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

www.otimooline.com.br

Até quando seremos vítimas de infratores 
das leis de trânsito? Eles colocam as pró-
prias vidas em risco e as de outras pessoas 
também.

Até quando a população de Santa Luzia 
será vítima dos maus políticos? É prefeito 
que promete e não cumpre, são os verea-
dores que não fiscalizam o poder executivo 
conforme determina a lei. 

Até quando seremos vítimas de alguns 
médicos que atendem nos Postos de Saúde 
com falta de educação? Muitos sequer tocam 
nos pacientes?

Até quando pagaremos nossos impostos e 
seremos obrigados a desviar de tantos bura-
cos nas ruas de Santa Luzia? 

O mundo assistiu recentemente a mais 
uma demonstração de que quando o povo se 
une e vai às ruas em busca de benefícios para 
todos, a solução é quase que imediata.

Um ditador que ficou por 30 anos no 
poder no Egito  não agüentou à pressão po-
pular e renunciou aos cargo 18 dias depois 
dos intensos protestos. Milhares e milhares 
de pessoas festejaram  nas ruas do Cairo a 
queda do ditador egípcio. Uma junta militar 
assumiu o governo.

Entre fatos e boatos há um sentimen-
to geral: o de que o prefeito  já morreu nos 
corações dos cidadãos Luzienses. E o mais 
terrível , não adianta ir para as ruas pedindo 
para que o mesmo saia do poder, pois, por 
pior que pareça,  o que temos como segunda 
opção, certamente consegue ser ainda pior, 
visto as suas atitudes e sua omissão.

cARTA DO LEITOR

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

Gostaria de parabenizar o jornal Virou Notícia pela ótima cobertura e matéria sobre o 
MOVIMENTO ACORDA SANTA LUZIA. Diferente de outro jornal da cidade, que se diz 
o melhor e trouxe uma reportagem distorcida com o título “MOVIMENTO SEM EFEITO”, 
vocês mostraram a realidade dos fatos, demonstrando que são imparciais e que não se 
vendem para a prefeitura. Mais uma vez parabéns. Continuem neste caminho que, com 
certeza, vocês irão longe.
Abraço,

Magda Martins
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Atenolol – 25mg/comp.
Captopril – 25mg/comp. sulcado
Enalapril – 10mg/comp.
Enalapril – 20mg/comp.
Furosemida – 40mg/comp.
Glibenclamida – 5mg/comp.
Hidroclorotiazida – 25mg/comp.
Losartana – 50mg/comp.

Metformina – 500mg/comp.
Metformina – 850mg/comp.
Metildopa – 250mg/comp.rev.
Metildopa – 500mg/comp.rev.
Nifedipina – 20mg/comp.lib.cont.
Propranolol (Cloridato – 40mg/comp.
Verapamila (Cloridato) – 80mg/comp.

farmÁcia PoPular
medicamentoS Para diabeteS e HiPertenSão gratuitoS

Inaugurando o programa “Saú-
de não tem preço”, desde o dia 14, 
medicamentos para diabetes e hiper-
tensão (pressão alta) são distribuídos 
gratuitamente pela rede “Aqui Tem 
Farmácia Popular”, e também pela 
rede própria. A medida anunciada no 
dia três (03) pela presidente Dilma 
Rousseff, e pelo ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, tem a expectativa 
de beneficiar cerca de 660 mil pesso-
as hipertensas e 300 mil diabéticas, 
que já adquirem os remédios pela 
rede com desconto. Em Santa Luzia, 
de acordo com a secretaria municipal 
de Saúde (SMS), estão cadastrados 

cerca de nove mil hipertensos e dois 
mil diabéticos. 

A prefeitura administra duas far-
mácias de distribuição gratuita, além 
da farmácia popular. Segundo Bruno 
de Faria Costa, coordenador de As-
sistência Farmacêutica, atualmente 
são distribuídos na rede “Aqui Tem 
Farmácia Popular”, 107 (cento e se-
te) medicamentos. Com a nova me-
dida, serão 112 (cento e doze), sendo 
que, 15 (quinze) serão ofertados gra-
tuitamente. O coordenador também 
destacou que a farmácia municipal 
oferece outros serviços, além da dis-
tribuição de medicamentos.

“Hoje contamos com duas far-
mácias de distribuição gratuita de 
medicamentos, com uma lista de 
aproximadamente 160 tipos de me-
dicamentos ofertados à população. 
Além disso, oferecemos 
também serviços de dis-
tribuição de materiais 
hospitalares a usuários 
com feridas crônicas, 
medicamentos e dietas a 
pacientes de baixa renda, 
distribuição de aparelhos 
para medir glicose, fitas 
reagentes, lancetas e lan-
cetadores a usuários dia-

béticos. Contamos ainda com o pro-
fissional farmacêutico em todas as 
unidades, orientando e tirando duvi-
das relacionadas a medicamentos, de 
todos os usuários”; finalizou Bruno.

confira oS medicamentoS que Serão oferecidoS gratuitamente à PoPulação:
Para adquirir os medicamentos pela rede própria da prefeitura, o 

paciente deve ir até uma unidade (Prefeitura - Avenida VIII, 50 – Car-
reira Comprida / São Benedito - Rua Pará de Minas, 2230 / Farmá-
cia Popular do Brasil - Avenida Brasília, 1313) portando a prescrição 
médica dentro do prazo de validade, e um documento no qual conste o 
número de CPF e sua fotografia. As unidades funcionam de segunda 
à sexta-feira, das 08h às 17h. Mais informações: 3641-5830.

Foto: ASCOM - PMSL

SAÚDE



4 Ano 2 - Edição 28 - 16/2/2011 a 2/3/2011

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

A solenidade de 
passagem de co-
mando do 35º. Ba-
talhão da Polícia 
Militar aconte-
ceu na manhã da 
sexta-feira, 11, no 
auditório do Sesc 
laces Santa Luzia. 

Na ocasião centenas 
de militares e autorida-

des prestigiaram o evento.
O Coronel PM Aryone 

Juarez de Almeida Júnior, 
Comandante da Terceira Re-
gião da Polícia Militar, passou 
o comando do 35º. Batalhão 
de Santa Luzia, que estava 
a cargo do Tenente Coronel 

Adelí Silvio Luiz para o 
Tenente Coronel Giovanni 

Pinheiro de Medeiros.

O ex comandante do 35º. BPM, Te-
nente Coronel Adelí Sílvio, fez um dis-
curso de despedida, no qual agradeceu 
pelas parcerias fi rma-
das na cidade através 
de várias entidades e, 
sobretudo, reconheceu 
a gratidão dos cidadãos 
luzienses. “O povo de 
Santa Luzia me recebeu 
de braços abertos. Em 
todas as solenidades e 
locais onde estivemos 
sempre recebemos o carinho de todos. 
Não foram poucas as vezes em que re-
cebi cartas anônimas agradecendo pelo 
empenho e atitudes tomadas. Quanto ao 
novo comandante, desejo que Deus pos-
sa iluminá-lo e dar-lhe sabedoria para co-
mandar o batalhão”, fi nalizou Adelí.

 O novo comandante do 35º. Batalhão, 
Tenente Coronel Medeiros, falou do no-

vo desafi o. “ Nunca fui uma pessoa que 
gostasse de ter algo tranqüilo. O desafi o é 
bom, nos fazer crescer, amadurecer, enfi m, 

faz parte da vida, princi-
palmente da carreira de 
um policial militar que 
resolve chegar e ascender  
à carreira de ofi cial. Eu 
sabia que um dia chega-
ria a comandante, e como 
tal, esse desafi o surgiria. 
Agora é trabalhar e dar o 
nosso melhor para a po-

pulação de Santa Luzia”, disse.
Sobre a criação e implantação de projetos 

voltados para a segurança, Medeiros  afi rmou 
que precisa conhecer melhor a região, para 
então propor novas ações. “Assim que tiver-
mos um conhecimento maior dos problemas 
da região, vamos trabalhar com o objetivo de 
propor novos projetos para reduzir ainda mais 
a violência em Santa Luzia”, concluiu.

tenente coronel medeiroS aSSume dizendo que eStÁ Pronto Para deSafioS

Ten Cel Me-
deiros novo 
comandante 
do 35º BPM

“Assim que tivermos 
um conhecimento 

maior dos problemas 
da região, vamos 

trabalhar com o obje-
tivo de propor novos 
projetos para reduzir 
ainda mais a violên-
cia em Santa Luzia”

35º. batalHão da PolÍcia militar tem novo comandante
CIDADE
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tenente coronel medeiroS aSSume dizendo que eStÁ Pronto Para deSafioS

“DENTRE AS MEDIDAS DE-
SEJADAS PARA OTIMIZAR A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL, 
FORAM REALIZADOS ENTEN-
DIMENTOS COM O PODER 
EXECUTIVO E LEGISLATIVO 
MUNICIPAL, PARA QUE SEJA 
DISPONIBILIZADA UMA ÁREA 
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
SEDE QUE POSSA MELHOR 
ATENDER A ESTRUTURA PO-
LICIAL ALOCADA NESTA CI-
DADE, PROCESSO QUE JÁ SE 
ENCONTRA AVANÇADO, SEN-
DO QUE NESTE EMPREENDI-
MENTO, CERTAMENTE VAMOS 
CONTAR COM O APOIO DO 
EXMO. SR. COMANDANTE-
GERAL, SR. CEL. RENATO, AO 
QUAL, NESTA OCASIÃO, QUE-
REMOS DEIXAR REGISTRADO, 
OS NOSSOS SINCEROS AGRA-
DECIMENTOS, PELA ATEN-
ÇÃO QUE TEM DISPENSADO 
À 3ª RPM, E, AINDA, AO SR. 
CEL. PM CHEFE DO ESTADO 
MAIOR, CEL. SANTANA, AO 
QUAL, TAMBÉM, DE IGUAL 
MANEIRA, PENHORAMOS 
NOSSA GRATIDÃO. 

 NESTA OCASIÃO, EM 
QUE ASSISTIMOS À CERIMÔ-
NIA DE PASSAGEM E ASSUN-

ÇÃO DO COMANDO DO 35º 
BPM, ALÉM DE AGRADECER 
AO TEN. CEL. ADELI, E BEM 
RECEPCIONAR O TEN. CEL. 
MEDEIROS, QUEREMOS AIN-
DA, CONGRATULAR COM TO-
DA A OPEROSA TROPA DESTE 
BATALHÃO PELA QUALIDADE 
DO TRABALHO QUE VEM SEN-
DO DESEMPENHADO E PELOS 
BONS RESULTADOS QUE ES-
TÃO ESTAMPADOS NOS INDI-
CATIVOS DE REDUÇÃO E CON-
TENÇÃO DA CRIMINALIDADE 
DE TODA A REGIÃO. 

OPORTUNIDADE EM QUE 
ESTENDO OS AGRADECIMEN-
TOS À TODA COMUNIDADE 
NOS SEUS DIVERSOS SEGMEN-
TOS PELA PARCERIA, ENVOL-
VIMENTO E PARTICIPAÇÃO, E 
TAMBÉM, ÀS AUTORIDADES 
DAS DIVERSAS INSTITUIÇÕES 
QUE INTEGRAM E INTERAGEM 
COM O SISTEMA DE DEFESA 
SOCIAL.

AO TEN. CEL. ADELI, CON-
SIGNAMOS OS NOSSOS MAIS 
SINCEROS AGRADECIMENTOS 
PELOS BONS E LEAIS SERVI-
ÇOS AQUI PRESTADOS. ESTA-
MOS CERTOS QUE A COMUNI-
DADE, É A MAIOR TESTEMU-
NHA DO TRABALHO DE ALTO 

NÍVEL QUE AQUI FOI IMPLE-
MENTADO EM SEU COMANDO, 
QUE TAMBÉM CONHECEMOS 
DE LONGA DATA, BEM COMO, 
O SEU NOTÓRIO SENSO DE OR-
GANIZAÇÃO E ESPÍRITO EM-
PREENDEDOR, QUE POR CER-
TO EM MUITO CONTRIBUIU 
COM O 35º BPM, PELO QUE 
EXTERNAMOS NOSSO RECO-
NHECIMENTO E GRATIDÃO. 
DESEJAMOS AINDA, QUE O 
MESMO SUCESSO OBTIDO NO 
COMANDO DESSA UEOP, SEJA 
SEU FIEL COMPANHEIRO EM 
SUA PRÓXIMA MISSÃO.

AO TEN. CEL. MEDEIROS, 
É COM ALEGRIA QUE LHE 
RECEBEMOS E NOS COLO-
CAMOS A DISPOSIÇÃO PARA 
COMPARTILHAR DOS DESA-
FIOS QUE SABEMOS NÃO SE-
RÃO POUCOS. ESTEJA CERTO 
DE QUE A POPULAÇÃO DE 
SANTA LUZIA ACREDITA E 
CONFIA PLENAMENTE NA PO-
LÍCIA MILITAR E ISSO TORNA 
NOSSA RESPONSABILIDADE 
AINDA MAIOR. CONHECEMOS 
TAMBÉM DE LONGA DATA 
SUAS ÓTIMAS QUALIDADES 
PESSOAIS E PROFISSIONAIS, 
ESTAMOS CONFIANTES QUE 
SEUS ATRIBUTOS E QUALI-

DADES PROFISSIONAIS LHE 
CONFEREM AS MELHORES 
RECOMENDAÇÕES PARA O 
COMANDO DESTA OPEROSA 
UNIDADE.

TENHA TAMBÉM A CERTE-
ZA QUE O 35º BPM, É CONSTI-
TUÍDO DE UM CONTINGENTE 
POLICIAL EXTREMAMENTE 
PREPARADO, DE HOMENS E 
MULHERES DE GRANDE VA-
LOR, PROFISSIONAIS DEVO-
TADOS NO OFÍCIO DE SERVIR 
E PROTEGER A COMUNIDADE. 
SÃO POLICIAIS EXPERIMEN-
TADOS NOS EMBATES DA SE-
GURANÇA PÚBLICA, ACOS-
TUMADOS AOS EXAUSTIVOS 
TURNOS DE TRABALHO, DE 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A SE-
GURANÇA E A PROMOÇÃO DA 
PAZ SOCIAL, SÃO PESSOAS 
COMPETENTES E LEAIS QUE 
DESFRUTAM DE TODA NOSSA 
CONFIANÇA E RECONHECI-
MENTO, SENDO POR CERTO, O 
MAIOR PATRIMÔNIO DA INSTI-
TUIÇÃO NESSA CIDADE”.

QUARTEL DA TERCEIRA RE-
GIÃO, EM VESPASIANO, 11 DE 
FEVEREIRO DE 2011.

ARYONE JUAREZ DE AL-
MEIDA JÚNIOR, CEL. PM CO-
MANDANTE DA 3ª RPM

trecHo da nota do comando da terceira região, que foi lida Pelo caPitão amarildo alveS da Silva, 
cHefe da Seção de recurSoS HumanoS do 35º. bPm.

Várias autoridades civis e militares participaram da soleni-
dade

Momento do ato formal da passagem de comando

Parte da Orquestra Sinfônica que participou da solenidadeTen. Cel. Adelí recebeu das mãos do 1º Sargento Sérgio e do Capitão 
Rômulo Martins, uma placa de homenagem aos serviços prestados

35º. batalHão da PolÍcia militar tem novo comandante
Foto: Wanderson Carneiro
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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.

Situação da Rua B, no bairro Duquesa II, persiste há mais de um ano

Na Praça Valdemar Augusto dos Santos, no Bela Vista,o problema é o 
mesmo

Já na Rua Alto do Tanque, moradores improvisaram uma placa alertando 
sobre os buracos

Rua José Martins da Conceição, no Bela Vista, motorista desvia dos bura-
cos e trafega na contramão
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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

A reportagem do VIROU 
NOTÍCIA mostrou na 
edição passada o descaso 

da atual administração para com as 
principais ruas e avenidas da cidade. 
Os buracos to-
maram conta das 
vias, e o pior: pare-
ce que a prefeitura 
não está dando 
muita importância 
em solucionar o grave problema, já 
que as vias mostradas na edição pas-

sada continuam (até o fechamento 
desta edição) do mesmo jeito.

Não bastassem os buracos de-
correntes das chuvas, existem ou-
tros  que foram abertos pela pró-

pria prefeitura, 
através da empre-
sa que ganhou a 
licitação para ins-
talação das câme-
ras de segurança, 

e que  também continuam abertos, 
difi cultando o tráfego de veículos.

Parte 2
ruaS e avenidaS da cidade eStão 

quaSe que intranSitÁveiS

Na Avenida Engenheiro Felipe Gabrich, também no Córrego das Calça-
das, os motoristas têm difi culdades para vencer os enormes buracos

Um verdadeiro desafi o para os motoristas que desviam como podem dos 
buracos

Academia Styllus

Av. Seis, nº 446 - Frimisa - Santa Luzia - MG
 ( Após a Igreja  São José Operário)

Rua 20, nº 16 - Duquesa II - Santa Luzia - MG

academiastyllus.tkd@hotmail.com

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

Tel.: (31) 3641-6502

Alongamento 

Relaxamento

Aero Jump

Personal Training

Ginástica Localizada

AGORA EM 2 ENDEREÇOS

A SI TM YE LD LA U

C S

A

Musculação

Taekwondo

Hapkido

 

Kick Boxing

(Defesa Pessoal)

ACESSE:  WWW.JORNALVIROUNOTICIA.COM.BR

Fotos: Wanderson Carneiro

“Parece que a pre-
feitura não está dan-
do muita importân-
cia em solucionar o 

grave problema”
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Os prefeitos de Jaboticatubas, Luis Mauro e de 
Santa Luzia, Gilberto Dorneles

Teresa Cristina, Diretora do Sesc Laces ao lado da 
Primeira Dama, Jane Cássia

Os empresários, Gisele (Mega Space) e Eloí-
sio (RODAP)

A linda Isadora Ferreira Gabrich Ten. Cel. Adeli e o Ten. Cel. Medeiros

Capitao PM Wilmar e o professor Sandro Coelho

Fotos: Wanderson Carneiro

SOCIAIS

WWW.Jornalvirounoticia.com.br 
o Jornal que PenSa como vocÊ!

anuncie:
8794.9936 - 9142.4420

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

Novo CD de Tom 
Nascimento está 

previsto para o m ês de  Abril                                          
A Vivo, através da lei de incentivo à cultu-

ra, será a patrocinadora exclusiva do Cd e dos 
shows de lançamento.

O CD que ainda não tem nome definido, 
tem sua sonoridade e repertório baseados no 
show TecnoGroove, show que vem se refi-
nando desde 2009 e já foi experimentado nas 
capitais: Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, 
na Bahia além das cidades de Belo Horizonte, 
Santa Luzia e Betim.

Além da banda Nuca Preta composta por: 
Rodrigo Gonçalves (bateria), Paulo Costa (bai-
xo), Dionatas Rodrigues (teclados) e Johnny 
Herno (percussão), contarei com várias partici-
pações de instrumentistas e cantores parceiros, 
que vem ao longo do tempo fortalecendo a filo-
sofia UNAUAIAÍ (ninguém se faz só). 

Na direção musical, produção e arranjos 
estaremos: Eu, Tatta Spalla e Paulo Costa.

Uma forte candidata a compor esse reper-
tório é a música “La Belle de Jour” de Alceu 
Valença. A música ganhou uma nova roupa-
gem “funkeada”, ficando pronta para as pistas 
e baladas. Confiram no meu myspace.

Um salve a Ramon Damásio e a Pau-
lo Costa.  Ramon é um grande profis-
sional da comunicação, parceiro e ami-
go. Através dele tive a felicidade de ouvir 
meu som tocar no rádio pela primeira vez.                                                                                                                                             
 Paulo é dos produtores que trabalha comigo, 
grande amigo e baixista. É dele o arranjo e pro-
dução da versão de “Menina Bela” tocada nas 
rádios e vencedora do Vozes do morro 2008. 

Mais uma vez Nota 0 para a prefeitura de 
Santa Luzia, que além de entender cultura 
somente como entretenimento, não faz fun-
cionar a lei municipal de incentivo à cultura. 
Através dessa lei artistas de todas as áreas 
(Teatro, circo, dança, artes plásticas, artes vi-
suais, musica e etc.. poderiam se beneficiar se 
profissionalizando, executando seus projetos, 
movimentando com dignidade e por direito a 
cultura da Cidade.

 Senhores governantes de nossa querida 
Santa Luzia, nós artistas estamos prontos e 
ávidos por uma conversa no sentido de levar à 
sério o que chamamos de CULTURA.

Que tal menos prosa e mais atitude?

Foto: Divulgação
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www.jornalvirounoticia.com.bro Jornal que PenSa como vocÊ

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!

GERAL

O jornal VIROU NOTÍCIA vem a 
público esclarecer sobre parte do editorial 
e charge publicados no semanário “Muro 
de Pedra”, em sua edição de número  
437, período de 9 a 15 de Fevereiro de 
2011, na página 2. 
Diferentemente do que foi publicado, o 
jornal VIROU NOTÍCIA, dentro de sua 
linha editorial séria, responsável, e acima 
de tudo, verdadeiramente imparcial, 
afirma que tal informação não procede.
Lembramos que a apuração é uma 
das regras básicas e fundamentais do 
jornalismo, o que não foi devidamente 
executada por parte do semanário, 
que afirmou que o senhor Ramon 
Damásio, havia “escondido” o release, 
enviado pela Assessoria de Imprensa 
da prefeitura, dos outros jornais, 
privilegiando assim, apenas o Virou 
Notícia.
Conforme documento emitido pela 
própria prefeitura de Santa Luzia, pode-
se comprovar que o email intitulado 
“Novo secretário em Santa Luzia”, foi 
enviado pela assessoria para todos os 
endereços de email´s dos jornais locais, 

e também para a grande imprensa da 
capital, através do email do senhor 
Rodrigo de Castro, na data do dia 1 de 
Fevereiro de 2011, às 17h22.
Assim  fica demonstrada a injustiça, 
a inverdade e o desrespeito para 
com o Virou Notícia, que não goza 
de nenhum privilégio, como citado 
equivocadamente pelo semanário 
“Muro de Pedra”.
Agradecemos, mais uma vez, aos 
luzienses pelas demonstrações de 
confiança na seriedade deste jornal e 
reafirmamos a disposição, ainda maior, 
ao trabalho por uma Santa Luzia cada 
vez melhor.
Vamos continuar atuantes, apurando 
os fatos e levando a informação correta 
aos milhares de leitores. Afinal de 
contas, o nosso slogan já diz tudo: “O 
jornal que pensa como você”
Fevereiro de 2011
JORNAL VIROU NOTÍCIA

nota de eSclarecimento
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O JORNAL QUE PENSA COMO VOCÊ

Aconteceu?

Entre em contato:
redacao@jornalvirounoticia.com.br
www.twitter.com/jornalvirounoticia

nota 10
Para o novo Comandante 

do 35º. BPM, Ten. Cel. 
Medeiros, que durante seu 
discurso na solenidade 
de transição  do comando 
da unidade, mencionou 
os amigos, e sobretudo, a 
família. Ato que demonstra o 
reconhecimento, e o quanto 
é importante ter verdadeiros 
amigos, além é claro, da 
referência familiar, que 
é primordial. Parabéns 
comandante!

A prefeitura de 
Santa Luzia, 
através da secre-

taria municipal de Saúde, 
inicia 2011 dando conti-
nuidade aos trabalhos de 
combate a dengue na ci-
dade. Entretanto, salienta 
que a responsabilidade é 
de todos, e por isso a po-
pulação tem que fazer sua 
parte. Minas Gerais se 
prepara para enfrentar este 
ano uma epidemia de den-
gue que deve afetar meio 
milhão de pessoas, segun-
do a Secretaria Estadual de 
Saúde (SES). Esse pode ser 
o recorde de infecção no 
estado e representa quase 
o dobro de contaminados 
em relação passado, quan-
do 260.395 mil mineiros 
contraíram o vírus dissemi-
nado pelo mosquito Aedes 
aegypti. 

Em reunião realizada 
na última quinta-feira (10) 
na Cidade Administrativa, 
a Secretaria de Estado de 
Saúde (SES), através do 
Subcomitê de Comunica-
ção Social – Programa de 
Enfrentamento Permanen-
te da Dengue, apresentou 
para os profissionais que 
atuam na comunicação das 
prefeituras e outros órgãos 
governamentais e não go-
vernamentais, o plano de 
mobilização para combate 

a dengue em Minas Gerais. 
Abrindo os trabalhos, o se-
cretário de estado de Saúde, 
Antônio Jorge de Souza 
Marques, deixou claro qual 
deve ser o foco do trabalho 
da comunicação nos órgãos.

“Não basta comunicar, 
temos que engajar as pes-
soas no combate a dengue. 
Mostrar cada cidadão sua 
corresponsabilidade no tra-
balho de enfrentamento da 
doença.”; disse o secretário.

De acordo com o últi-
mo Levantamento Rápido 
do Índice de Infestação de 
Aedes aegypti (LIRAa), 
realizado entre os dias 03 e 
07 de janeiro, Santa Luzia 
está com o índice de infes-
tação 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 mé-
dia, 35 casas diariamente. 
No entanto, a maioria dos 
focos de criação e reprodu-
ção do mosquito está dentro 
das casas e nos quintais. Os 
bairros Vila Olga, Santa Ri-
ta, 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 

Jesus, Industrial Americano, 
Santa Mônica, Parque Nova 
Esperança e Adeodato, com 
índice em 2.5%. 

“Isso indica que os bair-
ros são considerados de al-
to risco de infestação. Por 
isso a população deve ficar 
em estado de alerta quan-
to à prevenção. Só a ação 
do serviço público não é o 
bastante, a população tem 
que fazer sua parte e cobrar 
de seus vizinhos e amigos 
que façam o mesmo”; disse 
Aloysio Nogueira, coorde-
nador do departamento de 
zoonoses, que acrescentou 
ainda: “Baseado no LIRAa 
desencadeamos diversas 
ações e intensificamos os 
trabalhos nessas regiões. 
Porém, precisamos que a 
população fique mais atenta 
aos depósitos móveis (vasos 

e pratos, frascos com plan-
tas, bebedouros de animais, 
etc.); depósitos ao nível do 
solo (tonéis, tambores, etc.); 
ao lixo e outros resíduos 
sólidos (garrafas, latinhas, 
etc.); e, é claro, as caixas 
d`água e outros possíveis re-
servatórios propensos à pro-
liferação do Aedes aegypti”; 
finalizou Nogueira.

Outra forma de preven-
ção desenvolvida pela pre-
feitura é o trabalho através 
da educação em saúde. Ao 
longo de 2010 foram reali-
zadas várias atividades co-
mo: passeatas, palestras pa-
ra funcionários de empresas 
privadas, hora do conto nas 
escolas entre outras, abran-
gendo aproximadamente 27 
mil pessoas. Em 2011, cer-
ca de 500 pessoas já foram 
mobilizadas.

dengue
Prevenção continua Sendo a melHor oPção

Carla Reis, coordenadora de educação em saúde, du-
rante palestra

Foto: ASCOM - PMSL

nota 0
Para os motoristas que 

infringem as regras de 
trânsito. Neste flagrante, 
nossa reportagem presenciou 
um avanço “duplo” de sinal. 
A infração foi cometida na 
Avenida Brasília, próximo 
ao Conjunto Cristina. Na 
ocasião, dois condutores 
desrespeitaram o sinal 
vermelho. Colocando em 
risco não só as próprias vidas, 
como as de outras pessoas 
também. De acordo com o 
Código de Trânsito Brasileiro, 
pela infração,  o infrator 
perde 7 pontos na Carteira de 
Habilitação, além de pagar 
uma multa no valor de R$ 
191,54

Foto: Wanderson Carneiro

SAÚDE

MISTO QUENTE _____________________________________R$ 2,50
PÃO DE FORMA, MUSSARELA, PRESUNTO

HAMBURGUER______________________________________R$ 3,20
PÃO, HAMBURGUER, TOMATE, ALFAÇE, BATATA PALHA

X-BURGUER________________________________________R$ 3,50
PÃO, HAMBURGUER, MUSSARELA, TOMATE, ALFACE, BATATA PALHA

X-EGG-BURGUER____________________________________R$ 4,00
PÃO, HAMBURGUER, OVO, MUSSARELA, TOMATE, BATATA PALHA

X-BACON__________________________________________R$ 4,00
PÃO, HAMBURGUER, MUSSARELA, BACON, ALFACE, TOMATE, BATATA PALHA

X-EGG-BACON ______________________________________R$ 4,50
PÃO, HAMBURGUER, MUSSARELA, BACON, OVO, TOMATE, ALFACE, BATATA PALHA

X-BURGUER-BACON__________________________________R$ 4,80
PÃO, HAMBURGUER, MUSSARELA, BACON, MILHO VERDE, TOMATE, ALFACE, BATATA PALHA

X-FRANGO_________________________________________R$ 5,50
PÃO, HAMBURGUER, FRANGO DESFIADO, OVO, MUSSARELA, MILHO VERDE, TOMATE, ALFACE, BATATA PALHA

X-TUDO___________________________________________R$ 5,30
PÃO, HAMBURGUER, BACON, MUSSARELA, PRESUNTO, 1 OVO, MILHO VERDE, TOMATE, ALFACE, BATATA PALHA

SUPER X-TUDO _____________________________________R$ 6,80
PÃO, 2 HAMBURGUER, BACON, MUSSARELA, PRESUNTO, 2 OVOS, MILHO VERDE, TOMATE, ALFACE, BATATA PALHA

X-TUDO ESPECIAL ___________________________________R$ 7,80
PÃO, 2 HAMBURGUER, BACON, 2 MUSSARELAS, 2 PRESUNTOS, 2 OVOS, MILHO VERDE, CATUPIRY, TOMATE,
ALFECE, BATATA PALHA

SUPER SANDUÍCHES

RESGUARDAMOS O DIREITO DE ENCERRARMOS AS PROMOÇÕES SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO

NÃO COBRAMOS TAXA DE ENTREGA
PARA PEDIDOS ACIMA DE R$ 12,00 REAIS

PIZZAS SABORES E INGREDIENTES
À MODA COM DIREITO: MUSSARELA, PRESUNTO, CALABRESA,
MILHO VERDE, BACON,CATUPIRY,  CEBOLA, PIMENTÃO, AZEITONA E ORÉGANO.

QUATRO QUEIJOS:
MUSSARELA, PARMESÃO, PROVOLONE, CATUPIRY E ORÉGANO

CALABRESA: MUSSARELA, CALABRESA, PIMENTÃO, CEBOLA, TOMATE
AZEITONA, E ORÉGANO

BACON C/MILHO: MUSSARELA, BACON, MILHO VERDE, TOMATE,
PIMENTÃO, CEBOLA, AZEITONA E ORÉGANO

PORTUGUESA: MUSSARELA, PRESUNTO, CALABRESA, OVO,
MILHO VERDE, PIMENTÃO, CEBOLA, TOMATE, AZEITONA E ORÉGANO

FRANGO A BOLONHESA: MUSSARELA, FRANGO DESFIADO,
MOLHO A BOLONHESA, CEBOLA, PIMENTÃO, TOMATE, AZEITONA E ORÉGANO

FRANGO C/CATUPIRY: MUSSARELA, FRANGO DESFIADO, CATUPIRY,
CEBOLA, PIMENTÃO, TOMATE, AZEITONA E ORÉGANO

MUSSARELA: MUSSARELA, AZEITONA, PIMENTÃO, TOMATE,
CEBOLA E ORÉGANO

PRESUNTO: MUSSARELA, PRESUNTO, AZEITONA, TOMATE, CEBOLA,
PIMENTÃO E ORÉGANO

SALAMINHO: MUSSARELA, SALAMINHO, AZEITONA, CEBOLA, PIMENTÃO,
TOMATE E ORÉGANO

NAPOLITANA: MUSSARELA, ATUM, BACON, MILHO VERDE AZEITONA,
CEBOLA, PIMENTÃO E ORÉGANO

PALMITO: MUSSARELA, PALMITO, AZEITONA, CEBOLA, PIMENTÃO,
TOMATE E ORÉGANO

MARGARITA:
MUSSARELA, TOMATE, MANJERIÇÃO E ORÉGANO

CONSULTE PREÇOS E SABORES
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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

Shih-Tzu

Lhasa Apso
Yorkshire

TEL: 3649-7527 | 3649-6035 | 9961-5010TEL: 3649-7527 | 3649-6035 | 9961-5010 3649-6035 | 3649-6035  3649-6035  3649-6035  3649-6035 | 9961-5010| 9961-5010| 9961-5010 9961-5010 9961-5010 9961-5010 9961-5010 9961-5010 9961-5010 9961-5010 9961-5010 9961-5010 9961-5010 9961-5010

VENDO FILHOTES DE 
CÃES DE RAÇA 

VENDO FILHOTES DE 
CÃES DE RAÇA 

TODOS BEM PEQUENOS
 COM PEDIGREE OPCIONAL

Com o fi m das férias está de volta a alegria das 
aulas. Para os alunos a alegria de reencontrar os 
colegas e professores. De estudar e aprender mais 
coisas. Para os professores a alegria de ensinar. 
De retomar o convívio com os alunos e experi-
mentar de novo a sensação de estar fazendo por 
eles o que eles mais precisam. 

A prefeitura de Santa Luzia, que tem dedicado 
à educação a atenção que ela merece, inicia 2011 
buscando ainda melhores resultados. Na sexta-
feira, 04, a secretária municipal de Educação, 
Francislene Grácio Abreu, reuniu os diretores 
das 26 escolas municipais para falar dos projetos 
e ações que serão implementados, ao longo de 
2011, e para estimular o desenvolvimento de prá-
ticas de gestão escolar inovadoras. Segundo ela, a 
reunião foi oportuna não somente para o planeja-
mento das atividades deste ano, como também pa-
ra o fortalecimento dos laços entre os envolvidos 
com a educação municipal.

“O desafi o de melhorar o ensino-aprendiza-
gem é constante, para tanto é necessário pensar-
mos juntos caminhos para promover o desenvol-
vimento educacional. Neste ano vamos ampliar a 
educação infantil para mais duas escolas, Lúcia 
Viana Paiva e Maria da Glória, chegando a oito no 
total. Além disso, vamos priorizar a reforma das 
escolas Jacinta Enéas Orzil e Síria Thébit, para 

oferecer aos alunos e servidores um espaço mais 
estimulante ao aprendizado”; disse Francislene.

A secretária destacou ainda que as escolas mu-
nicipais, em 2010, atingiram a meta do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que 
é calculado com base na taxa de rendimento escolar 
(aprovação e evasão), no desempenho dos alunos no 
Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica 
(SAEB) e na Prova Brasil. Ou seja, quanto maior 
for a nota da instituição no teste e quanto menos re-
petências e desistências ela registrar, melhor será a 
sua classifi cação, numa escala de zero a dez. Desse 
modo, a educação de Santa Luzia teve mais um re-
conhecimento do Governo Federal.

“Alcançamos a meta do IDEB em 92% das 
escolas municipais. Sendo assim, essas institui-
ções receberão 50% a mais do valor recebido 
através do *Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE)”; disse Francislene, que aproveitando a 
oportunidade, esclareceu possível dúvida dos pais 
em relação ao material escolar para 2011; “Escla-
reço aos pais de alunos matriculados na rede mu-
nicipal que o kit de material escolar e livros não 
serão cobrados. Estaremos fornecendo o kit, e os 
livros didáticos continuarão sendo encaminhados 
através do Ministério da Educação”; fi nalizou a 
secretária. 

O reinicio das atividades na rede municipal de 

educação, que atende hoje 18 mil alunos nas 26 
escolas da cidade, movimentou entre supervisores 
pedagógicos, diretores, vice-diretores, auxiliares 
de serviço educacional, auxiliares de secretaria, 
entre outros; mil 268 servidores. Mais informa-
ções: 3641-5250 (SME).

volta às aulas
Sme reÚne diretoreS daS 26 eScolaS municiPaiS

Secretária de Educação Francislene Grácio

Foto: ASCOM - PMSL

EDUCAÇÃO
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Mário Marra

Mário Marra 
comentarista da rádio CBN São Paulo e 

Colunista dos jornais O Tempo e Supernotícia

No primeiro clássico da década - Tardelli foi o nome do jogo

ESPORTES

Um clássico fica 
acima de contextos.

O torcedor não quer saber se a 
temporada apenas está começando 
e não tem a menor paciência elen-
cos novos e o período de adapta-
ção dos jogadores aos pensamen-
tos de um novo treinador.

Cruzeiro e Atlético entraram 
em campo com times desfalcados 
e vários jogadores ainda distantes 
da forma ideal.

Se fosse caracterizar a equipe 
do Cruzeiro, diria que é um time 

de posse bola e de chegada consis-
tente.

Se o assunto fosse para o lado 
do Galo, certamente a resposta cai-
ria para a velocidade.

O Atlético ainda tem um imen-
so caminho a percorrer, mas pare-
ce ser um time mais competitivo.

Dorival tem buscado a vitória 
e terá a oportunidade de olhar para 
o banco de reservas e mudar qual-
quer partida.

Leonardo Silva fez grande jo-
go. Ricardinho e Renan Ribeiro 

mostraram muitas de suas qualida-
des. No entanto, Diego Tardelli foi 
o grande nome do jogo.

O Cruzeiro é forte. Poderá ser 
mais forte ainda e poderia ser ain-
da melhor.

Será melhor quando Fabrício e 
Paraná jogarem.

Poderia ser ainda mais forte se 
tivesse mantido Jonathan e Leo-
nardo Silva.

O torcedor sabe que Leonardo 
Silva seria titular ao lado de Victo-
rino e Jonathan, ainda que não es-

tivesse mostrando muita vontade, 
tomaria conta da lateral.

Nem euforia e nem depressão.
O contexto, desprezado por 

quem prefere só a paixão, mostra 
que foi apenas o terceiro jogo do 
ano.

Muita coisa ainda está por vir 
e tem muito tempo para útil para 
acertar qualquer aresta.




