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Adiantamento da 1ª
parcela do 13º salário a
partir de agosto

O Ministério da Previdência Social vai
começar a pagar a primeira parcela do
13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a partir do dia 25 de agosto.
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Formiga fecha mês de
maio com saldo de 237
empregos

O mês de maio foi positivo para Formiga na geração de empregos, assim
como aconteceu na maioria das cidades
do interior de Minas Gerais. Os dados são
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).
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Câmara fará audiência sobre
a contratação de presos para
a limpeza da cidade

Para ouvir a opinião da comunidade formiguense sobre um dos projetos mais polêmicos que tramita na Câmara Municipal,
a Comissão Especial do Órgão de Defesa dos
Direitos Humanos, promoverá uma audiência pública, no dia 2 de julho, às 18h30, no
plenário do Legislativo.
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Prefeitura de Córrego
Fundo anula concurso

A Prefeitura de Córrego Fundo anulou essa semana, o concurso público nº
001/2009. A suspensão já havia sido solicitada, no último dia 15, pelo Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais.
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Após ameaça de greve, médicos e
dentistas pressionam Executivo
Depois de se reunirem na
noite desta quinta-feira (25), os
médicos e dentistas que trabalham na Estratégia Saúde da Família (antigo Programa de Saúde da
Família – PSF) decidiram que, se
a situação da carga horária não
fosse resolvida, iriam fazer greve
a partir da próxima segunda-feira
(29). Para pressionar o Executivo
a fazer um acordo com a categoria, os profissionais se dirigiram
na manhã desta sexta-feira (26)
ao gabinete do prefeito Aluísio Veloso/PT.
Como o prefeito está em Brasília, para resolver assuntos de
interesse do município, os profissionais foram recebidos pelo chefe
de gabinete, Sheldon Almeida. O
encontro abriu uma nova tentativa de acordo, uma vez que o Conselho Municipal de Saúde decidiu
esta semana não deliberar sobre
a questão. A decisão voltou a ser
de responsabilidade do Executivo,
em entendimento com o Ministério Público.

Confira na pág. 11

Durante a reunião entre os médicos e dentistas com representantes da Prefeitura ficou decidido que será elaborada uma proposta
de trabalho que será apreciada pelo Executivo e pelo Ministério Público

[Nesta edição]

Formiga já tem mais de 3.400 cadastrados
e apenas 782 casas anunciadas
Divulgação Câmara

Representantes do Sindicato dos Engenheiros
de Minas Gerais estiveram em Formiga para
começar o planejamento do seminário, que terá
diversas parcerias

Os formiguenses estão ansiosos com o programa Minha
Casa, Minha Vida, que vai viabilizar a construção de 1 milhão de
moradias em todo o país. Já faz
dois meses que o programa foi
anunciado e as dúvidas ainda
continuam. Em Formiga, serão
construídas até 782 residências,
mas depende das parcerias que
serão feitas entre empresas e Prefeitura. O problema é que a secretaria tem mais de 3.400 cadastrados que disputam as casas.

Leia mais na pág. 03

Formiga tem déficit de mais de R$1
milhão nos cinco primeiros meses do ano
Glaudson Rodrigues

A Secretaria Municipal de Fazenda
anunciou em uma
reunião na segundafeira (22), que Formiga vem apresentando uma perda orçamentária, causada, principalmente
pela queda de repasses ICMS e FPM.
Saiba à pág. 05
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EDITORIAL

OPINIÃO

Oportunidade de ressocialização ou
perigo para a sociedade?

COMEÇANDO PELO
UMBIGO RUMO AO
CÉU DA BOCA

Desde que foi anunciado
sobre o projeto para a contratação dos presos para a
limpeza da cidade, surgiram
os mais diversos tipos de comentários. Não estamos
aqui para obrigar ninguém a
concordar com essa ideia,
mas sim para propormos algumas reflexões.
O projeto, de certa forma, mataria dois coelhos
com uma machadada só:
daria oportunidade de ressocialização aos presos e resolveria o problema da limpeza na cidade. São muitas
as reclamações de ruas sujas
e matagal pelas ruas, mas a
Prefeitura não dispõe de
funcionários o suficiente
para realizar os serviços.
Contratar, a uma altura dessas do campeonato, é no mínimo complicado; terceirizar, como alguns comentam

por aí, não é tão simples como
parece. O concurso público
não se sabe porque está “agarrado”, não se tem notícias de
quando vai ser realizado.
Enquanto isso, lá na penitenciária, tem centenas de
presidiários ociosos e doidos
por uma ocupação. Eles estão
dispostos a trabalharem, terem remissão na pena, receberem salários para ajudar às
famílias e, ao mesmo tempo,
se reintegrarem no convívio
social.
Diversas são as cidades
que têm projetos semelhantes
a esse, poucos são os problemas que já ocorreram. Assim
como as pessoas ficaram com
medo quando foi instalada a
Penitenciária Regional de Formiga que, até hoje, com mais
de um ano de existência, ainda não apresentou problemas
à sociedade, agora os morado-

res temem ver os presos nas
ruas.
Não há doidos para deixálos às soltas (a Deus dará,
como dizem por aí), oferecendo riscos e facilitando as fugas. Eles serão rigorosamente
vigiados, como são no presídio. Não poderão ter contato
com as pessoas da comunidade e nem aceitar nada; serão
vistoriados na saída e na entrada da penitenciária, além
de um série de medidas de
precaução e de segurança que
serão tomadas.
Como muitos falam por aí,
existem muitos pais e mães de
famílias desempregados e que
poderiam ser contratados para
esse serviço, mas não é porque
a pessoa cometeu um erro na
vida que não pode ter oportunidades, se fecharem as portas
para eles agora, enquanto ainda estão pagando suas penas,

imaginem depois que saírem
dos presídios. Aí sim que serão desprezados.
As enquetes feitas no
nosso
portal
(www.ultimasnoticias.inf.br)
e no site da Câmara Municip
a
l
(www.camaraformiga.mg.gov.br)
comprovam que a população está completamente dividida. E a decisão está nas
nossas mãos. Se deu certo
em outros lugares, por que
não daria aqui? Vale ou não
a pena arriscar? Os presos
devem ter oportunidade de
ressocialização ou são uma
ameaça para a população?
Vale a plena refletir sobre
o assunto, não podemos opinar e votar por “achismos” e
sim de maneira consciente.
Participe da audiência pública
no próximo dia 2 e dê a sua
opinião!!!

O CALDO DE MORANGA
lantes do Peso e um dos meus
amores na vida. Ô mulher inteligente e competente. Vejam só
como é fácil de fazer e é saudável: pegar uma abóbora moranga inteira e dar nela uma boa lavada, por fora. Depois partir em
pedaços grandes, sem tirar a casca, e retirar as sementes. Colocar
os pedaços da moranga com a
casca na panela de pressão com
água e os temperos (coloquei sal,
alho, cebola, cebolinha, salsa,
umas gotas de limão, pimentão,
dois tabletes de caldo de carne
sem gordura). Quando a panela
começar a chiar, esperar uns 10
minutos, desligar e deixar esfriar. Ficando morno, bater tudo no
liquidificador bem batido. Na
hora de servir, aquecer o caldo
numa panela grande, porque
rende, e, quando começar a ferver, desligar. Então misturar um
potinho de queijo cottage ou
uma ricota ralada, colocar nas
cumbucas, salpicar com salsinha
e cebolinha picadinha e tomar.
Servir com torradinhas quentes,
salpicadas com orégano. Muito
bom mesmo. Quem não quiser
usar a panela de pressão e optar
por panela comum, demora
mais ou menos meia hora ou

HILA FLÁVIA

Fiquei na dúvida entre o título dado e outro assim: Por que o
trânsito não flui? Mas é melhor
optar pelo mais gostoso. Então
vamos lá.
As mulheres da família de
minha saudosa e amada mãe se
reúnem para conversar. Naturalmente uma conversa que nada
acrescenta a nenhuma de nós,
pois falamos todas ao mesmo
tempo e raramente temos chance de dar uma opinião com todas
escutando. Mas não deixa de ser
encontro bastante agradável. Era
para ser uma vez por mês, mas
quando uma não pode, outra
está viajando, tem gente doente,
ficamos nos encontrando, senão
doze vezes, pelo menos umas
oito por ano. Somos muitas, as
Lobato, todas falantes de dar dó.
E ainda recebemos visitas de alguns homens, que acompanham
ou gostam da prosa. Os locais são
diversos, em casas ou cafeterias.
Sempre ótimos.
Neste inverno, foi aqui em
casa. Então, preparei um caldo
de moranga que ficou uma delícia. Foi receita da Consuelo Simas, minha orientadora do Vigi-
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Assinaturas
Formiga
Outras cidades
Outros países

Trimestral
R$ 25,00
R$ 50,00
R$ 80,00

Semestral
R$ 45,00
R$ 90,00
R$ 150,00

Os conceitos emitidos em matérias assinadas não são de
responsabilidade do Jornal, assim como nenhum de nossos
colunistas ou colaboradores é remunerado.

pouco mais para a casca ficar
macia.
A reunião foi regada pelo caldo delicioso e conversamos muito, como sempre.
A razão da dúvida quanto ao
título do texto foi por causa da
manhã seguinte, quando saía de
casa com meu companheiro,
para nossa fisioterapia. Idoso,
no inverno, tem de se cuidar
mais porque senão enferruja.
Então, bem cedo, vamos à luta.
No mesmo momento minha filha mais velha, o marido e a
minha neta estavam indo para
o trabalho. E a garagem do edifício deu lugar a duas saídas
sequentes. Emparelhamos os
carros na rua, perto dos sinais,
e fomos comentando a delícia
do caldo de moranga. E combinando outro para o fim de semana em família. O sinal de
trânsito abria, avançávamos.
Em um sinal, minha fila ficou
para trás e a dela andou. Acontece que meu genro preferiu ficar parado, dando uma distância de uns quatro carros do carro da frente. Quem estava na
minha frente aproveitou a vaga,
passou adiante do carro do meu
genro, emparelhou com o car-

ro ao lado e começou a conversar também. Uma prosa animada. Gente do céu! Foi uma buzinação daquelas porque o sinal
abriu e não vimos de pronto. Em
fração de segundos, rolou aquele estresse. Que coisa, não é? A
gente não pode nem prosear no
trânsito que o povo fica irado e
quase provoca um B.O.
Minha rua é movimentada e
todo mundo se conhece. É normal o pessoal conversando e
dando recado. Não muito raro,
um de fora resolve buzinar feito doido por não estar acostumado com os hábitos dos serranos. Estou até para providenciar uma faixa de anúncio no começo da rua, isto é, no fim, que
a rua flui no sentido bairro/centro, explicando que acontecem
encontros e que os recados são
dados quando nos encontramos. Pista rápida, aqui em Belo
Horizonte, é na Avenida Afonso
Pena, ao lado, que deve ser usada por quem não pode perder
nem um minuto na vida.
Tudo errado, eu sei. Mas que
é muito bom combinar um caldo de moranga para o final de
semana, no trânsito, lá isso ninguém pode negar.
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ANTONIO BRÁS CONSTANTE

Você sabe qual é a parte
mais egoísta do nosso corpo? É
o umbigo. Pois todos os egoístas do planeta ficam somente
olhando para seus próprios
umbigos, esquecendo o resto
do mundo. Mas quem acaba
sendo castigado? É a orelha,
que leva puxões doloridos pelas travessuras e erros que o
resto do corpo apronta. Quando a saudade aumenta lembramos do coração, aquele trabalhador incansável que pulsa
incessantemente dentro de
nós, que sofre e se aperta nos
momentos de tristeza e bate
forte quando a felicidade chega de surpresa.
O nosso medo é deixado
para as pernas, que tremem e
às vezes sorrateiras passam
rasteiras em nossos desafetos.
Outra parte de nosso corpo
que traduz o medo é o cabelo,
com seus arrepios frente ao
perigo, ficando em pé a cada
susto que levamos, e muitas
vezes sendo arrancado na hora
do desespero. A partir daí
quem entra na dança são as
unhas, que são roídas sem piedade, devoradas por nossos
dentes que não aceitam desforra. Pois com eles é “dente por
dente”, mas como existe o
dente do juízo, às vezes tomamos consciência do perigo e
damos no pé, correndo sem
demora.
A mão tem uma função
mais nobre, pois todo auxílio
começa quando oferecemos
uma mãozinha para alguém,
mas se não queremos nos envolver em algo, acabamos lavando as mãos e pronto. Às vezes são as nossas costas que
acabam levando toda culpa, dizem que elas são largas o suficiente para carregar os problemas que nos colocam sobre os
ombros.
Não podemos nos esque-

cer de nossa parte mais “sensível”... O pobre estômago.
Que em situações fortes se
mostra um estômago fraco,
outras vezes não temos nem
estômago para enfrentar aquilo que acontece.
Nossa ambição está concentrada nos olhos, um olho
grande que cobiça tudo que vê.
Conhecido por muitos como o
espelho da alma, que fala sem
dizer uma única palavra e chora para aplacar nossas magoas. Não é à toa que quando nos
deparamos com algo cobiçado
e de preço elevado, dizemos
que o mesmo “custa os olhos
da cara”.
A língua é profana. Afiada
nas palavras, espalha veneno
aos ouvidos em murmúrios
doces como preces ou em gritos de trovão, como se rogasse
pragas em nossa direção.
Quanto à boca, templo cobiçado dos amantes, é tão vasto seu portfólio que escrevi um
texto inteiramente dedicado a
elencar suas funções e abstrações. No céu de cada boca ressoam os sons de todos os anjos e demônios que existem
dentro de nós. É de seus lábios que saem os comentários
que ferem, as palavras que comovem, os versos que tocam a
alma. Uma alma que toca o
mundo. Um mundo que explode e se recria ao toque de
duas bocas que se encontram
na eternidade de um momento.
Enfim, nosso corpo é um
reinado e nossa cabeça, de
onde se governa todo este reino,
funciona como um ar-condicionado (pois às vezes estamos
de cabeça quente e em outras
esfriamos a cuca). Por isso devemos usar a cabeça e seguir
em frente, levantar a cabeça e
olhar o futuro que nos espera
de braços abertos e punhos cerrados. Onde a forma de receber
este contato dependerá apenas
de nossos passos.
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depois, não tenham que levar o caso à Corte Internacional, em Haia.
A família de Celso não quer.

RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Caso Celso Daniel na ‘fogueira’ de julho
Previsto para maio, deve chegar em julho à Justiça paulista o processo que levará a júri popular os suspeitos do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, em 2002. Uma servidora “esqueceu” de convocar testemunha de defesa do empresário Sérgio Gomes
da Silva, o “Sombra”. Promotores do caso esperam que, sete anos

Limpeza pública
O presidente do Senado, José Sarney, avisou que “não vai cuidar das
lixeiras da Casa”. Pior se descobrirem o preço delas...
Bicudos se beijam
Os governadores tucanos de São Paulo e Minas, José Serra e Aécio
Neves, nunca estiveram tão perto do acordo para a corrida presidencial.

Seminário debaterá sobre
Programa Minha Casa, Minha Vida
Andamento do
programa

Reprodução Internet

O secretário de Desenvolvimento Humano, Luis Carlos
da Silva, destaca que não serão
debatidos sobre os critérios
para selecionar os beneficiados, uma vez que esses critérios são definidos pelo próprio
programa. Em Formiga, como
ele já havia anunciado, será
utilizado o Cadastro Único já
existente na secretaria e a prioridade será para as pessoas já
cadastradas em algum programa, como Bolsa Família, Cestas Básicas e o cadastro das assistentes sociais, pois são pes-

soas que já têm o perfil para o
projeto habitacional.
Somente no Cadastro Único, que é o do Bolsa Família, a
Prefeitura tem mais de 6 mil
inscritos. Dessas famílias,
2.400 declararam que não têm
casa própria. Desde que foi
anunciado o programa, mais
cerca de 1 mil cadastros foram
feitos.
Luis Carlos salienta que a
administração municipal está
avaliando alguns lotes, já foi
feita a desapropriação de terrenos no bairro Maringá e estão sendo analisados outros no
bairro Alvorada e próximos à
saída da cidade para Campo

Belo e pelo bairro Engenho de
Serra. Duas firmas já manifestaram interesse em fazer
empreendimentos na cidade,
uma de Lavras e outra que tem
como um dos gerentes o formiguense Carlos Eduardo.
O secretário salienta que,
para esse projeto, é necessária a parceria entre a Caixa, a
Prefeitura e as firmas. De
acordo com Luís Carlos, a administração está fomentando
o projeto e estudando o tipo
de ajuda que vai oferecer às
empresas, pois, quando a
Prefeitura oferece infraestrutura o preço das residências
fica mais acessível.

APOSENTADOS E PENSIONISTAS
O programa Minha Casa, Minha Vida, que foi anunciado pelo
governo federal em abril deste
ano, aumentou as expectativas
de milhões de brasileiros sobre
o sonho da casa própria. O projeto vai viabilizar a construção
de 1 milhão de moradias para
famílias com renda de até 10 salários mínimos, em parceria
com estados, municípios e iniciativa privada.
Em Formiga, o programa
também mexeu com os ânimos
de muita gente. Entretanto, a Secretaria de Desenvolvimento
Humano já tem mais de 3.400
cadastrados, mas a Caixa Econômica Federal firmou convênio
para a construção de no máximo 782 casas.
Para debater melhor sobre o
assunto e inclusive explicar para
a população como será feita a
seleção dos beneficiados, a Câmara Municipal, em parceria
com a Prefeitura, a Caixa, o Unifor-MG, o Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais (Semge), Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG)
e as associações de bairro, fará
um seminário sobre o programa, a ser realizado no dia 8 de
julho, em horário e local a serem definidos

Segundo informou o presidente da Câmara, Reginaldo
Henrique dos Santos, a iniciativa foi tomada depois de um encontro do PCdoB, quando um
militante da cidade de Conselheiro Lafaiete comentou sobre
o seminário que estavam promovendo naquela cidade. Dr.
Reginaldo pediu que um pecebista formiguense fosse até a
cidade de Conselheiro Lafaiete
para ver de perto como estava
sendo feito o seminário, para
promovê-lo também em Formiga.
O presidente do Legislativo
procurou o Executivo e os demais parceiros mencionados
anteriormente para formatar o
evento. Os engenheiros do Semge estiveram na cidade na semana passada para discutir o

assunto e houve uma reunião
nesta quarta-feira (24) para
avançar no planejamento do seminário. Na oportunidade, serão esclarecidas diversas questões sobre o programa, visto que
têm sido muitas as dúvidas por
parte da população.
Além disso, será debatida a
Lei 11.888/2008, que assegura
às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita
para o projeto e a construção de
habitação de interesse social.
Como ressalta Dr. Reginaldo, os
alunos dos cursos de engenharias e arquitetura do Unifor-MG
devem participar do evento,
uma vez que será debatida a assistência técnica para as residências a serem construídas. O
seminário deve fazer parte da
grade curricular.

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

Adiantamento da 1ª parcela do
13º salário a partir de agosto
O Ministério da Previdência
Social vai começar a pagar a primeira parcela do 13º salário dos
aposentados e pensionistas do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a partir do dia 25 de
agosto. Ao todo, 26,4 milhões de
beneficiários terão direito à antecipação, alcançando um valor
total de cerca de R$ 24,8 bilhões.
Este é o terceiro ano no qual
a primeira parcela do 13º salário
dos aposentados é antecipada,
fazendo parte de um acordo entre o governo e entidades representativas da categoria. A segunda parcela do benefício, com subtração do Imposto de Renda (IR),
será paga a partir de novembro.
Pela ordem, quem ganhar até
um salário mínimo e possuir
cartão de pagamento com o final
1 receberá primeiro. Para aqueles que recebem mais de R$ 465,
o saque estará disponível a partir de 1º de setembro. Segundo o
Ministério da Previdência, os depósitos serão feitos juntamente
com os benefícios do mês de
agosto. Pelo calendário, o INSS
creditará todos os benefícios até
o dia 8 de setembro.
Aposentados e pensionistas
que começaram a receber o benefício depois de janeiro terão direi-

to ao 13º salário proporcional.
Aqueles que estão em auxílio-doença também podem receber

uma parcela menor que os 50%,
pois o benefício é temporário.
Fonte: Ministério da Previdência Social
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*É DIRETOR DA SDE ASSESSORIA,
DE BRASÍLIA

RODOVIAS MINEIRAS
Depois de vários pedidos
para melhorias nas rodovias
que cortam o Estado de Minas,
o DNIT informa que atendeu ao
pleito do deputado federal Mário Heringer (MG) em relação à
rodovia BR-356, localizada em
Muriaé – Distrito Vermelho. “A
obra atenderá aos reclamos da
população, que há muitos anos
clama por melhorias nessa via,
para reduzir acidentes fatais,
bem como para dinamizar a
economia local”, ressalta Heringer.
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
A Comissão de Agricultura e
Pecuária aprovou o Projeto de
Lei 3.802, de 2008, que faz a inclusão da pesca artesanal e da
aquicultura familiar no Progra-

ma de Aquisição de Alimentos do
governo federal. Por meio desse
Programa, criado em 2003, o
Poder Executivo destina a pessoas em situação de insegurança
alimentar e nutricional alimentos comprados de agricultores familiares. Essa proposta recebeu
parecer favorável do deputado
federal Vitor Penido (MG).
CORREDOR DE EXPORTAÇÃO
O senador Eduardo Azeredo
(MG) destaca a inauguração do
novo corredor de exportação Norte-Nordeste mineiro, criado a
partir da implantação do terminal intermodal de Pirapora. O
empreendimento foi construído
pela Ferrovia Centro-Atlântica em
parceria com o governo do Estado. Azeredo explica que a região
tem 330 mil hectares plantados
de soja e dispõe ainda de 2,5 milhões de hectares próprios para
o plantio. Isso significa que a produção na região pode chegar a
7,5 milhões de toneladas por
ano, e que será escoada pelo
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novo corredor intermodal.
SAÚDE EM CASA
O governo de Minas anuncia
recursos na ordem de R$ 1,9
milhão para Uberaba e região incluída no “Projeto Estruturador
Saúde em Casa”. De acordo com
o deputado federal Marcos Montes (MG), o montante será destinado à construção de Unidade
Básica de Saúde.
CAMPANHAS ELEITORAIS
Recentemente, o deputado
federal Odair Cunha (MG) se reuniu com o presidente da Câmara
dos Deputados, Michel Temer,
para tratar do Projeto de Lei nº
38, de 2007, que pretende legalizar a utilização de outdoors nas
campanhas eleitorais. O objetivo
foi defender a importância da
publicidade política durante as
campanhas nos outdoors, tanto
para a indústria quanto para os
cidadãos. “Muitos Municípios do
interior não têm veículos de comunicação. Nesses casos, os ou-

tdoors cumprem um papel fundamental”, avalia Odair.
BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA
O Projeto de Lei 4.163, do
deputado federal Eduardo Barbosa (MG), prevê que quem for
eleito para cargos federais, estaduais, municipais ou distritais
poderá preservar o benefício de
aposentadoria por invalidez. A
proposta altera a Lei dos Planos
de Benefícios da Previdência
Social, que atualmente determina que o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente
cancelada, a partir da data do
retorno.
SOBRECARGA TRIBUTÁRIA
A sociedade brasileira carrega sobre os ombros uma carga
tributária de 38% do Produto
Interno Bruto - tão alta quanto
a dos países do primeiro mundo, como Suécia, Noruega, Fin-

lândia, Inglaterra ou Alemanha.
Mas da qual ainda está longe de
ter o retorno em saúde, educação, segurança, moradia e infra-estrutura que desfrutam os
contribuintes daquelas nações.
A avaliação é do deputado federal Rafael Guerra (MG).
FIM DO VESTIBULAR
O novo Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), que
ocorrerá no mês de outubro
em todo o país, poderá substituir os atuais vestibulares das
instituições de ensino superior
públicas e privadas. Elas poderão utilizar o novo Enem como
parte do processo seletivo ou
aderir ao Sistema de Seleção
Unificada, em que o exame seria utilizado como fase única.
O informe é do deputado federal Edinho Bez (SC), que advoga a universalização do ensino
superior.
ACIDENTES DE TRABALHO
Em 2007, de acordo com o

Ministério da Previdência Social, ocorreram 653 mil acidentes de trabalho. Desse total, cerca de 2,8 mil foram fatais e outros 8,5 mil deixaram
os trabalhadores em invalidez
permanente. “É preciso oferecer mais segurança ao trabalhador”, admoesta o deputado federal Jilmar Tatto (SP).
RESÍDUO DE AGROTÓXICOS
Publicações especializadas demonstram que o consumo de agrotóxicos no Brasil,
em 2008, totalizou 733,9 milhões de toneladas, cujas vendas somaram US$ 7,125 bilhões, colocando nosso país
como o maior mercado mundial de pesticidas. Nos EUA, o
consumo foi de 646 milhões
de toneladas. “Ainda é grande
o percentual de resíduos de
agrotóxicos em alimentos
consumidos”, adverte o deputado federal Osmar Serraglio
(PR), defensor da sustentabilidade.

Ser jornalista ou ser cozinheiro, CHICO DAS GOIABAS, A SAÚDE
eis a questão!
E O FMI
Salve, salve, meu amigos e
minhas amigas. Utilizarei este espaço esta semana para refletir sobre o que presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), ministro
Gilmar Mendes, vomitou sobre os
jornalistas. Digo vômito porque
fico enjoado só de olhar para a
cara daquele sujeito. Ele comentou algo assim: “Os jornalistas são
como cozinheiros, temos aqueles
gourmets formados em cursos de
culinária e temos aquelas pessoas que possuem o dom, mas que
não possuem formação técnica,
os jornalistas são como eles”, disse Mendes. Depois que a decisão
foi tomada pelo STF, fui chamado
tantas vezes de cozinheiro que
acho que sou dono de algum restaurante. Fico me imaginando no
meu trabalho diário como assessor de imprensa no momento de
lançar uma matéria para os veículos de comunicação. “Escuta,
estou mandando uma quentinha
aí para vocês, cuidado para não se
queimar com as novidades”. É
isso aí, gente, vamos transformar
a nossa linguagem! Na reunião de
pauta de um jornal, o diretor
aponta para o jornalista: “Tenho

um cardápio de opções aqui interessante, preciso que produza um
belo prato para gente jogar na
capa de um jornal”. O jornalista
responde: “Preciso consultar com
as fontes para ver qual o tempero que poderia inserir na matéria
para gerar mais impacto”. Outro
diretor de redação solta: “Vamos
cozinhar o quê hoje”? Algum cozinheiro devolve: “Nós podíamos
entrevistar o pai dos maitres para
apimentar um debate em torno
da nossa existência, aquele que
nos inventou: o Gilmar Mendes”.
Daqui a pouco, meu assessorado
vai me pedir assim: “Esquenta
aquela matéria para mim e deixa
a outra esfriando”. E olha que
como sou uma lástima na cozinha, nem poderei proferir a frase: “Como cozinheiro, sou ótimo
jornalista”. Agora tudo é igual!
Pensemos no momento de uma
cobertura, o jornalista ou o cozinheiro escuta: “Faça uma cobertura para mim lá no restaurante
popular no dia do trabalhador”.
O repórter de tão confuso chega
ao local, entra no restaurante e
providencia a sua cobertura, a de
chocolate no bolo de cenoura. E

a coletiva? Vamos participar de
uma coletiva para entrevistar o
técnico da seleção brasileira.
“Atenção cozinheiro, experimente a melhor fala do Dunga para
tentarmos espremer algo que dê
para ingerir no nosso jornal”! A
manchete do jornal, aquela que
chama o leitor para se aprofundar
na notícia, passará a ser chamada de receita. Dependendo da receita, a gente faz e engole, outras
dão a maior congestão. Por
exemplo, tenho lido: “Senado
está recheado de escândalos”.
Epaaaa, mas não fui quem recheou isto não, não tenho nada
com isso. Já li também. “Sarney
engole sapos depois de várias
marmeladas do Senado”. Volto a
dizer, não sou especialista em
carne de rã e também não gosto
muito de doce. Ser cozinheiro ou
ser jornalista, eis a questão, mas
confesso que depois que o presidente do STF mandou essa, até
eu mesmo me confundo. Depois
dessa do Mendes, minha mãe
fica lá em casa: “Meu filho, você
precisa aprender a cozinhar”! Aí
eu respondo: “Mas mãe eu cozinho todo dia sobre a imagem do
deputado”. Sinceramente, é muito louco isto. Os jornais e sites
que escrevo já mandaram dizer
que agora não sou mais colunista. Eu sou o mais novo entregador de pizza, porque, cá para nós,
cozinhar não é meu forte, então
o dono do restaurante me empregou para entregar pizza. Só lá
no Senado, eu já entreguei umas
500. Alguém quer uma pizza de
marmelada?

Escrito pelo jornalista
ou cozinheiro Ricardo
Gandra

MURILO BADARÓ
PRESIDENTE DA ACADEMIA MINEIRA
DE LETRAS

Fui visitar um amigo na
Santa Casa. Antes de entrar,
causou-me espécie a grande
quantidade de pessoas ali aglomeradas, em sua maioria com
aparência simples e sinais de
expectativa de atendimento naquele hospital. Fui surpreendido por um cidadão, modestamente vestido, chamando-me
pelo nome: Dr. Murilo, sou de
Padre Paraíso e me lembro do
senhor na casa de Bahiano. Fiz
pequeno esforço de memória e
logo reconheci o Chico das Goiabas, assim alcunhado pela
magnífica qualidade das frutas
que vendia na feira daquela cidade, trazidas de seu pequeno
e bem cuidado sítio nas imediações da estrada Rio-Bahia.
Percebi pelo trajes que usava
estigmas de angústia e sofrimento e que a pobreza havia
batido à sua porta. Indagado o
que ali fazia, informou-me estar à espera de uma vaga para
fazer cirurgia de próstata, depois de peregrinar sem sucesso pelos hospitais conveniados
com o famoso SUS por mais de
uma semana. Indaguei dele
porque havia chegado àquela
situação. Disse que seu sítio
fora invadido por desempregados do MST que estavam acampados na margem da rodovia e,
depois de rapinarem o que havia de valor na casa onde morava, puseram fogo em sua
bem cuidada plantação de goiabas e outras frutas que respondiam pelo seu sustento e
de sua família. De nada servi-

ram os apelos do Frei Natalino,
sempre atento para o problema dos humildes, para que
cessassem com a depredação
sem objetivos. Depois desse incidente, fui jogado na vala comum dos desempregados e
quase pedintes, situação a que
não cheguei porque ainda tenho disposição para trabalhar
e “pegar alguns bicos”. Mas
estou nesta situação que o senhor está vendo, condenado a
morrer se não conseguir a internação urgente para eliminar
este traiçoeiro câncer que está
me devastando. Estas palavras,
ditas toscamente, indicavam o
grau de padecimento de um
lavrador que retirava da terra
recursos para seu sustento,
dela expulso pela brutalidade
das invasões que ocorrem nas
margens e imediações da rodovia e jogado nos desvãos da
quase miséria. Pediu-me ajuda
para resolver o problema. Prometi-lhe colaboração e a certeza de conversar com o abnegado Manoel Hygino, secretário
geral da Santa Casa, mesmo
conhecedor das enormes dificuldades que se sobrepõem a
qualquer tentativa de vencer a
maré montante de doentes que
chegam a Belo Horizonte, retrato sem retoques do abandono a que o governo federal relegou a saúde pública. Ao me
despedir do Chico das Goiabas
e ouvir dele as notícias de velhos amigos de Padre Paraíso,
passou por nós uma enfermeira que comentava, em voz alta
e com certo tom de revolta diante do quadro com que convivia diariamente, a informa-

ção de que o presidente Lula
havia emprestado 10 bilhões
de reais ao FMI. Sem saber
bem o que significava o FMI,
Chico das Goiabas simplesmente perguntou-me: não seria melhor aplicar este dinheirão para diminuir este sofrimento? Não pude responder a
algo irrespondível. Esta crônica é o retrato sem retoques do
que ocorre às portas dos hospitais de todo o Brasil, com
dramática intensidade em cidades desprovidas de recursos
localizadas nas chamadas áreas pobres do país. O ir e vir das
ambulâncias nas ruas das capitais, Belo Horizonte, por
exemplo, tornou-se cena habitual no seu panorama urbano.
Notas de jornais e cartas dos
leitores dão conta do sofrimento atroz a que estão submetidos aqueles que veem em busca do socorro medico não encontrado nos locais onde vivem. Se os episódios ocorridos
no Senado e na Câmara dos
Deputados ganham inusitado
prestígio e realce nos órgãos de
comunicação, sua exagerada e
espetaculosa divulgação acaba
por ser cortina de fumaça para
ocultar aos olhos da opinião
pública o intenso drama exibido diariamente no desfilar do
desvalidos da saúde em busca
de socorro. O Brasil padece da
grave doença do populismo e
da demagogia. Está submetido
a uma publicidade compressora que luta para impedir seu
povo de ver e de raciocinar, fazendo-o vítima de falsos mitos
na entronização e celebração
da mentira contumaz.
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O último corte
O Conselho de Política Monetária do Banco Central deverá promover em julho o último corte do ano na taxa de juros. Cairá de 9,25%
para 8,25%.
Voa, Lula, voa
O Air Force 51 vai zarpar de novo. No começo de julho, Lula vai à

Líbia do caricato ditador Muamar Kadafi, para a 13ª Cúpula da União
Africana.
Suspeita de armação na denúncia contra Beto Richa
O “escândalo” curitibano não se sustenta: o prefeito Beto Richa (PSDB)
é acusado de comprar por R$ 1.600 o apoio de vereadores que já o apoiavam (até tinham cargos na prefeitura), quando ele, candidato à reeleição, somava 80% no Ibope. Também é frágil a suspeita de sonegar esses
pagamentos de R$ 40 mil à Justiça Eleitoral: a campanha custou R$ 6,8
milhões e Richa devolveu uma sobra de R$ 80 mil ao partido.

TRÁFICO DE DROGAS

Formiguense e mais duas
goianas são presos em Arcos
Nesta terça-feira (23), por
volta das 18h, a Polícia Militar da
cidade de Arcos, em patrulhamento de rotina, se deparou com
uma moto, no bairro Calcita, próximo ao posto Teixeirinha. Ao
notar a presença da polícia, a
passageira da moto escondeu
entre suas pernas um objeto.
Imediatamente foi dada ordem
de parada ao condutor formiguense T.A. da S, de 23 anos, que
tentou fugir.
Segundo a PM, foi feito bloqueio policial e os ocupantes da
moto caíram. Os militares precisaram de reforço e usaram de
força física para deter os suspeitos. Ao realizarem busca pessoal
na passageira V.P da S, de 33
anos, foram encontradas no cós

de sua calça pedras de crack de
tamanhos diferenciados. A droga
pesava 43,95 gramas e estava envolvida em um plástico preto.
Os acusados já têm passagem
pela polícia por tráfico de drogas,
conforme consta nos boletins de
ocorrência de número 3696/09 e
3738/09. A polícia foi até a casa da
suspeita; lá, foi abordada a irmã
dela, C.P da S, de 27 anos. Após
uma busca detalhada pela casa
foram encontrados documentos,
roupas e objetos pessoais do condutor da moto. A PM apreendeu
celulares, dinheiro, uma cédula
de dólar, dois chips e um cordão
aparentando ser de ouro.
Os três suspeitos foram levados até o hospital para avaliação
médica e depois foram conduzi-

dos à delegacia de Polícia Civil
juntamente com o material apreendido. O condutor é inabilitado
e a moto foi removida.

Confissão
V.P.da S não escondeu a culpa. “Sou viciada. Estava mesmo
com a droga. Eu ia pro mato
fumar”, confirmou a moça. Ela
disse que a irmã não tem culpa
nesse caso. Ambas são de Goiás
e vieram para Arcos em busca de
trabalho. A suspeita manifestou
vontade em parar com o vício.
“Tenho vontade de sair dessa
vida. Mas não tenho quem me
ajude. Queria ficar internada e
me tratar”, desabafou a mulher.
Fonte: Portal Arcos

Formiga fecha mês de maio
com saldo de 237 empregos
O mês de maio foi positivo
para Formiga na geração de empregos, assim como aconteceu
na maioria das cidades do interior de Minas Gerais. Os dados
são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE), divulgados
na última segunda-feira (22).
O saldo de trabalho com
carteira assinada no município
foi de 237, apresentando uma
variação de 1,71%, que foi superior ao do Estado (1,10%) e ao
do país (0,41%). No total, foram
837 novas admissões contra

600 demissões no município.
Em Formiga, o setor que
apresentou o maior saldo foi a
construção civil, que admitiu 276
funcionários e demitiu 161, com
o saldo final de 115 empregos. O
pior resultado foi o da Indústria
de Transformação, que apresentou um saldo negativo de 19 vagas.
Caged
O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)
foi criado pelo governo federal,
pela Lei nº 4.923/65, que instituiu
o registro permanente de admis-
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sões e dispensa de empregados,
sob o regime da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT).
Esse Cadastro Geral serve
como base para a elaboração de
estudos, pesquisas, projetos e
programas ligados ao mercado
de trabalho, ao mesmo tempo
em que subsidia a tomada de
decisões para ações governamentais.
O Caged é utilizado, ainda,
pelo Programa de Seguro-Desemprego, para conferir os dados referentes aos vínculos trabalhistas, além de outros programas sociais.

Banco de Alimentos deve
ser ampliado e modernizado
A administração municipal recebeu na última terça-feira (23) a
notícia de que o projeto para ampliação e modernização do Banco de
Alimentos foi habilitado e selecionado pelo governo federal.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome lançou
edital para que os interessados pudessem enviar os projetos e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano entrou na disputa.
Como resultado, Formiga ficou entre os sete projetos selecionados de
Minas Gerais.
Segundo o secretário da pasta,
Luis Carlos da Silva, o projeto abrange várias obras, como a construção
de um muro para separar o Banco
de Alimentos da quadra do bairro
Água Vermelha, a construção de
uma câmara fria e de um auditório
para a realização de palestras com
nutricionistas e cursos, dentre outros eventos; também será adquirida nova aparelhagem e um cami-

Divulgação

O Banco de Alimentos tem sido modelo na região
e recebe visitantes de várias cidades que vêm
conhecer o trabalho

nhão baú para transportar os alimentos.
Como ressalta o secretário, atualmente, o Banco de Alimentos dispõe de apenas uma Kombi e, por
isso, o veiculo estraga constantemente por causa do peso dos alimentos que transporta, principalmente da zona rural.
Luis Carlos destaca que as chances de o município conseguir a exe-

cução do projeto são muito grandes
e, agora, aguardam a confirmação
do Ministério do Desenvolvimento
Social. Depois disso, deve ser feita
uma mesa técnica, quando serão repassadas as informações do que
deve ou não ser modificado no projeto e como proceder nas licitações.
“Se Deus quiser, até o final do ano,
estamos com as obras concluídas”,
comenta o secretário.

OAB

Curso de direito fica abaixo da média
Dos 9.144 inscritos, 6.474 não passaram na prova
O resultado do primeiro exame da Ordem dos Advogados do
Brasil de Minas Gerais (OABMG), realizado neste ano, não
surpreendeu. Dos 9.144 inscritos, 6.474 não passaram no teste, ou seja, 70,8% do total, conforme relação divulgada pela ordem.
O resultado seguiu o exemplo do último exame. Para a
OAB, o índice é até razoável. Os
motivos para a baixa aprovação

seriam a grande quantidade de
cursos de direito, juntamente
com a má qualidade do ensino,
e o descaso dos alunos.
Segundo o presidente da Comissão de Exame de Ordem da
OAB-MG, Ronaldo Garcia Dias, o
número excessivo de faculdades
de direito no Estado resulta na
formação inadequada de bacharéis e na falta de comprometimento do estudante.
Das 137 faculdades de direi-

to em Minas, 27 estão em Belo
Horizonte. De acordo com o resultado do exame, a maioria dos
2.368 aprovados, correspondendo a 26,78% dos candidatos,
estudou em instituições públicas.
A Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG) aprovou
85% de seus alunos inscritos e
a Faculdade Milton Campos foi
a melhor classificada entre as
particulares, com 60%.
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Despesas legais
Segundo Beto Richa, os candidatos receberam quantias (de R$ 600
a R$ 1.600) para despesas previstas em lei, como combustíveis.
Nervos de aço
O senador Geraldo Mesquita Jr (PMDB-AC) soltou um “cacete!”,
ontem, no plenário, defendendo-se de “ato secreto” de nomeação de
assessor.
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Banperigo
O Banco do Brasil deve desistir do Banco do Estado do Espírito Santo.
Técnicos do BB detectaram micos que desaconselham o negócio.
A ponta do iceberg
Para o Senado virar “Titanic”, só faltam os violinos ao fundo nas discussões em plenário.
É São João!
Dos 279 deputados federais que trabalharam ontem, do Nordeste só
apareceram dois de cada bancada da Paraíba, de Alagoas, Rio Grande do Norte
e Pernambuco, quatro do Piauí, oito da Bahia. De Sergipe, zero.

Formiguense se destaca na
produção cinematográfica
O trabalho da formiguense
Cecília Fernandes da Silva vem
conquistando espaço em festivais
de cinema e vídeo por todo o país.
Seu primeiro trabalho foi um
micro-documentário de apenas
44 segundos, intitulado “Bia...
desde 1914”.
O vídeo foi exibido no XV Vitória Cine Vídeo, no Espírito Santo, em novembro do ano passado; no programa “Retalhão”,
transmitido pela TV a cabo, no
Canal Brasil; na 8ª Mostra do Filme Livre, em abril deste ano, no
Rio de Janeiro, e no Festival do
Minuto, em junho também deste ano.
“Bia... desde 1914” é um recorte poético da maneira de viver
e de pensar de uma senhora de
95 anos, dona Maria Resende,
tia-avó de Cecília, moradora do
bairro São Judas, na capital mineira. Para quem quiser conferir
e votar no vídeo, o site do Festival do Minuto é http://

www.festivaldominuto.com.br.
No campo buscar, digite
“Bia... desde 1914”.
(veja abaixo o link)
Cecília é formada em
comunicação social pela
Universidade Federal de
Mians Gerais (UFMG),
além de se profissionalizar como atriz pela EscoA formiguense Cecília
la de Teatro Pontifícia Fernandes é formada em
Universidade Católica de comunicação social pela UFMG
Minas Gerais (PUC MiAlém de produzir, Cecília
nas), em 2007. E foi durante o
curso que surgiu a parceria com também trabalhou como atriz e
o renomado ator e diretor Lucia- editora de vídeo. Ela assina, individualmente, o vídeo experino Luppi.
Desde então, ela assinou a mental “Noiva”, de 2009; e fez
produção dos curtas “Cumé Qui parceria com outros três colegas
Acaba?” (exibido na 8ª Mostra atores, no também experimendo Filme Livre, em abril de tal “A Culpa é de Quem?”, de
2009, no Rio de Janeiro); “Um 2007.
Todos esses vídeos podem ser
Homem Sem Asas” (aguardando os resultados de seleção em conferidos no currículo virtual de
festivais pelo mundo todo) e Cecília Fernandes na internet. O
“Parada Final” (em fase de fina- endereço
é:
http://
lização).
portifolioceciliafernandes.blogspot.com/

Empresas abrem vagas para
ex-detentos em Minas Gerais
Agora os egressos do sistema prisional terão mais chances de ressocialização e oportunidades de emprego, pois o
governador Aécio Neves assinou nesta terça-feira (23) o
decreto instituindo o Projeto
Regresso. Trata-se de uma
parceria do governo de Minas
com 36 empresas privadas, às
quais disponibilizarão vagas
de trabalho para ex-detentos.
O governo do Estado subsidiará as empresas que contratarem egressos, com dois
salários mínimos no período
de dois anos. Segundo informações do governo, inicialmente serão oferecidas 300
vagas.
O Projeto Regresso é pioneiro e tem parceria com a
Federação das Indústrias de
Minas Gerais (Fiemg) e o Instituto Minas pela Paz. O objetivo é incentivar a contratação
formal de egressos, além de
reduzir a reincidência prisional e a criminalidade no Estado. Já começaram as contratações: a Usiminas já admitiu
10 trabalhadores e a Construtora Masb 15.

Segundo o governador, serão feitas parcerias entre o Estado, empresas, universidades
e ONGs para o enfrentamento
da criminalidade em Minas.
Para Aécio Neves, essas parcerias garantirão a continuidade
dos projetos, independente da
mudança de governos. De acordo com informações do governo de Minas existem parcerias
com o Judiciário e Ministério
Público, Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG), Grupo Cultural Afrorregae, Senai,
Sesi, dentre outras.

Reintegração
Para participar do projeto, o
egresso deverá estar em liberdade condicional ou definitiva
e estar cadastrado no Programa
de Reintegração do Egresso do
Sistema Prisional (Presp) da
Secretaria de Estado de Defesa
Social (Seds), além de ter participado do programa por um
período mínimo de três meses.
No programa de reintegração,
ele será avaliado pelo grau de
escolaridade e potencialidades
de trabalho e, em seguida, encaminhado às empresas que

disponibilizarem as vagas.
Após a contratação, o
egresso prestará serviço às
empresas com todos os direitos trabalhistas garantidos e
salário de mercado, de acordo com a função desempenhada. Nos primeiros 12 meses, o ex-detento será acompanhado pelo programa de
reintegração.
No emprego, o funcionário egresso será avaliado nos
mesmo critérios dos demais
empregados e a empresa exigirá dele o mesmo grau de
profissionalismo cobrado
dos demais trabalhadores.
Os beneficiados que não demonstrarem interesse ou
aptidão para suas funções
poderão ser dispensados.
Caso o egresso seja demitido,
automaticamente seu benefício será extinto e o Governo
suspende o repasse para a
empresa.
Falta a autorização da Assembléia Legislativa para conceder a subvenção financeira
às empresas que contratarem
egressos.
Fonte: Agência Minas

Lógica lusitana
O presidente Michel Temer fez a Câmara dos Deputados gastar R$ 150
mil no parecer jurídico que inocentou o deputado Fabio Faria (PMN-RN) da
acusação de gastar R$ 21,3 mil irregularmente em passagens aéreas.
Juiz encarcerado
O bravo juiz Odilon de Oliveira, que há anos vive sob proteção policial,
foi derrotado na Justiça Federal paulista, que absolveu por falta de provas
Fahd Jamil, de Ponta Porã (MS), que ele condenou a 20 anos por tráfico.
Jamil terá os bens devolvidos. Odilon não terá a liberdade devolvida.

Segurado receberá correspondência
do INSS comunicando direito de se
aposentar
A partir de 1º de julho deste
ano, os segurados que tiverem
cumprido as condições do Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS) para se aposentarem por
idade ou tempo mínimo de contribuição receberão, no endereço
registrado em seus cadastros,
correspondência comunicando o
direito.
De acordo com o presidente
Lula, o trabalhador que ultrapassar o tempo de serviço mínimo
ou idade para aposentadoria vai
receber uma carta avisando que
já pode obter o benefício. No comunicado constará também o
valor do salário ao qual o segurado terá direito a receber se decidir se aposentar.
Podem se aposentar por
idade os segurados que tenham
60 anos (mulheres) ou 65 (homens) e que já cumpriram um
período de pagamento mínimo à
Previdência. Para os trabalhadores que se filiaram ao INSS após
julho de 1991, é preciso ter, no
mínimo, 15 anos de contribuição. Já para quem era filiado antes de junho de 1991, é preciso
observar uma tabela, na qual a
carência varia de acordo com o

ano em que o trabalhador completa a idade mínima, quem faz
60 anos (mulher) ou 65 anos

FOTONOTÍCIA

Os empresários formiguenses
Nazareno de Freitas (Nasa Engenharia Offshore) e José Ronaldo da
Silva (Zequinha Som e Acessórios)
estiveram na cidade de Macaé (RJ),
no período de 16 a 19 de junho, na
Feira Brasil Offshore da Petrobrás.
A empresa Nasa Engenharia presta serviços para a Petrobrás nas plataformas de petróleo em alto mar.
A Petrobrás é uma das empresas
líderes mundiais em pesquisas e
prospecção de petróleo em grandes
profundidades marinhas.

(homem) neste ano, por exemplo, deve ter 14 anos de contribuição.

Arquivo Pessoal
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ção do ministro José Múcio Monteiro para a vaga do ministro Marcos
Vilaça no Tribunal de Contas da União. Com aprovação garantida no
Senado.

Dicionário amoroso
Primeiro, foram duas passagens da Câmara para filha, agora o deputado Fernando Gabeira (PV-RJ), justifica que o contrato com a firma da namorada acabou quando casou com ela. Amor, estranho
amor...

Você já sabia
Esta coluna informou em 2007 o que agora noticiam: o aloprado do dossiê anti-Serra José Carlos Espinoza trabalha na Petrobras em São Paulo. Revelamos até o salário: R$ 10 mil.

Aclamação
O presidente Lula deve formalizar na próxima semana a indica-

Falta esclarecer
O tucano Artur Virgílio (AM) deveria concluir o discurso de se-
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gunda-feira, esclarecendo quem pagou sua conta no hotel em
Paris (e as passagens da família) e se o Senado agiu certo ao
pagar despesas médicas de sua mãe
ou foi mais uma
mesura com chapéu alheio do
“bandoleiro”
Agaciel.

Nova lei de trânsito entra Câmara fará audiência pública
a contratação de presos
em vigor dia 1º de julho sobre
para a limpeza da cidade
A partir de 1º de julho, estará
em vigor a resolução 300, que
padroniza a requalificação de
motoristas infratores em todo o
país. O condutor que se envolver
em acidentes graves terá sua carteira de habilitação apreendida
em 48 horas e será submetido a
teste de aptidão física e mental,
avaliação psicológica, provas sobre legislação de trânsito e direção veicular. Caso aprovado em
todas essas etapas, ele poderá ter
o mesmo registro da habilitação
anterior.
Os condutores condenados
por crimes ao volante deverão
seguir as novas regras para obter
novamente a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH). Até que entre
em vigor, continua valendo o artigo 160 do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), o qual regulamenta que os motoristas envolvidos em delitos de trânsito realizem testes para recuperar a CNH,
mas não especifica quais exames.
De acordo com informações
divulgadas pelo jornal Tribuna do

Glaudson Rodrigues

Norte, cada unidade do Departamento Nacional de Trânsito atua de
uma forma. Em casos de crime no
volante, normalmente, a ocorrência é levada à Justiça e o juiz determina a cassação da carteira por
dois anos e uma pena que varia de
trabalhos sociais, como doação de
cestas básicas, até detenção. A partir do dia 1º de julho, para se reabilitar, o infrator deverá seguir os
mesmos procedimentos de obtenção da primeira CNH, como aulas
na autoescola, provas teórica e prática, exame oftalmológico e psicoteste. Vale lembrar que a própria
Lei Seca que completou 1 ano na

semana passada, já define como
crime dirigir com um nível de álcool acima do permitido.
A resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) regulamenta também que os condutores envolvidos em acidentes
graves realizem avaliações iguais
às dos condenados por delito de
trânsito, quando o processo administrativo for indeferido. Este
infrator terá a carteira de habilitação cassada, mas não será necessário aguardar um longo período para dar entrada em um
novo processo de obtenção de
carteira. Fonte: Tribuna do Norte

Para ouvir a opinião da comunidade formiguense sobre um dos projetos mais polêmicos que tramita na
Câmara Municipal, a Comissão Especial do Órgão de Defesa dos Direitos
Humanos, promoverá uma audiência pública, no dia 2 de julho, às
18h30, no plenário do Legislativo.
O objetivo é debater sobre o projeto de lei 051/2009, “que autoriza
a celebração de protocolo de ação
conjunta entre município e o Estado de Minas Gerais, com o objetivo
de estabelecer uma parceria para a
profissionalização, capacitação, qualificação e ressocialização dos presos
do Sistema Prisional de Minas Gerais, com aproveitamento daqueles
que cumprem pena na Penitenciária de Formiga”.
A Câmara Municipal estuda o
caso e os vereadores da comissão de
Serviços Públicos Municipais estiveram na cidade de Três Corações no
último dia 10 para verificar como
funciona o projeto naquela cidade.
O diretor da Penitenciária de
Formiga , coronel Murilo Foschete,

deverá usar a Tribuna do Povo na
Câmara Municipal nos próximos
dias para explicar sobre o projeto,
que será feito em parceria com a administração municipal.
O assunto é polêmico e, por
isso, os vereadores querem ouvir a
opinião e comentários da população
para que seja tomada uma decisão
democrática.
Durante a audiência, será aberta a palavra para um representante
de cada entidade, pelo prazo de três
minutos, para a manifestação acer-

ca do projeto. Os interessados devem comparecer à secretaria da
Câmara Municipal até esta sexta-feira (29), até às 17h30, para a inscrição do responsável pelo pronunciamento. Dê a sua opinião comparecendo à audiência pública e nas enquetes no portal Últimas Notícias
(www.ultimasnoticias.inf.br), além
do mural de recados, e também no
site da Câmara Municipal
(www.camaraformiga.mg.gov.br),
onde se encontra disponível o projeto.

Engenheiro da Cemig garante interrupções
somente nos fins de semana
Eliane Estevão

respondência. A gerência da
Cemig avalia como um bom
número, já que quase a metade dos consumidores daquela área foi comunicada.
“Seria inviável avisar cada
consumidor, temos os consumidores especiais e esses são
avisados prioritariamente”,
ressalta Evandro Oliveira.
Ele comenta ainda que
sempre são colocados avisos
no rádio e na TV a cabo para
chegar ao maior número pos-

sível de clientes. Segundo
Evandro Oliveira, nesses casos, como ocorreu na semana
passada, a Cemig avisa à Santa Casa e ela se encarrega de
avisar às regiões periféricas
do hospital, como o Pronto
Atendimento Municipal e o laboratório. O Centro Nefrológico também é avisado diretamente pela Companhia.
“No nosso entender, a
única falha nossa foi o atraso nos serviços, mas é porque

a manutenção na parte elétrica é muito complexa. 99%
dos casos são executados no
tempo planejado, às vezes
tem fatos complicados. A interrupção estava programada para quatro horas e foi de
seis horas porque houve um
problema técnico. Foi preferível prorrogar o prazo do que
depois fazer uma nova interrupção em outro dia para
concluir os serviços”, ressaltou Evandro Oliveira.

Interrupções nos fins de semana
A Cemig está passando por algumas reestruturações para melhor atender
aos consumidores

Para evitar mais transtornos e reclamações por parte
dos consumidores, como
ocorreu na semana passada,
devido ao corte de energia
elétrica na rua Doutor Teixeira Soares, a Cemig agora vai

fazer as interrupções prioritariamente nos fins de semana,
principalmente na região central da cidade, como garante
o engenheiro responsável
pela Cemig, Evandro Lúcio de
Oliveira.

Segundo o engenheiro, no
caso da interrupção na rua
Doutor Teixeira Soares, ficaram sem energia 450 consumidores, sendo que 157 foram avisados pela Cemig, por
meio de e-mail, ou fax ou cor-

Evandro Oliveira explica
que grande parte das interrupções já ocorre nos finais
de semana, mas a Cemig não
tem condições de fazer todas
elas somente aos sábados e
domingos, porque senão atrasaria o planejamento das
obras. Apesar disso, a direção
da Cemig está tomando as
providências para que esses

cortes de energia não sejam
mais feitos durante a semana,
mesmo que atrase o cronograma. “A gente tenta fazer tudo
no fim de semana, mas chega
um ponto que o cronograma
não permite e, dilatando o
prazo, pode prejudicar o consumidor que precisa da obra”
, comenta o engenheiro.
Conforme ressaltou Evan-

dro Oliveira, a Cemig paga
34% a mais para a empreiteira fazer os serviços no fim de
semana e garante que essa
diferença não vai para a tarifa do consumidor para não
prejudicá-lo. Ainda assim, a
Cemig fará o possível para evitar as interrupções em dias
úteis, para evitar prejuízos
aos consumidores.
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Estupidez
O deputado Flávio Bezerra (PMDB-CE) é autor de uma idéia de
jerico: o projeto criando uma “bolsa-aborto”, para indenizar quem,
estuprada, faça um aborto ou sofra aborto natural. Bateríamos recorde
em abortos.

Campeonato de
futebol amador deve
começar em agosto
O arbitral do campeonato
de futebol amador deste ano foi
realizado nesta quarta-feira
(24), com a participação de representantes de 10 clubes da
cidade, o presidente da Liga
Amadora de Formiga (LAF), Josué Luciano Costa, e o representante da Secretaria de Educação e Esportes, Yan Fernandes Assis.
Durante o arbitral, foram
entregues o regulamento, as fichas de inscrição e feito o sorteio
dos grupos, sendo duas chaves
de cinco times cada. Segundo o
chefe do Departamento de Esportes, Samuel Nogueira, jogarão todos contra todos, em turno único. Os dois melhores de
cada grupo vão para as semifinais, que serão disputadas em
quatro partidas, duas de ida e
duas de volta. O primeiro da
chave A joga contra o segundo da
chave B e vice-versa. A final será

disputada em dois jogos.
A competição está prevista
para começar em agosto, mas
pode haver alteração na data. O
campeonato é realizado pela
Prefeitura Municipal, por meio
do Departamento de Esportes,
em parceria com a LAF. O local
de realização dos jogos ainda
será definido em reuniões com
representantes dos clubes. As
chaves são:

A
Cosmos
Nacional
Frangão
Vargem Grande
Beira Rio

B
Pontevila
Guarani
Juventude
Operário
Eletrônica Martins

Nova Imprensa
Pensando bem...
...Alexandre Gazineo já deveria ter sido demitido do Senado. Senão por causa dos “atos secretos”, pela horrenda peruca que esconde sua calva.

res públicos. Em 2003, ao receber a solidariedade de funcionários da
Polícia Federal, ele brincou:
- Agora, preso eu não vou mais...

Imunidade garantida
Depois de criticar o presidente Lula, alegando ter sido vítima de
“estelionato eleitoral”, o ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho ministro Francisco Fausto foi alvo das homenagens de servido-

Na pista
Trezza foi taxativo em entrevista à agência de notícias russa Ria
Novosti: “Verificamos todas as hipóteses, especialmente a de ataque
terrorista.”

ATINGIDOS POR ENCHENTE

Vereador pede remissão de IPTU e
mutirão da saúde
Na reunião da Câmara Municipal realizada na última segunda-feira (22), foi apresentado pelo vereador Mauro César/
PMDB um pedido de providência para a concessão da remissão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), voltado a
imóveis atingidos pela enchente em Formiga, ocorrida em dezembro do ano passado.
O vereador Mauro César ressalta que o objetivo da proposta
era beneficiar às pessoas que tiveram prejuízos com as enchentes, como foi feito em Belo Horizonte e em Divinópolis.
O secretário de Fazenda, Elizaldo Frade (Fradinho) não
achou viável a idéia. “Não teria
como avaliar isso. Realmente
houve muitos estragos, mas
muitas pessoas já refizeram
suas vidas e arrumaram as
casas”.
Fradinho disse ainda que o

Arquivo NI

A enchente ocorrida em dezembro trouxe vários prejuízos para os
formiguenses

assunto geraria polêmica. “O
fato é que já passou muito
tempo, isso teria que ser resolvido na época. E, com certeza,
outras pessoas iriam querer

tirar proveito da situação”,
contou.
Mauro César também solicitou que seja feito em Formiga um
“mutirão da saúde”, como ocor-

reu em Betim/MG. A secretária
de Saúde, Luíza Flora, não foi
encontrada até o fechamento da
edição para falar da viabilidade
de se fazer o mutirão.

Deputado instala Frente Parlamentar da Cadeia
Produtiva do Leite no Congresso Nacional
A partir da iniciativa do deputado federal Antônio Andrade/PMDB-MG foi instalada a
Frente Parlamentar da Cadeia
Produtiva do Leite no Congresso Nacional. “Por ser uma atividade forte, enxergamos a
necessidade de criar uma
Frente para discutir o setor
lácteo sem desassociar o produtor da indústria, do comércio e do consumidor, incluindo, ainda, o governo. Todos
os segmentos da cadeia devem Eexecutivo, Legislativo e
Judiciário, pela promoção do
desenvolvimento da pecuária
leiteira sustentada e na busca
de recursos orçamentários e
financiamentos necessários.
Vai fomentar a discussão nacional das políticas para o setor
leiteiro e a constituição de movimentos congêneres nos legislativos estaduais e municipais.
O compromisso da diretoria é estudar as políticas e discutir, de forma ampla, junto a
outros parlamentares e a sociedade civil, os instrumentos
de regulação e de financiamento da produção, industri-

alização e comercialização dos
produtos in natura e da cadeia
de lácteos. O deputado Antônio
Andrade ressalta que a cadeia
do setor envolve todas as funções técnicas, desde a produção de leite e derivados até o
consumo.
A Frente Parlamentar da
Cadeia Produtiva do Leite ainda atuará em defesa de vários
princípios. Na opinião de Antônio Andrade, ela será fundamental para proteção dos pequenos e médios produtores,
dos laticínios, distribuidores e
consumidores: “Vai atuar também na não discriminação fiscal e desoneração de tributos
sobre a comercialização e circulação dos produtos lácteos
ou que tenham o leite e seus
subprodutos como matériaprima”.
Para a dinamização econômica do setor, a Frente Parlamentar do Leite vai defender a
pulverização do varejo no mercado interno, em incentivos às
parcerias entre os pequenos e
médios produtores e laticínios, na busca de linhas de créditos específicas - de curto e

longo prazo, busca para o desenvolvimento de normas e
procedimentos oficiais para o
setor lácteo - sanitário, fiscal e
outros - que não discriminem
os pequenos e médios produtores e laticínios brasileiros.
Ainda será importante para
proteção do leite e dos produtos lácteos nacionais da concorrência predatória e desleal
decorrente de subsídios concedidos pelos países ricos.
Outra ação da Frente, importante para a capacitação do
setor, é o incentivo às instituições de ensino na criação de
cursos voltados à formação de
pessoal especializado para
atender a demanda de profissionais por parte da Cadeia
Produtiva do Leite. A promoção e divulgação, de forma institucional, dos produtos lácteos ou que tenham o leite e
seus subprodutos como matéria-prima também é uma atividade da Frente Parlamentar
da Cadeia Produtiva do Leite.

Papel social
Segundo Antônio Andrade,
não há nenhuma atividade

econômico-rural tão social
quanto a produção de leite. “É
uma atividade que vai de Norte a Sul e de Leste a Oeste desse país, onde a maioria dos
produtores é pequena e tem o
leite como única atividade”,
ressalta. Para ele, nenhum
país no mundo tem condições
de produzir leite mais barato e
em grande qualidade como o
Brasil.
O deputado defende o incentivo do governo na compra
de leite para os programas sociais. Na opinião do parlamentar, o governo deve fazer
o que for preciso para segurar
o homem no campo: “O governo precisa levar em consideração que fica mais barato,
para o setor público, manter
o homem no campo”.
De acordo com Antônio
Andrade, numa ponta está o
produtor e a indústria precisando vender, enquanto na
outra ponta tem alguém que
precisa consumir e não consegue comprar. “O governo
deve fazer essa ligação, pensando em economia na saúde”, afirma.
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Hasta la vista
O embaixador de Cuba em Brasília, Pedro Nuñez Mosquera, vai
cantar em outra freguesia: a missão do seu país na ONU, em Nova York.
Abin não descarta atentado ao voo 447
O diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Wilson Trezza,
admitiu ontem, numa conferência na Rússia de diretores de servi-
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ços secretos (!), a possibilidade de um atentado ter derrubado o Airbus da Air France que fazia o voo 447 Rio-Paris. O serviço secreto francês descartou o que a Abin agora investiga: os dois passageiros suspeitos de ligação com extremistas islâmicos eram “homônimos” dos
procurados.
Sintoma: pé-frio
A presidente das Filipinas, Gloria Arroyo, declarou-se “em quarentena”, após visita oficial ao Brasil. Teme a gripe suína e quer “dar
o exemplo”.

Formiga tem caso suspeito AVC aumenta entre mais jovens
Estudo brasileiro diz que 7,5% dos pacientes que sofreram acidente
de Influenza A
vascular têm menos de 45 anos
O caso diagnosticado está à base de sigilo da Secretaria de Estado,
primeiro caso no Brasil foi detectado em abril
Na semana passada, foi registrado um caso suspeito de Influenza A (gripe suína) em Formiga, em uma mulher de Belo Horizonte que teve contato com
uma pessoa cujo diagnóstico da
doença foi confirmado. Segundo
o ouvidor municipal, Elton Costa, o caso está à base de sigilo da
Secretaria de Estado. “Não há
motivos para os formiguenses
ficarem alarmados. A secretaria está vigilante perante o assunto”.
Elton Costa disse ainda que a
paciente estaria isolada “de quarentena”. “A Secretaria de Saúde não tem nenhum caso comprovado da doença na cidade”,
conclui.
Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde de
Minas Gerais (SES-MG), o Estado tem, até o momento, 58 casos
suspeitos e 53 casos confirmados
de Influenza A.

334 casos
confirmados no
Brasil
Conforme boletim divulgado
nesta quarta-feira (24), pelo Ministério da Saúde, foram confirmados 334 casos da gripe no
Brasil. Já o número de casos suspeitos é de 310. Em cinco dias, o
número de pessoas contaminadas triplicou no país. No total,
200 pessoas já morreram em
todo o mundo vítimas da doença.

Em Belo Horizonte, uma turma de 27 alunos do terceiro ano
do ensino fundamental teve as
aulas suspensas até o dia 30 deste mês.
Um aluno de 8 anos da turma apresentou sintomas da gripe. Além de uma das professoras,
que não teve a identidade revelada. Ambos tiveram amostras de
sangue colhidas para exames específicos e, até a divulgação dos
resultados, fica mantida a suspensão das aulas. Segundo a as-

sessoria de comunicação da escola, o aluno com suspeita da
doença passou o feriado de Corpus Christi em uma cidade que
faz fronteira com a Argentina e
apresentou os sintomas após retornar de viagem. O estudante e
a professora estão sendo monitorados em casa. A previsão é de
que o resultado dos exames seja
divulgado até esta quarta-feira
(24). Caso o diagnóstico seja negativo, as aulas serão retornadas
no dia seguinte.

Vacinação contra a poliomielite termina
nesta sexta-feira e pode ser prorrogada
A campanha de vacinação
contra a poliomielite (paralisia
infantil) na zona urbana de Formiga teve início no sábado (20).
Os postos de saúde e um posto
móvel implantado na Praça Getúlio Vargas atenderam a 73% das
crianças entre 0 e 5 anos.
De acordo com a coordenadora da vigilância epidemiológica da
Secretaria Municipal de Saúde,
Juliana Castro, até o início da semana, havia sido imunizadas
3.019 crianças, 73% do total de
4.133 que deveriam ser vacinadas.
“Oficialmente, o trabalho será

realizado até a próxima sexta
(26), porém, nossa meta é vacinar mais crianças. É importante também os pais levarem o
cartão da criança para atualizar
as vacinas atrasadas”. A coordenadora ressalta que a campanha
pode ser prorrogada.
A vacinação contou com uma
estrutura de 15 postos de saúde,
1 posto móvel, 110 profissionais
(enfermeiros, técnicos, agentes
de saúde e voluntários), além da
presença de Zé Gotinha e Maria
Gotinha.
A campanha teve início na

zona rural na semana passada.
Nos postos de saúde, além da
vacina contra a poliomielite, estão disponíveis as vacinas contra
febre amarela, hepatite B, rotavírus, tetravalente, triviral, e DTP
para as crianças que precisam
completar o cartão.
Juliana Castro disse ainda
que a campanha terá uma segunda etapa a partir de 22 de agosto.
“É importante alcançar a meta
e evitarmos a reintrodução do
vírus no país”. No ano passado,
91% das crianças até 5 anos foram vacinadas em Formiga.

Tido como um problema típico de pessoas mais velhas, o AVC
(acidente vascular cerebral) tem
afetado cada vez mais pacientes
jovens. Um novo estudo brasileiro, feito com 682 pessoas em
Porto Alegre e Salvador, mostrou
que, entre os pacientes com AVC,
7,5% têm menos de 45 anos. “Se
levarmos em conta a enorme
quantidade de pessoas que têm o
problema, é um número muito
significativo”, afirma o neurologista Jamary Oliveira Filho, professor da Universidade Federal da
Bahia e um dos autores do estudo.
No Brasil, são registrados, a
cada ano, 300 mil casos de AVC,
com 90 mil mortes. É a maior
causa de incapacidade e morte
no país. O estudo foi apresentado no 5º Congresso Brasileiro Cérebro, Comportamento e Emoções, na semana passada, em
Gramado (RS).
Apesar de as cardiopatias
congênitas e outros problemas
imprevisíveis serem as causas
mais comuns de AVC nessa faixa
etária, o aumento no grupo se explica pela exposição, cada vez
mais cedo, a fatores de risco
como hipertensão, colesterol
alto, estresse e obesidade.
“O paciente jovem tem tido
um comportamento de risco tão
grande quanto o do idoso. Maus
hábitos alimentares, falta de
exercícios físicos, obesidade, diabetes e hipertensão tornam os
indivíduos suscetíveis, cada vez
mais cedo, a efeitos vasculares”,
diz Maurício Friedrich, neurologista do Hospital Mãe de Deus,
em Porto Alegre.
Estudos mundiais mostram
que a aterosclerose (placas nas
paredes das artérias), que está
mais relacionada a maus hábitos,
cresceu como causa de AVC em
jovens. Enquanto nas décadas de
80 e 90 o problema era responsável por 5% a 10% dos casos de
AVC nessa faixa etária, após o ano
2000 esse número passou para
15% a 20%.
Segundo um estudo feito em
Helsinque (Finlândia) e recémpublicado na revista ‘Stroke’,
muitas das causas de AVC provocado por aterosclerose em jovens
são modificáveis.
Há susceptibilidade genética
ao problema, mas os fatores
ambientais são mais importan-

tes. “Com o controle adequado
dos fatores de risco, que inclui
dieta saudável, exames médicos
periódicos e exercícios frequentes, conseguimos nos sobrepor à
genética. O AVC é previsível e prevenível na maior parte dos casos”, diz Friedrich.
O trabalho finlandês encontrou uma incidência de 10,8 casos de AVC em jovens para cada
100 mil habitantes. Entre os pacientes com menos de 30 anos,
as mulheres eram maioria. “Mulheres jovens que têm enxaqueca com aura são um grupo de
risco importante. Se elas tomarem pílula anticoncepcional e se
fumarem, o risco é maior ainda”,

diz Friedrich.
O uso das pílulas modernas,
de baixa dosagem, isoladamente
não é um fator de risco, mas o
tabagismo, sim. Nessa faixa etária, o AVC mais comum é o isquêmico, obstrução de uma artéria
que leva à falta de sangue na área
cerebral nutrida por ela.
Há também o AVC hemorrágico, rompimento de uma artéria
que leva à formação de um hematoma que comprime certas
áreas do cérebro. Cerca de 80%
dos casos de AVC são isquêmicos.
A gravidade depende de cada paciente, mas, em geral, a mortalidade é maior no caso do hemorrágico.
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Gil serrou
O ex-ministro da Cultura Gilberto Gil declarou que é hora de “rodízio” no poder e que não acredita muito nas chances de Dilma Rousseff. Magoou?
Brasil tem mais ricos que a Espanha
Estudo divulgado ontem pelas consultorias Merrill Lynch e Capge-

Nova Imprensa
mini mostra que o Brasil superou Austrália e Espanha em grandes
patrimônios, mantendo-se entre os doze com mais ricaços do planeta - EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Suíça, Canadá, China e Itália. A crise atingiu em cheio os ricos espanhóis e australianos
e os 78 mil super-ricos perderam 23,9% da fortuna, coitados.
Novo emprego
O ex-diretor-geral do Senado Agaciel Maia agora é o “nomeadorgeral da República”.

Formiguenses participam da
Conferência Nacional de
Promoção da Igualdade Racial
Encontro ocorre entre os dias 25 e 28 deste mês, em Brasília
Os formiguenses José
Antônio Firme, presidente
do Conselho Municipal de
Identidade Negra (Comin),
Camila Rita e Telma Rodrigues, da sociedade civil,
participam da II Conferência Nacional de Promoção
da Igualdade Racial (Conapir). O evento teve início
nesta quinta-feira (25) e
termina no domingo (28),
no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães, em Brasília.
A conferência foi lançada
em 12 de março, em cerimônia no Palácio do Planalto. Desde então, sob coordenação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção

da Igualdade R acial (SEPPIR/ PR) e do Conselho Nac i o n a l d e Pr o m o ç ã o d a
Igualdade Racial, teve início
um grande processo de mobilização nacional, envolvendo conferências municipais, estaduais e consultas
às comunidades tradicionais
de terreiros, quilombolas,
indígenas e de etnia cigana.
O objetivo da conferência
é ampliar o diálogo e a cooperação entre órgãos e entidades governamentais e não
governamentais de promoção da igualdade racial, na
qual deverão ser apontados
possíveis ajustes nas políticas de igualdade em curso, e
fortalecidas suas relações

com as políticas sociais e
econômicas em vigor.
Os temas abordados no
encontro serão: saúde, educação, terra e habitação, trabalho e renda, segurança e
justiça e política internacional.
Os delegados são eleitos
nas etapas estaduais, respeitando a cota definida com
base no tamanho da população de cada região e distribuída entre a sociedade civil, governos municipal e estadual, além de parlamentares.
José Antônio é o único representante do governo da
região Centro-Oeste, escolhido na conferência estadual.

Informe Publicitário

Prefeitura de
Córrego Fundo
anula concurso

Está anulado o
concurso público nº
001/2009 da Prefeitura de Córrego Fundo. Segundo informações da assessoria de comunicação
do Executivo, a suspensão já havia sido
solicitada, no último
dia 15, pelo Tribunal
de Contas do Estado
de Minas Gerais.
Conforme a assessoria, o Tribunal
apontou a necessidade de algumas alterações no processo como a regularização de carga horá-

ria de alguns cargos e
a especificação, em
edital, do prazo recursal de três dias
úteis a contar do 1º
dia útil seguinte à publicação do ato.
A assessoria ressalta que os cargos
foram criados por
ocasião dos concursos públicos em
1.999 e 2004. “Na
época, as vagas foram oferecidas no
edital, mas a legislação do município
não previa uma carga horária dos mesmos. Segundo o Tri-

bunal, a Prefeitura
teria um prazo de
dez dias para regularizar a situação”.
Devido a esses fatos, a administração
municipal decidiu
anular o concurso.
O Centro Universitário de Formiga (Unifor-MG), que estava
responsável pelas
inscrições e provas
do concurso, irá entrar em contato com
todos os candidatos
que já efetuaram a
inscrição para determinar a devolução
das taxas.

Provedoria da Santa Casa terá
que repor dias descontados dos
funcionários grevistas
Arquivo NI

Continua o impasse entre a
Santa Casa de Caridade de Formiga e o Sindicato dos Trabalhadores em Serviços de Saúde de Formiga. Mesmo com o fim da greve, que foi deflagrada no dia 23
de abril e interrompida no dia 15
de maio, as partes buscam uma
negociação.
Uma audiência no Tribunal
Regional do Trabalho, em Belo
Horizonte, realizada dia 26 de
maio, determinou um prazo até
o dia 30 de junho para que houvesse um acordo. Foram apresentadas algumas propostas que
foram aceitas pelas partes envolvidas. Entretanto, a provedoria da
Santa Casa teria descumprido
uma das cláusulas e descontou
no salário dos cerca de 60 funcionários os dias que ficaram de
greve.
O sindicato pediu uma nova
audiência por causa do descumprimento desse acordo e a audiência foi realizada nesta segundafeira (22), sendo presidida pelo
desembargador Caio Luiz Almei-

da Vieira de Mello, com a participação do Ministério Público do
Trabalho, representado pela promotora Marilza Geralda do Nascimento, com a participação de
representantes da Santa Casa, do
Sindicato e os respectivos advogados.
Segundo informou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Paulo José de Oliveira,
após discutirem a situação, ficou
acordado que a Santa Casa irá
pagar aos funcionários o que
lhes foi descontado, a título de
antecipação, até que se resolva
a negociação. Outro acordo é
que, no prazo de cinco dias, será
composta uma comissão paritária com dois representantes de
cada parte, que farão a formulação de quesitos a serem apreciados pelo juiz da Vara do Trabalho, que poderá também formular quesitos se julgar necessário.
Na comissão paritária não
poderá participar nem o presidente do sindicato nem o prove-

dor, deverão ser indicados técnicos. O prazo para a negociação
passou para o dia 30 de julho. No
acordo feito no final de maio, já
tinha sido determinada a criação
dessa comissão, mas, segundo
Paulo Oliveira, ela não chegou a
ser composta porque o provedor
descumpriu o acordo.

Assembléia
De acordo com Paulo Oliveira, na assembléia realizada nesta quarta-feira (24) ficou definido que o Sindicato aguardará a o
resultado da comissão paritária,
que apreciará o caso em Belo Horizonte. O resultado deve sair em
meados de julho. Segundo o presidente, o provedor Geraldo Couto chegou a levar na audiência
uma planilha com diversas questões, entre elas a diminuição de
hora extra dos trabalhadores.
Esse assunto também deve ser
debatido na assembléia.
Procurado para falar sobre o
assunto, o provedor da Santa
Casa não foi localizado.

Secretaria de Obras
contratará dois motoristas
A Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e Urbanismo,
realizará nesta segunda-feira
(29), de 8h30 às 10h, o processo
seletivo simplificado para a contratação de dois motoristas para
conduzir e manobrar veículos
(caminhão Muck).
Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria de
Obras, na rua Coronel José Gon-

çalves D’Amarante, n° 83, Centro,
para a inscrição e avaliação da documentação (de caráter eliminatório). O candidato deve levar cópias
dos seguintes documentos: RG ou
CTPS, CPF, título de eleitor, certificado reservista e Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) categoria D.
Efetivada a inscrição, os interessados deverão comparecer às
12h na fazenda da Prefeitura, pró-

xima à saída para a BR-354, pelo
bairro Engenho de Serra, para
prova prática de operação do maquinário que será aplicada por
servidor habilitado na função e
credenciado pela administração
municipal.
O processo seletivo simplificado tem validade de 12 meses,
podendo ser prorrogado pelo
mesmo período.
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Olha o salto alto...
Após a derrota da Espanha para os EUA, é bom a também “favorita” Seleção Brasileira tomar cuidado hoje contra a África do Sul.
Deu certo
Em público, Lula se queixa do espaço na imprensa aos escânda-

los que implodem o Senado. Na intimidade, eufórico, celebra o êxito
da operação abafa: sumiram do noticiário as denúncias que geraram
a CPI da Petrobras.
O xis da questão
Finge-se de morta a elite burocrática do Senado, que fez de Agaciel Maia monarca absoluto, distribuindo - por atos secretos - favores,
benesses, gratificações em cascata, bonificações etc etc, obtendo o silêncio dos senadores, agora em chamas, com mesuras por conta do
contribuinte.

Após ameaça de greve, médicos e
dentistas tentatam acordo com Executivo

Os médicos se reuniram na quinta-feira (25) e, na manhã desta sexta-feira
(26), se dirigiram ao gabinete para cobrar providências

Os profissionais que trabalham
na Estratégia Saúde da Família (antigo Programa de Saúde da Família – PSF) se reuniram na noite
desta quinta-feira (25) para discutir sobre o cumprimento de horário nos postos de saúde, entre outras questões. Segundo informações apuradas pelo jornal Nova
Imprensa, a mobilização surgiu
porque os médicos teriam recebido uma nova carta da secretária de
Saúde, Luiza Flora, reafirmando a
obrigatoriedade de se cumprir as
oito horas de trabalho.
Descontentes com a medida,
os médicos cogitaram a possibilidade de iniciar uma greve a partir da
próxima segunda-feira (29), se a situação não fosse resolvida. Na manhã desta sexta-feira (26) o chefe
de gabinete, Sheldon Almeida, foi
surpreendido com a presença de
médicos e dentistas que se dirigiram à sede da Prefeitura para debater o assunto.
O prefeito Aluísio Veloso/PT
está em Brasília e, informado sobre
a presença dos médicos, determinou que eles fossem ouvidos e que

se buscasse um acordo. Quando os
médicos já se encontravam no gabinete, a secretária de Saúde foi acionada e o presidente do Legislativo, Reginaldo Henrique dos Santos/
PCdoB, também compareceu à
reunião.
Ao ser procurado pela redação
do Nova Imprensa, o médico Ednaldo Durço disse que, na reunião
que os profissionais tiveram na
quinta-feira, decidiram constituir
um advogado para representar os
médicos, pois, no entendimento
deles, a secretária não estaria cumprindo as determinações do prefeito e iriam colocar em cheque: “ou
sai a secretária ou saem os médicos”.
Diversos argumentos foram
feitos ao chefe de gabinete, entre
eles que a secretária estaria dando
prioridades para os especialistas
que atendem no edifício Antônio
Vieira e queriam que fossem tratados e cobrados da mesma forma.

Tentativa de acordo
O chefe de gabinete lembra
que, no dia 1º de junho, houve

uma reunião no gabinete do prefeito para discutir questões relativas à saúde. Dentre os assuntos
estava a carga horária dos médicos dos de saúde da família. Na
ocasião, ficou acordado que os
médicos fariam uma proposta de
trabalho, a qual seria remetida ao
Conselho Municipal de Saúde,
para que ele deliberasse e normatizasse a questão do cumprimento da carga horária. Assim, o conselho iria regulamentar a portaria
número 648 do Ministério da Saúde.
Os médicos apresentaram a
proposta para o conselho no início deste mês, mas os conselheiros acharam por bem estudar a legislação e a própria proposta para
depois darem um parecer. Foi
marcada uma reunião extraordinária que ocorreu nesta terça-feira (23), porém, o conselho decidiu que não deveria interferir na
decisão. “Como órgão consultivo,
só fomos consultados depois que
a bomba estourou e não quando
elaboraram o edital do concurso. Chegou a um ponto que não

podemos decidir”, comentou a
presidente do Conselho, Rita Salazar. Ela ressalta que tomaram a
decisão embasados na lei.
Os conselheiros entenderam
que quem deve resolver a questão
é o Executivo e que a decisão iria
depender da habilidade do prefeito Aluísio Veloso/PT e da secretária de Saúde, Luiza Flora.
Sheldon Almeida comentou
que, pela não deliberação do conselho e a falta de resolução para o
caso, os profissionais da equipe de
saúde da família queriam que a
administração municipal regulamentasse e especificasse como seria feito o trabalho dos médicos.
“É interesse da Prefeitura Municipal construir, dentro da legalidade, um acordo, para que a população não seja prejudicada
[...] uma greve provavelmente só
iria prejudicar a população”,
ressalta.
Assim, ficou decidido que a
equipe de saúde da família vai
apresentar uma proposta de trabalho, para ser debatida pela administração e, posteriormente,
junto ao Ministério Público. “Não
significa que essa proposta de
acordo vá diminuir a carga horária de qualquer classe de trabalhadores, o que nós vamos propor
é uma regulamentação de como
essa carga horária irá ser cumprida, em consonância com a legislação e com esse acordo que vai
ser celebrado”, enfatiza Sheldon.
A proposta será apresentada na
próxima terça-feira, às 10h, em reunião no gabinete do prefeito. Sheldon
Almeida ressaltou que o Ministério
Público está sendo comunicado de
todas as decisões tomadas pelo Executivo.

Formiga tem déficit de mais de R$1
milhão nos cinco primeiros meses do ano
A Secretaria Municipal de Fazenda anunciou em uma reunião
na tarde de segunda-feira (22),
para a equipe do governo municipal, que este ano, Formiga vem
apresentando uma perda orçamentária, causada, principalmente pela queda de repasses do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
(ICMS).
As duas principais fontes de arrecadação do município são os repasses do ICMS e do Fundo de Par-

ticipação do Município (FPM),
transferências dos governos Estadual e Federal.
No início do ano, a Controladoria Municipal fez uma previsão de
que o município de Formiga arrecadaria cerca de R$4.358.522,37 de janeiro a maio de 2009. Até o momento
foram
arrecadados
R$3.339.472,26, gerando um déficit de R$1.019.050,11. A cada início
de ano, a administração pública planeja os gastos de acordo com a Lei
Orçamentária do exercício anterior.
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Nas boas horas
Conhecem-se os amigos nas horas difíceis, mas Lula é do tipo que
dá as caras no bem bom. Ele só foi a Santa Catarina duas semanas
depois do início das enchentes, mas amanhã vai às festas do Dia do
Pescador.

Nova Imprensa
São máquinas
O projeto que dá aos aposentados reajuste igual ao salário mínimo arde na fogueira de São João. Custaria R$ 6 bilhões e o INSS aumentou a arrecadação (R$ 14,4 bilhões em maio), mas os tecnocratas do Tesouro estão se lixando. Eles não têm pais, avós, nem jamais
serão inativos.
Mão de gato
Com um aumento de 1,5% nos preços dos automóveis, as mon-

tadoras estão ficando com uma parte da isenção do IPI concedido pelo
governo para baratear os preços do carro ao consumidor.
Ninguém quer
Viraram ferro velho as 27 aeronaves da Vasp espalhadas por aeroportos, Brasil afora. No último leilão não apareceu um só comprador.

SUCESSO E RELIGIOSIDADE

LAGO DE FURNAS

Exames de habilitação e
“Fantástico” exibe matéria
regularização de embarcações com Padre Fábio de Melo
ocorrerá em julho
Próxima oportunidade será somente no segundo semestre do ano que
vem, e contará com provas práticas, dificultando a habilitação
A Capitania dos Portos de
São Paulo promoverá habilitação de amadores e regularizações de embarcações. As
provas serão realizadas entre os dias 17 e 19 de julho,
das 9h às 17h, no Furnas
Náutico Clube, em Pontevila.
Uma equipe de militares
da capitania estará no local
para orientar e realizar os
exames para habilitação de
arrais amador, renovações e
segunda via da carteira de
habilitação, além de regularização de documentos de
embarcações e inspeção naval.
As palestras para tirarem dúvidas sobre o assun-

to serão ministradas gratuitamente aos candidatos interessados, das 14h às 16h.
Os militares da capitania
abordarão o programa para
a prova de amadores.
As inscrições para as
provas escritas de amadores
serão realizadas até as 15h,
nos três dias de realização
do exame. As provas ocorrerão às 16h. Nas provas eletrônicas, a possibilidade é
para seis candidatos simultaneamente, das 9h às 16h.
Para efetivar a inscrição
nas provas de arrais e mestre amador é necessária a
apresentação da seguinte
documentação: cópia auten-

ticada do CPF e do RG (documento de identificação
com data de expedição); cópia do comprovante de residência (contendo CEP e
bairro); cópia autenticada
da carteira de habilitação de
amador (CHA para exame de
mestre); atestado médico
(sanidade física, mental, auditiva, e visual, com nome e
CRM do médico de forma legível); procuração, no caso
de terceiros, com firma reconhecida e uma taxa de R$
50.
Mais informações pelo
telefone (13)3321-3458 ramal 263, ou pelo site
www.cpsp.mar.mil.br.

Regularização de documentos de embarcações
Os interessados poderão regularizar os documentos de embarcações no tocante à inscrição/transferência de propriedade, o valor é de R$ 30; para a segunda via de embarcações R$ 45. Para isso, devem apresentar a seguinte documentação:
1- Formulário boletim de cadastramento de embarcação miúda (BCEM), devidamente preenchido.
2- Protocolo simples
3- Requerimento (modelo anexo 2E)
4- Primeira via da nota fiscal da embarcação
5- Primeira via da nota fiscal do motor
6- Cópia do CIC e RG do proprietário
7- Cópia do cartão CGC, contrato social da empresa
8- CIC e RG de quem assina pela empresa (Pessoa jurídica)
9- Cópia do seguro obrigatório pago
10- Cópia do comprovante de residência
11- Procuração (caso não seja o próprio)
12- Dois termos de responsabilidade

Homem morre após acidente
em pedreira de Córrego Fundo
ELIANE ESTEVÃO

Na quinta-feira da semana
passada (18), ocorreu mais
um acidente fatal em uma pedreira na cidade de Córrego
Fundo.
O proprietário da empresa,
José Mariano Costa, acionou a
Polícia Militar relatando que
havia ocorrido um acidente na
pedreira, a Empresa de Mineração M. Costa.
Segundo relatos da Polícia
Militar, Gilberto Pedro Felipe,

de 34 anos, e Leonardo Felipe,
30 anos (irmão de Gilberto), trabalhavam em um paredão de pedras, quando uma pedra se desprendeu, caindo em cima de
Leonardo Felipe, que morreu na
hora. Gilberto Felipe sofreu apenas escoriações nos braços e pernas, sendo conduzido ao hospital.
O local do acidente foi isolado, tendo comparecido o perito
Everton Resende Martins, que
realizou seus trabalhos de praxe.
Compareceu ao local do aciden-

te a viatura composta pelo sargento Edson e cabo Santos.
Segundo informações repassadas por fontes relacionadas à mineração, na quartafeira da semana passada (17),
já havia ocorrido uma falha
no sistema de detonação (explosivo) durante os serviços
em uma pedreira, causando
um incidente que quase resultou em mais mortes. Segundo a fonte, um trabalhador teve quase 80% do corpo
queimado.

O programa jornalístico Fantástico, da Rede Globo, exibiu no
domingo passado (21) uma reportagem com o formiguense Padre Fábio de Melo. A produção do
programa passou um dia ao lado
do religioso, considerado por
muitos como ‘o padre pop star’.
O formiguense foi questionado pela sua vaidade. “A preocupação com a boa aparência
leva a alguns sacrifícios. Faço
exercícios todos os dias. Tem
uns sete anos que eu não como
batata frita”, comentou. Familiares, amigos e a primeira professora foram entrevistados e falaram dos gostos do padre.
A rotina do sacerdote conta
com shows de Norte a Sul do Brasil. “Meu dia a dia não é muito
simples. Eu tenho um programa
de televisão. Tenho umas 40
rádios pelo Brasil afora, onde
eu faço programa”, contou.
No feriado de Corpus Christi,
padre Fábio de Melo cantou para
70 mil pessoas no Estádio do
Mineirão. São até 20 shows por
mês, um milhão de discos vendidos, sucesso nas livrarias e nos
palcos e, ainda por cima, a mai-

Reprodução Internet

Padre Fábio de Melo fará show em Formiga no
mês de outubro

or pinta de galã. “Cantando no
palco, é mais uma oportunidade de levar a palavra de Deus
ao público. E é por isso que Deus
nos ama, tenho certeza”.
O religioso terminou a reporta-

gem dizendo: “tudo na minha
vida hoje tende a ser muito grande. O grande desafio é não esquecer quem eu sou. E não esquecer
que eu sou padre, e que eu fiquei
famoso porque eu sou padre”.

que de Exposições. Os ingressos
serão a preços populares.
De acordo com o secretário
de Comunicação, Túlio Fonseca,
o ingresso terá um subsídio da
Prefeitura, com isso, terá um valor acessível para a população. “O
intuito da Prefeitura é que o
show seja um presente à popu-

lação, por isso, estamos fazendo uma parceria com a assessoria do padre, que fará um
preço diferenciado para a cidade. Mas o show terá a mesma infraestrutura dos shows
que o Padre Fábio de Melo realiza pelo país”, explicou Túlio.

Show em Formiga
No mês passado, o prefeito
Aluísio Veloso/PT e a assessoria
do padre se reuniram para
acertar detalhes do show que o
sacerdote realizará em Formiga
no segundo semestre deste ano.
Após um tempo de negociações,
ficou definido que o show será
no dia 24 de outubro, no Par-
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pelos seus trabalhos e pela nossa amizade, um cheiro especial
da coluna.

Cheiro especial
Desde quanto iniciou seus
bons trabalhos como promoter,
este colunista pode testemunhar
a determinação, a honestidade e
a preocupação em sempre fazer
o melhor em termos de festa.
Sandromar, ou melhor Sandri-

nho da Looping Promoções, é
hoje considerado um dos melhores organizadores de festa da região, o que me deixa muito feliz,
pois fui um dos seus maiores
incentivadores e hoje vejo com
alegria o quanto Sandrinho é respeitado no meio. Pela pessoa,

Este colunista de férias na bonita e turística
cidade de Caldas Novas

Suellen e Douglas
A coluna já anunciou com
muita alegria a união de Suellen
e Douglas que se realizará amanhã dia 27/06, na Matriz São Vicente Férrer, às 21:00 horas. Amigos queridos deste colunista e filhos de famílias tradicionais de
nossa sociedade, sendo ela filha
do casal Itamar Tavares de Oliveira e Ione Resende de Castro Tavares e ele, filho do casal Geraldo
Gilberto Vaz Filho e Solange Pereira Vaz. Será um acontecimento
dos mais concorridos, pois os noi-

vos são super queridos. Parabéns
e felicidades.
1ª Micareta Sertaneja
Aos amantes do emocionante
esporte que é o rodeio, uma notícia que interessa a todos, a festa
1ª Micareta Sertaneja que será realizada nos dias 09, 10, 11 e 12 vai
ter como atrações, além de shows
é claro, a apresentação deste esporte que agrada e muito. Além
disso, camarotes exclusivos, arquibancadas e monitoramento de
circuito interno de TV. Esta festa
vai ser tudo de bom.
Pagode na Life
E para agitar bastante este fim

As bonitas amigas, Stefane e Liliane

de semana, um super evento foi
preparado para quem gosta do estilo. É o “Pagode na Life”, que será
neste sábado contando com a banda “Só na Maciota”, banda revelação de Formiga e logo após a festa
fica por conta de DJ Renatinho, da
cidade de Franca, um dos dj’s mais
contratados do Brasil. Os ingressos
antecipados podem ser adquiridos
na Mr. Wonderful e Tabacaria do
Mauro. Informações pelo telefone
(37) 8406-5303. Vamos todos!
Minuto de sabedoria
“Que as derrotas da vida não
sejam motivo de tristezas, lute
hoje e sempre, pois só assim será
um vencedor.”
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Fotos em stúdios, books e
casamentos, filmagens de
eventos e clips
Um cheirinho pra vocês...
Itamar da Silva

Um casal super fino, Michel e Jaciara

Para as meninas, os simpáticos Beto e Diego

Só gente bonita na coluna Ká entre nós, Nielma, Mariana e Aline

Sílvio Ribeiro, ladeado pelas bonitas Fernanda
e Ana Vitória
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É TEMPO DE EVANGELIZAR

Tenho sede
PE. JOSÉ LUÍS, SCJ

Encontra-se na Autobiografia de Santa Margarida Maria
Alacoque que, em Paray le Monial, Jesus manifestou a ela,
descobrindo o seu Coração, a
seguinte mensagem: “Eis o Coração que tanto amou os homens até se consumir para
lhes testemunhar seu amor. E
como reconhecimento só recebe da maioria ingratidões por
suas irreverências e sacrilégios,
e pelas friezas e desprezos que
têm para comigo neste Sacramento de Amor. E o que é ainda para mim mais sensível são
corações consagrados a mim
que também procedem dessa
maneira” (Autobiografia 92).
Tal mensagem carrega consigo a entrega de Jesus como
sacerdote, altar e oferenda em
favor da humanidade. Ele se
entregou ao pai pelos homens
e aponta o seu Coração como
sinal eloqüente desse amor.
Ao mesmo tempo, revela o
seu sentimento diante da resposta que recebe de tantos que
por Ele foram persignados no
altar da cruz.
A resposta é apontada de
forma negativa, quando as ingratidões e sacrilégios são vividos como ignorância diante de
tanto amor. Muitas pessoas O
procuram apenas para sanar
os seus problemas, aliviar os
seus sofrimentos e lucrar as
graças diante dos próprios desejos, mas o élan de amor que
envolve o seu Coração divino e
o humano muitas vezes é menosprezado diante de tanta recusa e desejos outros que consomem os corações.
No altar da cruz, o grito de
Jesus antes da consumação total: “tenho sede”. “Depois disso, consciente Jesus de que
tudo já ia sendo terminado disse: ‘tenho sede’ (assim se realizaria de todo aquela passagem)” (Jo 19,28). Jesus tinha
clareza de que o pai tinha colocado tudo em suas mãos e, livremente, se entrega por todos.
Ali, no alto da cruz, expressa a
sua necessidade. O escritor sagrado nos faz lembrar o encontro com a Samaritana, quando
Jesus lhe pediu água (Jo 4,7),
pedido que vestia o desejo de
ser acolhido, expressando a solidariedade no relacionamento
humano. Porém, diante da resposta da Samaritana, Jesus oferece a água viva.
Ai está o sinal do Coração
de Jesus quando disse: “Eis o
Coração que tanto amou os homens...”. Diante da sede de se
consumir por amor e diante da

sede de ser amado e acolhido,
vemos Jesus entregue em sinal
de aliança eterna. Ele tem sede
de corações que O amem acima de tudo e estejam prontos
a entregarem-se a esse amor.
Ele tem sede de pessoas consagradas que escolham o Seu coração como núcleo de amor e
se entreguem sem reservas,
como sacerdotes que se oferecem em oblação de amor por
um amor maior. Jesus tem
sede de homens e mulheres
que saibam reconhecê-Lo
como fonte da vida, como manancial da salvação para que
possam haurir com alegria na
verdadeira fonte de amor.
Sua sede é sede de amor,
de ser amado e de ser recebido em seu amor imensurável
pela humanidade. Santa Margarida Maria, em suas Cartas,
diz: “Um dos meus mais rudes
suplícios foi quando este divino Coração apresentou-se a
mim nestas palavras: ‘Eu tenho sede, mas sede tão ardente de ser amado pelos homens
no Santíssimo Sacramento,
que essa sede me consome.
Não encontro ninguém que se
esforce, segundo meu desejo,
para me apaziguar, dando retorno a meu amor” (C. 133).
O desejo de ser amado, livre de todos os outros interesses pelos quais vamos a Ele,
norteia a sua entrega. Os homens e mulheres que experimentam a riqueza da oblação
de Jesus são convidados a caminharem a seu encontro pelo
único e exclusivo desejo de
amá-Lo.
Embora muitos considerem pias manifestações de
uma irmã visitandina, o sentido da sede que Jesus tem na
cruz nos faz pensar o amor que
não morre, cuja fonte está em
seu Coração sagrado, o qual somente os pequeninos conseguem atingir porque são desprovidos da crosta ressecada da
ausência de fé. A fé, muito mais
do que expressão de muitos palavreados e modo apologético
do que crê, é a entrega livre e
amorosa ao amor. É a sintonia
entre o que ama e o amado, é
a entrega dos corações e a vitalidade da aliança que leva a
consumir para que o outro
possa viver.
O “tenho sede” ainda hoje
é eloquente e pertinente, pois
diante de tanto amor figurado,
o amor de Jesus é verdadeiro e
ainda continua atraindo corações que desejem ser amados
e saibam amar e se coloquem
no segmento do “Caminho, da
Verdade e da Vida”, o Coração
de Jesus.
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Foto Histórica
Mané Garrincha, alegria do povo! Após as conquistas
dos campeonatos mundiais até os anos 1970, o Super Garrincha saiu pelo Brasil marcando presença em diversas
cidades do país. Recebeu inúmeras homenagens por sua
genialidade no futebol. Nesta foto, temos Mané Garrincha
em nossa humilde cidade, onde compareceu e jogou uma
partida amistosa em uma verdadeira Seleção firmada por
craques do Vila e do Formiga.

Em pé: Luíz, Ronaldo Frade, Pintado, Azul, Chico
Maguila, Suíço, Jureba, Hermes, Paulinho Silva,
Carlinho, Pára Raio. Agachados: Vavá, Bulau,
Tiãozinho Vaca, Mané Garricha, Pedrinho, Jadir, Célio
e Otacílio, seleção de Formiga em 1973
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INTERNET
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140 toques
O microblog que virou febre na
internet agora está sendo utilizado
por personalidades e políticos que
querem divulgar seus eventos,
ações e opiniões. Políticos, como o
governador de São Paulo, José Serra, por exemplo, já aderiram ao
Twitter para divulgar planos de governo e opiniões pessoais. Serra já
tem 12 mil seguidores no microblog. O perfil com mais seguidores
no país é o do técnico do Corinthians, Mano Menezes, segundo o próprio Twitter, com mais de 317 mil
seguidores.
Apesar dessa popularização,
muita gente ainda não conhece o
Twitter. Com crescimento de 60%
em audiência no ano passado, o site
está na lista das redes sociais mais
utilizadas. Desde 2006, ano em que
foi criado, o novo serviço cresceu e,
segundo dados, já atingiu mais de
seis milhões de usuários. Para se ter
uma idéia do sucesso, em janeiro
deste ano o Twitter teve 225 milhares de visitantes. Em março atingiu
677 milhares de pessoas.
O site é bem simples de usar e,
apesar de ser em inglês, a língua
não é uma limitação, pois a interface é bem intuitiva. O serviço permite que os usuários enviem atualizações pessoais contendo apenas
texto de até 140 caracteres, respondendo a pergunta básica “o que
você está fazendo?”
Além disso, também há a possibilidade de “seguir” (follow) outros twitteiros, como um feed, responder (reply) suas atualizações,
como os recados do já conhecido
Orkut, e até atualizar através de
messengers e celular. Apesar de
muitos usuários apenas usarem
para se comunicar com os amigos,
a principal função desta rede é mesmo dizer o que você está fazendo,
vendo, sentindo, como a mensagem pessoal do msn.

Trajetória de brasileiro morto
em Londres chega aos cinemas

Estrelado por Selton Mello,
que vive o brasileiro morto em
uma estação de metrô de Londres, em 2005, o longa-metragem dirigido por Henrique Goldman retoma o caso de Jean Charles Menezes. Produzido por Stephen Frears, o filme, que estreia
hoje (26 de junho) em todo o
Brasil, conta com ainda com
Daniel Oliveira, Vanessa Giácomo, Patrícia Armani, Sidney Ma-

gal e Luis Miranda no elenco.
Co-produzido pelo Brasil e a
Inglaterra, o filme pretende revelar a identidade do eletricista brasileiro Jean Charles morto pela
polícia inglesa em 2005, ao ser
confundido com um terrorista.
Este é considerado um dos mais
espantosos erros policiais da história da Inglaterra.
O filme é baseado em fatos
reais, mas também tem muito de

ficção. O melhor fica por conta do
retrato de uma comunidade brasileira exilada, mas que continua
ligada na própria língua, na culinária, na televisão nacional (que
assiste via cabo) e nos artistas.
Atualmente, estima-se que cerca
de 200 mil brasileiros vivam na
capital inglesa, sendo que muitos
deles estão ilegais.
Fontes consultadas: Agência Graffo e
Ibope

Cemute promove 4ª edição da Noite Musical
Divulgação Prefeitura

Foi realizada na segundafeira (22), nas dependências
do Núcleo Artístico Maestro Zezinho, a 4ª Edição da Noite Musical MPB. O evento começou
às 20h com a presença de vários jovens formiguenses que,
na ocasião, prestigiaram a brilhante apresentação da Banda
k-12, que interpretou sucessos
de grandes bandas brasileiras
e músicas de autoria própria.
O evento está aberto a todos
que desejam apresenta seus
trabalhos.
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Arquibancadas só para
os mandantes
Divulgação

Clássicos agora terão 90% da carga de ingressos
para equipe mandante

A partir deste ano, os
clássicos em Minas Gerais
estarão restritos quase que
a uma só torcida no Mineirão. Em reunião na tarde de
ontem (25), o Ministério
Público Estadual oficializou, por meio de termo de
ajustamento de conduta
(TAC) assinado por representantes de Atlético e Cruzeiro, a redução da carga de
ingressos aos torcedores do
time visitante para 10% do
total.

A medida já vale para o
primeiro clássico entre as
equipes pelo Campeonato
Brasileiro, marcado para o
dia 12 de julho. Como o
mando de campo será do
time celeste, a torcida alvinegra terá no máximo 10%
do total da carga de ingressos para comparecer ao estádio. Os 90% restantes ficarão com os cruzeirenses.
O mesmo valerá para o
segundo clássico entre os rivais pelo Brasileiro, em ou-

tubro, já pelo segundo turno
da competição. Como o Galo
terá o mando de campo a favor, a torcida alvinegra poderá adquirir os 90% do total da carga, enquanto o restante ficará com os cruzeirenses.
A reunião de ontem, na
sede da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, teve a presença dos presidentes de Atlético e Cruzeiro, Alexandre Kalil e Zezé
Per rela, respectivamente.
Pelo MP participou o promotor José Antônio Baêta, enquanto que a Federação Mineira de Futebol esteve representada pelo presidente
Paulo Schettino.
O regulamento geral das
competições adotado pela
Confederação Brasileira de
Futebol permite a prática de
‘torcida majoritária’ nos
clássicos pelo país. Pelo artigo 79, o clube visitante terá
direito de adquirir a quantidade máxima de ingressos
correspondente a até 10% da
capacidade do estádio.
Fontes consultadas: Assessorias de
Atlético e Cruzeiro, Superesportes,
Agência Graffo e UOL

Prefeitura cria Escolinha de Voleibol
A Prefeitura Municipal de
Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Educação e
Esportes, está criando uma
extensão do Projeto Oficinas
de Esportes, na modalidade
de voleibol.
Segundo informações do
chefe do Departamento de Esportes, Samuel Nogueira, o

projeto tem como objetivo incentivar a prática de vôlei a nível social e de rendimento.
O projeto terá à frente o
professor Diego Rodarte, sendo
que as atividades serão no prédio do antigo Lar Solidário, no
bairro Nossa Senhora de Lourdes.
As aulas serão de segunda à

sexta-feira, de 16h. às 21h30,
e irá atender crianças, adolescentes e adultos.
Os interessados em participar do projeto podem se
inscrever no antigo Lar Solidário ou na Secretaria Municipal de Educação e Esportes.
Mais informações: (37)
3321-2402, ramal 29.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Brasil espanta zebra no sufoco
REUTERS

Daniel Alves marcou um belo gol nos minutos
finais da partida

Foi sofrido. A segunda “zebra”
das semifinais da Copa das Confederações rondou o estádio Ellis
Park ontem, mas foi afastada por
Daniel Alves. Autor do gol brasileiro na vitória por 1 a 0 sobre a África do Sul, o lateral-direito ajudou
a equipe a carimbar sua passagem
à decisão da competição pela
quarta vez na história. A dificuldade, contudo, foi grande. O gol saiu
somente aos 42min da etapa final.
Daniel Alves entrou no lugar
de André Santos aos 36min do
segundo tempo para ser o nome
do jogo seis minutos mais tarde.
Com cobrança de falta perfeita,
sua especialidade, foi o herói da
classificação brasileira e o carrasco do conterrâneo Joel Santana,
treinador dos sul-africanos.
Ao som de sua ensurdecedora torcida, os anfitriões venderam
caro a derrota na primeira semifinal do país em um torneio Fifa.
Batalharam com a mesma vontade do início ao fim pelo que seria
um triunfo histórico. Foi o jogo
mais duro para o Brasil na competição. No entanto, o time de
Dunga fez valer o favoritismo. A
equipe da casa, por sua vez, teve
a valentia reconhecida e foi aplaudida após o apito final.

A decisão contra os Estados
Unidos acontece novamente no
Ellis Park, em Johanesburgo, às
15h30 (de Brasília) neste domingo, 28 de junho. No mesmo dia, às
11h (horário brasileiro), a África
do Sul busca o terceiro lugar diante da Espanha em Rustenburgo.
Os europeus foram vítimas da
maior surpresa do torneio ao perderem para os norte-americanos
na primeira semi.
Será a quarta decisão de Copa
das Confederações do Brasil em
seis edições. O retrospecto é positivo. Os pentacampeões levaram o
título em 1997 e 2005. Só perderam a final em 1999.
Com Luisão no lugar do lesionado Juan, única alteração em
relação à partida passada, o Brasil viu logo no começo do jogo que
teria trabalho na defesa. Joel Santana não blefou ao dizer que sua
equipe buscaria o ataque. Sem a
bola, porém, a África do Sul postou os 11 no campo de defesa. A
seleção de Dunga também se posicionou bem atrás.
Por isso, o primeiro chute a
gol do jogo aconteceu só aos
12min, com Ramires. Já a primeira chance clara de gol foi dos anfitriões, em cabeçada de Mokoena

que assustou Júlio César. Uma
cobrança de falta de Tshabalala
também levou perigo.
A torcida fez sua parte. Além
de soprar as tradicionais vuvuzelas, os sul-africanos gritaram e ficaram eufóricos a cada drible,
passe em profundidade ou cruzamento. Também lamentaram em
coro os erros dos Bafana Bafana,
que não foram poucos (principalmente no setor ofensivo).
O mesmo aconteceu com o
Brasil. A insistência pelo meio resultou em tabelas incompletas. Os
laterais também não conseguiram
chegar ao fundo com frequência.
Kaká e Robinho tentaram buscar
mais o jogo para abrir espaços. O
camisa 10 teve as melhores chances da seleção no primeiro tempo.
Um chute que raspou a trave. O
outro parou nas mãos de Khune.
Pienaar deu o troco no fim da etapa inicial.
Depois do intervalo, o Brasil
esboçou postura mais aguda, com
marcação adiantada. A equipe da
casa, por sua vez, empolgou-se
com seu desempenho e representou perigo constante à meta de
Júlio César. Do outro lado, Khune
teve menos trabalho.
A falta de criatividade no meio
e o individualismo excessivo dos
homens de frente complicaram a
seleção brasileira. Se por um lado
Júlio César foi pouco ameaçado
(exceção feita a chute perigoso de
Teko Modise), Kaká, Robinho e
Luís Fabiano também pouco fizeram de efetivo, vencidos pela marcação.
Mas Dunga tinha Daniel Alves
como opção. O lateral-direito saiu
do banco para anotar belo gol de
falta e frustrar mais de 40 mil sulafricanos presentes no estádio. As
vuvuzelas perderam força, assim
como os gritos dos fãs dos Bafana Bafana.

