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EMPRÉSTIMO EM 24HS

31-3588-0994

Ligue: 31-3043-7689

Capital de 3 mil a 160 mil Lib. imediata sem
consulta SPC/Serasa Aten. interior Ex:

3mil 36x R$98 - 20mil 200x R$125
Consulte outros valores!!!

pRINCIpAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE 
fORAM TOMADAS pOR ENORMES CRATERAS

DENGUE
pREVENçãO 
CONTINUA 
SENDO A 
MELHOR 
OpçãO

Fotos: Wanderson Carneiro



2 Ano 2 - Edição 27 - 01/2/2011 a 15/2/2011

EDITORIAL
HORÁRIOS DE ÔNIBUS

EXPEDIENTE
JORNAL VIROu NOTícIA LTDA

cNPJ 11.064.322/0001-10

Endereço: Rua E, 87 - Bairro Duquesa I

Santa Luzia - MG - CEP: 33170-300

www.jornalvirounoticia.com.br

Diretor Geral: 
Wanderson Carneiro - 13412 / MG

Reportagem e fotos:
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.

GERAL

Descaso Total

Grupo de Pagode

Contatos:
(31) 8733-1974

 rodrigocarlos@grupokentrenos.com.br

WWW.TWITTER.COM/VIROUNOTICIA

SIGA-NOS NO 
TWITER

4115 - Maria Adélia-via Bicas / BH

Dias úteis

05:00 05:30 06:00 06:30 07:00 07:45 08:30 09:15 10:00

10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 15:50 16:25

17:00 17:35 18:10 18:45 19:20 20:00 20:45 21:30 22:30

Sábado

05:30 06:15 07:00 07:45 08:30 09:15 10:00 10:45 11:30

12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 15:50 16:25 17:00 17:35

18:10 18:45 19:20 20:00 20:40 21:20 22:00

Domingo

06:10 07:20 08:30 09:40 10:50 12:00 13:10 14:20 15:30

16:40 17:50 19:00 20:10 21:20

4175 - Vale das Acácias/ BH

Dias úteis

05:20 05:50 06:20 06:50 07:20 08:00 09:50 11:40 13:20

15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:20 21:00

Sábado

05:20 07:00 08:45 10:30 12:15 14:15 15:50 17:00 17:50

19:30 21:10

Domingo

06:00 08:00 10:00 11:50 15:00 17:00 18:45 20:30

QUADRO DE HORÁRIOS - Vigência  11/03/2010

VALE TRANSPORTE - Adquira seu CARTÃO ÓTIMO CIDADÃO
Rua Dona Elisa Moreira, 15 Centro - Santa Luzia (Luzitur) Informações: 3516-6000 - www.otimooline.com.br

Quem trafega diariamente pelas princi-
pais vias de Santa Luzia tem que ficar cada 
vez mais atento: os buracos simplesmente 
tomaram conta das ruas e avenidas.

Seja no Conjunto Cristina, no Belo Vale, 
no Industrial Americano, no Santa Rita, en-
fim, por toda a cidade a situação é caótica.

O pior disso tudo é que raramente depa-
ramos com caminhões e homens realizando 
a básica e corriqueira operação “Tapa Bura-
cos”. 

Os condutores dos veículos de passeio, 
de motocicletas, caminhões e até mesmos 
dos ônibus estão literalmente “sofrendo” 
com tanto buraco e principalmente com o 
descaso das “autoridades” dessa cidade. Que 
vergonha!

Será que a população terá de realizar ou-
tro ATO PÚBLICO, desta vez para exigir 
providências do prefeito Doutor Gilberto 
com relação aos buracos nas ruas da cidade? 

Será que Santa Luzia com essa atual ad-
ministração ainda tem jeito? O povo clama 
por providências urgentemente!

cARTA DO LEITOR

Sua opinião é muito importante, envie e-mail para:
redacao@jornalvirounoticia.com.br 

É!!! Já estamos no início de Fevereiro e até agora não vi nenhuma melhoria em nenhum 
ponto da cidade, só estou vendo “desgraça”, demissões, lixo no Parque de Exposições, ruas 
asfaltadas totalmente esburacadas e as ruas de “terra” sem condição nenhuma de trânsito, em 
alguns lugares nem de pedestres!

Obrigado pelo espaço!
Fernando Mendes

Acesse: 
www.jornAlvirounoticiA.com.br
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Já imaginou chegar na avenida onde mora e de-
parar com um esgoto a céu aberto em frente a sua 
casa? Situação que nenhum morador deseja pas-
sar. Mas essa dura realidade aconteceu na Avenida 
Adair de Souza, a principal do bairro Belo Vale, 
na região do São Benedito. Segundo os moradores, 
durante meses a rede de esgoto do condomínio on-
de moram estourou, e o pior, depois de várias ten-
tativas junto à prefeitura, nenhuma solução havia 
sido tomada, é o que nos relatou uma moradora que 
pediu para não ser identificada. “Por várias vezes 

ligamos na ouvidoria da prefeitura, informamos o 
que estava acontecendo e eles diziam que passa-
riam a nossa reclamação para a secretaria de Obras. 
Mas nada foi feito”. 

Em uma manhã de sábado, nossa reportagem 
esteve no local, e pôde constatar os sérios proble-
mas com o esgoto. A todo momento carros, motos e 
até mesmo ônibus invadiam a direção contrária para 
desviarem da enorme cratera tomada pelo esgoto. 
Os pedestres também eram obrigados a passar quase 
que no meio da avenida por conta do esgoto.

Na segunda feira seguinte a reportagem do VI-
ROU NOTÍCIA entrou em contato com a secretaria 
municipal de Obras. Fomos atendidos pelo enge-
nheiro Sérgio Vasconcelos, que, por telefone, nos 
garantiu que a prefeitura iria solucionar o problema 
dos moradores o mais rápido possível. “ Vamos en-
viar uma equipe ao local para resolver essa demanda 
o quanto antes”, afirmou. Diante da resposta nossa 
reportagem passou a acompanhar diariamente as in-
tervenções no local. E para alívio dos moradores o 
problema foi solucionado na semana passada.

ESGOTO A CÉU ABERTO NO BELO VALE
MORADORES DENUNCIAM AO VIROU NOTÍCIA DESCASO DA pREfEITURA. DEpOIS qUE A 

REpORTAGEM COBROU DA SECRETARIA DE OBRAS, A SOLUçãO fOI IMEDIATA.

Veículos precisam invadir a pista contrária para 
desviar do esgoto

Após meses de reclamação a Secretaria de 
Obras solucionou o problema 

Esgoto a céu aberto na Avenida Aldair de 
Souza, há meses

CIDADE

Fotos: Wanderson Carneiro
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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!

A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu 
que o Google não pode ser responsabilizado por todo o conte-
údo publicado no site de relacionamento Orkut, que pertence 

à empresa. Os ministros negaram em dezembro do ano passado  pedido 
de indenização por danos de uma mulher que se sentiu ofendida por in-
formações publicadas no Orkut. A decisão só foi divulgada no final de 
janeiro deste ano. 

Na ação, além da indenização foi pedida a exclusão do conteúdo 
ofensivo relacionado à autora do processo. A mulher usou o argumento 
de que o Orkut é uma prestação de serviço do Google. Ela acusa a empre-
sa de não ter mantido o compromisso de exigir identificação do usuário 
que teria elaborado as ofensas, o que seria classificado como negligência. 
A autora do processo ainda pode recorrer.

A decisão do STJ servirá de precedente para outros processos que 
tramitam na justiça brasileira envolvendo as empresas de internet. De 
acordo o entendimento dos ministros, o Google não responde por infor-
mações ilegais inseridas no site por terceiros e não pode ser obrigado a 
exercer um controle prévio do conteúdo postado pelos usuários.

A decisão considera ainda que ao tomar conhecimento de práticas ile-
gais os provedores devem remover o conteúdo, sob pena de serem respon-
sabilizados, e manter condições mínimas de identificação dos autores.

Os ministros da terceira turma entenderam também que não faz par-
te do serviço prestado pelo Google fiscalizar o conteúdo postado pelos 
usuários. Ainda de acordo com a decisão do STJ, a função do Google é 
“disponibilizar na rede as informações encaminhadas por seus usuários e 
assim garantir o sigilo, a segurança e a inviolabilidade dos dados cadas-
trais de seus usuários, bem como o funcionamento e a manutenção das 
páginas na internet que contenham as contas individuais e as comunida-
des desses usuários”.

GOOGLE NãO É RESpONSÁVEL pOR 
CONTEÚDO pOSTADO NO ORKUT

DECISãO DO STJ SERVIRÁ DE pRECEDENTE pARA OUTROS pROCESSOS ENVOLVENDO A INTERNET

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.

GERAL

Foto: Divulgação
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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

CIDADE

A prefeitura de Santa Lu-
zia, através da secreta-
ria municipal de Saúde, 

inicia 2011 dando continuidade aos 
trabalhos de combate a dengue na ci-
dade. Entretanto, salienta que a res-
ponsabilidade é de todos, e por isso 
a população tem que fazer sua parte. 

Minas Gerais se prepara para 
enfrentar este ano uma epidemia 
de dengue que deve afetar meio 
milhão de pessoas, segundo a Se-
cretaria Estadual de Saúde (SES). 
Esse pode ser o recorde de infec-
ção no estado e representa quase o 
dobro de contaminados em relação 
passado, quando 260.395 mil mi-
neiros contraíram o vírus dissemi-
nado pelo mosquito Aedes aegypti. 

De acordo com o último Levan-
tamento Rápido do Índice de Infes-
tação de Aedes aegypti (LIRAa), 
realizado entre os dias 03 e 07 de 
janeiro, Santa Luzia está com o ín-
dice de infestação do mosquito em 
2.1%, o que segundo o Ministério 
da Saúde, corresponde ao médio 
risco de epidemia. 

Na cidade, cada um dos 62 
agentes - visita, em média, 35 casas 

diariamente. No entanto, a maioria 
dos focos de criação e reprodução 
do mosquito está dentro das casas 
e nos quintais. Os bairros Vila Ol-
ga, Santa Rita, Nossa Senhora do 
Carmo e Padre Miguel, lideram o 
ranking dos mais propensos a uma 
possível epidemia com o índice 
em 3.4%. Em segundo lugar, vem 
o bairro São Benedito, com 3.0%, 
e em terceiro, os bairros Bom Je-
sus, Industrial Americano, Santa 
Mônica, Parque Nova Esperança 
e Adeodato, com índice em 2.5%.

“Isso indica que os bairros são 
considerados de alto risco de in-
festação. Por isso a população de-
ve ficar em estado de alerta quanto 
à prevenção. Só a ação do serviço 
público não é o bastante, a popula-
ção tem que fazer sua parte e co-
brar de seus vizinhos e amigos que 
façam o mesmo”; disse Aloysio 
Nogueira, coordenador do depar-
tamento de zoonoses, que acres-
centou ainda: 

“Baseado no LIRAa desencadea-
mos diversas ações e intensificamos 
os trabalhos nessas regiões. Porém, 
precisamos que a população fique 

mais atenta aos depósitos móveis 
(vasos e pratos, frascos com plantas, 
bebedouros de animais, etc.); depó-
sitos ao nível do solo (tonéis, tam-
bores, etc.); ao lixo e outros resíduos 

sólidos (garrafas, latinhas, etc.); e, 
é claro, as caixas d`água e outros 
possíveis reservatórios propensos à 
proliferação do Aedes aegypti”; fi-
nalizou Nogueira.

DENGUE
pREVENçãO CONTINUA SENDO A MELHOR OpçãO

ÁGUA pARADA É DENGUE NA CERTA. fIqUE ATENTO AS DEZ 
pRINCIpAIS MISSÕES DE COMBATE:

1. Cobrir caixas d’água cisternas, poços e evitar entupimentos de calhas.
2. Vedar com cimento os cacos de vidro nos muros que podem acumular água.
3. Colocar em sacos plásticos, fechar e colocar no lixo copos descartáveis, em-
balagens, tampas, cascas de ovo e tudo que possa acumular água.
4. Não deixar pneus expostos ao tempo, e não permitir o acúmulo de água neles.
5. Usar cloro em piscinas, limpá-las com frequência e cobrí-las quando não 
estiverem em uso.
6. Limpar as bandejas externas das geladeiras e ar-condicionado.
7. Esvaziar garrafas, latas e baldes. Guardá-los em local coberto.
8. Guardar garrafas pet e de vidro sempre com a boca para baixo. Guardá-las 
em local coberto.
9. Lavar semanalmente, com bucha, sabão e água corrente, os vasilhames de 
alimentação de animais.
10. Lavar os pratinhos dos vasos de plantas e colocar areia até a borda. Evitar 
plantas como as bromélias, que acumulam água.
Lembre-se: a fórmula mais eficaz para combater a Dengue é a prevenção. 
Então, previna-se!
LIGUE E DENUNCIE: 0800 283 2255

Foto: Wanderson Carneiro
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Av. das Industrias, 1011 - loja 12 - Vila Olga - Santa Luzia

3642-08953642-0895
SYSTEM SOUNDSYSTEM SOUND

ACESSÓRIOS, ALARME, VIDRO E TRAVA ELÉTRICA

RADIO COM USB E 
CARTÃO DE MEMORIA 

1 ANO DE GARANTIA 

 R$ 215,00

CD PIONNER Mp3

 R$ 315,00
BLOQUEADOR ECLIPSE

R$ 79,00
ALARME COMMANDER

R$ 175,00
CD PIONNER MP3 + USB 

R$ 415,00

 

 

 

 
KIT TRAVA ELETRICA

 2 PORTAS

R$ 115 ,00
KIT VIDRO ELETRICO PARA 

CARROS  NACIONAIS 
POPULARES 2 PORTAS

R$  415,00

KIT TRAVA ELETRICA 
UNIVERSAL 4 PORTAS 

R$ 145,00

KIT TRAVA ELETRICA 
UNIVERSAL PARA 

2 PORTAS

 R$ 75,00

KIT TRAVA ELETRICA 
4 PORTAS TODOS OS 
CARROS NACIONAIS

R$ 165,00

OFERTAS DE FÉRIAS

CIDADE

Na Avenida Aldair de Souza, no Belo Vale, os carros são literalmente 
engolidos pelas crateras

Avenida Yolanda Teixeira da Costa, no Conjunto Cristina, os veículos invadem a contramão para desviar dos buracos

Carro trafega na contramão para desviar dos buracos em uma das marginais da Avenida das Indústrias. Moradores colocaram faixa de protesto

Na Avenida Joaquim Lourenço de Oliveira, no Conjunto Cristina, os  bu-
racos tomam conta da via
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Quem transita pelas principais 
ruas e avenidas de Santa Luzia já 
sabe: a ginástica é enorme para 
desviar dos buracos, ou melhor, 
das crateras, que em alguns ca-
sos, literalmente “ engolem” os 
veículos.

Seja na parte alta da cidade, 
ou no São Benedito, os buracos 

tomaram conta das péssimas vias 
de acesso da cidade, e o mais 
agravante: o asfalto que é usado, 
ao que tudo indica, deve ser de 
péssima qualidade, porque hoje 
tapa os buracos, amanhã eles es-
tão abertos novamente.

A nossa reportagem percor-
reu algumas vias e pôde cons-

tatar “in loco” que a situação é 
gravíssima. Na avenida Yolanda 
Teixeira da Costa no Conjunto 
Cristina, os motoristas invadem 
a contra mão para desviar dos 
enormes buracos. Em outra ave-
nida, a , também no Conjunto 
Cristina, a situação é ainda mais 
grave. A quantidade de buracos 

impressiona. Quem passa pelo 
local diariamente disse que o 
descaso das autoridades é total: “ 
Isso aqui é um absurdo, além do 
IPVA e da taxa de licenciamento, 
pago o IPTU e o que recebo em 
troca é isso, pura falta de respei-
to”, desabafou o motorista José 
Daniel, que mora no bairro.

pRINCIpAIS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE 
fORAM TOMADAS pOR ENORMES CRATERAS

Rua Haiti, no Industrial Americano, além dos buracos, entulho atrapalha 
os motoristas

Na Avenida Capitão Eduardo, no bairro Santa Rita, a situação também é 
caótica: a noite o perigo é ainda  maior

Em algumas vias,os buracos estão nos dois sentidos da pista

O descaso é total, as ruas e avenidas estão praticamente intransitáveis

Até ônibus tem difi culdades para transitar na rua

Quem transita pelas principais 
ruas e avenidas de Santa Luzia já 

CIDADE

Fotos: Wanderson Carneiro
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O casal Claudinei e Andréa durante o primeiro 
aniversário da filha Myllene

O governador Antonio Anastasia, o secretario esta-
dual de Segurança Pública e integrantes do progra-
ma Fica Vivo do Palmital

O simpático casal Délcio Barbosa e Maria das 
Graças

As irmãs Karen e Laura curtindo as férias es-
colares

As amigas Bárbara, Marina e Larissa

Gilberto Dorneles (Prefeito de Santa Luzia - 
PMDB),  e Dirlene Costa (Pres. Associação das 
Donas de Casa do município)

Fotos: Wanderson Carneiro

SOCIAIS

WWW.JORNALVIROUNOTICIA.COM.BR 

O JORNAL qUE pENSA COMO VOCÊ!

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

Maior Abandonada

O ano é novo, mas os problemas não.
É quase impossível não se revoltar, mas pre-

firo me indignar e me manifestar como morador, 
cidadão consciente, luziense de coração e artista.

É o seguinte: As “Santas” são conhecidas por fa-
zerem milagres e ajudarem, mas infelizmente agora 
o que acontece é que a nossa “SANTA LUZIA” foi 
abandonada por aqueles que há alguns meses atrás 
nos pediam votos e nos enchiam de promessas.

O abandono é tanto que outro dia, depois de 
ter vivido uma aventura indesejável ao passar pe-
los obstáculos oferecidos pelas crateras, falta de 
sinalização, pelo mato e tudo mais que existem 
nas vias públicas da cidade, minha filha de 8 anos 
de idade me questionou:

- “... Pai, porque nossa cidade está toda joga-
da assim? Nós estamos sem prefeito?”

Sua prima que estava no carro conosco com-
pletou:

- “... Eu acho que o prefeito falou mentira, 
porque ele disse que ia dar uniformes pra nós ano 
passado e só deu pra uns e roupa de frio não deu 
pra ninguém...( ainda bem que o inverno do ano 
passado não foi tão intenso)

Confesso que não sei definir o que senti na-
quele momento; vergonha, raiva, indignação e 
um visgo de alegria. Alegria porque creio que 
nem tudo está perdido, uma vez que crianças dis-
cutem e se interessam por “política” e se incomo-
dam quando percebem que a coisa vai de mal a 
pior na cidade.

É isso aí políticos, não é só tirar fotos com as 
crianças, beijar e abraçar em época de eleição, 
pois elas também querem e pedem satisfação. 

Bem, através desse meio de comunicação, re-
passo as questões ao Sr. Prefeito.

Falando de cultura, Parabenizo o governo do 
Estado de Minas Gerais por seus vários projetos e 
dentre eles o Vozes do Morro, que tem beneficiado 
vários artistas da periferia de Santa Luzia e outros 
municípios e lamento muitíssimo o governo de 
nossa cidade não reconhecer seus artistas e continu-
ar tratando cultura tão somente como entretenimen-
to. Não temos Lei de incentivo à cultura, não temos 
um centro cultural na região do São Benedito, não 
temos até hoje o teatro funcionando enfim...

Pergunto aos artistas:
 Será que não é hora de colocarmos um 

de nós para cuidar de nossos interesses?
 Bem, governar a casa da gente já não é 

uma tarefa fácil, imagine uma cidade!
 Então Sr. Prefeito diga-nos.
QUE PASSAS?

Foto: ASCOM - PMSL Foto: ASCOM - PMSL
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As mudanças na atual administração 
municipal de Santa Luzia já estão 
acontecendo. O prefeito Gilberto 

Dorneles (PMDB) apresentou na quinta-feira 
(20), o novo secretário municipal de Segurança 
Pública, Trânsito e Transporte. O Coronel da Po-
lícia Militar de Minas Gerais, Ronildo José dos 
Santos, é quem assume a pasta. Na oportunidade 
o prefeito deu as boas vindas ao novo secretário, 
e também reconheceu os trabalhos do ex-secretá-
rio da pasta, Ricardo Ferreira. “A gente sabe que 
o desafio é grande, mas acredito que com toda 
sua experiência, o Ronildo vai dar continuidade 
e aprimorar os trabalhos realizados em Santa Lu-
zia pelo ex-secretário”; disse o prefeito.

“Trabalhar por trabalhar, patinar no mesmo lu-

gar, não aceito. Não adianta ficar sentado só para 
assinar papel, só pra cumprir horário. A gente tem 
que ter orgulho de sempre está 
produzindo algo, fazendo a di-
ferença”; assim se apresentou  
Ronildo.

O novo secretário falou so-
bre o convite, como pretende trabalhar com as 
demandas da secretaria, as metas e os desafios 
que terá frente à secretaria.

Quem fez o convite e como o senhor rece-
beu essa proposta?

Ronildo: “Vim a convite do prefeito Gil-
berto Dorneles, e recebi com muita satisfação. 
Comandei a Policia Militar no município por 
aproximadamente cinco anos, e conheço bem 
os problemas da cidade. Essa função é uma no-
vidade para mim, mas sempre gostei de desa-
fios, e por isso vamos buscar os melhores resul-
tados para a coletividade”. 

Quais serão os maiores desafios?
Ronildo: “Trabalhar com a escassez de re-

cursos e inserir na mentalidade da população a 
necessidade da fiscalização do trânsito munici-
pal. De acordo com o código, essa atribuição fica 
primeiramente com o município, e depois com o 
estado. Pretendo também dar prosseguimento a 
execução das atividades elaboradas pelo ex se-
cretário, como o Centro Integrado de Defesa So-
cial (CIDS); o monitoramento eletrônico de 25 

pontos da cidade, através de câmeras que já estão 
sendo instaladas e o estacionamento rotativo”.

O senhor tem conhecimen-
to da área de segurança públi-
ca. E o trânsito e o transporte? 
Como pretende atuar nessas 
duas áreas?

Ronildo: Disciplinar, educar, regulamentar e 
por fim, fiscalizar o cumprimento das normas 
em qualquer meio de transporte.

Secretário, enquanto comandante do 35º Ba-
talhão, o senhor sempre negociava os repasses 
junto à prefeitura. E agora? Como pretende atu-
ar, estando do outro lado?

Ronildo: Vamos continuar trabalhando da mes-
ma forma, na parceria estado/município, visando 
sempre às questões da segurança pública. Sendo 
que os repasses, apoio da prefeitura ao estado, será 
dentro da realidade financeira do município. 

EX COMANDANTE DO 35º. BpM ASSUME A 
SECRETARIA MUNICIpAL DE SEGURANçA pÚBLICA

CORONEL RONILDO pRETENDE USAR EXpERIÊNCIA NA NOVA fUNçãO

O prefeito, Gilberto Dorneles e o secretário de 
Segurança, Ronildo José dos Santos

O novo Secretário de segurança, Ronildo José 
dos Santos

ANUCIE NO VIROU NOTÍCIA: (31) 8794.9936 - (31) 9142.4420

CIDADE

Fotos: ASCOM - PMSL

“Trabalhar por traba-
lhar, patinar no mes-
mo lugar não aceito”

O Sistema Nacional de Empre-
gos (SINE) de Santa Luzia está 
emitindo carteira de trabalho in-
formatizada. De acordo com Kás-
sia Gabriel, Coordenadora da uni-
dade, os interessados devem com-
parecer ao SINE levando carteira 
de identidade, CPF, comprovante 
de endereço.

Outro serviço oferecido na 
unidade é o de postagem de segu-
ro desemprego, no horário de 7h 
ao meio dia.

O SINE Santa Luzia fica à Rua 
Geraldo Teixeira da Costa, 2.149 
São Benedito

Confira as vagas de emprego 
no site: www.sine.mg.gov.br

SINE SANTA LUZIA EMITE 
CARTEIRA DE TRABALHO

Unidade é a única da Região Metropolitana de BH
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dos poderes executivo e legislativo, 
como por exemplo, melhoria na saúde 
e transparência dos gastos públicos.

De acordo com Raimundo de 
Paula, presidente do Conselho Mu-
nicipal de Saúde de Santa Luzia, o 
prefeito Gilberto Dorneles (PMDB) 
e a Câmara de vereadores são omis-
sos quanto às questões pertinentes à 
saúde na cidade. “Nós queremos que 
os poderes públicos venham de fato 
esclarecer o que está acontecendo 
com o erário público do município. 
Sabemos que a verba da saúde vem 
de transferência, transferida pontual-
mente todos os meses. O ex secretário 
de saúde, Paulo de Tarso nos afirmou 
que a dívida da saúde apresentada pe-
la prefeitura a ele gira em torno de R$ 
16 milhões, mas ele não reconhece, 
sequer, um terço dessa dívida. Segun-
do ele a dívida deve girar em torno de 
R$ 5 milhões. Onde estão os outros 
onze milhões? Vamos também pedir 
auditoria nas contas da saúde. Vamos 
encaminhar essas denúncias a diver-
sos órgãos, como Ministério Público. 
Quero afirmar que nesse ato não exis-
te nenhum interesse de impugnação 
como algumas pessoas estão falando. 
Queremos sim, soluções imediatas, 
pois somos representantes do povo”, 
disse Raimundo.

Como parte do ato foi protoco-
lado na Câmara Municipal um do-
cumento encabeçado pelo Conselho 
Municipal de Saúde, cobrando um 
posicionamento, e uma ação mais 
enérgica dos vereadores que têm, se-
gundo Raimundo, obrigação de fis-
calizar o executivo, principalmente 
com relação às questões pertinentes 

à saúde de Santa Luzia.
Lídia Ferreira, representante do 

Conselho Municipal de Saúde, que 
também participou da manifestação, 
garantiu que outros movimentos irão 
acontecer. “Com certeza iremos pro-
gramar outros movimentos iguais a 
este. Como representante do Con-
selho Municipal de Saúde, esse é o 
nosso papel. Nós vamos para as ruas 

cobrar sim, iremos policiar demis-
sões, não vamos admitir o possível 
fechamento do PA. Queremos saber 
como foi aplicada a verba na saú-
de, como o município contraiu essa 
dívida de R$ 16 milhões que o Dr. 
Paulo de Tarso nos passou, enfim, 
esse é apenas o primeiro de muitos 
outros movimentos que iremos rea-
lizar, com certeza”, finalizou Lidia.

NOTA 10

NOTA 0

Para os moradores da 
Avenida Adair de Souza, no 
Belo Vale. Nossa reportagem 
foi chamada até o local para 
denunciar o descaso da 
prefeitura para com eles. O 
motivo? Há meses um esgoto 
a céu aberto tomava conta 
do passeio e da avenida. O 
mau cheiro era insuportável. 
Assim que estivemos no 
local, cobramos uma solução 
imediata das “autoridades 
competentes” e não é que eles 
já solucionaram o problema? 
Parabéns aos moradores 
que exigiram seus direitos 
através do VIROU NOTÍCIA 
e foram atendidos! 

Para a prefeitura de 
Santa Luzia que não está 
realizando a operação “Tapa 
Buracos” pela cidade. As 
ruas de Santa Luzia estão 
ficando intransitáveis. Acorda 
prefeitura, fazer o básico para 
a população é obrigação!

Representantes de associações 
comunitárias, membros do Conse-
lho Municipal de Saúde e socieda-
de civil realizaram um protesto na 
Rua Direita, no Centro Histórico 
de Santa Luzia, na tarde da terça-
feira, 01 de fevereiro.

Segundo os manifestantes, o 
protesto é uma cobrança por ações 

ATO pÚBLICO COBRA RESpOSTAS DO 
EXECUTIVO E LEGISLATIVO

MORADORES DE SANTA LUZIA EXIGEM AçÕES NA SAÚDE E TRANSpARÊNCIA DOS GASTOS pÚBLICOS

Durante a caminhada até a câmara, os manifestantes exibiram cartazes, ban-
deiras e até uma réplica de caixão

A manifestação continuou até  em frente a Câmara

Manifestantes exibiram cartazes durante o ato público
Documento protocolado na Câmara pede que vereado-
res fiscalizem as denúncias na saúde

Fotos: Wanderson Carneiro

CIDADE
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O sucesso da parceria entre as equi-
pes do Coimbra de Santa Luzia 
e do Pitangui de Belo Horizonte 

que tanto deu certo com três grandes conquis-
tas em 2010 parece não ter fim. Os “garotos 
de ouro” como foram batizados por todos que 
conhecem este trabalho, começaram o ano de 
2011 com força total. Os meninos foram até 
a cidade de Três Corações, no sul de Minas e 
foram vice campeões da 1ª COPA INFANTO 
/ JUVENIL DE TRES CORAÇÕES. 

Os meninos que ralaram o ano inteiro para 
conseguir o dinheiro para o custeio da com-
petição, valorizaram muito o evento. O tor-
neio que começou no dia 11 de janeiro e ter-
minou no dia 16 do mesmo mês, contou com 
16 clubes de várias regiões do Brasil, tais co-
mo São Lorenço, Caxambu, Três Corações, 
Brasópolis, Belo Horizonte, Volta Redonda 
(RJ), Ribeirão Preto (SP), Cruzília. 

A equipe do Coimbra / Pitangui, levou uma 
delegação de 22 atletas: Allan, Luan, Lucas 
Bahia, Bruno Ceara, Andrei, Pedrinho, Da-
nilo, João Victor, André, Anestino, Klevin, 
Boy, Kaique, Wellington, Roninho, Wesley, 
Cleyton, Juninho e Hygor. A comissão técni-
ca formada pelo Treinador Fioravante, o mas-
sagista Maurício, o auxiliar técnico Careca, 
Treinador de goleiros Wanderley, o preparador 
físico Fuscão, o diretor Ailton e o chefe da De-
legação, o Senhor Jesus. 

No jogo de estréia a equipe perdeu para o 
Miramar da cidade de São Lourenço por 1 x 
0. Na segunda partida em uma partida muito 
disputada e emocionante venceu a equipe do 
Venda Nova por 1 x 0. Na terceira partida de-
baixo de forte chuva empatou de 0 x 0 contra 
a equipe do Brasópolis. Na quarta de finais 
venceu o Novo Brasil de Ribeirão Preto pelo 
placar de 4 x 0 com destaque para um golaço 

do atacante Gleyton que foi o vice artilheiro da 
competição. Na semi final voltou a enfrentar 
a equipe do Miramar e venceu por 2 x 1. Na 
grande final disputada no estádio do Tricordia-
no, empatou contra a equipe do 23 de Setem-
bro da cidade de Três Corações por 1 x 1 e 
perdeu nas cobranças de penalidades. O atleta 
Allan recebeu o premio de melhor goleiro da 
competição.

COIMBRA / pITANGUI É VICE-CAMpEãO 
EM TRES CORAçÕES

EqUIpE TEVE AINDA O VICE ARTILHEIRO E O MELHOR GOLEIRO DA COMpETIçãO
Foto: Divulgação
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Mário Marra

Mário Marra 
comentarista da rádio CBN São Paulo e 

Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia

Mineiro abre disputa com cara de final igual

ESPORTES

É fato que a fi-
nal do Campeonato Mineiro, ano 
passado, foi entre Atlético e Ipa-
tinga, mas é inevitável pensar em 
um fechamento do estadual de Mi-
nas entre os históricos rivais.

O América pode chegar. Mauro 
Fernandes tem feito um bom tra-
balho e o grupo é praticamente o 
mesmo, entretanto, a alteração do 
esquema e a chegada dos reforços 

ainda não permitem falar que es-
teja no mesmo nível de Atlético e 
Cruzeiro.

Os rivais eternos se reforçaram. 
O Galo trouxe titulares e precisa-
va disso. Dorival Jr. passou a ter 
opções para mudar jogo. O treina-
dor acena com a possibilidade de 
buscar a velocidade como sinôni-
mo do time, no entanto, as laterais 
parecem ser uma fragilidade. 

O Cruzeiro perdeu peças im-
portantes de seu time titular. A 
recomposição não teve o mesmo 
peso. Entretanto, o Cruzeiro tem 
conjunto. Um meio forte, que 
aprendeu a sair para o jogo com a 
mesma força e qualidade que des-
trói.

A força do trabalho de Dorival 
somado aos reforços credenciam o 
Atlético ao título.

O caminho percorrido pe-
lo Cruzeiro e o entrosamento da 
equipe colocam o time na disputa.

O tempo passa, o tempo voa…
na minha visão, Atlético e Cruzei-
ro podem até sofrer com as com-
petições paralelas, mas a vida de-
les no Mineiro continua numa boa.

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




