analfabetos, o que corresponde a 9,7% da população
nesta faixa etária. A PNAD estimou também
a taxa de analfabetismo funcional (percentual
de pessoas de 15 anos ou mais de idade com
menos de quatro anos de estudo) em 20,3%.
O índice é 4,1 pontos percentuais menor que
o de 2004 e 0,7 ponto percentual menor que o
de 2008.
Entre os analfabetos, 92,6% tinham 25 anos
ou mais de idade, o que representava 12% do
total da população nesta faixa etária. Entre as
pessoas de 50 anos ou mais de idade, a taxa de
analfabetismo era de 21%.

3641-4584
3641-2216

RUA DO COMÉRCIO, 251 A - BAIRRO PONTE - SANTA LUZIA

gados com carteira assinada, de 58,8% em 2008
para 59,6% em 2009. Em 2009, 43,1% da população ocupada tinham pelo menos o ensino médio completo, contra 41,2% em 2008 e 33,6%

De 2008 para 2009, crescem os totais de domicílios com abastecimento
de água, coleta de lixo, iluminação elétrica e coleta de esgoto
O número de domicílios atendidos por rede
geral de abastecimento de água (49,5 milhões)
representava, em 2009, 84,4% do total e aumentou 1,2 milhão de unidades em relação a 2008,
mantendo a tendência de crescimento dos anos
anteriores. No que se refere ao esgotamento
sanitário, em 2009, a proporção de domicílios
atendidos por rede coletora ou fossa séptica ligada à rede coletora de esgoto (59,1%) praticamente não se alterou em relação à de 2008
(59,3%), embora tenha aumentado em termos
absolutos (de 34,1 milhões para 34,6 milhões,
no período). As regiões Norte e Nordeste mantinham as menores parcelas de domicílios atendidos por este serviço, com 13,5% (555 mil domicílios) e 33,7% (5,2 milhões), respectivamente.

PRODUTOS E
SOLUÇÕES
PARA LIMPEZA

Visite nossa loja para conhecer os mais
variados produtos de limpeza e utilidades.

Rua do Comércio, 302-Ponte -3641-2825

em
co
a
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O DO bRASIL

APENAS 1,4 % ENQUANTO QUE USO DE CELULAR AUMENTOU EM 8,7%
em 2004, e os trabalhadores com nível superior
completo representavam 11,1% do total, frente
a 10,3% em 2008 e 8,1% em 2004.
A PNAD 2009 investigou 399.387 pessoas

em 153.837 domicílios por todo o país a respeito de temas como população, migração, educação, trabalho, família, domicílios e rendimento,
tendo setembro como mês de referência.

Anuncie Aqui
(31) 9142 4420
ou
(31) 8794 9936
Fotos: Divulgação

Rendimento do trabalho cresce
2,2% entre 2008 e 2009, mas ainda
não chega a patamar de 1996
O rendimento médio mensal de trabalho
cresceu 2,2% entre 2008 e 2009, subindo de R$
1.082 para R$ 1.111. Embora tal crescimento
seja maior que o observado entre 2007 e 2008
(1,7%), ficou abaixo dos percentuais registrados entre 2006 e 2007 (3,1%) e 2005 e 2006
(7,2%). O quarto ano consecutivo de alta nesse
índice, entretanto, não o faz o maior da série:
em 1996, o rendimento do trabalho somava R$
1.144. Mesmo assim o ganho acumulado desde
2004 alcançou 20%.

Telefonia celular de uso pessoal auCrescimento no número de idosos
mentou quatro vezes em cinco anos
é o triplo do da população como um
todo
O acesso à telefonia teve evolução impulsioNa população de 60 anos ou mais o crescimento foi de 697 mil pessoas entre 2008 e
2009, o que representou um aumento de 3,3%,
contra uma elevação de 1% no total da população residente do país. Em 2009, 11,3% dos brasileiros tinham 60 anos ou mais de idade, frente a 11,1% em 2008. As regiões Sul e Sudeste
apresentaram os maiores percentuais na faixa
de 40 a 59 anos (25,6% e 26,2%) e na faixa de
60 anos ou mais (12,7% e 12,3%).

Aqui
TOCA TUDO
mesmo!!!

nada pelo crescimento da telefonia móvel celular.
De 2004 a 2009, os domicílios que tinham telefone passaram de 65,2% para 84,3% do total e
o percentual dos domicílios que tinham somente
telefone móvel celular aumentou quatro vezes,
de 16,5% para 41,2%. Já o número de domicílios
no país só com telefone fixo convencional caiu
de 17,5% para 5,8% nesses cinco anos.
Em 2009, 94 milhões de pessoas da população de 10 anos ou mais de idade (57,7%) declararam possuir telefone móvel celular para uso
pessoal, correspondendo a um aumento de 8,7%
em relação a 2008 (7,6 milhões de pessoas). O
percentual dos que tinham telefone móvel celular para uso pessoal foi maior entre as pessoas
de 20 a 39 anos de idade, ultrapassando 70%.
A pesquisa completa está disponível na página do IBGE: www.ibge.gov.br
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www.bymoto.com.br

SANTA LUZIA

Av. Nossa S. do Carmo, 141

2138-8555

Fotos ilustrativas. Sujeito a aprovação de crédito pelo Banco ABN. Taxa de juros
de 1,99%. TC não incluso. Modelo CG 125 Fan KS 2010/2010 à vista R$ 5.550
ou em 48de R$181,00Modelo CG 125 Fan ES 2010/2010 à vista R$ 6.300,00 ou
em 48X de R$205,00Condição válida até 30/09/2010 ou enquanto durarem os
estoques. Não jogue este folheto em via pública.
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Fotos: Wanderson Carneiro

Tom Nascimento

Musica negra em
alta
Olá meus queridos leitores, Positividade
nas atividades!
Agora lhes apresento: O falastrão
Quando ele nasceu não chorou.
Falou, falou, falou, falou...
Pois é, mais um ano de decisão, mais um
ano de eleição.
Vamos todos contentes cantar o refrão:
Falas, falas, falas, falastrão, falastrão!
Falas, falas, falas, falastrão, falastrão!
“...Meu irmão se liga
No que eu vou lhe dizer
Hoje ele pede seu voto
Amanhã manda a polícia lhe bater...” Bezerra da Silva
Olá, meu nome é Povo e moro no Brasil.
Aos atuais e futuros pretendentes a servidores de meus interesses, venho lhes dizer:
- Apesar de uns encherem seus bolsos de
dinheiro enquanto os outros torcem; Eleição
não é uma partida de futebol.
Independente de quem vencer saiba que
estarão aí para me servir e não ao contrário.
É simples assim. E que assim Seja!
- Digo mais, meu voto não está à venda e
quando concluir suas obras e feitos você não
estará me prestando nenhum favor.
Isto é: Se eleito for.
Se cumprir seu papel direitinho até te deixo trabalhar para mim novamente.
Vamos lá...
Saúde?
- A única que conheço é a vizinha dos fundos.
Cultura?
- Que nada. Só entretenimento.
Segurança?
- As grades dos condomínios me dizem
quem está na prisão.
- Quer saber, já to de saco cheio de cantar
esse refrão:
Falas, falas, falas, falastrão, falastrão!
Falas, falas, falas, falastrão, falastrão!

Letícia Orzil, Priscila Orzil, Flávia Costa, Patricia Orzil, Elissandra Orzil, durante coquetel de
inauguração do Salão do Daniel Buffet

A empresária e empreendedora cultural Ângela
Gutierrez e Marco Aurélio Fonseca, da secretaria de Cultura e Turismo de Santa Luzia

O secretário de Saúde Paulo de Tarso, o Prior do
hospital Antônio Maurílio e o prefeito Gilberto Dorneles - durante inauguração da nova ala do Hospital

Os amigos Renato,Kléber Leal e Michelle

Os médicos Rocival e Paulo de Tarso ao lado
de Daniel e Fabiano, durante inauguração do
salão de festas Daniel Buffet

Maria Vitória comemorando seus oito anos com
sua família

Francisco Massara Gabrich (OAB sub sessão Santa Luzia e Hélio Pereira (Associação Empresarial)

A bela Mariana completou sete anos no dia 09,
e comemorou ao lado do pai Álvaro, da mãe
Taís e da irmã Juliana

Um Salve a todos artistas que através de
sua arte nos fazem pensar, agir, construir e
descontruir.
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
Financiamos e
FORMAS DE
s
la
e
c
r
a
p
0
6
é
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
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VEM AÍ O 1º OPEN
KICKBOXING DE SANTA LUZIA
Professor Henderson

A academia Styllus, com mais
de cinco anos em Santa Luzia,
sob o comando do professor Henderson, 1º. Dan de faixa preta de
taekwondo, faixa preta 2º. Dan de
Hapkido e faixa marron de kickboxing é referência na cidade quando
o assunto é a arte marcial. “Temos
várias atividades para crianças,
mulheres e a melhor idade. Temos
dois alunos que recentemente foram campeões da 6ª. Copa Muay
Thai de Sabará, além deles, mais

dois sagraram-se campeões em
Belo Horizonte”, são eles Rômulo Raimundo, Rafael Cezar, Riuler
Cardoso e Paulino Ferreira, afirma
Henderson. A outra novidade, segundo o professor será o 1º. Open
de Kickboxing, marcado para
Santa Luzia. “ Nossa academia é
filiada a três federações e já temos
confirmado para o dia 14 de Novembro pela Federação Mineira
de Kickboxing, o 1º. Open Kickboxing Muay Thai de Santa Luzia.
Também está programado o curso de defesa pessoal, aberto para policiais militares, guardas municipais
e praticantes de artes marciais.O
curso começa em 16 de Outubro.
Quem quiser freqüentar a academia Styllus é só procurar o pro-

CNPJ CONTRATANTE: 11.06.4.322/0001-10 - VALOR DA PUBLICAÇÃO R$150,00

Alunos durante aula na academia Styllus

fessor Henderson na própria academia que fica na Avenida VI, 446

– Frimisa – ou ligar para o telefone
3641-1189.
Fotos: Wanderson Carneiro

O professor e seus alunos campeões de Muay Thai
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PRAZO PARA RELIGAR ENERGIA ELÉTRICA SERÁ DE 24 HORAS
Nota 10
A nota 10 desta edição vai
para o artesão Alézio Guizalberth, que teve duas obras
expostas recentemente nas cidades de Berlin (Alemanha) e
Praga (República Tcheca).
Alézio rompe fronteiras
com suas obras e leva o nome
de Santa Luzia mundo afora.
Parabéns!
Foto: Arquivo Pessoal

Nota 0
Para os motoristas e motociclistas que desrespeitam
as leis de trânsito. Basta trafegar pelas ruas e avenidas
de Santa luzia para presenciar as irregularidades.
Neste flagrante o motociclista ultrapassa dois veículos em local proibido. Na
Avenida Brasília, próximo
ao número 5.500.
Foto: Wanderson Carneiro

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou no dia
09 de setembro uma resolução que
unifica e cria novas exigências referentes a direitos e deveres dos consumidores. A principal novidade é
a exigência de que as distribuidoras
de energia elétrica instalem postos
de atendimento físico em todos os
municípios em que atuam.
A Aneel não detalha quantos postos deverão ser instalados para cada
conjunto de população, mas exige
que a espera para atendimento ao
consumidor que compareça ao local
não ultrapasse os 45 minutos.
A pedido das empresas, a Aneel
escalonou o prazo para a implantação
dos postos. Assim, a contar da data
de publicação da resolução, os postos
exclusivos precisam ser instalados em
um prazo de até 12 meses nos municí-

pios com até 2 mil unidades de consumo; de nove meses nos que têm entre
2 mil e 10 mil unidades consumidoras;
e de seis meses para os que têm mais
de 10 mil unidades de consumo.
Fornecimento
de
energia
A resolução também reduz os prazos
para ligação e religação do fornecimento de energia para consumidores
em áreas urbanas. Assim, no caso de
clientes residenciais que precisam
de uma nova ligação, seja por mudança de endereço ou aquisição de
imóvel, o prazo de ligação caiu de
três para dois dias úteis. Já novas ligações para grandes consumidores,
como indústrias, o prazo foi reduzido de dez para sete dias úteis.
A Aneel reduziu ainda o tempo
para religação de energia para clientes
que já possuem uma conta, mas por
algum motivo tiveram uma interrup-

ção. O prazo caiu de 48 para 24 horas
após a solução do problema que gerou
o corte, que pode ser, por exemplo, o
pagamento de uma conta vencida.
A Aneel também mudou as regras para o corte da energia no caso
de não pagamento da conta. Ficou
mantida a determinação de que o
corte só pode ocorrer após 15 dias da
notificação do atraso. A diferença é
que, a partir de agora, a distribuidora
terá o prazo máximo de 90 dias para
fazer o corte da energia por falta de
pagamento. Ou seja, se um consumidor não paga uma conta deste mês,
mas quita as próximas e não é notificado do débito anterior em, até 90
dias, o corte não pode mais ser feito.
A distribuidora pode cobrar a conta,
mas não pode cortar mais a luz do
consumidor. Essa regra entrará em
vigor a partir do dia 1º de dezembro.
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INAUGURADO O MAIS NOVO ESPAÇO
PARA EVENTOS DA GRANDE BH
Empresários lançam moderno salão de festas em Santa Luzia
Em grande estilo, foi assim que
Fabiano Cordeiro e Daniel Rodrigues, das Organizações Daniel
Festas, receberam no último dia
10, os convidados para o lançamento do Salão do Buffet Daniel
Festas, no bairro Frimisa.
Logo na entrada, os convidados
foram recebidos por músicos que
tocavam saxofone e violino.
No interior do salão, a animação ficou por conta da banda MP6,
que tocou sucessos da MPB.
Autoridades, empresários e os

Fotos: Wanderson Carneiro

convidados em geral puderam conhecer o novo espaço para eventos
em Santa Luzia, com capacidade
para 600 pessoas.
A expectativa dos empreendedores é a melhor possível, como
conta Daniel Rodrigues. “Esse empreendimento vem para somar com
a cidade devido à carência que Santa Luzia tinha até então com relação
a espaços adequados para festas. Só
para se ter uma ideia já temos oito
eventos programados antes mesmo
da inauguração”. A preocupação
Covidados curtem a recepção Buffet Daniel

Convidados durante a festa de
inauguração
JC CRIAÇÕES

31 86977118

SERVIS

Detetizadora & Desentupidora

Banda MP6 animou a festa

para oferecer mais comodidade ao
público foi outro diferencial, como explica Fabiano Cordeiro.“Nós
tivemos uma preocupação muito
grande para atender as pessoas, por
isso temos um espaço todo refrigerado, boate, sala vip, espaço reser-

vado para cadeirantes, enfim, isso
tudo para agregar valor ao Buffet
do Daniel para que possamos sobressair sobre os demais”.
Mais informações no site:
www.danielfestas.com.br ou ainda
pelo telefone (31) 9978-2200.

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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Mário Marra
Não bata e nem pague
whisky, busque respeito
Alterar o discurso e se ater a pontos
dele, desprezando a mensagem é uma
estratégia que os sofistas (os sábios) usavam. A plateia menos esperta era levada
como folha no vento.
O pouco que conheço do presidente
do Atlético, Alexandre Kalil, me dá a
certeza de que ele é um apaixonado. Como um apaixonado deu declarações impensadas e reprováveis.
Kalil sabe que vivemos tempos de
violência e sabe que para quem já gosta
de uma briguinha um pingo é letra.
A postura correta e esperada era a de
arrependimento e não a irônica.
Se os jogadores do Galo estão na balada, estão por não respeitarem a instituição.
Se os jogadores do Atlético estão
aprontando, é bom informar que eles não
pediram emprego no Galo, mas foram
contratados.
Alexandre Kalil levou para a ironia e
criticou as críticas - jogou para a galera.
Não é o discurso, não é a pancada,
não é o Whisky, mas sim o respeito e a
disciplina que vão recolocar o Galo no
caminho correto.
Respeito ao Atlético quem deve colocar é o presidente, disciplina quem deve
exigir é o treinador.O presidente desviou
o discurso, fez como os sofistas.
Que pena!
O CRUZEIRO CHEGOU
Mais que os resultados, o Cruzeiro
tem mostrado evolução técnica.
Em campo, o time mostra várias características dos últimos três campeonatos com Adilson e Cuca. O atual treinador, parece ter assimilado o estilo e compreendido o potencial da equipe.
Os resultados obtidos contra os atuais
líderes e candidatos mostram que o torcedor pode sonhar com algo mais.
O time tem mostrado um futebol eficiente. Montillo assumiu a função de
organizar, acelerar o jogo e alimentar o
ataque.
O mais interessante é que o time cresceu exatamente no momento em que os
times começam a tropeçar mais. A sequência de jogos no meio e nos finais de
semana desgasta o elenco e exige mais
dos atletas.

EXPEDIÇÃO NA RODOVIA FANTASMA CHEGA AO FIM
DEPOIS DE 10 MIL KM RODADOS E MUITA AVENTURA NA
BAGAGEM, GUIA VIRTUAL SERÁ ELABORADO
Fotos: Arquivo Pessoal

“Desde que cheguei, muita
gente liga e pergunta. Como foi a
viagem? Não tem como falar nem
pessoalmente, imagina por telefone? Foi indescritível, só vivendo
para ter ideia”. Assim Luis Felipe
Miranda define a expedição Brasil
moto onde ele, acompanhado dos
companheiros, Aguinaldo Mendes e Juliano Trant, percorreram
mais de dez mil quilômetros entre
MG e a Amazônia, passando pela
BR 319, conhecida como rodovia
Fantasma, para catalogarem informações e desenvolverem um
guia virtual para futuros viajantes.
“Temos um vasto material
entre fotos em alta resolução e
vídeos em HD, que vão mostrar como foi a expedição. Vou
passar os próximos dias catalogando tudo e fazendo um diário
relatando com foi dia a dia a
viagem”, conta Felipe que retornou a Belo Horizonte na última
semana. Durante um mês convivendo com as mais diversas situações ao longo da viagem, sem

Felipe Miranda no alto da cachoeira da fumaça, na chapada Diamantina

Chegada a Belo Horizonte, no Clube dos Oficiais

titubear, ele afirma que: “o dia
mais difícil foi quando ficamos
por mais de uma hora parados
no meio da madrugada em plena
Amazônia com diversos tipos
de animais. Foi a única vez que
o Juliano teve que sacar a arma.
Parecia uma orquestra o barulho
dos animais”, lembra aliviado,
Luís Felipe que não escondeu o
medo durante a ocasião.
A expedição Brasil moto
chegou ao fim com a sensação
de dever cumprido. Foram catalogados e registrados caminhos,
rotas, vilarejos. Enfim o que
apareceu no caminho, uma vez

que, nem o maior site de buscas
na internet traz informações sobre os desafios, para quem for
percorrer a BR 319. Também
conhecida por rodovia fantasma
que é uma das mais desafiadoras rodovias do país, que faz jus
ao título devido a ausência total
de qualquer cuidado, recurso ou
pessoas no trecho de Humaitá a
Manaus no Amazonas.
Enquanto o guia virtual não
entra no ar, os aventureiros de
plantão que queiram curtir mais
imagens, vídeos, fotos e relatos
dos expedicionários podem acessar o www.brasilmoto.com.br.

Travessia da BR em Castanho (AM)

Os três aventureiros em frente ao
teatro municipal de Manaus

Peças
Acessórios
Consertos

(31)
8448-7997

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

OFICINA DE MOTOS

No sertão do Ceará, pilotos pedem informação

MCR
Direção
Michael

R. Alto do Tanque, 880
B. Nossa Sra. do Carmo - Santa Luzia - MG

