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EDITORIAL

QUADRO DE HORÁRIOS

hORÁRIOs DE ÔNIBUs
Vigência 11/09/2009

A hora da decisão
No próximo dia 31 de outubro milhares
de brasileiros terão uma enorme responsabilidade: eleger o novo presidente do Brasil.
Dilma Rousseff e José Serra disputarão voto a voto a confiança do eleitorado.
Em Santa Luzia no primeiro turno, 140
mil 952 eleitores compareceram às urnas.
Desses, 45 mil 479 votaram em Dilma, e 22
mil 788 em José Serra. A candidata Marina
Silva, do PV, obteve 40 mil 531 votos na
cidade.
Mais uma vez vale ressaltar a importância do voto consciente, pois afinal de contas
estará em jogo o futuro do país para os próximos quatro anos.
Cabe ao eleitor observar as propostas de
cada candidato e escolher aquele que entende ser o mais preparado para governar o
Brasil.
Os debates na TV servem para que o
eleitor observe mais atentamente a postura,
as propostas dos candidatos e, sobretudo,
como se saem diante das perguntas, que em
alguns casos ficam sem respostas!
Diariamente os programas gratuitos veiculados no rádio e na TV tentam conquistar
o eleitorado, principalmente os indecisos e
aqueles que votaram em Marina Silva no
primeiro turno.
Portanto é hora de decidir, de confiar o
voto, de apostar, de acreditar, e acima de tudo, de esperança por um Brasil melhor. Vote
consciente, pois afinal de contas o futuro do
Brasil está em suas mãos!
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
Alunos da rede municipal participam de projeto
Voltado para os alunos da rede
municipal de ensino, O projeto de
Educação Patrimonial “Memória e
Vida” tem como objetivo despertar
o senso de preservação do nosso
patrimônio, pois a identificação
com a história da gente e do lugar
onde vivem estimulará a ampliação
do sentimento de pertencimento,
contribuindo para o fortalecimento
da cidadania e para a formação da
sua identidade cultural. Divulgar,
resgatar, preservar e salvaguardar
o patrimônio cultural da cidade de
Santa Luzia para as gerações futuras contribuindo para que este não
se perca com o tempo, ações passadas para os alunos.
No dia 08 de outubro os alunos
da Escola Municipal “Edwar Lima” localizada no Palmital, assis-

tiram uma palestra com os guias
Evandro Lara e Fábio Júnio no Solar da Baronesa, casarão construído
pelos Barões de Santa Luzia, e que
ajudou na construção da história da
cidade a partir do século XVIII, e
assistiram a um vídeo elaborado
pela Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais sobre a
história de Santa Luzia.
Os guias falaram sobre as
tradições luzienses através das lendas, contos, crenças, costumes, festas, artesanatos, sobre o modo de
falar e de fazer. Após a palestra os
alunos assistiram a apresentação de
uma peça folclórica, José e o Casarão, com texto de Carlos Henrique
Rangel, representada pelos alunos
da escola de teatro da Prefeitura Municipal. Na próxima etapa os alunos

deverão pesquisar sobre o folclore
em Santa Luzia e finalizar com apresentação de trabalhos nas escolas.
A elaboração e, principalmente, a execução deste projeto
é uma das exigências do IEPHA-

MG para a pontuação do ICMS
– Cultural para 2010. Desde 2006
a Secretaria de Cultura e Turismo
vem desenvolvendo este trabalho
de educação com os alunos da rede
municipal.
Foto: ASCOM - PMSL

Alunos durante palestra

Festas

Daniel

Buffet

Organizações Daniel Festas
A arte e ousadia em preparar festas

Av. Dr. Ângelo Teixeira da Costa, 1095 - Frimisa (ao lado da prefeitura)

www.danielfestas.com.br

(31) 9978-2200

POUSADA
POUSO REAL
JABOTICATUBAS - MG

(31) 3683.1702
WWW.POUSADAPOUSOREAL.COM.BR
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iPHONE 4 FINALMENTE CHEGOU AO BRASIL
No país o aparelho é o mais caro do mundo
Depois de muita espera, o
consumidor brasileiro já começou a comprar a quarta geração
do iPhone.Para mostrar algumas funções do smartphone e
ajudar o leitor a decidir se vale
a pena gastar quase R$ 2 mil
- o VIROU NOTÍCIA elencou
as principais características do
aparelho da Apple.
Dimensões
A diferença física entre o
iPhone 4 e o iPhone 3GS é facilmente perceptível. Ainda que
os aparelhos tenham o mesmo
tamanho de tela, o iPhone 4 tem
as laterais revestidas de aço inoxidável e é mais fino que a versão
anterior do smartphone. Além
da tecnologia Retina, que garante maior resolução à tela.
Câmera com maior resolução
e flash
O celular vem com uma câmera de 5 Mega Pixels com flash
led embutido. Além disso, os
usuários podem fazer vídeos de
alta definição HD (720p).
Conferência no celular
O smartphone da Apple agora conta com uma câmera VGA
(640x480 pixels) logo acima da
tela. Essa câmera permite o uso
do recurso FaceTime do telefone, que nada mais é que um serviço de videoconferência.Apenas

usuários que tenham o iPhone 4
ou a nova linha
de iPods touch e
estejam conectados à internet via
Wi-Fi podem fazer videochamadas. Ou seja, como as chamadas
são feitas pela
internet, nenhum
dos usuários pagam pela ligação.
Preços
Quem quiser
comprar o novo iPhone terá
que desembolsar quase dois
mil reais na versão pré-paga do
aparelho.
Em
média, as operadoras TIM, Oi
e Vivo estão cobrando cerca de
R$ 1.800,00 pelo modelo de 16
GB desbloqueado. Já a versão
de 32 GB está sendo comercializada com preço médio de R$
2.100,00. Vale lembrar que os
preços podem variar caso o usuário queira contratar um plano
pós-pago.
Uma pesquisa realizada pela
revista Exame, mostrou que o
Brasil tem o iPhone mais caro
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Atendemos Crianças e Adultos
MARQUE SEU HORÁRIO

3641.3973 | 9107.9322
Rua Geraldo Teixeira da Costa
Praça do Bairro Bom Jesus - Santa Luzia - MG

do mundo. Com os valores já
convertidos para o real, o estudo
mostra que o país vence Canadá, Hong Kong, Cingapura, República Tcheca, México, Reino
Unido, Espanha, Irlanda, Nova
Zelândia, Noruega, Austrália,
França, Dinamarca e Itália.
O iPhone mais barato é encontrado no Canadá, onde basta desembolsar R$ 1.102,51 pela versão com 16GB. Segundo a Exame, o alto custo pode ser explicado em parte por causa da carga

tributária brasileira. Os dispositivos de telefonia móvel que vêm
de outros países recebem 16% de
taxa de importação, 15% de IPI
(Imposto sobre Produtos Industrializados), 9,25% de contribuição para o PIS (Programa de Integração Social) e o Cofins (Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social), mais cerca
de 18% de ICMS (Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços) – que varia de acordo com
o estado.

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

RTÕES

ACEITAMOS OS CA

Dentes mais brancos e um
sorriso muito mais bonito
Av. Nossa Senhora do Carmo, 587 - Sl 09 - Boa Esperança - Santa Luzia
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GUARDA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA RECEBE
HOMENAGENS NO DIA NACIONAL DA CORPORAÇÃO
Criada a partir de carta de lei Samu”, lembra o GM Ilmar que
datada de 10 de Outubro de 1831. completa. “A gente recebe essa
As Guardas Municipais, GMs, se homenagem como um incentivo
tornaram ao longo do tempo pe- e valorização mesmo. É muito
ças importantes no esquema de importante”, finaliza o GM.
O secretário de Segurança,
segurança pública das cidades.
Pelo fato da instituição ter sido Trânsito e Transporte, Dr. Ricarcriada em 10 de Outubro, estabe- do Ferreira falou sobre o novo
leceu-se a data como dia nacional estatuto da corporação que será
da GM. Para celebrar a importan- votado na câmara em breve, e
te data e valorizar os 64 membros das melhorias conquistadas para
os GMs do muda corporação de
Santa Luzia. O “A gente recebe es- nicípio. “O novo
prefeito Dr. Gil- sa homenagem co- estatuto da Guarmo um incentivo e da está quase fiberto reuniu o
secretariado e os valorização mesmo. nalizado e será
É muito importante” e n c a m i n h a d o
componentes da
a câmara ainda
GM no auditório
do centro administrativo muni- este ano. É importante a gente
cipal para prestar uma singela falar também das melhorias que
homenagem. Os GMs Benilze conquistamos como coletes baAndrade, Emerson Silva, Ilmar lísticos, gel de pimenta e outros
Lúcio e Sidney Oliveira que benefícios. Estamos trabalhando
prestaram os primeiros socorros muito para equipar e melhorar a
ao condutor de um veículo, que Guarda Municipal de Santa Luapós acidente de trânsito pegou zia ainda mais,” disse o secretáfogo, foram lembrados pela Polí- rio.
O prefeito Dr. Gilberto lemcia Militar e homenageados pelo
brou
das dificuldades enfrentaprefeito.
“Foi no carnaval. Estávamos das pela GM no início de 2009
passando pelo local, escutamos e disse que vai investir na corpoum barulho. Quando chegamos ração. “Lembro que no início do
o carro estava pegando fogo e mandato fizemos uma pesquisa
o motorista estava desacordado, e constatamos que o salário da
assim como o motoqueiro. Pres- GM estava defasado. Dentro da
tamos os primeiros socorros, si- nossa realidade conseguimos benalizamos o local e chamamos o nefícios, ainda não é o que vocês

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

merecem, mas o que pudemos
conseguir. Agora o objetivo com
o novo estatuto é aumentar o número de guardas, com remuneração digna para todos”, afirmou
Dr. Gilberto para satisfação dos

GMs. Criada para cumprir um
papel importante junto à comunidade e na preservação dos bens
públicos, a Guarda Municipal de
Santa Luzia foi criada a partir de
decreto de lei em 2008.

gRAFICA bh
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TEMPLO 8 É TAMBÉM GALERIA COMERCIAL
Com apoio da Prefeitura de Sete Lagoas e empresariado local, o Templo 8 inaugura na próxima quinta-feira (21) uma galeria comercial onde os artistas poderão expor seus trabalhos

N

a próxima quinta-feira
(21), a partir das 18h,
Sete Lagoas vai contar
com uma galeria de arte comercial,
um espaço onde artistas locais, da
região, do país e até mesmo de fora
do Brasil poderão expor seus trabalhos com a finalidade de vendê-los.
A iniciativa é da artista plástica
Adriana Drummond, que procurou

a proprietária da galeria de arte
do aeroporto Tancredo Neves, em
Confins, Haydée Muglia, e propôs
uma parceria em Sete Lagoas. O
resultado desse contato foi a reunião de obras de arte de 17 pintores, escultores, gravadores e desenhistas mineiros na inauguração
da primeira exposição da Galeria,
no Templo 8 (Praça Tiradentes,

Academia Stillus

A
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O Templo 8 Galeria de Arte já
nasce com a proposta de catalogar
o trabalho de artistas, para que a
próxima exposição comece a ser
planejada. Os interessados devem
apresentar currículo e portifólio,
contendo fotos das obras de arte,
no próprio Templo 8, de segunda
a sexta-feira de 13h às 19h e aos
sábados de 10h às 15h. Este é também o horário de funcionamento
da própria galeria para visitas.
Amigos do Templo
Para a realização do evento de
inauguração da Galeria, Adriana
Drummond contou com a parceria
da Prefeitura de Sete Lagoas, por
meio da Secretaria de Cultura e
Comunicação e das empresas Felt
Lúmina, Grupo Foco, Oligon e Arte Cor, dentre outras.

US

AC

Ginástica Localizada
Alongamento e Relaxamento
Musculação
Hapkido (Defesa Pessoal)
Taekwondo
Aero Jump
Personal Training

240), que vai durar até o dia 22 de
novembro deste ano.
“Convidei Haydée para fazer
a consultoria de arte e ela reuniu
nomes muito importantes da cena
cultural, o que é maravilhoso para
a cidade e para os artistas locais,
que terão um espaço privilegiado para expor”, afirma Adriana
Drummond. Ainda de acordo com
a artista e empresária, Sete Lagoas
precisa de um local de constante convívio dos artistas. “Sinto a
necessidade de abrir o Templo e
fazer daquele espaço um ponto de
referência não só para artistas, mas
também para decoradores, arquitetos e para o público em geral, um
local para se consumir arte”, explica ela.
Catálogo de artistas

Tel.: (31) 3641-1189 | 9268-7966

A academia Stillus realizará
em Santa Luzia o 1º open
Kick Boxing Muay Tay
no dia 05 de dezembro
no poliesportivo.
Não perca!
Av. Seis, nº 446 - Frimisa - Santa Luzia - MG
( Após a Igreja São José Operário)

Adriana Drummond e Haydée Muglia, Proprietária da Galeria de Arte no
Aeroporto de Confins e Consultora de Arte na Primeira Exposição da
Galeria de Sete Lagoas

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

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

aconteceu?
O JORNAL QUE
PENSA COMO VOCÊ!
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1ª. FEsTA DAs CRIANÇAs DO CVV
CENTRO VIVA VIDA FAZ A ALEGRIA DAs CRIANÇAs
A tarde da sexta-feira, (15), por nós, não vejam o CVV apenas
foi de muita alegria no Centro como um lugar que trata de doenças,
Viva Vida (CVV). A instituição mas também, um lugar alegre e feorganizou a priliz. Queremos que
“Nossa intenção é
meira festa para
elas sintam que
fazer com que as
as crianças que
cuidamos delas
crianças atendidas
lá são atendidas.
por nós, não vejam em todos os moPalhaços, piscina
o CVV apenas como mentos”, disse.
de bolinhas, pin“Agradeço o
um lugar que trata
tura, concurso de
carinho
e atenção
de doenças, mas
desenhos, entre
também, um lugar de todos os funoutras brincadei- alegre e feliz. Que- cionários daqui.
ras fizeram a ale- remos que elas sin- Tudo está muito
gria de mais de 60
tam que cuidamos bem organizado
crianças. Os pais
delas em todos os e feito com caritambém puderam
nho”, afirmou domomentos”
assistir a um filna Ilma Brant, que
me exibido em uma sala prepara- tem um neto atendido pelo Centro
da especialmente para eles.
Viva Vida há mais de um ano.
O evento foi organizado graças a
A servidora do CVV, Nelisa Tódoações de servidores da prefeitura e fani falou da satisfação de poder
da câmara municipal, como relatou a contribuir com a festa e proporcionar
diretora do CVV, Camilla Viana. “É felicidade aos presentes. “É grande
bom saber que temos parceiros que a felicidade de poder levar alegria a
nos ajudam a proporcionar alegria essas crianças que tanto precisam.
a tantas pessoas. Nossa intenção é Uma simples bala que entregamos
fazer com que as crianças atendidas a elas, já causa tamanha felicidade.

Muita alegria e diversão na festa das crianças do CVV
respeite as leis de trânsito.

ofertas
incríveis
By Moto
Fotos ilustrativas. Sujeito a análise de crédito pelo agente financeiro
Itaúcard. Promoção válida até 30/09/2010 ou enquanto durar o estoque.
Honda CG 125 FAN KS 0Km modelo 2010/10, preço à vista R$5.400,00
ou em 48X R$179,55 taxa de 2,05% a.m. e 26,68% a.a. TC não inclusa.
Honda CG 150 FAN ESI 0Km modelo 2010/10 preço à vista R$6.900,00
ou em 48X R$229,00 taxa de 2,20% a.m. e 30,29 a.a. TC não inclusa.

Painel de boas vindas do Centro Viva Vida

Este é meu primeiro ano na prefeitura e já tive essa grande oportunidade.
Espero que seja a primeira de muitas
festas que virão”, afirmou.
A primeira dama do município,
Jane Dorneles, também prestigiou o
evento e enfatizou a alegria da criançada. “É um privilégio muito grande
participar dessa primeira festa que
a prefeitura promove para as crianças. Durante o pouco tempo que
estamos aqui, podemos perceber a
alegria estampada no rosto de cada
uma delas e também dos pais. É bom
proporcionar alegria a essas pessoas
e abençoá-las, nem que seja por um
instante, porque já faz grande diferença em suas vidas, principalmente
em se tratando de crianças que são
nosso futuro. Os homens do amanhã
estão reunidos aqui conosco”.

honda pretendida:
cg 1 2 5 f an ks

honda pretendida:
cg 1 50 fan e s i

parcelas:

parcelas:

4 8 x

2010/10

de apenas r$:

entrada

1 7 9 55
vote

seM

Fotos: CVV

4 8 x

2010/10

de apenas r$:

entrada

2 2 9 00
vote

seM

Crianças se divertiram com os palhaços

Diversão para todas as idades

www.bymoto.com.br
site@bymoto.com.br

santa luzia:
Av. Nossa Senhora do Carmo, 141

FONE: 2138-8555

NOVA

Av. Brasília, 2.451

sãO bENEditO

FONE: 2138-8555
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Foto: Wanderson Carneiro

Foto: Diones

Soraia, Flávia e Érika, Funcionárias do Hospital São Joâo de Deus

Comemorando seus 18 anos o jovem Jonathan
com sua namorada Adriane

Foto: Wanderson Carneiro

Foto: Hector Sandro

Bárbara, e a aniversariante Lizandra, Marcela e
Fernanda

Durante a Festa do Doze, Gleyson Johnny e sua
mãe Dona Ilma

Foto: Wanderson Carneiro

Foto: Wanderson Carneiro

Tom Nascimento

Se a palavra tem poder, os pontos e vírgulas também!
Na edição passada o título da coluna
era uma pergunta e não uma afirmação.
A pergunta era a seguinte:
A primeira impressão é a que fica?
Não sei por que cargas d’água foi
impresso sem o sinal de interrogação. E
isso mudou todo o contexto do que eu
quis dizer.
Peço desculpas aos leitores por esse
erro gravíssimo e à pessoa de Denílson
Martins, um político sério, competente,
comprometido que com seus mais de
20.000 votos fora de Santa Luzia mostrou ter grande representatividade no
estado.
Também acredito em um mundo melhor, em pessoas melhores, no valor das
diferenças e esses são pontos comuns
entre nós. Busco isso através da música
e ele através da Política.
Salve! Denílson Martins.
Que Deus continue o abençoando e
lhe dando força pra cumprir sua missão.
Sou adepto a Arte do Encontro. Nem
todo político é um Falastrão.
Aproveito esse espaço para parabenizar todos os professores.
Todos nós sabemos que eles são fundamentais para nossas vidas, nos passam conhecimentos que levamos para
sempre.
A vocês o meu reconhecimento!
Positividade na Atividade!!!
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

Lucimar e Elisângela, do Salão Teta.

Veraclei Menk e Neylor Cabral
Foto: Wanderson Carneiro

Foto: Wanderson Carneiro

Carlos Eduardo comemorando 1 aninho com seus
pais Luana e Warlei

Professora Bruna e Professor Henderson da
Academia Styllus

R. Presidente AfonsoPena, 40 - Lj 13 - Boa Esperança - Tel.:(31) 3642.5322
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TRADUTOR DE SINAIS
Lei que regulamenta a profissão de tradutor de sinais promove inclusão
Foto: Divulgação

A lei 12.319, de 1º. De setembro
deste ano, regulamentou a profissão
dos tradutores intérpretes da Língua
Brasileira de Sinais (Libras). A formação em nível Médio deve ser realizada por meio de cursos de educação profissional reconhecidos,
cursos de extensão universitários
ou de formação continuada, promovidos por instituições de Ensino
Superior ou de formação credenciadas por secretarias de educação. As
organizações da sociedade civil da
comunidade surda também podem
formar profissionais.
A lei que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais começa a
provocar uma revolução dentro e

fora das salas de aula. As mudanças representam um avanço no ensino que ajuda na inclusão social
dos deficientes auditivos.
Conforme a lei, até o dia 22
de dezembro de 2015, a União,
diretamente ou por intermédio de
credenciadas, será responsável por
começar a promover, anualmente,
exame nacional de capacidade em
tradução e interpretação da Língua
Brasileira de Sinais.
O exame de proficiência deverá
ser realizado por banca examinadora “de amplo conhecimento”,
constituída por docentes surdos,
linguistas, tradutores e intérpretes
de Libras, de instituições de educação superior

PRODUTOS DE LIMPEZA CLANDESTINOS ESTÃO NA MIRA DA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
A Vigilância Sanitária de Santa
Luzia faz um alerta à população a
fim de evitar o consumo indevido
de produtos irregulares e de venda
clandestina, quanto ao uso de produtos de limpeza, sem procedência,
controle de qualidade de produção,
além de registro ou notificação junto à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA).
Atualmente existe um grande número de material de limpeza clandestino apreendido no município.
De acordo com a farmacêutica
Fiscal Sanitário Municipal, Natália
Baeta, esses produtos são prejudiciais à saúde. “Estes produtos podem trazer danos à saúde, pois não
possuem rotulagem e não foram
submetidos a testes e controle de
eficiência de limpeza e desinfecção,
como por exemplo, o hipoclorito de
JC CRIAÇÕES

31 86977118

SERVIS

Detetizadora & Desentupidora

sódio, água sanitária, que é indicado muitas vezes para lavagem de
verduras e legumes”. Algumas embalagens apresentam-se de formas
chamativas com produtos coloridos
sem instruções quanto ao uso e riscos, podendo ocorrer acidentes de
ingestão e intoxicação em crianças.
A Vigilância Sanitária Municipal
está notificando e orientando os estabelecimentos que vendem estes produtos que são passíveis de apreensões e descarte. E conscientiza a população a adquirir somente saneantes
regulares que possuem procedência,
controle de qualidade e registro ou
notificação junto a ANVISA.
“Trabalhamos com o objetivo
de garantir o estrito cumprimento
da legislação vigente e a segurança da população quanto ao uso dos
serviços e produtos ligados a saúde

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.

e bem estar da população”, finaliza
Natália.
Para mais informações sobre co-

mo identificar produtos clandestinos
o telefone da Vigilância Sanitária
Municipal é o 3641-5326
Foto: Divulgação
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NOTA 10

SUCESSO ABSOLUTO

Nota 10
Para todos os professores
e profissionais da educação
de todas as escolas municipais, estaduais, filantrópicas e particulares da cidade.
Dia 15 de outubro é comemorado o “Dia do Professor”, e todos nós sabemos
que a educação é algo de
mais importante na vida do
ser humano. E os profissionais da educação encaram
os desafios e dão o que tem
de melhor para os alunos,
que é o conhecimento.
Parabéns professores e
profissionais da educação!

IX Festa do Doze atraiu centenas de pessoas
Fotos: Hector Sandro

U

ma das festas mais tradicionais da
cidade, a Festa do Doze
completou este ano nove
anos de sucesso absoluto.
Glayson Jones, organizador da festa, disse que
este ano foram entregues
cerca de dois mil brinquedos para a criançada,
todos doados por comerciantes. “A festa esse ano
foi mais um sucesso. Durante os três dias tivemos

Vários briquedos e brincadeiras durante a festa do Doze

NOTA 0
Nota 0
Mais uma vez a nota 0 vai
para a saúde da cidade. Nos
P.A´s a reclamação dos usuários é uma só: faltam médicos! Pessoas ficam aguardando horas e horas pelo
atendimento, e quando são
atendidas reclamam da falta
de educação dos médicos e
dos profissionais que trabalham nos postos de saúde.
Uma cidade que tem um
prefeito que é médico, situações como essas jamais
poderiam acontecer. Dr. Gilberto faça algo pela saúde, a
população espera muito do
senhor, principalmente na
saúde.

aconteceu?
O JORNAL QUE
PENSA COMO VOCÊ!

Criançada se divertiu muito durante a festa

a participação das bandas
S.O.S BRASIL, Grupo Sintonia, Maurício e seus teclados, além de apresentações
de grupos de dança”.
Organizada por moradores do bairro Frimisa para
comemorar o asfaltamento
da rua X e Z, a festa tornouse tradicional , e conta sempre com a participação de
moradores, comerciantes e
bandas de música, além do
apoio da Prefeitura De Santa Luzia.
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EMPREGOS

Mário Marra
Um adeus e não um
“até breve”
O campeonato de 2010 ficou até um pouco parecido com o de 2009, os líderes faziam de tudo para
entregar até que o Flamengo aceitou e se tornou campeão.
A reta final coincide com um espaço maior para o
trabalho com os jogadores. O time que melhor aproveitar e conseguir recuperar mais jogadores do Departamento Médico pode assumir a ponta. O momento é
propício para quem estiver bem - é reta de chegada.
No Atlético, Dorival, com cara de apreensivo, melhorou o ambiente e os resultados chegam aos poucos.
É cedo ainda e o caminho reserva desafios enormes, mas o que parecia ser impossível se mostrou perfeitamente aceitável.
Técnico- Quando um time contrata Vanderley Luxemburgo é certo que aposta em um passado cheio
de títulos e glórias. No entanto, o passado não entra
em campo e a exigência deve ser máxima. O currículo do treinador só vale para ele ser bem remunerado.
Acreditar que de uma hora para outra o papo fácil vá
resolver o jogo e fazer gols é um erro
Cruzeiro- O campeonato se tornou muito parecido
com o do ano passado, quando os líderes entregavam
pontos para os adversários e ninguém parecia ter forças para levantar a taça. O Cruzeiro está na briga!
Calendário- Essa semana já marca o fim dos jogos
de meio e final de semana. Cuca terá a oportunidade de descansar a equipe e de trabalhar, com tempo
maior, detalhes e situações de jogo. A recuperação clínica e física de jogadores pode oferecer aos treinador
mais variações para jogos decisivos da reta final da
competição

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

VAGAs DIsPONíVEIs NO
sINE sANTA LUZIA
PEDREIRO
AJUDANTE DE PEDREIRO
REPRESENTANTE COMERCIAL
COZINHEIRA
INSTRUTORA DE AUTO ESCOLA
OPERADOR DE TELEMARKETING
OPERADOR DE EMPILHADEIRA
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
REPOSITOR
TORNEIRO MECÂNICO

AUXILIAR DE LIMPEZA (Portador
necessidade especial )
AJUDANTE DE SERRALHEIRO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
REPOSITOR DE MERCADORIAS
ATENDENTE VENDEDORA
AUXILIAR DE PRODUÇAO PNE
VENDEDOR EXTERNO
VENDEDORA DE TECIDOS
VENDEDOR (ÓTICA)

COMPARECER COM DOCUMENTOS À RUA GERALDO TEIXEIRA DA
COSTA 2149 PRÓXIMO AV BRASÍLIA.

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

www.jornalvirounoticia.com.br
Owww.jornalvirounoticia.com.br
jORNAL
QUE PENsA COMO VOCÊ

