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Virou Notícia,
Um ano com você!

PROPAGANDA NO VIROU NOTÍCIA FAZ A DIFERENÇA!

Grupo de Pagode

Contatos:
(31) 8733-1974

 rodrigocarlos@grupokentrenos.com.br

WWW.TWITTER.COM/VIROUNOTICIA

SIGA-NOS NO TWITER

4100 - Santa Luzia via Kennedy / BH

Dias Úteis

01:15 03:15 04:00 04:20 04:40 05:00 05:10 05:20 05:30 05:40

05:50 06:00 06:01 06:15 06:30 06:31 06:45 07:00 07:20 07:40

08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40

13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30

16:45 17:00 17:15 17:30 17:50 18:10 18:30 19:00 19:30 20:00

20:30 21:00 21:30 22:15 23:00 23:55

Os horários circulados referem-se às partidas da Rua do Comércio

O horário grifado encerra viagem no Centro/BH

O horário de 05:20 h atende FACSAL sentido BH/Kennedy

Atendimento FACSAL - sentido Kennedy/BH: 10:40Ê -Ê 22:15

Horário 17:20 partida do Centro de BH - Atendimento FACSAL

Sábado

01:00 03:00 04:15 04:45 05:10 05:30 05:50 06:10 06:30 06:50

07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:55 09:20 09:45 10:10 10:35

11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:45

15:10 15:35 16:00 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:30 19:00

19:30 20:15 21:00 21:45 22:30 23:20

Domingo

01:00 02:00 03:00 04:00 04:45 05:15 05:45 06:15 06:45 07:15

07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15

17:45 18:10 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00

22:40 23:20

Vigência  23/09/2009

QUADRO DE HORÁRIOS

VALE TRANSPORTE - Adquira seu CARTÃO ÓTIMO CIDADÃO
Rua Dona Elisa Moreira, 15 Centro - Santa Luzia (Luzitur)

Informações: 3516-6000 - www.otimooline.com.br

O fi lho mais novo de Santa Luzia completa 
seu primeiro ano.

Durante esses primeiros dozes meses, ele 
cresceu, perguntou, perguntou e perguntou...

Estampou em suas edições a notícia como 
ela é. Agradou alguns, outros nem tanto, mas 
cumpriu à risca o seu papel: o de informar!

Aos poucos, o recém nascido deu seus pri-
meiros passos, e quando assustou, já estava 
por toda parte da cidade. Da Rua Direita à Rua 
do Comércio, da Avenida Brasília à praçinha 
da Savassi, no Palmital. Além de ultrapassar 
as fronteiras de sua cidade natal e ganhar o 
mundo com sua versão eletrônica. Ele literal-
mente “Virou Notícia”.

E a cada dia que passa a responsabilidade 
só aumenta, agradecemos em primeiro lugar 
a DEUS, e pedimos para que ELE continue 
nos iluminando e mostrando o caminho cor-
reto. Jamais poderíamos esquecer de vocês, 
leitores, razão maior da existência do jornal, 
e claro, um agradecimento mais do que espe-
cial aos colaboradores, diagramadores, colu-
nistas, equipe de distribuição, e aos parceiros, 
que apostaram certo ao associar suas marcas 
ao jornal.

Respeito, compromisso, responsabilidade, 
qualidade e transparência, marcas registradas 
do VIROU NOTÍCIA, o jornal que pensa co-
mo você!

VIROU NOTÍCIA
O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

(31) 8794.9936
(31) 9142.4420

LIGUE E ANUNCIE!
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Mesmo com redução no Liraa,  
que é o levantamento de índice de in-
festação rápido do aedes aegypti, rea-
lizado em Outubro que mostrou uma 
queda de 1% para 0,6% de infestação, 
Santa Luzia está 
entre os 20 municí-
pios do Estado que 
foram priorizados 
pela força tarefa. 
Por isso recebeu 
homens do exérci-
to que auxiliaram os agentes de saúde 
no combate aos focos do mosquito da 
dengue.

 “Os bairros Morada do Rio, Cris-
tina e Nossa Senhora das Graças fo-
ram os que apresentaram o maior 
número de infestação em 2009. Por 
isso montamos um ponto de apoio no 

posto de saúde do 
Morada do Rio pa-
ra os 40 homens do 
exército que estão 
trabalhando no mu-
nicípio”, afirmou 
Aloysio Nogueira, 

responsável pelo setor de vigilância 
em saúde, da prefeitura.

O prefeito Gilberto Dorneles 
falou da im-
portância da 
conscientização 
da população 
no combate ao 
mosquito. “Sa-
bemos que 80% 
do foco da den-
gue está dentro 
das casas. Por-
tanto ações sim-

ples, como olhar o vaso de planta, 
retirar pneus e latas do quintal é es-
sencial para combatermos o mosqui-
to da dengue”. Dorneles disse ainda 
sobre a mobilização da prefeitura na 
guerra contra o mosquito. “Estamos 
empenhados nessa guerra, várias se-
cretarias estão mobilizadas no com-
bate, além disso, nas igrejas, inde-
pendentemente da religião, haverá 
também uma mobilização, nos sen-
tido de informar e orientar os fiéis, 
nessa luta contra a dengue em Santa 
Luzia”, afirmou.

A NOVA CARA DA SAÚDE – 
Durante a mobilização que aconteceu 
no último final de semana na praça da 
Juventude, no Conjunto Cristina, on-
de a população trocou pneus, latas e 
garrafas pet por lápis, caderno e bor-
racha, o prefeito de Santa Luzia en-
tregou aos agentes de saúde os novos 
uniformes e kit´s, que contam inclu-
sive, com protetor solar. A prefeitura 
também  apresentou à população, os 
novos veículos que serão usados pe-
la secretaria de saúde, incluindo seis 
novas ambulâncias. 

AGoRA é GUERRA! 
sAntA lUzIA contRA A dEnGUE

Nova frota de veículos que serão utilizados pela secre-
taria de saúde

Parte da equipe de saúde mobilizada para combater a dengue

“Estamos empenha-
dos nesta guerra. 
Várias secretarias 
estão mobilizadas-
para o combate”

CIDADE

Fotos: Wanderson Carneiro
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Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dez, 
deu início à reunião do conselho, na sede da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, à Rua do Serro, nº. 403, 
Centro Histórico, às 8:30 h. Maria Goretti agradeceu a 
presença de todos e iniciou a reunião com a leitura da 
ata da última reunião. Após a leitura Goretti deu o retorno 
sobre a conversa com o Prefeito a respeito da transferência 
das Bibliotecas Públicas Municipais que serão transferidas 
para a Cultura. Além disso, montar o Arquivo Público 
dentro de uma das Bibliotecas. Goretti informou que foram 
cadastrados projetos no Programa de Governo Mais Cultura 
referentes aos Agentes de Leitura, Espaço Mais Cultura e 
Modernização de Bibliotecas. Goretti informou que foram 
enviados e protocolados os últimos documentos da Diligência 
do IPHAN para o Projeto do Teatro para análise fi nal e 
aprovação. Goretti comentou que também foi protocolado 
no Gabinete da Prefeitura o ofício do Conselho referente à 
última reunião a respeito da desapropriação do terreno ao lado 
da Delegacia, à Rua Floriano Peixoto, local da antiga Capela 
de Sant’Ana. Outro retorno referente à reunião de abril foi 
sobre os orçamentos para a restauração da Imagem de Nossa 
Senhora de Lourdes que ainda aguarda 03 (três) orçamentos 
para o início da restauração. Iniciando a pauta do dia, Goretti 
comunica sobre a importância de se fazer Registros de Bens 
Imateriais, tanto pela importância para a cultura municipal 
como para a pontuação do ICMS Cultural. No momento 
Goretti explicou que os conselheiros deverão escolher um 
bem imaterial para ser feito o registro. Foram dadas sugestões 
por todos e fi cou defi nido que Daniele enviaria uma relação 
desses bens para votação dos conselheiros. Goretti comentou 
sobre o sucesso do encontro das Guardas de Congado, 
onde 24 (vinte e quatro) destas se reuniram no CAIC com 
a organização da Guarda de Congado de São Benedito. O 
conselheiro Álvaro sugere que as atividades e eventos sejam 
informados com antecedência aos conselheiros e Ítalo sugere 
que a própria Secretaria faça os registros videográfi cos 
das manifestações e eventos culturais que acontecem para 
documento e registro interno e posterior divulgação para 
conhecimento dos luzienses. Alguns conselheiros sugerem a 
solicitação, através de ofício ao Prefeito, de contratação de 
funcionário ou estagiário que possa fazer o levantamento 
e cadastro mais detalhado das Bandas, Corais, e demais 
manifestações culturais. Goretti relatou sobre a 8ª Semana 
de Museus que aconteceu em Santa Luzia com apresentação 
de peças de teatro com textos de Carlos Henrique Rangel 
do IEPHA/MG e que foram emocionantes e um sucesso. A 
conselheira Kátia, Diretora da Escola Modestino Gonçalves, 
sugeriu que se fi zessem apresentações destas peças nas 
escolas. Goretti aproveitou para comunicar sobre o Inverno 
com Arte em Santa Luzia, com o Festival de Teatro, com 
várias apresentações e mesas redondas onde haverá uma 
apresentação de uma peça teatral de atores do Bairro Bom 
Destino. Daniele falou sobre o desenvolvimento da Cartilha 
e Iria sugeriu que desenvolvesse a parte das perguntas e 
respostas e ítalo sugeriu que se fi zesse uma pesquisa de campo 
com questionário para saber as maiores dúvidas e demandas. 
Algumas sugestões foram dadas pelos conselheiros e dentre 
elas a criação de um “Diário Ofi cial” do município. Álvaro 
solicita, também, uma relação como o nome dos Secretários e 
respectivas Secretarias, funções e relação das pessoas a quem 
procurar. O conselho solicita ofício para o Prefeito para que 
haja uma fi scalização no Núcleo Histórico e entorno e nas 
edifi cações de preservação rigorosa pelo menos uma vez por 
semana, para auxiliar no controle de obras e ações irregulares. 
Outra solicitação é pedir para que seja alterado para mão 
única o trânsito da Rua Cônego Rocha Franco no Centro 
Histórico. Para a próxima reunião, os conselheiros sugeriram 
que estivesse constando na pauta a presença do Secretário 
de Trânsito para defi nir a situação sobre o desvio do trânsito 
pesado e demais alterações cabíveis, assim como, a presença 
do responsável pela fi scalização de posturas. Os conselheiros 
sugeriram que as próximas reuniões sejam feitas nas últimas 
terças ou sextas-feiras do mês. Nada mais havendo a tratar a 
presidente, Maria Goretti, encerrou a reunião determinando 
a lavratura desta ata, que após lida e achada conforme, vai 
assinada pelos conselheiros.

 (*Cópia da ata lavrada no livro, conforme original).

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL E NATURAL DE SANTA LUZIA

Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dez, deu 
início à reunião do conselho, na sede da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo, à Rua do Serro, nº. 403, Centro Histórico, 
às 8:30h. Maria Goretti agradeceu a presença de todos e 
iniciou a reunião com a leitura da ata da última reunião. Após 
a leitura Goretti falou da necessidade de se criar um arquivo 
Público Municipal e da transferência de responsabilidade 
das Bibliotecas Públicas para a Cultura, com a intenção de 
melhor manutenção através de verba federal disponibilizada 
para a modernização de bibliotecas. Esse repasse só será feito 
se as bibliotecas estiverem sob a responsabilidade da Cultura 
do Município. Goretti informou sobre a reunião ocorrida em 
Brasília, no Ministério da Cultura, e sobre ações que têm a 
possibilidade de serem instaladas de imediato no Município 
como o Cine Mais Cultura e os Agentes de Leitura, projetos 
do Programa MAIS CULTURA. Explicou também como 
funciona o Vale Cultura. Daniele explicou sobre a elaboração 
da Cartilha que se encontra em seu estágio fi nal de redação. 
Esta Cartilha está contemplada no Plano de Ação para o ano 
de 2010 em cumprimento às exigências do ICMS Cultural. 
Alguns conselheiros solicitaram a minuta para auxiliarem na 
revisão e formatação do texto fi nal. Goretti falou sobre a área 
onde se localiza o alicerce da Capela de Sant’Ana, a primeira 
capela de Santa Luzia e que está sendo mau utilizada, 
correndo o risco de destruir os vestígios ainda existentes. O 
conselho aprovou, por unanimidade dos presentes, que esta 
área necessita ser desapropriada pela importância histórica, 
cultural, turística e arqueológica do município. Após a 
aprovação, elaborou-se um ofício para o Prefeito de Santa 
Luzia, solicitando esta desapropriação que foi assinado pelos 
conselheiros presentes. Goretti informou sobre o ruim estado 
de conservação da Imagem de Nossa Senhora de Lourdes 
do Mosteiro de Macaúbas. Informou que já foram feitos 
orçamentos para a restauração. Há uma programação de 
restauro de imagens que está sendo cumprida e o conselho, por 
unanimidade dos presentes solicitou a restauração e autorizou 
que seja antecipada às outras programadas. Goretti comunica 
sobre os eventos culturais que foram realizados desde janeiro 
de 2010, incluindo a apresentação da MUSICOOP na Igreja 
de Nossa Senhora do Rosário, no Centro Histórico. Nada 
mais havendo a tratar a presidente, Maria Goretti, encerrou 
a reunião determinando a lavratura desta ata, que após lida e 
achada conforme, vai assinada pelos conselheiros.
(*Cópia da ata lavrada no livro, conforme original).

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL E NATURAL DE SANTA LUZIA

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dez, 
deu início à reunião do conselho, na sede da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo, à Rua do Serro, nº. 403, 
Centro Histórico, às 8:30 h. Daniele agradeceu a presença 
de todos e justifi cou a ausência da presidente do Conselho, 
Maria Goretti, e deu inicio com a leitura da ata da última 
reunião. Após a leitura Daniele informou aos conselheiros 
sobre a divulgação do IEPHA/MG da pontuação do ICMS 
Cultural e o município de Santa Luzia recebeu a pontuação 
de 26,05 pontos fi cando entre os 10 municípios mais 
pontuados. Daniele lembrou que o conselho aprovou as 
metas de aplicação do repasse do ICMS para 2010 sendo 
uma delas a cartilha de Preservação do Patrimônio para 
Bens Imóveis que continua sendo elaborada. Continuando 
a reunião os conselheiros discutiram sobre o bem imaterial 
que deveria ser escolhido. Obtiveram votos diversos e os 
conselheiros sugeriram que se fi zessem uma pesquisa mais 
apurada de todos os bens votados com relação à demanda, 
funcionamento, preservação, sustentabilidade social e 
econômica do bem, como pode ser trabalhada a questão 
do turismo, além do interesse de determinada comunidade 
em aceitar o registro. Foi pensado: nas panelas de barro 
de pinhões, nas amêndoas, nos doces de D. Gema, nas 
manifestações religiosas como a Festa do Divino e Semana 
Santa, nos Grupos de Guarda de Congado e Folia de Reis 
para serem pesquisados. Os conselheiros levantaram a 
hipótese de ampliar a divulgação e incentivar quem produz 
criando normas mais específi cas para os bens imateriais. 
Alguns conselheiros mostraram a preferência pelo registro 
do modo de fazer e não de manifestação cultural para não 
se tornar questão religiosa. Os conselheiros discutiram 
sobre a importância da catalogação dos bens imateriais com 
o auxílio das associações de bairro e em como incentivar 
a legalização e criação de associações de corais, bandas e 
outras manifestações culturais para possibilitar geração e 
investimentos de recursos. Para a próxima reunião fi cou 
estabelecido que será realizado o estudo de viabilidades 
dos bens imateriais citados, com levantamentos sobre o 
barro e em relação às exigências da vigilância sanitária para 
alguns casos.Nada mais havendo a tratar a vice-presidente, 
Daniele, encerrou a reunião determinando a lavratura desta 
ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos 
conselheiros.
(*Cópia da ata lavrada no livro, conforme original).

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL E NATURAL DE SANTA LUZIA

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:
2AREIA: R$ 60,00 M

BRITA: 2R$ 60,00 M
PEDRA: 2R$ 70,00 M

FORMAS DE 
FINANCIAMENTO

JC CRIAÇÕES

31 3351 3015

RUA E, 31 - DUQUEZA I - SANTA LUZIA

ANUNCIE  
(31) 8794-9936
(31) 9142-4420 Limpeza de estofados em geral

Impermeabilização de estofados
Armários planejados e embutidos
Montagem e desmontagem de móveis

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

3642.1199 | 9869.3260
8855.1506 | 9897.9663

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

GERAL
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Sua nova opção em SuprimentoS induStriaiS
Super 

promoção

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

a viSta

Bantam 250 
SerraLHeiro

(31) 3641-0003r$ 380,00

Foi-se o tempo em que ter uma 
linha de telefone em casa era luxo. 
Antigamente, esperava-se até dois 
anos para adquirir a tão sonhada 
linha. E os telefones eram declara-
dos como patrimônio no Imposto 
de Renda.

O tempo passou e com ele a 
privatização, que neste caso foi 

benéfica. A Agência Nacional de 
Telecomunicações - Anatel divul-
gou uma pesquisa que aponta que 
o país tem 194.439.250 linhas de 
celular, o que dá 100,44 aparelhos 
para cada 100 habitantes.

A agência afirmou ainda em seu 
último relatório, divulgado mês 
passado, que o Distrito Federal, 
São Paulo, Mato Grosso do Sul, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Goiás, Mato Grosso, Santa Ca-
tarina, Rondônia, Espírito Santo, 
Pernambuco e Paraná já haviam 
superado a marca de uma linha de 
celular por habitante.

O levantamento mostrou que o 
estado com maior número de ce-
lulares por habitante foi o Distrito 
Federal, com 1,7 aparelhos por ha-
bitante. Já o estado com a menor 
quantidade de celulares é o Mara-
nhão, com um aparelho para cada 
dois habitantes.

Desta maneira o Brasil se torna 
o quinto país com o maior número 
de linhas habilitadas 
no mundo, ultrapas-
sando a Indonésia 
e atrás somente da 
Rússia, EUA, Índia 
e China. Os núme-
ros mostram que 
até o momento 20,4 
milhões de novas 
linhas foram ativa-
das em 2010, e que 
o mercado vem, em 

média, registrando taxas de cresci-
mento de 10% ao mês.

bRAsIl tEm mAIs dE Um cElUlAR PoR HAbItAntE
no PAís são QUAsE 195 mIlHõEs dE APARElHos

Foto: Divulgação

GERAL
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PRODUTOs DE LIMPEZA 
CLANDEsTINOs NA 

MIRA DA VIGILÂNCIA 
sANITÁRIA MUNICIPAL
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CONFIRA As VAGAs 
DE EMPREGO DO sINE 

sANTA LUZIA

CENTRO VIVA VIDA REALIZA 1º FEsTA DAs CRIANÇAs

CARTEIRA AssINADA
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O adeus a 

Camilo Teixeira 

da Costa

Faleceu aos 85 anos na última quinta-fei-

ra, 26, em Belo Horizonte, vítima de falên-

cia múltipla dos órgãos, o luziense Camilo 

Teixeira da Costa. Página 03

Páginas 6 e 7

Página 8

Página 11

Exclusivo!
Prefeito faz balanço de seu 

primeiro ano de mandato

Página 9

Confira a tabela do IPVA 2010

RODAP renova 

frota de ônibus

O que fazer com 

seu 13º salário?

Relaxamento

Celagem Térmica

Hidratação

Tratamento Capilar

Escova Prograssiva

Hidratação térmica

Manicure e Pedicure

Rua Boa Vista, 961, Bairro Bela Vista (Em frente ao campo do Santa Cruz)

Salão Paula Seibert

Agende seu Horário: 3642.6391

Gosto do jornal. Gos-
tei principalmente da 

cobertura sobre o cen-
tenário da Paróquia São 

JoãoBatista. O material do 
jornal é muito bom.

Parabéns!
Teresa Giovannini

O Grupo K ENTRE NÓS dese-
ja ao jornal VIROU NOTÍCIA 

muitos anos de publicação!!!!E 
parabeniza o Jornal pela impar-

cialidade e serviços prestados à 
comunidade divulgado a cultura e 

os talentos de Minas!!
 
O 35º Batalhão da Po-
lícia Militar parabeniza 
o jornal VIROU NOTÍ-
CIA pelo seu primeiro 
ano de existência. Temos 
que agradecer a sua fun-
damental importância 
ao levar informação e 

educação ao público luziense, ocupan-
do cada vez mais o seu espaço com 
responsabilidade e isenção, propagan-
do as boas causas e divulgando princí-
pios e idéias.
Adeli Silvio Luiz, Ten Cel PM -Co-
mandante do 35º BPM

A 100ª Subseção da OAB/MG vem 
congratular-se com o jornal VIROU 
NOTÍCIA pelo primeiro ano de sua 
existência, o qual se vê marcado pelos 
excelentes serviços de 
informação prestados 
à comunidade luzien-
se. É de se registrar a 
excelência do trabalho 
jornalístico desenvolvi-
do, levando ao conhe-
cimento dos munícipes 
os acontecimentos e fa-
tos dignos de nota, com 
a necessária sobrieda-
de, serenidade e honestidade que deve 
sempre permear as reportagens jorna-
lísticas.

Parabéns ao Jornal Virou Notícia pelo 
seu primeiro aniversário. Jornalismo 
sério que vem conquistando os leitores 
luzienses.
O Jornal Virou Noticia é presença ga-
rantida em nossas casas, e sempre esta-
mos por dentro dos acontecimentos de 
nossa cidade, mesmo quando estamos 
na estrada.  
Matheus e Giovani

dupla sertaneja

PARABÉNS PRA VOCÊ, 
NESTA DATA QUERIDA!
Ao depararmos com cada tira-

SANTA LUZIA RECEBE R$1,5 MILHÃO 

PARA MELHORIA DAS RUAS DA CIDADEVÔLEI DE SANTA LUZIA FATURA 2 

TORNEIOS EM 2 SEMANASCONFIRA OS GRUPOS 
DA COPA DO MUNDO 

DE 2010
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FESTA DE SANTA LUZIA
FÉ E DEVOÇÃOMilhares de fi éis lotam ruas 

do Centro Histórico em tradi-

cional romaria para agradecer 

e pedir proteção.

VEM AÍ O PISCINÃO DO CRISTINA

ACESSIBILIDADEO DRAMA DE QUEM VIVE SOBRE DUAS RODAS

Alimentação

 Atividade física 

Procedimentos 
estéticos 

www.jornalvirounoticia.com.br
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Página 9
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FORÇA FEMININA

Página 05
MULHERES DA PAZ ATUAM COMO “OLHEIRAS “ DO BEM EM SANTA LUZIA

ECONOMIA 
BOAS EXPECTATIVAS PARA 
O MUNICÍPIO EM 2010

CUIDADO!
ESTUDOS COMPROVAM 
QUE OBESIDADE AUMENTA 
RISCO DE CÂNCER

VEM AÍ O CAMPEONATO MINEIRO
GALO  APOSTA NO  TREINADOR 
RAPOSA NO ENTROSAMENTO

Página 12

EM FORMA NO VERÃO

Trio infAlível
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SANTA LUZIA TERÁ UM DOS 
MELHORES AUTÓDROMOS DO ESTADO

FÓRMULA TRUCK E STOCK CAR JÁ ESTÃO CONFIRMADAS PARA 2011

FESTIVAL GASTRONÔMICO ‘BOTECO EM CENA’ MOVIMENTA BARES E RESTAURANTES DA CIDADE.
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Foto: Gustavo Mendicino

Rua Conde Santa Marinha, 400 - BH/MG

Contatos: (31) 3025.3333
vendas@graficabh.com.br
www.graf icabh.com.br

Investindo sempre no aumento de 
sua capacidade de produção para 
oferecer um atendimento ágil, 
qualidade e preços competitivos.
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HORÁRIOS DE ÔNIBUS

Em caDa EDIçãO cONfIRa O qUaDRO DE HORÁRIO 

DaS lINHaS DE ÔNIBUS DE SaNta lUzIa

ÚltIma cHaNcE

cONtRIBUINtES Em DÉBItO 

cOm O mUNIcÍPIO tERãO 

atÉ aGOStO PaRa qUItaR 

DÍVIDaS cOm DEScONtOS 

ESPEcIaIS

INaUGURaDO 

SINE Em 

SaNta lUzIa

fUtEBOl

REajUStE DE 7,7% 

DOS aPOSENtaDOS 

SERÁ PaGO Em 

aGOStO

UNIDaDE IRÁ atENDER cERca 

DE 1200 PESSOaS POR mêS

fIfa aDmItE 

USO DE 

tEcNOlOGIa 

NO fUtEBOl

SaIU O camPEãO  

DO camPEONatO 

DaS INDÚStRIaS
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BRASIL REGISTRA CRIAÇÃO 
DE 657 MIL EMPREGOS

RECORDE

NOVA 
CARTEIRA DE 
IDENTIDADE 
COMEÇA A 
SER EMITIDA EM OUTUBRO

Página 10

Página 2

HORÁRIOS DE ÔNIBUS
Em cada edição confira o quadro de horário das 

linhas de ônibus de Santa Luzia

PREFEITURA DOA TERRENO 
PARA A PMMG

ESTUDO APONTA 
DADOS POSITIVOS 

SOBRE SEGURANÇA 
EM MINAS GERAIS

CRATERA ‘ENGOLE’ CAMINHÃO NA 
AVENIDA RAUL TEIXEIRA DA COSTA

FLAGRANTE

Página 4
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LEI ANTIFUMO 
COMEÇA A 

VIGORAR EM 
MINAS

Página 10
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Página 11

Página 12
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ESCOLA MUNICIPAL 
SANTA LUZIA 

COMPLETA 80 ANOS

JOVENS SÃO O FOCO DA 
3ª ETAPA DE VACINAÇÃO 

CONTRA INFLUENZA A (H1N1)

CONTRIBUINTES 
TÊM ATÉ O 

DIA 31 PARA 
PRESTAR AS 

CONTAS COM O 
LEÃO

IMPOSTO DE RENDA 2010  

Página 2

HORÁRIOS DE ÔNIBUS
Em cada edição confira o quadro de horário das 

linhas de ônibus de Santa Luzia

CONFIRA A TABELA DO 2º 
TURNO DO CAMPEONATO 

BRASILEIRO 2010

Foto: ASCOM - PMSL
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Foto: Divulgação

A PARTIR DE 
JUNHO AVENIDA 
BRASÍLIA TERÁ 

ESTACIONAMENTO 
ROTATIVO
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A HORA E A VEZ DE SANTA LUZIA

CIDADE PODERÁ TER, PELA PRIMEIRA VEZ,  
SEUS REPRESENTANTES LEGÍTIMOS NA 
CÂMARA E NA ASSEMBLEIA
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Foto: Divulgação

CAI O NÚMERO DE 
HOMICÍDIOS NA CIDADE

DEFICIENTES 
FÍSICOS DE 

SANTA LUZIA 
GANHAM 

PASSE LIVRE

Foto: Divulgação

Página 11

AcontEcEU? VIRoU notícIA!
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CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, CAC, VAI FACILITAR PARA QUEM 

PRECISA DO SERVIÇO DA RECEITA FEDERAL NO MUNICÍPIO

Página 2

HORÁRIOS DE ÔNIBUS

Em cada edição confira o quadro de horário das 

linhas de ônibus de Santa Luzia

SEPARAÇÃO A JATO

NOVA LEI AGILIZA 

DIVÓRCIO Página 4

Página 11

Página 10APAE INAUGURA CLÍNICA 

DE ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO

SAIU A TABELA 

DO CAMPEONATO 

VETERANO 2010

INAUGURADO EM 

SANTA LUZIA O 

PRIMEIRO CAC 

AVANÇADO DE 

MINAS GERAIS

TERMINA EXCLUSIVIDADE 

DAS MÁQUINAS DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

Página 3
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Foto: ASCOM - PMSL
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cRIMINALIDADE 

cONTINUA cAINDO EM 

SANTA LUzIA

cAI ÍNDIcE DE 

INFESTAçÃO PELO 

MOSqUITO DA DENgUE 

EM SANTA LUzIA

Página 10

BRASIL ELEgE A PRIMEIRA MULHER 

PRESIDENTE DA REPÚBLIcA

MINEIRA REcEBEU MAIS DE 55 MILHÕES DE vOTOS

Foto: Divulgação
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ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMEÇAM A 
RECEBER OS KITS DE MATERIAL ESCOLAR E UNIFORME

35 º BATALHÃO DA PMMG TEM NOVO COMANDANTE
Página 3

Página 5

CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUMPRÉDIO SERÁ O 3º MAIOR NO ESTADO

Página 9

Página 4

PREFEITURA IMPLANTA PROJETO PILOTO PARA IDENTIFICAR FAMÍLIAS QUE MORAM EM ÁREA DE RISCO

IBGE ABRE VAGAS EM SANTA LUZIA. SALÁRIOS PODEM CHEGAR A R$ 1.200,00
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HORÁRIOS DE ÔNIBUS

Em cada edição confira o quadro de horário das 

linhas de ônibus de Santa Luzia

vAI COmEçAR 
A COPA DO 

mUNDO 2010
Seleção Brasileira estreia dia 15 contra 

a Coréia do Norte

IgREJA 
QUADRANgULAR 

Em FESTA

SEgURANçA
Pmmg LANçA PROJETO 

DE REDE DE vIZINHOS 

PROTEgIDOS

Páginas 6 e 7

PROgRAmA  ‘RUAS 

NOvAS’ AvANçA POR 

TODA A CIDADE 

“
“TRANSPORTE COLETIvO 

mUNICÍPIO NOTIFICA RODAP
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APAE NA PASSARELA

MODA COM ARTE E DIGNIDADE

Página 3

TRABALHADORES VÃO 
RECEBER O SEGURO 

DESEMPREGO MAIS RÁPIDO

PREFEITURA INAUGURA 
UNIDADE DISTRITAL DE 
SAÚDE NO BOM JESUS
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HORÁRIOS DE ÔNIBUS

Em cada edição confira o quadro de horário das 

linhas de ônibus de Santa Luzia

Página 10

Página 12

Página 10

CONHEÇA OS CANDIDATOS DA 

CIDADE QUE IRÃO DISPUTAR 

VAGAS NA 

ASSEMBLEIA E NA 

CÂMARA FEDERAL
Páginas 6 e 7

SANTA LUZIA 

INAUGURA PISTA E 

REALIZA 1ª COPA DE 

BICICROSS

MAIS DE DOIS MIL DOMICíLIOS DOS BAIRROS 

CRISTINA E PALMITAL SERÃO BENEFICIADOS COM 

ESCRITURA E REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS

HABITAÇÃO

CONFIRA AS 

VAGAS DE 

EMPREGO DO 

SINE SANTA LUZIA

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Foto: Wanderson Carneiro

CIDADE
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educação ao público luziense, ocupan-
do cada vez mais o seu espaço com 
responsabilidade e isenção, propagan-
do as boas causas e divulgando princí-
pios e idéias.
Adeli Silvio Luiz, Ten Cel PM -Co-
mandante do 35º BPM

A 100ª Subseção da OAB/MG vem 
congratular-se com o jornal VIROU 
NOTÍCIA pelo primeiro ano de sua 
existência, o qual se vê marcado pelos 
excelentes serviços de 
informação prestados 
à comunidade luzien-
se. É de se registrar a 
excelência do trabalho 
jornalístico desenvolvi-
do, levando ao conhe-
cimento dos munícipes 
os acontecimentos e fa-
tos dignos de nota, com 
a necessária sobrieda-
de, serenidade e honestidade que deve 
sempre permear as reportagens jorna-
lísticas.

Parabéns ao Jornal Virou Notícia pelo 
seu primeiro aniversário. Jornalismo 
sério que vem conquistando os leitores 
luzienses.
O Jornal Virou Noticia é presença ga-
rantida em nossas casas, e sempre esta-
mos por dentro dos acontecimentos de 
nossa cidade, mesmo quando estamos 
na estrada.  
Matheus e Giovani

dupla sertaneja

PARABÉNS PRA VOCÊ, 
NESTA DATA QUERIDA!
Ao depararmos com cada tira-

gem do Jornal Virou Notícia, percebe-
mos o quanto os leitores são valoriza-
dos com a qualidade apresentada não 
só das matérias e fotos, mas, principal-
mente, pela qualidade do material, ou 
seja, o papel.
Tudo bem dividido com uma aborda-
gem imparcial, sem tendências para 
qualquer lado, seja política, racial, re-
ligiosa e esportiva. O que tem de ser 
publicado é publicado!
Em tudo dêem graças porque esta é 

a vontade de Deus, 
assim diz a Bíblia 
em 1Tessalonicen-
ses 5:18.
Parabéns à toda 
equipe Virou Notí-
cia!
Que Deus continue 
os abençoando!
Prof. Ronney de 
Paula

Escola de Futebol Hora Bolas
Santa Luzia/MG

Nos dias atuais, criar e sustentar um 
veículo de comunicação que pensa co-
mo a maioria  e se preocupar com a 
sincera opinião do povo, torna-se um 
desafio de coragem.
 É assim que felizmente se dá com o 
Jornal Virou Notícia, que despontou 
em nossa cidade me chamando a aten-
ção com o seu inovador Slogan “ O 
Jornal que pensa como você”!
Afirmo isso, não só como cidadão Lu-
ziense que pela história me faço consi-
derar, mas também como empresário e 
como político.
Creio nas soluções da aproximação, 
do entendimento, da amizade, da 

fala, e principalmente da 
comunicação técnica pro-
fissional, que pode usar mais 
de seus recursos para nos 
aproximar como seres huma-
nos, dia a dia, através do que 
acontece em nosso “mundo”, 
transformando assim, a vida 
de toda uma comunidade em 
benéfica notícia. Parabéns ao Sr. 
Wanderson Carneiro, que através 
da ideologia de seu jornal, alimen-
tou em mim e creio que em toda a 
comunidade, esta esperança de vi-
vermos novos dias, onde alguém 
se importa realmente com o que o 
outro pensa.
Obrigado pela oportunidade e um 
abraço a todo o povo Luziense que 
com certeza, compartilha comigo 
este sentimento de voltar a ser 
contado como cidadão perso-
nalizado.
Carlos Alberto Calixto - 
Empresário e ex prefeito de 
Santa Luzia

Parabéns pelo brilhante 
jornal, sempre com boas 
notícias e muito bem es-
crito.Continuem assim!!! 
 Letícia Orzil
 
Parabéns ao VI-
ROU NOTÍCIA pe-
lo primeiro ano em 
Santa Luzia.
Jornalismo sério e 
com responsabilidade.
Gilberto Dorneles
Prefeito de Santa 
Luzia

www.jornalvirounoticia.com.br
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PREFEITURA 
FORNECE 

GRATUITAMENTE 
MATERIAL ESCOLAR 
E UNIFORME PARA 
ALUNOS DA REDE 

MUNICIPAL

Página 3

DIA DO APOSENTADO
ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E 

PENSIONISTAS OFERECE ALMOÇO EM  
COMEMORAÇÃO AO DIA DA CATEGORIA

Página 11

CARNAvAL DAS CORES
ESTE ANO A FOLIA vAI DURAR 6 DIAS NA CIDADE

BLITZ ECOLÓGICA

MUDAS DE ÁRvORES SÃO PLANTADAS E 
DISTRIBUÍDAS PARA A POPULAÇÃO Página 4

COLETA DE LIXO vOLTA A SER PROBLEMA NA CIDADE

Página 5
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CENSO PESQUISA VAI TRAÇAR O PERFIL DO CIDADÃO BRASILEIRO

GOVERNO ADIA VACINAÇÃO DOS IDOSOS

MELHORIDADEIDOSOS BRASILEIROS FORMAM GRUPO 
DE 15 MILHÕES DE CONSUMIDORES

SAÚDEPREFEITURA REALIZA 1ª CONFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL. MUNICÍPIO É REFERÊNCIA NO ESTADO

Página 3

Página 12

Página 10

Página 6

Página 2

HORÁRIOS DE ÔNIBUSEm cada edição confira o quadro de horário das 
linhas de ônibus de Santa Luzia

ESTÁDIO DA FRIMISA RECEBE CRUZEIRO X ATLÉTICO NA ABERTURA DA TEMPORADA 2010
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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

O NOVO RETRATO 

DO bRASIL
Páginas 6 e 7

Página 12

APÓS UM MÊS DE VIAGEM, 

CHEGA AO FIM EXPEDIÇÃO 

QUE PERCORREU A 

RODOVIA FANTASMA

Avenida 1, n° 5 Bairro Frimisa - Santa Luzia - MG 
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NOVE DE MAIO 

DIA DAS MÃES

CONFIRA AS DICAS DE PRESENTES

INAUGURADA MAIS UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

NO MUNICÍPIOCÂMARA 

DERRUBA FATOR 

PREVIDENCIÁRIO 

E APROVA 

REAJUSTE 

DE 7,7% A 

APOSENTADOS

Página 2
HORÁRIOS DE ÔNIBUS

Em cada edição confira o quadro de horário das 

linhas de ônibus de Santa Luzia

APAGÃO DE 2009 VAI CUSTAR 

R$ 160 MILHÕES NA CONTA 

DE LUZ

SANTA LUZIA é DESTAqUE NA 

PRIMEIRA ETAPA DO JIMI
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HORÁRIOS DE ÔNIBUS
Em cada edição confira o quadro de horário das 

linhas de ônibus de Santa Luzia
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50 ANOS DE FÉ

PARóqUIA DE SãO jOãO BAtIStA cOmEmORA SEU 
cINqUENtENÁRIO

SANtA LUZIA  É 
REFERêNcIA 

INtERNAcIONAL Em 
PROjEtOS SOcIAIS

AtLEtA LUZIENSE É 
DEStAqUE NOS EUA
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AcontEcEU? VIRoU notícIA!
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MEGA QUINTA

Para quem gosta 

de velocidade, 

fortes arrancadas, som 

automotivo, motocicletas das 

mais variadas não pode perder a 

mega quinta no Mega Space

Página 9

CÂNCER PODE SER 

A DOENÇA MAIS

LETAL NO BRASIL

AMBEV 

MONTA CENTRO 

DE DISTRIBUIÇÃO EM 

SANTA LUZIA
Página 3
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24 DE MARÇO

 Dia mundial de combate à tuberculose

COMENDA ANTôNIO 

DE CASTRO SILVA 

fAZ PARTE DAS 

COMEMORAÇõES DOS 

318 ANOS DA CIDADE
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HORÁRIOS DE ôNIBUS

Em cada edição confira o quadro de horário das 

linhas de ônibus de Santa Luzia
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pREFEITURA ASSINA CONVÊNIO 
COM A pOLÍCIA CIVIL NA BUSCA 

DE MAIS SEGURANÇA pARA A 
pOpULAÇÃO LUZIENSE

NOVAS NOTAS DE REAL SÃO 
ApRESENTADAS E A NOVIDADE É qUE 
SERÃO DE TAMANHOS DIFERENTES

CARNAVAL DAS CORES 
AGITA SANTA LUZIA

““

FOLIA COMEÇOU COM O 
BAILE DA MELHOR IDADE

páginas 5 a 9
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POLÍTICA, FUTEBOL, 
MEDICINA E MUITO MAIS 

CONFIRA AS PREVISÕES PARA O NOVO ANO

A DIFÍCIL ROTINA DE QUEM PRECISA ATRAVESSAR 

A MOVIMENTADA AVENIDA BRASÍLIA
CÂMARA MUNICIPAL TEM 

NOVA MESA DIRETORA

Página 12

PLANEJAR É O CAMPEÃO DA 

5ª. COPA AGUINALDO CAMPOS

Página 11

Página 10

Página 09
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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
www.twitter.com/realtommusico 

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

Parabéns Jornal Vi-
rou Notícia pelo seu 

primeiro aniversário!

Natália, Vladimir e Sônia, do cerimonial da prefeitu-
ra de Santa Luzia

Carlos Jardim, o empresário Alex Guimarães e 
sua esposa Daniela Vieira Santos

Deputado Anselmo José Domingos e Nivaldo 
de Teco

Secretária de educação Francislene Grácio ao 
lado do cabo PM Juscelino e a diretora da es-
cola Modestino Gonçalves, Kátia Cássia Coe-
lho 

A pequena Anna Victória exibe todo o seu charme

A diretora Isabel, ao centro, com a equipe da Esco-
la Municipal Ceçota Diniz

Servidores com o prefeito de Santa Luzia e o se-
cretário de Administração - após curso de capaci-
tação

O casal Rodrigo Carlos e Michelle

Foto: Wanderson Carneiro

Foto: Wanderson Carneiro

Foto: Wanderson Carneiro Foto: Arquivo Pessoal

SOCIAIS

Vida longa ao VIROU NOTÍCIA!
Afrobrasilidade a todo vapor.
No mês da consciência Negra, apresentamos um 

mix dos shows ACISUM E TECNOGROOVE no 
2º KIZOMBA, em Betim.Parabéns Cidadãos e pre-
feitura de Betim. Dia 20 de novembro, dia da consci-
ência Negra além de ser feriado por lá, é recheado de 
eventos que valorizam a cultura Afrobrasileira. 

Com Seminários, palestras, desfiles, Shows e 
muito mais, Betim dá um show de cultura.                         

Dia 20/11 na praça da estação, através da 
Feam, Da União Européia, Da Asmare, Cris Do 
Morro com o movimento de vilas e favelas, vá-
rios artistas e comunidades da grande BH, teve 
início a Semana Minas menos resíduos.

Nossa Cidade foi muito bem representada pe-
los grupos de capoeira Angola de Minas (através 
dos líderes e irmãos Paulo e Marquinho), Grupo 
Elshaday (mestre Zuím), Grupo de música espírita 
Pilares, Escola Estadual Reni de Souza Lima com 
alunos muito competentes e exemplares, através do 
artista Seres, alguns alunos de Grafite do Setor 7 e 
o Cantor e intérprete Carter de Belo Horizonte com 
seu show “Carter e o melhor forró do Mundo” . 

Além de ter trabalhado na mobilização e na 
produção do evento também me apresentei. 

O evento que tinha como samba enredo ofi-
cial uma criação de Barrão e Mandruvá - termi-
nou com um cortejo Capitaneado pelo mestre 
Maurício Tizumba. 

Todos em busca de um mundo de harmonia 
com a natureza, sem resíduos, consciente e cheio 
de arte e atitude. 

EXPRESSO VOZES DO MORRO EM 
SANTA LUZIA

Um dia de atividades na Praça da juventude 
no conjunto Cristina A.

A partir das 10hs, com Piscina de sabão, ofi-
cinas de dança de rua e de salão, oficina de canto 
com Tom Nascimento, jogos e brincadeiras. E pra 
fechar a noite um grande show com vários artis-
tas do Vozes do Morro. Como representantes da 
cidade os grupos Cirandeiros e Pedro Paulo e Gil. 
Sábado, dia 05 de Dezembro. Espero por vocês!

Positividade nas atividades!

(31) 3635-1536  -   3637-2166

Av. Brasilia, 1125 - São Benedito

TRANSPORTES

* 
* FRETES
* MUDANÇAS 

MOTO-BOYS

Foto: ASCOM - PMSL

Foto: ASCOM - PMSL

Foto: ASCOM - PMSL Foto: ASCOM - PMSL

Agende seu 
horário

(31)3642.3608
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Av. Brasilia, 2139 - São Benedito
3637-1685

Av. Raul Teixeira da Costa Sobrinho, 773 - Camelos
3642-0945

CASA DO ALUMÍNIO HÁ MAIS DE 30 ANOS SERVINDO SUA FAMÍLIA

CASA DO ALUMÍNIOCASA DO ALUMÍNIO
A casa da sua casa

Domingo, 28 de Novembro de 
2010 - data que definitivamente en-
trou para a história não só do Rio 
de Janeiro, mas também do Brasil. 
Exatamente às 7h59 da manhã, a 
força tarefa invadiu o complexo de 
favelas do Alemão, na zona norte 
do Rio de Janeiro. O sentimento 
e o discurso dos policias eram os 
mesmos: devolver a paz aos mora-
dores da comunidade e acabar de 

vez com o poder paralelo que ali 
imperou por vários anos.

Durante a semana, o país parou 
diante da TV para acompanhar o 
que parecia um filme – de um lado 
tropas policiais e de outro, cente-
nas de supostos marginais e trafi-
cantes fugindo por uma estrada de 
terra, com armas de grosso calibre. 
As duas maiores redes de televisão, 
começaram a transmitir o confron-

to “ao vivo”. O que se 
viu foi uma verdadei-
ra operação de guerra. 
Tanques, blindados, 
milhares de policiais, 
helicópteros, homens 
do exército e muitos 
tiros disparados.

A OCUPAÇÃO - O 
complexo do Alemão 
tem cerca de 15 fave-

las, que foram cercadas 

ao longo das primeiras horas do 
domingo, 28. Para invadir um ter-
ritório antes dominado pelos crimi-
nosos, os policiais contaram com 
a ajuda dos blindados da Marinha 
e do Exército. Eles apreenderam 
uma enorme quantidade de maco-
nha, cocaína, crack, armas, grana-
das, coletes à prova de balas e mu-
nição, entre outros materiais.

“Vencemos. Trouxemos a liber-
dade para a população do Alemão. 
Agora é trabalho de busca, procura, 
prisões e apreensões. Menos resistên-

cia.”, afirmou Mário Sérgio de Brito 
Duarte, comandante-geral da Polícia 
Militar, após a ocupação do Alemão.

De acordo com a  Secretaria da 
Segurança Pública do Rio de Janei-
ro, em um balanço parcial, divulga-
do pouco depois das oito da noite 
do domingo, foram  apreendidas 40 
toneladas de maconha só no Ale-
mão. Além disso foram localizados 
50 fuzis, 200 kg de cocaína, 10 kg 
de crack, cerca de 500 frascos de 
lança-perfume, 10 mil munições de 
vários calibres e 50 coletes.

RIo dE jAnEIRo contRA o cRImE
tRoPAs PolIcIAIs E dAs foRçAs ARmAdAs InVAdEm o comPlExo dE fAVElAs do AlEmão

Atirador observa movimentação dos traficantes

Bandeiras do Brasil e do Rio de Janeiro foram 
colocadas no alto do Complexo do Alemão

Foto: Divulgação

Foto: O Globo

GERAL
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Daniel Festas
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

WWW.POUSADAPOUSOREAL.COM.BR

(31) 3683.1702
JABOTICATUBAS - MG

Organizações Daniel Festas
A arte e ousadia em preparar evento!

Nota 10

Nota 0

notA 10

notA 0

Para a força tarefa que 
enfrentou os traficantes no 
Complexo do Alemão, no Rio 
de Janeiro, e reconquistaram 
o local para a comunidade. A 
ação foi um sucesso, o Brasil 
inteiro deu nota 10.

Nota 10 também para a 
prefeitura de Santa Luzia, 
que entrou na guerra. 
Mas o combate é contra o 
mosquito da dengue. A ação 
na Praça da Juventude, no 
Cristina, foi excelente. O 
prefeito distribuiu novos 
uniformes para enfermeiras, 
kit completo para os agentes 
de saúde, além de apresentar 
para a população a nova frota 
de veículos da secretaria de 
saúde. Aí sim, Dr. Gilberto, 
tem que responder às críticas 
mostrando serviço!

Para os vereadores de 
Santa Luzia. 

O VIROU NOTÍCIA 
pergunta: Quais são os 
critérios adotados pela Casa, 
para escolher aqueles que 
realmente prestaram serviços 
relevantes ao município, 
no decorrer do ano, e que 
merecem, na avaliação 
dos nobres edis, a monção 
honrosa? Esse ano algumas 
homenagens foram mais do 
que justas, mas outras...nem 
tanto! Com todo o respeito, 
nada pessoal, mas até o 
cinegrafista da assessoria de 
imprensa da prefeitura foi 
homenageado. O que ele fez ao 
longo do ano que foi relevante 
para a sociedade luziense? E 
a homenagem a um veículo de 
comunicação da cidade que 
nem está circulando?

Ao longo 
de um 
semetre 

letivo, alunos do 
5º ano/09 da Esco-
la Municiapal Mo-
destino Gonçal-
ves, receberam as 
10 liçoes do Pro-
grama Educacio-
nal de Resistência 
as Drogas (PRO-
ERD), ministra-
do pelo instrutor, 
Cabo Juscelino 
Evangelista Bar-
bosa, da Polícia 
Militar. A forma-
tura aconteceu na 
manhã do último 
dia, 26, em um 
clube da Cidade, 
para 178 alunos 
que receberam um certificado e pres-
taram compromisso de manterem-se 
longe das drogas. 

“É gratificante pra todos nós ver 
nossas crianças aqui hoje recebendo 
esse certificado. Esse curso só tem a 
acrescentar para elas, que com certe-
za, a partir de agora, saberão enfren-
tar esse mal, que são as drogas e tam-
bém a violência”, afirmou a diretora 
da escola, Kátia Cassia Coelho.

As palavras da diretora foram 
reforçadas pela aluna Maria Luiza 
de Almeida, de 10 anos. Ela garan-
te que o aprendizado valeu a pena e 
que vai repassar sua experiência para 
a família e seus colegas. “O curso foi 
ótimo. Aprendi várias maneiras de 
evitar as drogas. Vou repassar tudo 
o que aprendi para meus colegas e 
meus irmãos e reforçar pra eles que 
quando alguém oferecer algum tipo 
de droga, que eles também aprendam 
a dizer não”.

Já o comandante do 35º Batalhão 
de Polícia Militar, Adeli Silvio, enfa-
tizou para as crianças que o momen-
to era de reflexão, levando em consi-
deração o alto nível de violência que 
aflora a Cidade do Rio de Janeiro. 
“Vamos aproveitar este momento pa-
ra refletirmos nas consequências que 
a violência traz a todos nós. O Rio 
de Janeiro está em guerra e isto está 
acontecendo justamente por causa 
do tráfico de drogas”.

Depois de passar por um treina-
mento, onde aprendeu a utilizar as 
ferramentas didático-pedagógicas 
para levar aos alunos a importância 
de reforçarem sua auto-estima, lin-
dando com tensões e aprimorando o 
espírito de cidadania, o instrutor do 

PROERD, cabo Juscelino Evange-
lista de Almeida, do 35º BPM, que 
ministra o curso há mais de 3 anos, 
disse que se sente orgulhoso e feliz 
por poder contribuir com um futuro 
melhor para tantas crianças. “É bom 

demais vivenciar tudo isso. É incrí-
vel como as crianças se transfor-
mam. Começam o curso de um jeito 
e ao final elas estão completamente 
diferentes. Estabelecemos uma ver-
dadeira parceria”.

foRmAtURA do PRoERd Em sAntA lUzIA

Adeli Silvio, comandante do 35º 
BPM

Cabo Juscelino ao lado da aluna Maria Luiza de Al-
meida

Fotos: ASCOM - PMSL

CIDADE
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Em dois jogos emocionantes no último fim de semana no estádio da 
Frimisa. Foram conhecidos os campeões da segunda divisão luziense e da 
1º Copa Interestadual juvenil. Pela segundona o Santa Rita foi o campeão 
ao bater o Bandeirantes do bairro Palmital por 3 x 0, os gols foram de Fa-
binho, Cacá e Izack. E com 2 x 0 pra cima do Venda Nova, o Coimbra do 
bairro Vila Olga foi o grande campeão da 1º Copa Interestadual juvenil. 
Os gols foram de Juninho e Luizinho. 

José Carlos de Souza, secretário municipal de Esportes, fez a entrega 
das taças aos campeões e des-
tacou o bom nível dos jogos e 
o apoio da prefeitura ao futebol 
amador do município. “Foram 
dois bons jogos. Os quatro ti-
mes estão de parabéns pelo 
futebol apresentado. É sempre 
importante a prefeitura apoiar 
o futebol amador porque daqui 
saem grandes talentos além de 
afastar os jovens do mundo das 
drogas. Por isso a administração 
de Dr. Gilberto sempre apoia o 

futebol amador de Santa Luzia”.

dEfInIdos cAmPEõEs dA sEGUndA dIVIsão 
lUzIEnsE E dA I coPA IntEREstAdUAl

CONfIRA AS fIChAS DOS JOGOS

Santa Rita 3x0 Bandeirantes

Santa Rita: Renato, Rebite, Diegão, Cacá, João Luiz (Edson), Galego 
(Davidson), Amaral, Canarinho, Fabinho (Izack), Paulinho (Wellington) e 
Mateuzinho. Ficaram na reserva Babá e Rodrigo. O técnico do Santa Rita é 
Biluca, massagista Fuscão e o presidente é o Japão.

Bandeirantes: Arthur, Peão, Douglas, Tatu, Bu, Luiz Carlos, Tintin, 
Eduardo, Wilker, Balú e Ramon. O técnico do Bandeirantes é o Douglas 
Aparecido e o massagista Paulinho.

Bruno Eduardo Gentil foi o árbitro do jogo. José Marcelo Araújo e Egil-
mar Santos Lima os auxiliares.

Coimbra 2x0 Venda Nova 

Coimbra: Alan, Lucas (Tevez), Danilo, João Vítor (Marcos), Halite 
(Reny), Guilherme, Caick (Rodrigo), Boy (Willian), Ranier (Clayton), Ju-
ninho (Pablo), Luizinho (Paulinho). O técnico é Fioravante Pradal, massa-
gista, Maurício Rodrigues e o presidente Zé Russo.

Venda Nova: Gustavo, Vinícius, Caíque (Joubert), Gílson, Frederico, 
Diego (Messi), Caick Augusto (Murilo), Jhonatan, Iago (Lúcio), Kelvin 
(Felipe) e Dulinha. O técnico é Walmir Menezes e o auxiliar Ênio Oliveira.

José Marcelo Araújo foi o árbitro. Auxiliado por Egilmar Santos Lima e 
Bruno Eduardo Gentil.

O secretário de esporte entrega a taça 
da 1º Copa Interestadual Juvenil ao ca-
pitão da equipe do Coimbra

Foto: ASCOM - PMSL

ESPORTES
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Mário Marra

Mário Marra 
comentarista da rádio CBN São Paulo e 

Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia

Mata-mata ou pontos corridos?

WWW.TWITTER.COM
/VIROUNOTICIA

joRnAl VIRoU notícIA
1 ano levando a notícia até você

ESPORTES
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Glayson Johnny, organizador da IX Festa do Doze realizada em outubro, entrega 

uma placa ao secretario Vicente de Paula em agradecimento ao Dr. Gilberto 

Dornelles, pelo redução do IPTU em 2009 e 2010 e pelo apoio a Festa do Doze . 
Obrigado Prefeitura Municipal de Santa Luzia

Os ministros da Justiça, Luiz 
Paulo Barreto, e das Cidades, Mar-
cio Fortes de Almeida, assinaram 
recentemente um acordo de coope-
ração técnica que cria um sistema 
para acompanhar os processos de 
recall nos veículos de todo o país. 
Na prática, ao comprar um carro 
usado, por exemplo, a pessoa po-
derá usar o Registro Nacional de 
Veículos (Renavam) para checar 
se o veículo passou ou não por 
eventuais recalls convocados pela 
fábrica.

De acordo com 
dados do Ministé-
rio da Justiça, no 
ano passado foram 
realizadas 36 cam-
panhas de chama-
mento. Neste ano, 
até agora já foram 
44 recalls de veí-
culos e oito de mo-
tos que totalizam 
52 convocações. 

Os chamados envolvem mais de 
um milhão de veículos.

Na prática quando o consumi-
dor fizer o recall em qualquer con-
cessionária brasileira, haverá uma 
baixa automática no sistema. “Não 
há nenhum tipo de pena ou multa 
para quem não atender ao recall, is-
so só vai constar no Renavam. Um 
futuro comprador pode, ao comprar 
o veículo, submetê-lo ao recall ou 
mesmo desistir da compra daquele 
veículo. Isso de uma maneira indi-
reta fará com que os consumidores 

fiquem mais atentos”, ressaltou o 
ministro da Justiça.

O novo Sistema de Registro de 
Avisos de Risco está disponível 
para consulta no site do Denatran. 
Com a troca de informações entre o 
Departamento de Proteção e Defesa 
do Consumidor (DPDC), do Minis-
tério da Justiça, e o Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran), 
do Ministério das Cidades.

O acordo estabelece que o 
DPDC encaminhará ao Denatran as 
informações recebidas a respeito da 
realização de campanhas de chama-
mento (recall) por fornecedores no 
mercado nacional, e os relatórios de 
atendimento encaminhados pelas 
montadoras. As montadoras tam-
bém poderão passar as informações 

diretamente ao Denatran.
Após receber essas informa-

ções, o Denatran faz o registro na 
base do Renavam, e o proprietário 
do veículo poderá verificar a exis-
tência de pendências de recall a 
qualquer momento, como já ocorre 
em consultas de multas e tributos. A 
informação referente ao recall tam-
bém constará no campo “observa-
ções” do Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo (CRLV).

Até o mês de agosto deste ano, de 
acordo com levantamento realizado 
pelo Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor (DPDC), do 
Ministério Público Federal, já foram 
convocados no Brasil, proprietários 
de 1,052 milhão de carros e motos 
para realizarem recall.

NÃO COMPARECIMENTO A RECALLS PASSARÁ 
A CONSTAR NO RENAVAM

COMPRADOR PODERÁ CHECAR SE CARRO USADO PASSOU POR CAMPANHA DE RECALL
Foto: Divulgação
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Tanta gente tem tanto argu-
mento...

Argumentar é salutar.
Debater é crescer.
Os últimos acontecimentos e 

as suspeitas de entrega dos jogos 
são péssimos não para a fórmula 
de pontos corridos e sim para o 
ambiente esportivo.

No mata-mata, nos últimos 
jogos, nada impede um time já 
sem pretensões na competição de 
ajudar ou prejudicar um terceiro 
interessado.

O campeonato disputado em 
pontos corridos é mais justo, mas 
não é perfeito.

Inclusive, o que é a perfeição?
Trocar a fórmula de disputa é 

o mesmo que tirar o sofá da sala.
Modelo argentino
Existe uma corrente que de-

fende a média de pontos como 
fator preponderante para rebai-
xamento e classificatório para Li-
bertadores.

Quem defende a média, enten-
de que três anos de soma de pon-

tuação estimula qualquer time a 
disputar forte e concentrado qual-
quer jogo.

Entretanto, a partir de qual cri-
tério, não cai quem deveria cair e 
não sobe quem deveria subir?

Por quais motivos o Sport fica 
mais três anos com verba de tele-
visão definida, enquanto as outras 
equipes ficam ganhando mais pa-
ra depois cair?

Defender a média de pontos 
é defender uma virada de mesa e 
poucos perceberam isso.

Sou a favor da manutenção da 
disputa por pontos corridos.

Gosto e muito das finais, mas 
entendo que as finais dos Estadu-
ais e da Copa do Brasil já preen-
chem a carência dos jogos deci-
sivos.

Chega! É preciso valorizar a 
fórmula atual.




