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Prazo de inscrição para
Fies termina hoje

A primeira chamada dos pré-selecionados será no dia 24 de abril. Bolsistas do
ProUni têm um cronograma diferente. Todos os estudantes matriculados em instituições de ensino superior privadas que tenham aderido ao processo em 2009 podem
solicitar o financiamento.

08
09

Especial: Novo Enem: Um
novo método, o mesmo
mérito?
“O aluno vai disputar a vaga sabendo de sua nota, é uma inversão
completa do modelo atual” afirma o
Ministro da Educação, Fernando Addad
sobre o vestibular unificado que deve
valer a partir desse ano.

10

Diretoras querem debate
sobre implantação de
merenda saudável

Um projeto para melhorar a qualidade
da merenda escolar, de autoria do vereador
Cid Corrêa/PR, está em tramitação na Câmara Municipal. A proposta prevê a proibição do comércio de produtos industrializados nos barzinhos da escola e a implantação de um cardápio mais elaborado.

14

Polícia divulga balanço de
operações

O Grupamento de Polícia Rodoviária fechou na tarde de segunda o balanço da operação Semana Santa. Já a Polícia Militar divulgou um balanço da Operação Presença realizada na Rodoviária desde o dia 19 de março.
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Secretaria de Saúde na mira
da Câmara Municipal
Alvo de investigação do Ministério Público devido à
morte de quatro bebês em apenas dois meses (março e
abril) em circunstâncias duvidosas, a Secretaria de Saúde
do município agora também será investigada pela Comissão de Saúde da Câmara.
Outros problemas relacionados ao transporte de pacientes, marcação de exames e consultas nos Postos de Saúde
e o fim do convênio com a Santa Casa, que garantia o pagamento de parte das cesarianas que não são cobertas pelo
Sistema Único de Saúde - SUS, também estarão sob investigação.
A Câmara Municipal designou a Comissão Especial de
Saúde para cuidar do caso, formada pelos vereadores José
Geraldo da Cunha - Cabo Cunha / PMN (presidentes), José
Gilmar Furtado - Mazinho/ DEM (relator) e Moacir Ribeiro da Silva / PMDB (membro).
As investigações já tiveram início na quarta-feira (15),
quando a comissão visitou a Santa Casa de Caridade de
Formiga para esclarecer algumas dúvidas sobre a morte dos
bebês.

Flávia Khouri

Leia mais à pág. 03

[Nesta edição]

Construção de meio fio pela Últimas Notícias de cara nova!
Prefeitura gera polêmica
Glaudson Rodrigues

Confira a matéria na íntegra à página 11

A reclamação de uma formiguense devido à construção de um meio gerou uma
nova polêmica na cidade. A
moradora teria procurado a
TV Oeste para denunciar que
funcionários da Secretaria de
Obras teriam feito um meio
fio para um servidor público
que mora no bairro Novo Horizonte, dando prioridade a
ele, uma vez que a formiguense também queria a construção de um meio fio em frente
à sua residência.

O Portal de Notícias que já é parte da vida de milhares de formiguenses que todo dia se informam sobre o que acontece de mais importante em Formiga e toda região está de cara nova!
Com um projeto gráfico muito mais moderno, o Últimas Notícias agora ficou muito mais interativo. As notícias podem ser comentadas pelos internautas que poderão se cadastrar e receber as principais notícias do portal via email.
É o Últimas Notícias mostrando compromisso com a qualidade e a informação em primeira
mão!

Leia mais à página 07
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EDITORIAL

OPINIÃO

“Brasil, um país que tem vários Brasis dentro dele”

PERGUNTAÇÃO

prego e renda ou desemprego e miséria?”. Disse
tudo isto lembrando que
não pode admitir que
uma lei feita em Brasília
possa a um mesmo tempo
ser aplicada na Amazônia
e em Santa Catarina, pois
o Brasil é um país de realidades diferentes.
O território catarinense conta com 41% de
mata e 168 hectares de
matas ciliares. O novo código recém aprovado prevê a remuneração, por
parte do poder público, de
agricultores que desenvolverem e executarem
projetos que possam preservar o meio ambiente e
também reduz a área de
proteção das matas ciliares, às margens dos rios,
de 30 para 5 metros. No
caso das nascentes fluviais, a área cai de 50 para
10 metros.

A frase título e quem
defendeu esta ideia com
muito vigor e até mesmo
com a força de sua “caneta” é da lavra do governador de Santa Catarina, Luiz Henrique,
que, nesta semana, sancionou a lei que criou o
Código Ambiental de
Santa Catarina.
Em sua fala, o governador defendeu a vigorosa diminuição nos limites que a lei federal
impõe às chamadas Áreas de Preser vação Permanente (APPs), baseando-se nas peculiaridades de seu estado (onde
70% das propriedades
r urais produtivas são
minifundios) e perguntou: “queremos fome ou
produção de alimentos?
Desenvolvimento ou estagnação? Êxodo rural e
favelas no litoral? Em-

Em Minas, mais precisamente na comarca de
Pará de Minas, dezenas de
produtores rurais estão
cumprindo pena de prisão
domiciliar por haverem
usado topo de morros e
várzeas para cultivarem
parte de suas propriedades rurais. O governador
Aécio Neves sancionou em
janeiro deste ano a lei
18.023, fixando em 30
metros a área de preservação permanente no entorno dos lagos formados em
razão da construção de hidrelétricas.
Se, por um lado, o
novo código evitaria a paralisação da agricultura
catarinense, por outro reduziria o limite da área
de mata ciliar que deve
ser preser vada das propriedades rurais. A mudança deve, segundo especialistas
e

ambientalistas, afetar a
quantidade de água disponível para o consumo
e aumentar os riscos de
deslizamentos e alagamentos.
A decisão divide opiniões, mas deve-se considerar que, em um país
de tamanha tropicalidade, não se pode aplicar a
mesma legislação ambiental em regiões diferentes, com suas especificidades. As leis devem
ser feitas considerando
cada local em particular.
Do contrário, inúmeras
cidades, todas erguidas
à beira de rios e córregos, ficariam completamente prejudicadas. È
preciso se repensar a legislação ambiental e criar alternativas para proteger o meio ambiente
considerando as necessidades humanas.

Guinamos para a esquerda
BRANCO DI FÁTIMA*

“Um espectro ronda a Europa
- o espectro do comunismo.” A
frase cunhada por Karl Marx e Friedrich Engels para o Manifesto do
Partido Comunista, lançado em
fevereiro de 1848, bem que cairia
como a uma luva para o atual contexto político da América Latina.
Oxalá! Guinamos para a esquerda.
A crise economia internacional, inventada no coração de Wall Street,
pelos especuladores da bolsa e das
fomes, é prova mais que cabível da
falência do sistema capitalista global. O famoso Charging Bull, do
escultor Arturo Di Modica, adquiriu, nos últimos meses, a bestialidade das máquinas de destruição
em massa.
Adam Smith estava completamente errado ao afirmar: “O Estado não deve interferir na economia. Ela se ajusta por si só.” Mas,
os discursos defendidos pelos
governos das potências mundiais
caminham na contramão das
políticas neoliberais. A nacionalização de bancos privados, o investimento bilionário em empresas multinacionais e o fortaleci-

mento do Estado, em pleno século XXI, contradizem as profecias
do pai da economia moderna. De
tanto explorar a miséria, estamos
a apenas poucas lances de um xeque mate fatal. A questão é, que
nesse tabuleiro, não existe vencedores!
Por outro lado, várias alternativas estão desabrochando e podem ser comprovadas com a vitória significativa do jornalista
Mauricio Funes, em El Salvador,
no último dia 15 de março. Como
no Brasil de Lula, a esperança
venceu o medo! Depois de enfrentar a ditadura militar por 13
anos (1979-1992) e outros 17 de
eleições contra o Arena, partido
representante da direita rica e
bem sucedida do país, a voz do
povo rasgou os céus da América
Central.
Outras conquistas significativas, em 2009, como a comemoração dos 25 anos de fundação do
Movimento dos Sem Terra (MST)
e os 50 anos de Revolução Cubana apontam alternativas possíveis
para outra sociedade. Mais humana e participativa. Que possibilite a (re) significação do papel
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do cidadão na esfera pública.
Caminhamos para um mundo
mais humano? Humanizado!
Oxalá! Guinamos para a esquerda. A Venezuela de Hugo
Chávez, o Equador de Rafael Correa e a Bolívia, de Evo Morales,
promovem transformações significativas para a população mais
pobre e marginalizada do planeta. Os excluídos do capital. Mas,
a grande piada, no mais autêntico sentido da expressão, é a
omissão das grandes redes oficiais para os fatos. Ou seja, censura velada!
E, é claro, erros existem e devem ser corrigidos no decorrer
do processo. Programas sociais
não podem servir como artimanha para implementar regimes
autoritários. Mas, os avanços humanos, que diminuem o abismo
social entre as classes, devem ter
seus méritos reconhecidos. Nas
anotações de Che, herói entre os
habitantes da pacata ilha caribenha, “A culpa de muitos dos nossos intelectuais e artistas reside
em seu pecado original: não são
autenticamente revolucionários.”

Extra! Extra! G20 discutir saídas para salvar o mercado. Risco país fecha em alta. Bolsa de
Tóquio acorda de mal humor.
Índice de inadimplência bate
novo recorde. Petróleo fecha em
baixa em Nova York. Empresas
apostam em demissão voluntária. Greves paralisam linhas de
montagem.
Daí.... de manhã, quando
abro os jornais, e leio as manchetes catastróficas da primeira página, me apego aos conselhos do
escritor italiano Ítalo Calvino: “O
inferno dos vivos, se existe, não
é o que foi nem o que será; é
aquele que formamos vivendo
juntos. Há duas maneiras de não
sofrer. A primeira é fácil: é você
adaptar-se ao inferno até ao ponto de não mais percebê-lo; a segunda é árdua e exige atenção e
cuidado contínuos – e nela reside a sabedoria – que é no meio
do inferno você descobrir quem
e o que não é inferno e preserválo e abrir caminho e ir adiante.”
*Branco Di Fátima é jornalista, poeta e
escritor mineiro. Autor do livro Ruas
vazias de gente. E-mail:
gmfbranco@yahoo.com.br
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HILA FLÁVIA

Vamos partir de uma coisa
na qual acredito: o mundo evolui sempre e as coisas não caminham para pior.
Eventos pontuais chamam
a atenção de todos e a mídia faz
um estardalhaço quando acorrem tragédias como pais que
atiram filhos pela janela, barcos que afundam com excesso
de passageiros, terremotos que
matam milhares de pessoas,
atentados que dizimam populações civis, atiradores que entram em escolas e atiram a
esmo, crianças em trabalho
escravo, mulheres espancadas
ou violência gratuita e incompreensível. É uma tristeza a
banalização da vida e a forma
com que são assimiladas e digeridas (...) as mazelas do
mundo.
Em contrapartida, já pensaram na imensidão de fatos
bons que acontecem todo segundo no planeta? Na quantidade de filhos que são amados
pelos pais e por eles cuidados?
Nas criaturas que vivem em
harmonia com as forças da
natureza? Nos viajantes que
chegam ilesos aos seus destinos? Nos trabalhadores que
abrem a porta de suas casas e
se sentem felizes? Nos jovens
que estudam e trabalham e se
preparam para o futuro? Nos
idosos que são respeitados pelos seus filhos, netos e bisnetos?
Colocados os dois extremos
numa balança, não tenho a
menor dúvida de que o bem
pesa mais do que o mal. Acontece que o mal faz barulho, a
panela vazia é escandalosa, o
grito é mais ouvido do que a fala
mansa.
Não tenho espírito de poliana e nem diria jamais que
uma tempestade é uma marolinha, mesmo porque respeito
quem sofre e não pisoteio em
nada e nem em ninguém.
Agora, tenho na cabeça
umas perguntas que não con-

sigo equacionar. Vamos ver se
recebo ajuda:
1) Será que os políticos
acreditam mesmo nas barbaridades que falam?
2) Será que um celular
pode gastar 14.000 reais em
chamadas num mês? O que
representa esse tempo de uso
em minutos?
3) Será que precisamos
pagar celular de senadores e
deputados?
4) Precisamos de mais vereadores no país?
5) Por que o banqueiro
Daniel Dantas é tão defendido
pelo Supremo Tribunal Federal?
6) Por que os ditos chefes
do tráfico moram tão mal e vivem tão miseravelmente? Eles
são os donos do dinheiro?
7) Por que em cada lugar
do mundo tem uma Martha
Suplicy que relaxa e goza? (Vide
Berlusconi e seu camping de
praia)
8) Será que vamos ter que
aguentar esse tipo de gente a
vida toda?
9) Por que os que se dizem
donos da Igreja de Jesus Cristo
não seguem seu exemplo? É
outra a diretriz que seguem e
nós não sabemos qual é?
10) Por que não entra na
cabeça dos pais que não dar limites aos filhos é cavar-lhes um
abismo de amargura?
São perguntas até tolas, eu
bem sei. Seriam, nesta toada,
centenas de milhares delas.
Fico até pensando que sou uma
tola que não compreende o que
lê e escuta. Evidente que explicações todos dão. Mas conheço
pessoas, de minha convivência
próxima, que antes eram pessoas da maior dignidade e hoje,
no poder, dizem tanta asneira
que não dá para engolir nem
bebendo muita água; e bom
será se a companhia que nos
fornece a água a peso de ouro
estiver cuidando dela. Pelo
menos isso. Porque senão vamos ficar engolindo desaforo e
desrespeito com água suja.
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RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

“Rei posto, rei morto”
Presidente Lula, ao negar que tenha intenções de voltar ao cargo
Viagem ao outro mundo
O ministro Guido Mantega (Fazenda) garantiu que “o fundo do
poço já passou”. Então logo desembocaremos na China.

Governo: Brasil crescerá 4,5%... em 2010
O Ministério do Planejamento divulgou na quarta-feira, os parâmetros contidos no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do
próximo ano, que foi enviada hoje ao Congresso Nacional. Segundo o
governo, a economia do Brasil deve crescer 4,5%, mas só em 2010. A
LDO ainda prevê que o dólar fechará o próximo ano em R$ 2,29, valor praticamente igual ao projetado para o fim deste ano, que é de R$
2,31.
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Perguntar não contabiliza
Por que o governo federal só gosta de anunciar número que desce redondo? Um milhão de casas, um bilhão para os prefeitos gastarem?...
Uma para o santo
O presidente Lula criticou ontem no Fórum Econômico Mundial
da América Latina “os R$ 80 que rico dá de gorjeta quando toma uísque”. Quanto será que ele mesmo dá?

Secretaria Municipal de Saúde na
mira da Câmara

Além da morte dos bebês, a Comissão Especial de Saúde do Legislativo investigará problema nos setores de transporte e atendimentos na marcação de
exames e consultas
LORENE PEDROSA

Alvo de investigação do Ministério Público devido à morte
de quatro bebês em apenas dois
meses (março e abril) em circunstâncias duvidosas, a Secretaria Municipal de Saúde agora
também será investigada pela
Comissão de Saúde da Câmara.
A decisão foi tomada na segunda-feira (13), durante a reunião ordinária do Legislativo,
quando o vereador Cid Correia/
PR fez menção à matéria veiculada na semana passada pelo jornal Nova Imprensa, em sua edição de número 634, que tratava
das condições de atendimento às
gestantes na Secretaria de Saúde,
onde, atualmente, cerca de 350
mães estão cadastradas e existem apenas dois médicos para
atendê-las.
Criada no início deste ano
justamente para averiguar “as
péssimas condições da secretaria”, segundo o presidente da
Câmara, Reginaldo Henrique dos
Santos (Dr. Reginaldo/PCdoB), a
Comissão Especial de Saúde, formada pelos vereadores, José Geraldo da Cunha - Cabo Cunha /
PMN (presidentes), José Gilmar
Furtado – Mazinho/ DEM (relator) e Moacir Ribeiro da Silva /
PMDB (membro), não investigará apenas a morte dos recémnascidos, mas também problemas referentes aos critérios de
atendimento de usuários das
Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) e também o grande número de veículos estragados no
pátio da secretaria, enquanto o
transporte de pacientes é feito de
maneira precária.
Morte dos bebês
Para dar início às investigações, na manhã de quarta-feira
(15), os vereadores Cabo Cunha
e Moacir Ribeiro estiveram na
Santa Casa de Caridade de Formiga para obterem mais detalhes sobre o caso dos bebês
Em reunião com o diretor
técnico da instituição e também
geriatra, Ronan Rodrigues de

Lorene Pedrosa

Os vereadores Moacir Ribeiro/PMDB e Cabo Cunha/PMN em visita à Santa Casa de Caridade de
Formiga,onde conversaram com o diretor técnico da instituição, Ronan Rodrigues de Castro Júnior, e a
gestora financeira Eliane Nunes Cardoso sobre a morte dos bebês

Castro Júnior, e a gestora financeira Eliane Nunes Cardoso, os
vereadores questionaram sobre
os óbitos dos quatro bebês. As
informações obtidas foram de
que nada podia ser feito pelos
médicos da Santa Casa, uma vez
que todos os casos eram de natimorto, bebês que já estavam
mortos antes do parto.
Durante a conversa, os vereadores também foram cientificados de que a verba que era enviada mensalmente pela Secretaria
de Saúde para cobrir parte dos
gastos com cesarianas foi cortada. “A secretaria nos informou
que já não era de seu interesse
continuar enviando essa verba,
mas que continuaria com o convênio, mas para cobrir gastos
com raios-x, casos psiquiátricos
de urgência e alguns outros”
explicou a gestora financeira da
Santa Casa, Eliane Nunes.
A verba enviada pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) para cobrir
os gastos com cesárea só cobrem
32% do total, o que é preconizado pelo Ministério da Saúde que

incentiva a prática do parto normal, considerado mais saudável.
Porém, muitas vezes, por diversos motivos que podem colocar
em risco a vida da mãe ou da criança, é necessário que se faça
um número bem maior de cesáreas, o que acontece todos os
meses na Santa Casa e eram essas cesáreas excedentes que a
verba da Secretaria de Saúde cobria, pelo menos parcialmente.
“A suspensão dessa verba
resultou em um déficit de R$27
mil para a Santa Casa nessa
área de obstetrícia”, explicou
Ronan Rodrigues que acrescenta: “Apesar disso, os médicos da
Santa Casa não levam em consideração o problema do déficit
e fazem as cesarianas sempre
que necessário. A prioridade é
a integridade da vida de mãe e
filho, o que nada tem a ver com
questões financeiras” encerra.
“Precisamos entender o
porquê da suspensão dessa verba e, principalmente, o que
aconteceu durante o pré-natal
dessas mães que foram atendi-

das pela Secretaria de Saúde
para constatarmos o que realmente está acontecendo”, disse
o vereador Cabo Cunha.
O próximo passo da Comissão será a realização de uma visita à Secretaria de Saúde.
Outras investigações
Outra área da secretaria que
será investigada será a de trans-

portes. De acordo com Cabo Cunha, no ano passado, durante os
trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI da Propina)
foi descoberto um gasto de aproximadamente R$1 milhão com
peças para ambulâncias da secretaria, porém, os carros continuam com defeito e nunca foram
apresentadas as peças que estavam estragadas e precisaram ser

trocadas.
Durante a reunião da Câmara, o vereador Mauro César Alves
de Souza/ PMDB contou que, em
visita à Secretaria de Saúde, procurou o funcionário responsável
pelos veículos e obteve a informação de que o relatório da CPI se
tornou um problema, já que dificultou a compra de peças de
reposição e manutenção das
ambulâncias, tornando tudo
mais burocrático.
Os vereadores, em unanimidade, foram contra essa afirmação, e não acreditam que a transparência dos processos licitatórios possa ser a culpada dos problemas com o setor de transporte da secretaria. “Querem culpar
a CPI das mazelas da secretaria, que antes burlava os processos de licitação e faziam as
compras de peças do jeito que
queriam”, diz Mauro César indignado.
Outra denúncia contra a secretaria foi feita pelo vereador
Mazinho, o qual afirma que alguns cidadãos têm desfrutado de
atendimento privilegiado por
possuírem “padrinhos” que lá
trabalham. “Consultas e exames
têm sido marcados sem nenhum critério, privilegiando os
que têm seus conhecidos dentro
da secretaria, isso não pode
acontecer” afirma o vereador,
que garante ter como provar facilmente o que disse, já que tem
testemunhas do acontecido.

Ouvindo o outro lado
Na Secretaria de Saúde, as
informações obtidas junto ao secretário adjunto da pasta, José
Tourinho Lima, são de que já estão à procura de profissionais
para aumentar o número de obstetras, o que resolveria o problema do atendimento às gestantes.
Também foi informado que
os médicos dos Postos de Saúde
acompanharão as gestantes durante 28 semanas de gravidez e
não mais por 20 semanas, o que
diminuirá substancialmente o
número de atendimentos no
edifício Antônio Vieira, onde as
gestantes são atendidas durante

os últimos meses de gravidez.
Sobre a questão da verba que
era enviada à Santa Casa, o secretário adjunto explica que o convênio só não continuou a cobrir parte dos gastos com as cesarianas
porque a Santa Casa não prestou
contas do que havia sido gasto no
ano anterior, e esse era um dos
termos para que a parceria continuasse.
No caso das ambulâncias,
Tourinho afirma que os veículos
parados ou estão em manutenção
ou precisam de peças novas, e
todo o processo de licitação é
muito demorado devido à buro-

cracia, mas que não é de interesse da secretaria que eles permaneçam parados.
As investigações estão apenas no início e devem prosseguir
na próxima semana, mas os
membros da Comissão de Saúde acreditam que ainda há muito a se descobrir. “Nossa motivação é ajudar a secretaria a
resolver todos esses problemas
para que a população tenha
um atendimento digno. Tudo
isso precisa ser resolvido com
extrema urgência porque vidas
estão em jogo”, encerra Cabo
Cunha.
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CAPITAL FEDERAL
OSWALDO FREIRE
*É DIRETOR DA SDE ASSESSORIA,
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mento a pessoas físicas ou jurídicas que estejam em igual situação jurídica. A proposta altera a
Lei Geral do Processo Administrativo. “A burocracia trata determinados setores de uma forma,
mas assume posições diferentes
no tratamento de outras pessoas
ou entidades em mesma situação
jurídica”, observa Bonifácio.

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
A Comissão de Agricultura e
Pecuária aprovou a inclusão da
pesca artesanal e da aqüicultura familiar no Programa de
Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Por meio desse
Programa, criado pela Lei
10.696, de 2003, o Poder Executivo destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e
nutricional alimentos comprados de agricultores familiares.
Esse Projeto de Lei 3.802, de
2008, recebeu parecer favorável
do deputado federal Vitor Penido (MG).

RESERVA INDÍGENA
A demarcação da Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, em
Roraima, foi confirmada pelo STF
e, com isso, a área de 1,7 milhão
de hectares pertence agora a uma
nação indígena e nela não poderão viver ou sequer pisar os chamados não índios. Para o deputado federal Lael Varella (MG),
“isso fere o direito humano à
proteção da propriedade privada”.

SITUAÇÃO JURÍDICA
A Câmara dos Deputados
analisa o Projeto de Lei 4.670,
cuja autoria é do deputado federal Bonifácio de Andrada (MG).
Esse PL torna obrigatório, em
processos administrativos em
órgãos federais, o mesmo trata-

ENSINO BÁSICO
De acordo com pesquisa realizada em parceria entre Ibope
Inteligência, Confederação Nacional da Indústria e movimento
Todos Pela Educação, a população brasileira acredita que a qualidade do ensino público está me-

Nova Imprensa
lhorando. Os resultados mostram que, para 41%, a educação
básica é ótima ou boa, enquanto
35% a consideram regular, e
24% dizem que ela é ruim ou
Reprodução Internet
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péssima. De maneira geral, 60%
acreditam que a qualidade está
melhorando, 23% afirmam que
está igual e 15% dizem que está
piorando. O comentário é do deputado federal Leonardo Monteiro (MG).
SUPERÁVIT PRIMÁRIO
Segundo o deputado federal
Jaime Martins Filho (MG), de janeiro até dezembro de 2008, os

Governos Federal, Estaduais e
Municipais geraram um superávit primário (isto é, a economia
de recursos para o pagamento
das dívidas externa e interna,
obtida por meio de aumento de
arrecadação de tributos e corte
de gastos públicos) equivalente a
R$ 118 bilhões ou 4,07% do PIB,
que representa toda a riqueza
produzida no país em 2008. Porém, esse superávit não foi suficiente para pagar nem os juros
da dívida pública vencidos no
período, que atingiram R$ 162
bilhões, enquanto as amortizações representaram R$ 172 bilhões.
OBRIGATORIEDADE DE AIRBAG
Consoante o deputado federal Odair Cunha (MG), foi sancionada pelo presidente Lula a Lei
11.910, de 2009, que torna obrigatória a instalação de airbag
dianteiro nos veículos produzidos no Brasil ou importados. A
nova lei entrará totalmente em
vigor em pelo menos cinco anos.
“Esse é o prazo para que montadoras e importadoras se adaptem
à norma após sua regulamentação pelo Conselho Nacional de

Liberdade de imprensa,
a rainha das liberdades
MURILO BADARÓ
PRESIDENTE DA ACADEMIA MINEIRA
DE LETRAS

A canhestra tentativa de desfocar os problemas que ocorrem no
Senado e na Câmara dos Deputados para atribuí-los à perseguição
da imprensa, não passa de manobra infeliz para criar constrangimentos ao pleno florescimento da
mais importantes das liberdades
num regime democrático e de garantias individuais. Minha geração
e a anterior na velha Faculdade de
Direito sempre se socorriam de
Rui Barbosa em busca de inspiração para a construção de sólida formação jurídica. O grande brasileiro era o luzeiro guia de nossas vidas e para ele nos voltávamos sempre que algum direito estava colocado diante de perigo iminente. De
quantos ensinamentos foram bebidos nas páginas imortais do notável tribuno e jurista, nos prélios
estudantis e nas lutas pelas liberdades cívicas sempre ressumavam
conceitos a respeito da liberdade de
imprensa, a “rainha das liberdades” segundo Thomaz Jefferson, os
olhos da nação, por intermédio dos

quais ela fica sabendo o que se passa em seu redor, devassa aquilo que
lhe ocultam, expõe ao pelourinho
do julgamento popular os corruptos e corruptores. De todas as liberdades não há nenhuma mais
conspícua e mais necessária. Se tais
conceitos e definições ganharam
foros de verdades definitivas, não
menos verdadeiro é que a liberdade de imprensa no mundo vem
sofrendo a agressão de aprendizes
de tiranos, a pressão dos endinheirados e a intolerância dos liberticidas. Abatem-se sobre ela as mais
variadas tentativas de garroteamento, desde a força bruta até os
blandiciosos acenos da pecúnia
com os quais governos fracos e incompetentes tentam embair a opinião pública. Se as pressões econômicas e financeiras são desfiguradoras do verdadeiro papel da imprensa livre, não menos verdade é
que o engajamento político-ideológico da mídia constitui nos dias de
hoje espécie de câncer capaz de fragilizá-la até a morte. Nesses estamentos radicais concentra-se o
grande perigo a ameaçá-la. Tanto à
esquerda quanto à direita montam

acampamento os verdadeiros inimigos da verdadeira liberdade de
imprensa. Ambos se alimentam de
preconceitos, nada mais nada menos de velhos ranços autoritários.
Por paradoxal possa parecer, outorgam-se a condição de defensores
da liberdade para poder mais facilmente esmagá-la. Não faz parte do
cardápio dos tiranetes quando no
exercício do poder permitir excesso de liberdade de imprensa, salvo
quando ela se transforma em turibulária para o cantochão das louvaminhas estereotipadas. ´Tal foi a
infeliz proclamação dos dirigentes
do Congresso. É o mesmo padrão
de prosélitos de José Saramago,
para quem “a democracia é uma
santa coberta de chagas, cheira mal
e ainda por cima é surda. E mente
quantos dentes tem na boca”.
Quando verdadeiros democratas,
entendidos aqueles por convicção
e formação, não por ocasião ou
oportunismo político, são atingidos
por abusos no exercício da verdadeira liberdade de imprensa, sua
reação é assinalada pela tolerância
e a crença na superioridade da verdade. Se desejarmos tomar como

exemplo dois mineiros ilustres que
mais terrivelmente sofreram as assacadilhas de jornais e jornalistas
no abuso de sua liberdade, retiramos de suas vidas o melhor modelo de paciência democrática. Juscelino Kubitschek e Israel Pinheiro
padeceram das mais iníqua e sórdida campanha contra sua honra
e sua capacidade pessoal. Responderam sempre com arrasador silêncio e menosprezo aos acusadores, encontrando na consciência
neutra da história o julgamento definitivo quanto a sua dignidade e
seu discernimento de homens públicos. A tentativa de amordaçar a
imprensa e criar-lhe constrangimentos, como agora procederam
os dirigentes congressuais, nada
mais é do que o despertar do subconsciente autoritário que presidiu
a formação autoritária de seus autores e ainda prevalece em sua conduta e decisões. São prosélitos de
Saramago, para quem a democracia “cheira mal”. Imprensa livre,
condicionada apenas à verdade, é
o remédio simples e nobre que restaura a dignidade da liberdade que
representa todas as outras.

RECESSÃO À VISTA
São apontados pelo deputado federal Nárcio Rodrigues
(MG) os indicadores da recessão: estoques elevados, previsão
de queda do valor do produto,
maior índice de desemprego,
redução na quantidade de encomendas, diminuição do fluxo de
matérias-primas, retração da
demanda externa e crédito escasso e caro. Na análise do parlamentar, o Brasil está entrando
na recessão econômica.

ACOMPANHAMENTO IMPRESCINDÍVEL
Nosso país tem 14 milhões
de diabéticos. Entretanto, 50%
deles desconhecem a incidência da enfermidade, cuja causa
principal é a falha total ou parcial da produção de insulina.
“Além do médico, os acometidos por essa doença devem
merecer atenção também do
cirurgião dentista, pois o diabetes é um fator de risco para os
problemas periodontais”, admoesta a deputada federal Rita
Camata (ES).

LISTA NEGRA
Os Ministérios da Saúde e do
Meio Ambiente estão estudando
uma nova lista de agrotóxicos
proibidos no Brasil. De acordo
com o ministro Carlos Minc, alguns produtos passarão a ter
uso proibido, além dos que já
estão vetados. Segundo a Anvisa,
a lista poderá ser acrescida de
13 produtos que hoje são comercializados no país, mas esqueceram da presença do Ministério da Agricultura. Com a palavra o ministro Reinhold Stephanes.

MERCADO DO LIXO
É avaliado em US$ 120 bilhões ao ano o mercado do lixo
– que inclui o residencial e, em
alguns casos, o do setor de comércio, nos países ricos da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico
(OCDE) – e calcula-se que o
lixo industrial tenha valor ainda maior, cerca de US$ 147 bilhões anualmente. A informação é do deputado federal Jefferson Campos (SP), que trabalha
pela universalização do saneamento ambiental.

Trânsito”, destaca Odair.

Anatel libera e
banda larga pela
rede elétrica chega
ainda este ano

FLÁVIA KHOURI

Ter internet banda larga agora
vai ficar mais fácil do que já era. Na
segunda-feira (13), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) regulamentou o uso da internet pela rede elétrica.
O sistema é semelhante ao das
TVs a cabo. A empresa fornecedora do serviço libera o sinal para a

rede de energia elétrica e esse sinal
chega até a casa do cliente. Assim,
o usuário poderá conectar um modem em qualquer tomada de sua
casa e ter acesso à internet rápida.
As cidades de São Paulo, Porto
Alegre e Goiânia já estão testando
o novo sistema. No entanto, o internauta ainda vai ter de esperar um
pouco para poder contar com a
novidade.
As empresas de telecomunicações e as concessionárias de energia elétrica ainda precisam firmar
um acordo para decidir como o
serviço será explorado. Segundo a
conselheira da Anatel, Emília Ribeiro, os brasileiros terão acesso à internet pela rede elétrica ainda neste ano.
Com o sistema, mais pessoas
em todo o Brasil poderão navegar
na internet com uma conexão banda larga.
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Trapalhada na Saúde
O Planalto nomeou anteontem o novo diretor do Datasus, sem
demitir o atual. A trapalhada tem explicação: ao saber de uma indicação do PMDB para o cargo, a Secretaria Executiva do Ministério da
Saúde, correu e enviou à Casa Civil o nome do seu indicado, Luiz
Loyola dos Santos.

José Dirceu foi grampeado por seis meses
O ex-ministro José Dirceu tem certeza de que foi alvo de investigação na primeira fase da Operação Satiagraha, chefiada pelo delegado afastado da Polícia Federal Protógenes Queiroz. Ele soube inclusive que seus telefones ficaram sob escuta durante seis meses, o que
acabou atestando a inexistência de vínculo ao banqueiro Daniel Dantas. O ex-ministro defende medidas que reforcem a garantia dos direitos individuais.

Pane atinge celulares da Vivo
em Minas Gerais

Coisa da Kroll
Em depoimento à CPI, Protógenes Queiroz mencionou o monitoramento a José Dirceu, mas atribui a escuta à empresa Kroll Associates.
Shopping Lula
É para atarantar mesmo: semana passada, o presidente Lula
mandou “apertar os cintos”, ontem disse para soltar. Às compras!

Apresentadores do Radiojornal
entrevistam juiz Altair Alvarenga

Incidente deixou celulares dos usuários inoperantes. Operadora tem 1,8
milhão de assinantes e não disse quantos foram afetados.
FLÁVIA KHOURI

Uma pane no fim da tarde da
quarta-feira passada (08) deixou
uma parte dos assinantes da Vivo
em diversas regiões de Minas
Gerais sem telefone celular. A
operadora tem 1,8 milhão de clientes atendidos nessa região e
não soube informar quantos deles foram afetados.
Faz exatamente um ano que
a Vivo começou a prestar seu serviço de telefonia móvel no mercado mineiro. A atuação em Minas Gerais só foi possível depois
que a operadora comprou a Telemig Celular. No total, a compa-

nhia atende mais
de 4 milhões de
pessoas no Estado.
“Em 8 de
abril, às 17h30,
ocorreu uma instabilidade em
seus sistemas que
comprometeu a
realização de chamadas telefônicas de parte seus clientes em
Minas Gerais”, informa a Vivo em
um comunicado na quinta-feira
(09/04).
“Vivo, Ericsson e outros parceiros continuam trabalhando
intensamente para recuperação

integral de sua estrutura de equipamentos e sistemas e para evitar a repetição do problema”,
detalha a operadora.
A assessoria da empresa informou ainda que a companhia
irá ressarcir os eventuais prejuízos causados aos clientes.

O que diz a Anatel
O gerente de escritório da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de Belo Horizonte-MG, José Dias Coelho
Neto, informou que realmente
houve uma pane. Uma equipe
do órgão da Anatel investiga o
problema e só a partir dessa

apuração a agência poderá dizer
que tipo de exigências fará à Vivo.
“A operadora Vivo já voltou
com o sistema no ar, foi um problema sério, que trouxe diversos
problemas para todo o estado de
Minas Gerais. A Anatel vai
acompanhar a natureza do pro-

blema para tomar conhecimento do que ocorreu. Precisamos de laudos. Se ficar caracterizada alguma responsabilidade da operadora, a Vivo
poderá ser multada ou advertida”, esclareceu José Dias Coelho Neto.
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Eliane Estevão

ELIANE ESTEVÃO

O Radiojornal da 93 FM, que
vai ao ar de segunda à sexta-feira, às 8h, recebeu na quinta-feira (16) a presença do juiz da Vara
de Família e Sucessões de Formiga e professor de direito penal e
direito de família do Centro Universitário de Formiga (UniforMG), Altair Resende de Alvarenga. Na ocasião, o juiz falou sobre

a sua desistência de ser transferido da Comarca de Formiga para
Contagem, renunciando à própria carreira e à possibilidade de
chegar ao cargo de desembargador.
Ao ser entrevistado pelos radialistas Eduardo Batista e Wilson
José, o juiz justificou que está
muito bem adaptado a Formiga e
que se sente realizado no trabalho que desempenha no Fórum

Magalhães Pinto. Ele enfatizou a
excelência profissional dos servidores, advogados, promotores de
Justiça, juízes e demais autoridades, bem como o relacionamento com a comunidade em geral.
Ele também ressaltou a construção de sólidas amizades, sobretudo no ambiente acadêmico e comentou sobre casos que ocorreram com ele durante o exercício
da função.

Aumento no preço do cigarro pode reduzir número de fumantes
LORENE PEDROSA

Nem todos os impostos pagos
a produtos industrializados - IPI’s
tiveram queda, como aconteceu
com carros e motos. Pelo contrário, para compensar essa redução, o governo aumentou em
média 30% a tributação sobre o
cigarro, o que poderá resultar na
diminuição do número de fumantes no país.
No entanto, os técnicos da
Receita Federal afirmam que o
valor arrecadado com o aumento
está longe de compensar gastos
que o governo tem com tratamentos de doenças causadas pelo
fumo.
Apesar da indústria do fumo
sempre argumentar que o aumento de preços leva mais fumantes ao mercado informal, estudos em diversos países compilados pelo Banco Mundial mostram que, na média, um aumento real de 10% no preço, reduz a
demanda em 4% nos países com
alta renda e em 8% naqueles com
renda média e baixa.
No Brasil, estudo feito em

2006 revelou que a alta de 10%
reduziria o consumo em 2,5% no
curto prazo, e em 4,2%, no longo.
E como os preços dos cigarros no
país deverão ficar de 20% a 25%
mais caros, os resultados tendem
a ser ainda melhores.
Em valores reais, um maço de
cigarros que antes podia ser comprado há R$3,30 pode ficar até
R$1,00 mais caro, o que, no fim do
mês, pode fazer uma enorme diferença, principalmente para os
que fumam, em média, um maço
por dia.
Tanto os jovens como as pessoas de baixa renda tendem a ter
uma resposta mais imediata a tal
medida, pois são mais influenciados pelos preços em suas decisões
de consumo. Mesmo em países
desenvolvidos, as ações educativas,
assim como a restrição e o controle de venda de cigarros para adolescentes, não têm se mostrado tão
eficazes na prevenção entre os jovens quanto o aumento dos preços
e impostos.
O custo do tabagismo no Brasil
As doenças crônicas relacionadas ao consumo do tabaco, cujos

tratamentos são bastante onerosos, estão entre as que são mais
atendidas pelo SUS. Recente estudo sobre os custos dessas doenças
revelou que, em 2005, o SUS gastou mais de R$ 338 milhões só
com hospitalização para as frações
de casos de câncer, doenças cardiovasculares e respiratórias atribuíveis ao tabagismo. Esse montante correspondeu a quase 30%
dos custos hospitalares totais do
SUS para o tratamento dessas enfermidades.
No Brasil, cerca de 17% da
população acima de 18 anos
fuma, o que corresponde a cerca
de 20 milhões de fumantes. Sabese que os fumantes, em sua maioria, querem largar o cigarro,
mas, por serem dependentes químicos, carecem de tratamento
para abandonar o tabagismo. Se o
SUS tivesse condições de oferecer
hoje a oportunidade de acesso a
esse tratamento pelo menos uma
vez para todos os fumantes brasileiros atuais, o valor estimado a
ser desembolsado alcançaria a
ordem de R$ 3,3 bilhões para cobrir as despesas com medicamentos e outras abordagens previstas.

Fonte: Inca, Ministério da Saúde
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Mortes matadas
Em 1995, Zenaldo Coutinho, presidente da Assembléia Legislativa do Pará, hoje deputado federal tucano, tomou um susto quando
lia requerimentos dos colegas. Deparou-se com uma solicitação do
deputado Matildo Dias: “Requeiro ao governador reforço da Segurança
Pública no Município de Rondon do Pará. Só no último fim de semana houve cinco homicídios, sendo três com vítimas fatais”.

Caras e bocas
Os Estados Unidos, origem da crise financeira, duplicaram o desemprego e agora registram taxa de 8,5%. Igual à brasileira.
“Presidente Lula, o senhor está sendo mal orientado neste
caso”
Demóstenes Torres, ao denunciar a necessidade de tipificar o
crime de seqüestro relâmpago.

Entidades promovem Comércios nos bairros
palestra de inovação se alastram em Formiga
e motivação
Eliane Estevão

FLÁVIA KHOURI

O mercado de trabalho atualmente exige de todos que sejam
criativos e saibam vender seu peixe. Pensando nisso, a ACIF e a
CDL, em parceria com o Sebrae,
promoverão este mês uma palestra para empresários com interesse em utilizar habilidades empreendedoras para desenvolver
seu negócio com inovação, motivando sua equipe e buscando o
melhor desempenho de seu negócio. A palestra “Motivação para
empreender e encantar clientes”
será ministrado pelo comunicador William Caldas.
Caldas é graduado em comunicação social e é bacharel em
Relações Públicas. O palestrante abordará, dentre diversos temas, o que é motivação, qual é
o profissional excelente, a inovação como ferramenta geradora
de valor e a comunicação no processo de motivação e inovação.
O evento será no próximo dia
28 de abril, às 19h, no auditório
da CDL, que fica na avenida JK,
133, bairro Engenho de Serra.
Os interessados poderão comprar seus convites na Acif ou na

Reprodução/internet

A cidade ficará movimentada entre os dias 17 e 21 de
abril com a realização da maior competição de esportes especializados do Estado: o Minas Olímpica Jimi (Jogos do
Interior de Minas). Formiga
receberá atletas de outras 13
cidades: Pará de Minas, Betim, Sete Lagoas, Arcos, Nova
Serrana, Papagaios, Bambuí,
Esmeraldas, Maravilhas, Luz,

PUC Minas realiza
a III Semana de
Ciência e Cultura

Várias atividades serão realizadas pelos
próprios alunos da instituição como a palestra
“Do Nilo ao Olímpo”, que fala sobre culturas
milenares do Egito e da Grécia.
LORENE PEDROSA

A Desta’K Móveis está apostando no comércio
nos bairros e irá reinaugurar uma loja mais
moderna e ampliada
ELIANE ESTEVÃO

O
comunicador
William Caldas, bacharel
em Relações Públicas,
que
ministrará
a
palestra no próximo dia
28

CDL até o dia 28, dependendo
de disponibilidade, uma vez que
as vagas são limitadas. O valor
do convite é de R$10,00 para associados e R$20,00 para nãoassociados. Interessados podem
entrar em contato na Acif pelo
3322-1554 ou na CDL pelo
3321-4033.

O centro da cidade está cada
dia menor para tanta loja e tantos
consumidores. A onda agora é
apostar nos comércios nos bairros.
Um dos locais que está em constante desenvolvimento é o Quinzinho, que tem atraído os investidores. Além de mercearias, farmácias, padarias, sorveteria, lojas de
roupas e calçados, de materiais de
construção, de móveis, o local ganhou uma agência bancária e, recentemente, uma funerária.
O proprietário da Desta’K Móveis aposta na força dos comércios fora do centro da cidade e está
investindo na ampliação da loja.
Com um ano de existência, o estabelecimento ficou pequeno para

atender à demanda e será reinaugurada na próxima terça-feira (22)
a nova loja, que oferecerá mais
conforto para os clientes. A reinauguração será a partir das 9h, à rua
Lassance Cunha, 400, no bairro
Quinzinho, quase em frente à loja
atual. Segundo o comerciante Alexandre Simões Estevão, é preciso
descentralizar o comércio em Formiga, uma vez que existem vários
locais que dão condições para as
lojas serem implantadas. O comércio nos bairros facilitar a vida dos
clientes, traz mais comodidade, pois
eles encontram o que procuram
mais perto de casa e sem as consequências do agito do centro da cidade, como dificuldades de estacionar os veículos, lojas lotadas, entre outros problemas.

Jimi começa na próxima sexta-feira
ELIANE ESTEVÃO

Lei de Imprensa será julgada dia 29
O Supremo Tribunal Federal deve retomar no dia 29 o julgamento da
ação ajuizada pelo PDT que questiona se os artigos da Lei de Imprensa
são compatíveis com a Constituição de 1988. A previsão era de que a ação
voltasse à pauta da Suprema Corte no dia 22. O STF começou a analisar a
questão no começo do mês, mas o julgamento foi adiado. Dois ministros
—Carlos Ayres Britto e Eros Grau— votaram pela total revogação da Lei
de Imprensa, criada durante o regime militar. A lei ainda estabelece, entre outros pontos, a censura prévia e a apreensão de publicações.

São Joaquim de Bicas,
Lagoa da Prata e Brumadinho.
A cerimônia de
abertura será nesta
sexta-feira (17), no
Ginásio Vicentão, às
19h, quando serão
apresentadas as delegações e haverá números artísticos.
Confira as chaves
dos times formiguenses na competição:

Basquete masculino: Formiga, Pará de Minas,
Betim, Arcos e Sete Lagoas (chave única)
Futsal masculino: Formiga, Bambuí, Esmeraldas (4 chaves)
Futsal feminino: Formiga, Sete Lagoas, Arcos e
Betim (2 chaves)
Handebol masculino: Formiga, Betim, Lagoa da
Prata, Papagaios, Maravilhas e Luz (chave única)
Vôlei masculino: Formiga, Sete Lagoas, Esmeraldas e Bambuí (2 chaves)
Vôlei feminino: Formiga, Betim, Sete Lagoas, Arcos, Brumadinho (chave única)

Ginásio Vicentão

Dia 17 (sexta-feira)
11h30 - Futsal masculino: Formiga x Esmeraldas

Formiga
Tênis Clube

13h30 - Handebol masculino:Formiga x Papagaios
15h - Futsal feminino: Formiga x Betim
16h - basquete masculino: Formiga e Sete Lagoas

Ginásio Polivalente

15h30 - Vôlei Masculino Formiga x Sete Lagoas

SesiI/Unifor

14h30 - Vôlei feminino: Formiga x Arcos
Dia 18 (Sábado)

Ginásio Vicentão

19h15 - Futsal feminino: Formiga x Arcos

Formiga
Tênis Clube

16h - Handebol masculino: Formiga x Luz
19h15 - Basquete masculino: Formiga x Pará de
Minas

Ginásio Polivalente

17h - Vôlei masculino: Formiga x Esmeraldas

SesiI/Unifor

16h30 - Vôlei feminino: Formiga x Betim
Dia 18 (Domingo)
18h15 - Futsal feminino: Formiga x Sete Lagoas

Ginásio Vicentão
Formiga
Tênis Clube

19h30 - Handebol masculino: Formiga x Betim

Ginásio Polivalente

17h - Vôlei masculino: Formiga x Bambuí

OBS: Pode haver alterações na tabela por parte da Secretaria de Estado de
Esporte e Juventude de Minas Gerais (SEEJ)

A Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais PUC Minas em Arcos promove de 26 a 30 de abril a “III
Semana de Ciência e Cultura”, que tem como objetivo
proporcionar uma maior interação entre comunidade e
universidade.
Durante os dias de evento
serão realizadas diversas atividades como: workshops, palestras, exposições, debates e cinema comentado. Vários deles
promovidos pelos próprios alunos do campus, como a palestra “Do Nilo ao Olímpo”, que
fala sobre culturas milenares
do Egito e da Grécia, que será
apresentada pelos alunos do 6º
período de Comunicação Social (jornalismo e publicidade) e
pelo 7º período de administração. A Semana de Ciência e
Cultura, que propõe atividades de ensino, pesquisa e extensão, destinadas a alunos,
professores, funcionários e
toda a comunidade, busca
oferecer uma programação
cultural e científica.
As atividades acontecerão

nos períodos da manhã, tarde e noite e as inscrições já
estão abertas desde o dia 23
de março e vão até o próximo
dia 21. A programação completa da III Semana de Ciência
e Cultura pode ser encontrada
no Portal Últimas Notícias
(www.ultimasnoticias.inf.br)
ou no site da PUC Minas
(www.puc.br/arcos).
Os alunos da instituição
devem se inscrever pelo Sistema de Gestão do aluno SGA, já professores, funcionários e comunidade podem
se inscrever na Central de Informações do Campus, no
prédio 1, de 8 às 18 horas ou
na Assessoria de Comunicação - prédio 1, de 18 às 21
horas.
Mais informações sobre a
III Semana de Ciências e Cultura pelo (37) 3352-2600.
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RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Pô, Evo...
...assim não dá: greve de fome movida a coca não cola.

Cara chiadeira
A chiadeira dos prefeitos não vai calar com o agrado de R$ 1 bilhão, para compensar perdas no Fundo de Participação dos Municípios. Eles acham que tiveram prejuízo de R$ 8 bilhões, e querem o
troco de R$ 7 bilhões.

Problema com os esses
O governo federal gasta R$1 bilhão em publicidade, mas um filmete do ministério da Educação, exibido essa semana na Globo,
mostra “contrução” no lugar de “construção”. Vão dizer que é a tal
reforma ortográfica...

IPVA de caminhões e tratores pode Prazo de inscrição para Fies
ser pago nas agências dos Correios termina hoje
Governo do Estado de Minas prorrogou para abril pagamento do imposto
desses veículos
ELIANE ESTEVÃO

Uma novidade para os proprietários de caminhões e tratores, que já podem quitar o
Imposto sobre Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA)
nas agências dos Cor reios.
Para pagar o imposto, os contribuintes podem procurar
qualquer agência que ofereça
o serviço de Banco Postal, munidos da boleta, com o código
de barras, ou o Certificado de
Registro do Veículo, emitido
pelo Departamento de Trânsito (Detran), em que constam
todos os dados necessários
para a emissão das guias de
pagamento.
De acordo com informações dos Correios, os proprietários desses veículos poderão
quitar o IPVA à vista com des-

conto de 3% ou, então, optar
pelo parcelamento, em até
três vezes, nos meses de abril,
maio e junho.
O prazo para o pagamento
referente ao imposto para caminhões e tratores foi prorrogado por decisão do governo

de Minas Gerais.
A data de vencimento segue uma escala com base nos
finais das placas, conforme a
tabela abaixo. Em Formiga, o
Banco Postal dos Correios funciona à rua Floriano Peixoto,
no centro da cidade.

Dat
as de vvenciment
enciment
o
Datas
encimento
Cota única
1ª Parcela

2ª Parcela
Abril

3ª Parcela
Maio

Junho

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

15
16
17
22
23
24
27
28
29
30

18
19
20
21
22
25
26
27
28
29

17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
Fonte: Correios

Últimas Notícias - Um novo
conceito de informação
LORENE PEDROSA

Após um detalhado trabalho
de reformulação editorial, o Portal Últimas Notícias, está de cara
nova!
Parte da empresa jornalística Nova Imprensa, o UN foi lançado em outubro de 2007 como
um projeto ousado que aliava
agilidade e informação.
Hoje o UN é um dos sites
mais visitados em toda a região
e tem o privilégio de trazer todos
os dias para seus leitores o que
de mais importante acontece
em Formiga e toda a região.
Mas apesar de ter crescido
em número de visitas e em participação dos internautas, o site

poderia ficar
ainda melhor.
E foi justamente com
o objetivo de
melhorar ainda mais o nosso
conteúdo que modificações foram feitas, tudo pensando em
aproximar ainda mais os leitores
que hoje, contribuem e muito
com o UN, enviando fotos, dando sugestões.
Com um projeto gráfico
muito mais moderno, o Últimas
Notícias agora ficou muito mais
interativo. As notícias podem ser
comentadas pelos internautas
que poderão se cadastrar e receber as principais notícias do por-

tal via email. Com espaço reservado para entretenimento, o site
agora oferece informação e descontração, ao mesmo tempo.
Enfim, para você conferir todas as novidades do portal, é só
acessar o www.ultimasnoticias.inf
.br e comprovar porque no UN
é o melhor site de notícias da região
É o Últimas Notícias mostrando compromisso com a
qualidade e da informação em
primeira mão!

A primeira chamada dos pré-selecionados será no dia 24 de abril.
Bolsistas do ProUni têm um cronograma diferente.
FLÁVIA KHOURI

Atenção estudantes: o prazo
para alunos regulares se inscreverem no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) termina
hoje (sexta-feira, 17). Todos os
estudantes matriculados em instituições de ensino superior privadas que tenham aderido ao
processo em 2009 podem solicitar o financiamento das mensalidades. As inscrições devem ser
feitas no site da Caixa Econômica Federal (www3.caixa.gov.br/
fies).
No Fies o aluno pode financiar de 50% a 75% da mensalidade, independente do semestre
que estiver cursando. O fundo
trabalha com duas taxas de juros
anuais: 3,5% (fixa) ao ano para
alunos matriculados em cursos
de licenciatura, pedagogia, normal superior e cursos tecnológicos que constem do catálogo da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec); e de
6,5% (fixa) ao ano, para os demais cursos.
Durante o curso, o estudante paga uma parcela de até R$50
de três em três meses, recurso
que amortiza parte dos juros do
financiamento. Para contratar o
Fies, o aluno precisa apresentar
um ou mais fiadores ou ainda
utilizar a fiança solidária. Neste
caso, grupos de três a cinco estudantes, matriculados na mesma
instituição, tornam-se fiadores
uns dos outros, responsabilizando-se pelo pagamento das prestações de todos os integrantes do
grupo. Na fiança solidária não há

necessidade de comprovar renda.
Prazo diferenciado
para o ProUni
Os bolsistas parciais do Programa Universidade para Todos
(ProUni) terão um prazo maior
para se inscrever no site, que se
estende até o dia 24 de abril. O
protocolo da confirmação da inscrição deve ser entregue na instituição até o dia 27 de abril. A
divulgação dos pré-selecionados
será no dia 28. Os documentos
precisarão ser entregues nos dias
28 ou 29. Em seguida, o candidato deverá procurar a Caixa para
fazer a contratação do financiamento até o dia 4 de maio.

Para facilitar o preenchimento da ficha de inscrição, o candidato ao financiamento deve ter
em mãos os seguintes dados:
- número do seu CPF;
- dados do seu documento de
identidade (número, órgão expedidor, data de expedição);
- dados acadêmicos (curso,
habilitação, turno, regime acadêmico);
- dados gerais (quantidade de
semestres já cursados na faculdade, valor da mensalidade integral,
percentual de financiamento desejado, quantidade de pessoas
que compõem o grupo familiar e
renda bruta mensal familiar, incluindo o estudante no grupo familiar e no total da renda).
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Novo Enem: Um novo m

“O aluno vai disputar a vaga sabendo de sua nota, é uma inversão completa do modelo atual” afirma o Ministro da Educação, Fernando Addad sobre
o vestibular unificado que deve valer a partir desse ano.
LORENE PEDROSA

“Qual profissão quero exercer para o resto da minha
vida?” “Será que vou conseguir me sustentar se me formar em música?” “O fato de que me inscrevi em cinco
cursos, todos de áreas totalmente distintas, é sinal de que
sou uma pessoa indecisa?” “Será que o teste vocacional
que afirmou que tenho aptidão em exatas estava mesmo certo?” “Será que fiz a escolha certa?”. Essas são
apenas algumas das dúvidas que passam pela cabeça de
qualquer estudante que decide prestar vestibular.
E como se não bastassem as dúvidas, muitas vezes ainda existe a pressão da família, da escola, dos amigos. E este
ano, quem optar por estudar em umas das 55 faculdades
públicas do país, ainda terá mais uma preocupação: se
adaptar à mudança proposta pelo Ministério da Educação
- MEC.
O exame que agora é chamado de “novo Enem” mudará drasticamente a maneira de prestar vestibular em
universidades públicas, o que pode ser bastante vantajoso, mas que até o momento, tem gerado muitas dúvidas
para estudantes e para a comunidade acadêmica.
A nova proposta foi divulgada no dia 31 de março. A
intenção do governo federal é que Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), agora totalmente reformulado,
substitua o vestibular de universidades federais e de instituições estaduais que adotarem a medida.
Segundo afirmou o ministro da Educação Fernando
Haddad, sua expectativa é a de que o novo Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio) represente “o fim do vestibular tradicional”. “Será uma prova que combina as virtudes do Enem com as virtudes do vestibular, criando um
novo conceito”, disse.

Como será o sistema de inscrição?
Todo o processo acontecerá exclusivamente
pela internet.
Segundo o MEC, a taxa de inscrição para alunos da rede particular será o mesmo cobrado no
ano passado: R$ 35. Alunos da rede pública ou
bolsistas em escola particular estarão isentos da
taxa.
Primeiramente, o aluno se inscreverá para o
novo Enem, fará a prova em sua cidade, ou em municípios próximos. Posteriormente, receberá, pela
internet, suas notas.
Num segundo momento, informará ao MEC,
por ordem de escolha, os cinco cursos que pretende freqüentar.
Por exemplo: Ele pode ser inscrever para o curso de jornalismo em 5 universidades diferentes. Ou

pode escolher 5 cursos de uma mesma instituição.
Dessa forma, ao se inscrever, o aluno já saberá a nota de outros interessados. Sendo assim,
caso perceba que a sua nota não foi suficiente
para garantir uma vaga, esse aluno pode repensar a sua escolha e se inscrever em outro curso
ou em outra universidade.
Quando expirar o prazo de matrícula referente à primeira opção, terá início o prazo para
se matricular nos cursos que foram escolhidos
como segunda opção.
“O aluno vai disputar a vaga sabendo de
sua nota, é uma inversão completa do modelo atual”, afirma o Ministro da Educação, Fernando Haddad.

Quando a medida passa a valer?
A intenção do MEC é que as provas do novo exame aconteçam em 3 e
4 de outubro deste ano, mas ainda depende da adesão das universidades federais.
Os resultados das quatro provas de múltipla escolha serão divulgados
em 4 de dezembro de 2009 e o desempenho final do candidato, incluindo
a nota da redação, em 8 de janeiro.
Pelos cálculos do MEC, a novidade deverá ter a participação de quatro
a cinco milhões de estudantes, em vez dos atuais três milhões.

O que muda no
“Novo Enem”?
No novo formato, as questões
serão divididas em quatro grupos:
linguagens (incluindo português,
inglês e a redação), matemática,
ciências humanas e ciências da
natureza.
Segundo o ministro da Educação, o exame terá 200 questões de
múltipla escolha e uma redação e
será aplicado em dois dias. Atualmente, o Enem tem 63 questões
e uma redação.
A partir de agora, cada candidato poderá se inscrever em 5
cursos oferecidos por diferentes
universidades, em qualquer região do país. Outra novidade, é
que o aluno só escolherá o curso
que pretende se matricular, após
receber o resultado da prova.
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o método, o mesmo mérito?
Por que mudar o Enem?
O MEC argumenta que o vestibular desfavorece candidatos que
não podem se locomover pelo território. Assim, um jovem que queira prestar medicina e tenha problemas financeiros, dificilmente poderá participar de processos seletivos de diferentes faculdades - e
terá suas chances de aprovação diminuídas.
Por outro lado, as federais localizadas em Estados menores ficam restritas aos candidatos de suas regiões.
De acordo com a Pnad 2007 (Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios), de todos os estudantes matriculados no primeiro
ano do ensino superior, apenas 0,04% residem no estado onde
estudam há menos de um ano. Isso significa que é muito baixa a
mobilidade entre estudantes nas diferentes unidades da Federação.
Nos Estados Unidos, 19,2% dos alunos mudam de estado para cursar a universidade ou o chamado college.
A pasta diz que poderá aumentar as verbas para assistência acadêmica das universidades, para que candidatos de diferentes estados possam se manter estudando.
Além disso, o ministério afirma que um exame nacional unificado, desenvolvido com base em habilidades e conteúdos mais relevantes, passaria a ser importante para definir a política educacional e o conteúdo a ser ensinado no segundo grau.

As Universidades
A adesão ao vestibular nacional
dependerá de cada universidade,
que tem autonomia para decidir de
que forma poderá incorporar a prova em seu processo seletivo. O modelo do exame ainda será discutido
com as instituições. As universidades federais que aderirem à proposta poderão indicar pesos diferentes

Pontos positivos
· O aluno poderá prestar vestibular em várias universidades federais de uma só vez;
· Quando for se inscrever para
determinado curso, pela nota que
o estudante conseguiu na prova,
ele sabe se conseguirá ou não a
vaga;
· Ao perceber que a nota é baixa
em relação à pontuação de outros
estudantes, o candidato pode
mudar sua opção;
· Com questões que tratam de assuntos do cotidiano e valorizam a
capacidade interpretativa do aluno, o novo exame deixará de priorizar questões de alto grau de
dificuldade, que normalmente
tratam de assuntos os quais o aluno nunca mais terá contato nem
durante sua vida acadêmica ou
profissional.

para cada uma das cinco provas de
acordo com o curso. A nota de corte
será determinada por essa concorrência entre os alunos.
Se até o fim do mês abril, mais
de 10 instituições aceitarem a proposta, o novo Enem será realizado
ainda este ano, informa o ministro
da Educação.

OPINIÃO:

Mesmo com novo Enem, vaga continuará com aluno de particular
Estamos nos deparando com
um movimento que parecia quase impossível: mudar a atual forma de selecionar os estudantes
para o ingresso nas universidades. A proposta do ministro da
Educação, Fernando Haddad, é
que o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) substitua os vestibulares nas 55 universidades
federais do país.
Para tanto, haveria uma reformulação do exame que constaria de 200 questões de múltipla
escolha divididas da seguinte forma: linguagens, matemática, ciências humanas e ciências da
natureza. E uma redação. A prova seria aplicada em dois dias. Até
aí, muito parecida com o vestibular. Inclusive, a nota do Enem já
é um dos critérios de seleção em
algumas universidades.
A grande crítica que se faz aos
vestibulares é que ele privilegia o
conteúdo em detrimento do raciocínio. Com isso, criaram-se escolas cujo único objetivo é o de
colocar os alunos nas faculdades
mais concorridas (públicas). Já o

Enem, prioriza as habilidades de
raciocínio e a interpretação de
texto.
Quem já passou por um curso preparatório para o vestibular,
deve se lembrar daquelas musiquinhas para memorizar fórmulas matemáticas. A memorização
é algo importante em provas assim.
O novo modelo propõe que
as duas coisas sejam valorizadas
na prova: o conhecimento e as
habilidades de pensamento. Não
consigo vislumbrar outra forma
de se avaliar um aluno que não
seja essa.
Com isso, espera-se que as
escolas comecem a se transformar, trabalhando não só os conteúdos exigidos bem como a capacidade de pensar dos estudantes. É incrível, mas já ouvi várias
pessoas dizerem ter aprendido a
pensar depois de ingressarem
num curso superior (após um
mínimo de 11 anos nos bancos
escolares).
A outra crítica que se faz aos
vestibulares é de ser elitizado:

estão dentro das melhores faculdades, na sua maioria pública,
alunos que fizeram colégios caros e que poderiam pagar uma
faculdade. Sobram poucas vagas
para aqueles que realmente necessitam de um ensino gratuito.
Segundo dados do Enem
2007 em São Paulo, entre as 20
melhores escolas classificadas
havia uma estadual e uma federal. Todas as outras eram da rede
particular.
Novo conceito de ensino
Um dos objetivos desta mudança é, segundo o ministro Haddad, o de criar um novo conceito de ensino no país, deixando de
favorecer os estudantes com poder aquisitivo maior. Ponto para
a mudança.
No entanto, são as escolas
particulares que têm maiores
condições de acompanhar essa
transformação. Elas vão correr
atrás para continuarem colocando seus alunos dentro das faculdades. Agora com a vantagem
para os alunos de desenvolverem

seu pensar. O que não é tarefa
fácil. Passar conteúdos é mais
simples. Ou seja, tudo continuará como antes no acesso as faculdades.
Há uma necessidade fundamental e anterior à mudança no
vestibular: a reformulação das
escolas públicas de nível médio e
fundamental. Inclusive para que
os alunos provenientes delas possam competir em pé de igualdade por uma vaga nos bons cursos
superiores. Sem isso, qualquer
forma de selecionar vai parecer
injusta.
Porém, não é na seleção que
está a injustiça (não tem jeito,
tem mais aspirantes que vagas
nas universidades). A luta por
um lugar ao sol sempre vai existir, assim como é na natureza
(como é difícil a vida dos animais
selvagens). Injustas são as condições de luta oferecidas de maneira desigual. A igualdade de condições está longe de existir no
ingresso às faculdades.
Ana Cássia Maturano é psicóloga e
psicopedagoga

Pontos negativos
· O aluno que se sair mal Enem, não
terá outras chances de se recuperar
em outra prova;
· A prova, que normalmente acontecia no mês de dezembro ou janeiro, será em outubro, diminuindo
assim, o tempo de estudo dos candidatos e coincidindo com o período das aulas (nos casos de alunos
que ainda não concluíram o ensino
médio;
· Com o novo sistema em que o aluno escolhe a universidade com a
sua nota em mãos, a concorrência
será bem maior;
· Faltando 6 meses para a data prevista para a prova, ainda não há
definição do conteúdo a ser cobrado no novo Enem, o que pode dificultar, e muito, os estudos dos vestibulandos.
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RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Receita Federal e PF farão cooperação
A Secretaria da Receita Federal e a Polícia Federal ontem um acordo
de cooperação técnica para melhorar a prevenção e repressão a crimes penais e tributários. Segundo o documento, ambos os órgãos terão obrigações em procedimentos técnicos, como a veiculação coordenada de “informações de domínio público ou de interesse da soci-

edade”. Para a secretária da Receita Federal, Lina Vieira, o acordo “resultará em maior eficiência no trabalho de cada órgão”. Lina Vieira
ainda explicou que a cooperação preservará o sigilo fiscal dos contribuintes.
CPI dos Grampos: relatório sai quinta
O relator da CPI dos Grampos, deputado Nelson Pellegrino (PTBA), informou que pretende apresentar seu relatório na próxima
quinta-feira (23). O prazo para encerramento dos trabalho da comissão é 15 de maio. Segundo Pellegrino, a data para apresentação do

relatório daria uma “segurança” para que os membros da comissão
possam votar seu parecer.
Um tempinho a mais
O deputado Raul Jungmann (PPS-PE) discordou do relator e afirmou que pretende apresentar dois requerimentos: um convocando
o banqueiro Daniel Dantas, controlador do grupo Opportunity, a depor pela terceira vez e outro, prorrogando os trabalhos da comissão
por mais 60 dias.

DIRETO DA CÂMARA

MERENDA ESCOLAR EM PAUTA

Moacir Ribeiro quer que vereadores
cumpram horário na Câmara

Diretoras querem debate sobre
implantação de merenda saudável

MATÉRIAS:ELIANE ESTEVÃO

Um projeto para melhorar a
qualidade da merenda escolar,
de autoria do vereador Cid Corrêa/PR, está em tramitação na
Câmara Municipal. A proposta
prevê a proibição do comércio de
produtos industrializados nos
barzinhos da escola e a implantação de um cardápio mais elaborado, com alimentos saudáveis.
O assunto tem sido bastante
discutido na Câmara. Entretanto,
na reunião de segunda-feira (13),
o vereador Mauro César/PMDB
apresentou correspondências enviadas por diretoras de 11 escolas
da cidade nas quais elas pedem
que seja feito um debate sobre a
restrição alimentar.
Na correspondência, as diretoras reconhecem a importância
do projeto, porém ressaltam que
terão dificuldades de implantálo, devido ao alto custo que será
para montar um cardápio com
alimentos saudáveis. As diretoras
ressaltam que os alunos continuarão comprando produtos industrializados nos barzinhos
perto das escolas, por isso, elas
querem uma sensibilização para
um debate democrático em busca de soluções.

Os vereadores formiguenses
poderão ter que cumprir horário,
assim como os demais funcionários da Câmara Municipal, se for
aprovado um projeto de lei que
será remetido para votação em
plenário por iniciativa de Moacir
Ribeiro/PMDB.
Na reunião desta segunda-feira (13), depois de um discurso
inflamado, Moacir Ribeiro disse
que os vereadores não podem ter
a Câmara como um “bico”, pois
eles têm que estar à disposição do
povo o tempo todo para fazer jus
ao cargo e ao salário de R$ 4.250.
Segundo o edil, será feito um
estudo para que seja colocada
uma emenda na Lei Orgânica do
Município(LOM) e uma ressalva
no Regimento Interno da Câmara para que, se aprovado o projeto, os vereadores tenham uma
jornada de trabalho a cumprir.
Moacir Ribeiro disse que já
conversou com cinco dos seus
pares e eles se mostraram favoráveis ao projeto, são eles: Edmar
Ferreira/PT, José Gilmar Furtado
(Mazinho/ DEM), Rosimeire Ribeiro de Mendonça (Meirinha/
PMDB), Mauro César Alves de
Souza/PMDB e Gonçalo José de
Faria/PSB.

Eliane Estevão

Seis vereadores já se dizem favoráveis ao projeto
de lei que estabelecerá jornada de trabalho para os
legisladores

Se esses vereadores forem favoráveis ao projeto, já são seis
votos, ou seja, o projeto tem grandes chances de ser aprovado.
Moacir Ribeiro disse ainda que
não teve até então a oportunidade de conversar em particular
com os demais vereadores. O edil
enfatizou que se alguém se sentir prejudicado com o projeto terá
que trabalhar nos bastidores para
que ele não seja aprovado.
De acordo com Moacir Ribeiro e outros vereadores que se
dizem favoráveis ao projeto, o
benefício maior será para a população, já que os eleitores encontrarão os vereadores com

Candidato a presidente
da Acam visita Câmara
de Formiga
Eliane Estevão

O candidato à presidência
da Associação das Câmaras Municipais do Centro-Oeste de
Minas Gerais (Acam), o vereador Rodyson Kristnamurti/
PSDB, de Divinópolis, visitou a
Câmara de Formiga na última
quarta-feira (15). O vereador
está visitando todas as Câmaras
da região, uma vez que a eleição para a diretoria da Acam

acontecerá no próximo dia 22.
Dois vereadores formiguenses
compõem a única chapa inscrita até o momento: Gonçalo Faria/PSB concorre a diretor da
quarta região e Rosimeire Mendonça (Meirinha/PMDB) ao
cargo de tesoureira. O objetivo
da Acam é defender os interesses das Câmaras do CentroOeste de Minas.

mais freqüências em seus gabinetes.
A medida foi pensada por
identificar que alguns vereadores
permanecem mais tempo nos
gabinetes, outros nem tanto. Inclusive, segundo os vereadores
favoráveis ao cumprimento de
horário, isso influencia nos gastos da Câmara, que agora estão
disponíveis na internet. Eles ressaltam que, com certeza, quem
fica mais tempo no gabinete terá
maior custo com telefone e correio, por exemplo, porque terão
mais material para despachar e
mais atendimentos por telefone,
entre outras despesas.

Eliane Estevão

A diretora Morgana, da Escola Angelita Gomes,
falou sobre a prática da merenda saudável; que será
tema de debate

Na ocasião, a diretora da Escola Municipal Angelita Gomes
Pereira, Morgana Luiza de Souza
Frade, e a cantineira chefe, Lúcia
da Silva, usaram a “Tribuna do
Povo” para falar sobre o cardápio
que elaboram para uma merenda saudável
Morgana Frade enfatizou que
há uma certa resistência de alguns profissionais de educação e
diretores, que apontam custo elevado, mas ela acredita que depende de adaptação e mudança de

práticas, já que as próprias escolas podem oferecer os produtos
por meio de hortas escolares.
Segundo a diretora, o custo da
merenda saudável pode sair mais
em conta do que a compra de
produtos industrializados. A cantineira Lúcia da Silva destacou
que a maior preocupação é com
a saúde dos alunos, já que a
merenda saudável ajuda a combater a obesidade infantil, colesterol alto, hipertensão, cáries e
diabetes.

Formiga tem cerca de 29 mil veículos
circulando pela cidade
A média de veículos que circulam pela cidade é de 29 mil, segundo informações do chefe do
Departamento de Trânsito do município, Marconi de Paula, e a tendência é só aumentar, ainda mais
agora com a redução do Imposto
sobre Produtos Industrializados
(IPI) sobre os automóveis.
Em 2008, eram cerca de
27.900 veículos, entre carros, caminhões, motos e ônibus. No primeiro trimestre de 2009, foram
vendidos 456 veículos na cidade,
conforme levantamento feito por
Marconi de Paula nas concessionárias formiguenses. A média é de
dois habitantes por automóvel, se
considerada a população de
66.834 pessoas, conforme estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Esse aumento de veículos demanda uma reestruturação no
trânsito da cidade, uma vez que as

ruas são estreitas e não foram planejadas para a atual demanda. Por
esse motivo, o chefe do Departamento de Trânsito foi chamado à
Câmara Municipal para apresentar
os projetos que visam melhorar o
fluxo de automóveis pelas vias.
Na última quarta-feira (15),
Marconi de Paula explicou aos vereadores que está em elaboração
um estudo para as devidas mudanças no trânsito. Segundo ele,
representantes da empresa Planum, de Belo Horizonte, já estiveram na cidade e fizeram um levantamento. Entretanto, é preciso
que outras duas empresas, que já
foram convidadas, mandem seus
representantes, como determina
a lei, para encontrarem um menor preço.
O projeto será executado a
médio prazo, pois depende de recursos financeiros e de estudo de
impacto na cidade. Um levanta-

Eliane Estevão

Segundo Marconi de Paula, as mudanças serão
feitas nas principais ruas da cidade, no intuito de
melhorar o trânsito em Formiga

mento feito pelo chefe de Trânsito detectou que cerca de 600 veículos passam por hora na rua Pio
XII, uma das principais vias no
centro da cidade. Na Marechal
Deodoro a média é de 1.023 automóveis por hora, nos dois sen-

tidos, e na General Carneiro, principal acesso para quem chega à
cidade, passam aproximadamente 1.100 veículos por hora. A reestruturação contemplará esses e
diversos outros pontos críticos na
cidade.

Nova Imprensa
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RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Lula estréia no desenho ’South Park’
O presidente Lula apareceu no episódio desta quarta-feira (15)
do desenho animado adulto “South Park”, no canal norte-americano Comedy Central. Na história do episódio ”Pinewood Derby”, o pai

do garoto Stan recebe uma ligação telefônica cruzada de presidentes
de diversas nações, inclundo o Brasil. Lula aparece por alguns segundos, mas sem falas. “South Park” é conhecido pela sátira impiedosa
a políticos, celebridades etc.
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RJ: denunciante é quem cumpre pena
Condenado a 14 meses de detenção, acusado de difamar a White
Martins, o pequeno empresário João Vinhosa cumpre pena de serviços à comunidade, dando aulas de matemática em entidades filantrópicas de Itaperuna (RJ). Conseguiu na Justiça que a multinacional
de gases devolvesse valores supostamente superfaturados na Agência
Brasileira de Inteligência. E R$ 6,6 milhões no Hospital Central do
Exército.

Construção de meio fio pela Prefeitura gera
polêmica e denúncia ao Ministério Público
Vereador pede que comissão de Serviços Públicos da Câmara apure os fatos, após denúncia de serviço feito para um funcionário público
Glaudson Rodrigues

Riderson Borges disse que o meio fio na propriedade do funcionário público
foi construído com a autorização do secretário Rodrigo Bahia, mas o servidor
fez o requerimento no ano passado
ELIANE ESTEVÃO

A reclamação de uma formiguense devido à construção de
um meio fio gerou uma nova polêmica na cidade. A moradora teria procurado a TV Oeste para de-

nunciar que funcionários da Secretaria de Obras teriam feito o
serviço para um servidor público que mora no bairro Novo Horizonte, dando prioridade a ele,
uma vez que a formiguense também queria a construção de um

meio fio em frente à sua propriedade.
O assunto foi discutido na
reunião da Câmara Municipal da
última segunda-feira (13), quando os vereadores se mostraram
indignados com a notícia de que

a Prefeitura estaria fazendo serviço particular para funcionário
público. No calor da denúncia, o
vereador Cid Corrêa/PR solicitou
que a comissão de Serviços Públicos fiscalizasse a situação e
apurasse os fatos.
O líder do prefeito na Câmara, Eugênio Vilela/PV também se
mostrou indignado. “Acho um
absurdo, fazer passeio para particular?”, questionou. Outros vereadores se mostraram contrariados com a medida e querem esclarecimentos sobre o assunto.
A comissão de Serviços Públicos, composta pelos vereadores
Edmar Ferreira/PT (presidente),
Mazinho/DEM (relator) e Moacir
Ribeiro/PMDB (membro) esteve
no local e fez algumas fotos do
meio fio construído por ordem
do secretário de Obras e, mesmo
sem ouvir os secretários, irá encaminhar o material, juntamente com a gravação da reportagem
da TV Oeste, para o Ministério Público. De acordo com Mazinho, o
meio fio deveria ser feito em toda
a rua e não apenas em um local,
pois, assim, evita-se que os funcionários da secretaria tenham
que voltar ao local e depois façam
emendas.

As explicações
A redação do jornal Nova
Imprensa procurou os responsáveis pela Secretaria de Obras
para as devidas explicações. O
secretário adjunto, Riderson
Borges, esclareceu que a construção de meio fio é de responsabilidade da Prefeitura, entretanto, a edificação de passeios
é encargo do proprietário do
terreno. Segundo ele, o serviço
foi feito porque o morador fez
um pedido e, como enfatizou,
independentemente de ser funcionário público, ele tem direitos como qualquer um.
Riderson Borges disse que
o funcionário fez o requerimento no ano passado, mas que o
serviço não foi feito porque faltava areia e cimento. Ele salienta que procuram sempre atender aos pedidos dos moradores,
na medida do possível. Ainda
segundo o secretário adjunto,
existem três locais prioritários
para a construção de meio fios,
pedidos já feitos também no
ano passado: no bairro Bela Vista, em frente à residência de
um funcionário do Departa-

mento de Estradas de Rodagem
(DER); em algumas casas perto do Posto São Vicente, atrás do
depósito do Teixeira, e em uma
rua no bairro do Cristo.
Conforme Riderson Borges,
a Secretaria de Obras procura
“acudir” os pontos em que a
enxurrada pode causar mais
danos. Entretanto, o secretário
ressalta que a pessoa tem que
fazer o pedido diretamente com
o ouvidor municipal, Altair Ribeiro, que faz a comunicação
com a Secretaria de Obras e o
nome do solicitante entra na
fila de espera.
A outra forma seria o prefeito Aluísio Veloso/PT determinar
que sejam construídos meio
fios em determinado bairro.
Entretanto, é preciso fazer os
procedimentos de praxe para
não ocorrerem problemas com
o Tribunal de Contas, conforme
enfatizou Riderson.
Assim, como destaca o adjunto, a moradora que reclamou do meio fio deve aguardar
a sua vez, tendo feito os procedimentos necessários.

Projeto “Conservador das Águas” poderá
ser implantado em Formiga
FLÁVIA KHOURI

RÁDIO DIFUSORA
FORMIGUENSE
Sintonize pela Rádio Difusora AM
850KHZ de 2ª à 6ª feira, programa Manhã
Renovada, com Luizinho de Paula. Músicas
cristãs, notícias e oração pela cura e libertação.
Ligue (37) 3322-2565.

AM - 850 KHZ

Com o objetivo de proteger nascentes, rios, córregos e lagoas de
Formiga e incentivar o produtor
rural que atua nessa conservação,
o vereador Cid Corrêa/PR apresentou na manhã de segunda-feira
(13) uma proposta de implantação
do projeto “Conservador das
Águas” ao Secretário Municipal de
Gestão Ambiental, Paulo Coelho
Rocha.
O projeto visa à conservação
das nascentes, através de reflorestamento de espécies nativas e, ao
mesmo tempo, dar incentivo financeiro ao produtor rural que faz essa
conservação. O “Conservador das
Águas” propõe que a Secretaria de
Gestão Ambiental realize parcerias
com os produtores rurais que tenham nascentes e mananciais em
sua propriedade rural, onde se de-

Divulgação

O vereador Cid Corrêa entregando o projeto ao secretário de Gestão
Ambiental, Paulo Coelho

limitará uma área ao entorno das
nascentes ou minas e se plantará
espécies nativas.
Corrêa afirma que, se o projeto for implantado, haverá uma redução do assoreamento de rios e
córregos de Formiga, o que facilitará a captação e tratamento da água

pelo Saae (Serviço Autônomo de
Água e Esgoto). “Com as verbas
que a Prefeitura irá receber e os
benefícios ambientais que acontecerão, o investimento será mínimo. Além disso, temos que cuidar dos nossos rios, porque no
futuro bem próximo a água será

escassa”, enfatizou o vereador.
O secretário se mostrou interessado e adiantou que já existe a
ideia de começar o estudo para a
implantação do projeto junto com
a Feama, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável Rural e Unifor-MG.
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Jogadores do FEC dão ovos de
Fraternidade Sim, Violência Não páscoa a crianças de creche

CLAUDINÊ SILVIO DOS SANTOS

ais vêm agindo como podem. O que tivemos este
ano foi o exato oposto. Do
início do ano até este domingo de Páscoa (12) fo-

ram 103 dias extremamente violentos, como podemos perceber no balanço
feito por nossa coluna:
3854 Boletins de Ocorrência somente na 13ª Companhia Independente de Polícia Militar. 488 prisões, 5
mortes por acidentes, um
auto-extermínio, dois homicídios oriundos das drogas, 58 acidentes em nossas estradas, 138 furtos, 4
veículos furtados. Temos
uma população carcerária
acima dos 360 penitentes.
Além disso, somente
durante a quaresma os números também assustam.
Foram 171 prisões, 44 furtos, 4 veículos furtados, 2
homicídios, 1 suicídio e
1698 boletins de ocorrência lavradas. Fraternidade
sim, violência não, é o que
queremos para que não tenhamos nunca mais uma
Semana Santa tão violenta
quanto esta, que igual jamais foi vista.

Flávia Khouri

O tema da violência urbana, na família ou na sociedade sempre esteve em
evidência. Na segurança
pública as equipes polici-

Na hora de entregar os ovos, difícil saber quem estava mais feliz, se as
crianças ou os jogadores
FLÁVIA KHOURI

Parte das 75 crianças atendidas pela Creche Espírita Renascer, mantida pelo Centro Espírita Lázaro tiveram uma agradável
visita na tarde de segunda-feira
(13). Os jogadores do Formiga
Esporte Clube (FEC) visitaram a

instituição e presentearam as crianças com cerca de 80 ovos de
páscoa.
A idéia partiu do goleiro do
time, Tarso, que freqüenta a doutrina espírita e queria fazer algo
de especial pelas crianças. “É
uma forma de fazer uma caridade e se sentir bem por ver a
alegria nos rostos desses meni-

nos e meninas”, comenta Tarso.
Caridade em dose dupla, ainda
por cima. Os ovos, comprados
com recursos arrecadados por
todos dentro do FEC – desde os
jogadores até a direção do clube
– foram adquiridos na APAE. A
Creche existe há cerca de 20
anos e atende crianças de 1 a 5
anos de idade.

Nova Imprensa
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necessitados.
Homem carismático, talentoso e amigo de todos, Jaime é
um verdadeiro cidadão. Com
muito orgulho, a coluna “Ká entre Nós” faz para este papa da comunicação uma simples homenagem com muito carinho.

Cheiro especial
Um cheiro especial para uma
pessoa das mais queridas de nossa cidade, que é Jaime Mendonça. Empresário no ramo da co-

municação, ele é um grande sucesso; Pois além de levar entretenimento para milhares de lares, tem em seus programas um
meio de sempre ajudar os mais

Num tour pela costa brasileira, no luxuoso navio
Imperatriz, Sandra Lasmar...

Jimi
Esta semana, Formiga sedia
mais uma etapa dos Jogos do
Jimi (Jogos do Interior de Minas). Centenas de jovens atletas
estarão disputando várias modalidades de esportes em quadras
poliesportivas de nossa cidade. E
Formiga está ainda mais bonita
e movimentada com estes atletas
circulando pelas ruas, dando um

toque alegre e jovial a nossa cidade.
F.E.C.
Este ano não dá mais para o
F.E.C. disputar o título de campeão mineiro da segunda divisão.
Com um time até certo ponto
bom, o F.E.C. oscilou entre apresentações muito boas, regulares
e ruins.
Mas uma coisa está provada,
há muito a fazer para que o time
possa disputar a primeira divisão
do campeonato mineiro. Principalmente em termos de patrimônio. O Juca Pedro, que já teve o
seu tempo de glória no passado,
para o futebol de hoje é obsoleto, arcaico e muito modesto. Se
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pretendermos algo mais nos
campeonatos a serem disputados, que comecem já pelo estádio. A força da torcida do F.E.C. é
muito mais do que imaginam.
Limpeza
Depois de conseguir a liberação dos órgãos ambientais, foi
iniciada a limpeza das margens
do rio Formiga. E já era tempo!
Uma pena que esta iniciativa tenha vindo um pouco tarde. De
qualquer forma, parabéns à administração municipal e principalmente para o secretário Paulo Coelho.

da capacidade de apreciar as diferenças”.

Minuto de sabedoria
“Fraternidade é o resultado

Um cheirinho pra vocês...
Itamar da Silva

Fotos, fotos em stúdios,
books e casamentos,
filmagens de eventos e clips

... E as amigas, Nilma, Tânia e Sirley, voltaram encantadas com a beleza da viagem

Carlos Henrique (Charlote Pink) e
este colunista, amigos de longa data

Verdadeiras princesas, as lindas Renata e Daniela

Um casal lindo, Juliana e Danilo

Só tchucas na coluna mais vista de
Formiga
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Fonte: claudiohumberto.com.br

STF adia julgar deputado do castelo
O Supremo Tribunal Federal adiou na tarde de quinta (16) o julgamento do processo em que o Ministério Público pede a abertura
de ação penal contra o deputado Edmar Moreira (MG), o dono do
castelo de R$ 25 milhões. Ele é suspeito de apropriação indébita de

contribuições previdenciárias e crimes contra a ordem tributária. O
julgamento, inicialmente previsto para esta tarde, foi suspenso a pedido do advogado do próprio deputado, que pediu a retirada do processo da pauta e o acesso ao inquérito, antes da análise no plenário
da Corte.
Edmar Moreira

PM divulga balanço de Operação
Polícia Rodoviária fecha balanço Presença
da Operação Semana Santa

POLICIAL

FLÁVIA KHOURI

Glaudson Rodrigues

GLAUDSON RODRIGUES

O Grupamento de Polícia
Rodoviária com sede em Formiga fechou na tarde desta segunda-feira (13) o balanço da
operação Semana Santa.
A operação teve início no
dia 8 de abril às 12h e seu encerramento se deu às 6h desta
segunda. Durante a operação,
foram fiscalizados 830 veículos. Deste total, 55 foram reti-

dos para regularização e 90
autuados. Quanto ao número
de acidentes, 02 foram sem vítimas, 04 com vítimas, resultando em 06 vítimas com ferimentos leves. Este ano não
houve acidente com vítima fatal ao contrário do ano passado, que teve 01 vítima.
Também neste ano houve
um aumento substancial do
contingente militar e, por isso,
o número de veículos fiscali-

zados foi bem superior ao ano
de 2008, que foi de 165 veículos fiscalizados.
Entre os acidentes ocorridos neste período está este do
Renault Clio (foto) que, segundo seu condutor, ele foi se desviar de um cão que se encontrava na pista (MG 050) quando perdeu o controle da direção e capotou, resultando em
ferimentos leves no passageiro.

Briga termina com facada
GLAUDSON RODRIGUES

Depois de um homicídio cometido “à facadas”, no bairro
Nossa Senhora de Lourdes, na
semana passada, a “Tramontina” correu solta no bairro Ouro
Negro na última segunda feira
(13). Apesar da crise financeira,
a empresa “Tramontina” está

crescendo, criando filiais pelos
bairros da cidade.
Por volta das 17h50 de segunda-feira, uma briga no bairro Ouro Negro terminou com
uma vítima ferida à faca. Conforme testemunhas ouvidas pela
Polícia Militar, a vítima Éderson
Batista da Silva, de 28 anos, fazia reparos em seu veículo de
trabalho que
se encontrava na rua dos
Guimarães,
no bairro
Ouro Negro.
Após se deslocar para
uma oficina
mecânica no
mesmo bairro, foi abordado por outro rapaz

que, apoderou-se de uma barra
de ferro e passou a agredi-lo.
As pessoas que se encontravam nas imediações conseguiram separar os “brigões”, mas,
em um momento de descuido
de Éderson, o acusado, morador
do bairro Novo Horizonte, de
posse de uma faca, lhe golpeou,
atingindo o seu braço direito.
A vítima foi socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) e atendida pelo médico de plantão.
O suposto agressor fugiu do
local e, mesmo após rastreamento efetuado pela PM, até
este momento ele não foi encontrado. A PM também não encontrou a arma do crime.
Estiveram presentes no local
os cabos Paulo Sérgio e Divair,
que lavraram o B.O. de nº 3918/
09.

Devido ao grande fluxo de
pessoas e veículos na Praça do
Coreto e em torno do Terminal
Rodoviário de Formiga e diante
de várias reclamações por parte
de moradores daquela área, a
Polícia Militar intensificou, durante os últimos finais de semana, o policiamento fixo em viaturas com militares.
A medida, chamada de “Operação Presença”, está sendo realizada desde 19 de março, no
período noturno, o que tem propiciado mais segurança aos frequentadores da praça, inibindo a
prática de atos que contrariam a
lei.
Um balanço das atuações da
Polícia Militar foi divulgado pela
Assessoria de Comunicação da
13ª Cia PM Independente na tarde de quarta-feira (15). Os resul-

Divulgação

A operação vem sendo realizada devido ao centro
de lazer dos formiguenses ter migrado para o
Terminal Rodoviário

tados foram os seguintes: 480
pessoas abordadas, 113 Autos de
Infração de Trânsito (AIT) lavrados, 11 veículos apreendidos, 11
pessoas presas, 02 menores
apreendidos, apreensão de arma
branca e drogas.
De acordo com o comandante da unidade, tenente coronel

Wagner Soares de Sant’Ana, “esta
relação de confiança mútua
entre a polícia e a sociedade é
um diferencial na prevenção
criminal, mas é de extrema
importância que todos os segmentos aqui instituídos continuem dando a sua parcela de
contribuição”, comenta.

Polícia Militar registra dois
homicídios em três dias
ELIANE ESTEVÃO
GLAUDSON RODRIGUES

Durante a Semana Santa, a
Polícia Militar teve muito trabalho
para capturar dois acusados por
homicídios em Formiga. O primeiro aconteceu na segunda-feira passada (6), por volta das 20h30, à rua
Valparaíso, no bairro Nossa Senhora de Lourdes.
Paulo Sérgio Ramos, de 25
anos, foi encontrado caído no chão
com perfurações pelo corpo e sangrando. As informações são de que
o jovem teria sido esfaqueado após
uma briga.
Na noite de quinta-feira (9),
por volta das 19h50, a Polícia Militar foi acionada à rua Padre João
Dehon, no bairro Santa Tereza,
onde havia acontecido um crime,
segundo relato de testemunhas.
Ao chegar ao local, a Polícia Militar encontrou a vítima Thiago Henrique Fialho, de 20 anos, que havia sido alvejado por três tiros de
arma de fogo, sendo dois na altura da coxa esquerda logo abaixo das
nádegas e um no lado direito do
tórax.
Prisões
O suspeito pelo homicídio no
bairro Nossa Senhora de Lourdes,
Cristiano Paulo Francino, de 21
anos, foi capturado na noite de ter-

ça-feira (7), mas foi ouvido e liberado, pois já tinha se passado o tempo do flagrante, por isso ele responderá o processo em liberdade.
Já o acusado pelo assassinato
no bairro Santa Teresa foi preso na
noite de sexta-feira (10). Segundo
informações da PM, o suspeito
Gustavo Souza Resende, de 21
anos, estava foragido em uma casa
à rua dos Bancários, no mesmo
bairro onde foi cometido o crime.

Após denúncia anônima, os militares cercaram a residência e o
encontraram por volta das 20h50.
O suposto ator foi detido e teria
confessado o crime. De acordo com
informações da PM, ele alegou ter
sido vítima de agressão por parte de
Thiago Henrique Fialho e o teria
matado por vingança. A arma usada no crime também foi presa e
um homem que estaria acobertando Gustavo foi autuado.
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TELEVISÃO

24 novas horas
habilidosa oficial é colocada para
atuar junto a ele nas investigações.
É dela a responsabilidade de não
deixar que Bauer saia barbarizando como de costume.

DIVULGAÇÃO

OITAVA TEMPORADA ARMADA - Depois de seis temporadas em Los Angeles e uma em Washington, o agente Jack Bauer vai
agora combater o terrorismo em
Nova York. É o que informou nesta semana o site da revista de entretenimento “Entertainment Weekly”.
Jack Bauer foi parar no tribunal
* COM INFORMAÇÕES DA REUTERS E
FOLHA PRESS

Jack Bauer está no banco dos
réus. Nos EUA de Barack Obama,
‘24 Horas’ - a sétima temporada
começou nesta semana - transforma-se e tenta se encaixar à história com “h” maiúsculo. Vivido por
Kiefer Sutherland, o agente federal cuja estratégia para buscar terroristas resumia-se a agir quase
sempre fora da lei (torturando e
matando), terá de responder por
seus crimes.
Coerente com sua ética pesso-

al, porém, ele não se arrepende
do que fez e responde a perguntas de um senador diante de um
júri que avalia seu comportamento nos últimos anos. E vai
confirmando, sem remorso, que
extorquiu informações de modo
ilegal, sequestrou e matou, embora tudo isso resultasse na salvação de milhares de vidas americanas ameaçadas por diferentes
ações de redes terroristas.
Pelo andar da carruagem,
Jack (Sutherland) deve ir mesmo
parar atrás das grades. Porém,

subitamente, um novo e mais terrível ataque aos EUA é anunciado.
As portas do tribunal são abertas
a pontapés. E o FBI resgata Bauer da humilhante sessão, pedindo que o agente veterano volte à
ativa, como no clichê dos clássicos romances policiais.
A nova crise tem características e um contexto com o qual,
aparentemente, apenas Jack poderá lidar. Porém, ele é imediatamente avisado de que não poderá cometer os abusos do passado.
E, para isso, uma jovem, bela e

Fontes próximas da produção
de “24 Horas” confirmaram que
a oitava temporada da série se passará na cidade, embora muitas
cenas ainda continuem sendo gravadas nos estúdios em Los Angeles.
A produção da nova fase começa na próxima semana e alguns
novos detalhes já caíram na rede.
Um deles é entrada de um novo
personagem, com o nome de Brian Hastings.
Ele será um jovem líder na
equipe de inteligência e comanda-

rá outros dois agentes de vinte e
poucos anos, uma mulher e um
homem. A personagem Chloe,
interpretada por Mary Lynn Rajskub volta à trama.
Outra novidade é a participação do ator Anil Kapoor, que fez o
apresentador de “Quem Quer Ser
um Milionário” (2008), que vai
viver um líder do Oriente Médio
em missão de paz nos Estados
Unidos.
No Brasil, a série está em sua
sétima temporada e é exibida toda
terça, às 22h, na Fox.

Ministério “Manifesta” grava
seu primeiro DVD amanhã
Fotos: Divulgação

CINEMA

Academia premia melhores filmes nacionais

Na noite da última terça-feira (14), em festa de gala no Rio
de Janeiro, a Academia Brasileira de Cinema entregou o Gran-

de Prêmio Vivo do Cinema Brasileiro, conhecido como o “Oscar
do Cinema Brasileiro”, apresentado por Daniel Filho (“Se eu fos-

se você 2”) e Marília Pêra (“Polaróides urbanas”).
Os maiores destaques em
longa e curta-metragem do cinema do país foram eleitos em 25
categorias. Além dos membros
da Academia, o público também
participou das escolhas, repetindo estratégia da edição passada,
podendo votar em duas categorias - longa-metragem de ficção
nacional e também de ficção estrangeiro.
Entre os premiados, os filmes
“Estômago” e “Meu nome não é
Johnny” lideraram as indicações,
concorrendo em 14 categorias
cada, e acabaram levando a melhor, com 6 e 5 prêmios, respectivamente. Nas categorias ator e
atriz, Selton Mello (Meu nome
não é Johnny) e Leandra Leal
(Nome próprio) foram os vencedores da noite.
Na festa também houve homenagens. Nelson Pereira dos
Santos recebeu troféu do ator
Carlos Vereda, como homenageado do ano e Ankito e Dercy Gonçalves receberam homenagens
póstumas.

A gravação do DVD acontece amanhã, sábado,
a partir das 19h30 na IBVB

LORENE PEDROSA

Com músicas que já fazem
parte do cotidiano de boa parte dos evangélicos da cidade de
Formiga, em especial entre os
membros da Igreja Batista Vale
das Bênçãos – IBVB, o Ministério Manifesta, lança amanhã,
sábado (18), seu primeiro CD
e grava seu primeiro DVD.
O evento será realizado, a
partir das 19h30, no templo da
IBVB, que fica bem próximo ao
Terminal Rodoviário e contará
com a participação do coral da
igreja, que atualmente possui
mais de 50 integrantes e tem
como maestro o músico Alex
Arouca.
Por motivo da gravação,
também foi montado o “grande coral”, formado por todos os
membros da igreja que se interessaram em fazer parte do

evento.
Já foram confirmadas as presenças de pessoas de várias cidades da região, como Arcos, Lagoa
da Prata, Campo Belo e outras,
além de autoridades do município.
Apesar de ser lançado oficialmente amanhã, o CD, que recebeu o mesmo nome da banda,
já está à venda há algum tempo
e metade de toda sua renda arrecadada co as vendas será revertida para um trabalho missionário na Índia, onde a formiguense Anice Botrel, em visita ao
país asiático, criou um projeto
de assistência à crianças.
“Todos estão convidados e
será um prazer receber cada
um dos que estiverem conosco
nessa noite, que será de muita
alegria, onde estaremos todos
ali para clamar pela manifestação de Deus sobre a nossa
cidade, sobre as nossas vidas”,
diz Gisele Rocha, vocalista do
Ministério Manifesta.

O Manifesta
Tanto o nome da banda
como o do álbum são baseados
no texto bíblico de Romanos
8:19, que diz que ‘... toda a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus’ e essa manifestação acontece através da propagação das palavras de Jesus e
esse é o propósito do Ministério
Manifesta em seu CD.
O álbum possui 11 faixas,
todas de autoria de integrantes
da banda.
As letras de maneira geral,
falam do amor de Deus, e de
uma nova vida a partir da manifestação do Criador na vida de
seus filhos.
O Manifesta foi montado há
oito anos e a gravação do CD e
agora do DVD é apenas mais
um passo no chamado missionário dos integrantes, que já se
apresentaram em diversas cidades, levando a palavra e um
pouco do amor de Deus.
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MAIS 3 PONTOS

AUTOMOBILISMO

ai parar a Bra
wn GP
Brawn
GP?
Osvaldir conquista vitória Quem vvai
para o FEC diante do
Poços de Caldas
ELIANE ESTEVÃO

A partida entre o Formiga
Esporte Clube e o Poços de
Caldas, nesta quarta-feira
(15), no estádio Juca Pedro,
terminou em 1 x 0. O herói
da noite foi o lateral direito
Osvaldir, que fez um golaço,
dando mais três pontos ao
FEC.
O Formiga começou bem
no jogo, com mais jogadas no
ataque, porém sem muito perigo de gol. O Poços de Caldas
também chegou algumas vezes, mas sem riscos contra o
patrimônio de Tarso.
Quando faltava pouco
para terminar a primeira etapa, aos 44 minutos, Osvaldir
recebeu um belo passe do
atacante Wesley pela esquerda e, quase que sem ângulo,
arriscou para o gol e converteu para o FEC.
No segundo tempo, o Formiga criou algumas chances,
mas sofreu a pressão do Vulcão, principalmente no final-

Iran Peirão/FEC

Osvaldir fez seu segundo gol na temporada 2009
do Campeonato Mineiro – Módulo II

zinho do jogo. O Poços de
Caldas quase empatou aos
40 minutos, mas a bola parou na trave.
A partida marcou a volta
do zagueiro João Junior, após
uma grave contusão na coxa
direita. O diferencial do
FEC foi que os jogadores jogaram mais soltos e demonstraram muita garra, tentando aproveitar todas as bolas.

O FEC jogou com: Tarso,
Diego (Fred), Luiz Fernando, Tomé, João Junior., Robério (Tiago Gonçalves), Pires, China (Clayton Ar rab a l ) , O s v a l d i r, R a f i n h a e
Wesley. O FEC ocupa a sexta posição na tabela, com 27
pontos. No próximo domingo, o Formiga joga contra o
Ipatinga, às 16h, no estádio
Ipatingão.

Vila começa bem no Campeonato
Mineiro de Bases e joga em casa
neste sábado
ELIANE ESTEVÃO

A estreia das equipes infantil e juvenil do Vila Esporte Clube no Campeonato Mineiro Categoria de Base foi bastante
positiva. No último sábado
(11), o Vila foi a Carmo da
Mata, onde jogou contra o Internacional.
No primeiro jogo, o time infantil do Leão do Oeste conquistou um empate em 2 x 2. Segundo a assessoria de comunicação
do Vila, o time formiguense começou o jogo mostrando superioridade e criando boas oportunidades de gol. Aos 13 minutos,
o atacante Filipe driblou dois zagueiros e entrou na área, um
dos jogadores do Internacional
cometeu um pênalti, que foi
convertido por Artur.
No segundo tempo, o Vila cedeu espaço e a equipe foi surpre-

Divulgação/Vila

endida por um gol do Internacional, que em seguida virou o
jogo. Os atletas do Vila reagiram
e foram em busca do placar. Netinho fez boa jogada e empatou
para o Vila.
Já o juvenil estreou com vitória por 1 x 0, gol marcado pelo
atacante Washington. Até o momento, o time formiguense lidera a chave E, com três pontos. O
Leão do Oeste ainda teve a chance de ampliar o placar, mas a

cobrança de pênalti feita por
Felipe Pieroni bateu na trave.
Jogo em casa
O Vila estreia em casa neste
sábado (18), no estádio João
Francisco de Paula, a partir de
13h, contra o Ferroviário. O pacote de ingressos para os jogos
que serão realizados em Formiga já está à venda na sede do clube, com diretores e jogadores ao
preço de R$20.

Quando Lewis Hamilton comemorou o título mundial em
Interlagos, no ano passado, poucos poderiam apostar que,
quem dominaria a temporada
2009, seriam os pilotos da Brawn GP, Jenson Button e Rubens
Barrichello. O inglês é o líder do
campeonato e o brasileiro o segundo colocado. Juntos, eles levaram a estreante escuderia ao
topo da tabela do mundial de
construtores.
“Essas cinco semanas têm
sido incríveis. Estreamos o nos-

so novo carro no dia 6 de março
e conquistamos duas vitórias sucessivas, na Austrália e na Malásia. Não há dúvidas de que foi um
período intenso e de trabalho
duro para todos, que merecem
os créditos pelo seu empenho”,
lembra o chefe do time, Ross
Brawn.
Com o intervalo no calendário, depois das duas primeiras
corridas do ano, Brawn revela
que a equipe pôde se reunir e
discutir o desempenho apresentado até agora, bem como os ru-

mos para as próximas provas.
“Tivemos a oportunidade de resolver pequenos problemas que
surgiram ao longo das primeiras
corridas e estamos em boa forma
para o GP da China”, ressalta.
“Esperamos que o clima esteja mais frio e menos úmido neste
ano, com a corrida programada
seis meses antes do habitual. Mas,
assim como na Malásia, teremos
de estar preparados para o inesperado, já que a chuva tem caído nas
últimas corridas do circuito de
Xangai”, salienta Brawn.

