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Programa Pró-Jovem e
Adolescente deve ser
implantado em Formiga

07

Um programa financiado pelos governos federal, estadual e municipal deve ser
implantado em Formiga ainda este ano
para atender de 200 a 250 jovens carentes com atividades de lazer, culturais, sociais e outras ações.

Veículo adquirido em
leilão da Secretaria Antidrogas tinha cocaína

Uma apreensão no mínimo inusitada foi
feita pela Polícia Militar de Pains. O proprietário de uma oficina de automóveis alegou
que o irmão havia comprado um veículo em
um leilão da Secretaria Anti-drogas e, nele,
havia um invólucro com uma substância
branca semelhante à cocaína.
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Formiguense participará
de Campeonato Mundial
de Jiu-Jítsu
O formiguense Natã Teixeira Soares,
de 14 anos, aluno da Academia Águia
Dourada, irá participar do Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu Esportivo (CBJJE 2009), no dia 25 de julho.
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Executivo pede novamente
prorrogação de prazo para
concurso público
Um pedido de prorrogação do prazo
para a realização do concurso público da
Prefeitura de Formiga foi protocolizado no
Ministério Público nesta terça-feira (14).
Mas a controladora municipal garante que
o concurso sai este ano.
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IMPASSE ENTRE EXECUTIVO E LEGISLATIVO

Vereadores não votam projeto e Prefeitura
pode perder verba de R$100 mil para
construção de unidade de saúde
Divulgação

A população diz que quer a unidade de saúde onde está a quadra, mas parte dos vereadores não aprova
essa decisão e R$ 100 mil podem ser perdidos pela Prefeitura

O Executivo teria prazo até ontem (16) para apresentar à Caixa Econônica Federal a documentação de
terreno para um Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), no bairro Areias Brancas. Entretanto, os
vereadores deveriam ter votado nesta segunda-feira
(13), o projeto de lei 084/2009, que estabelece a desafetação de bem público de uso comum, assim sendo uma quadra poliesportiva no bairro Areias Brancas. Mas o vereador Moacir Ribeiro/PMDB pediu vistas e o projeto não foi para apreciação em plenário.
Com isso, a Prefeitura pode perder uma emenda
parlamentar de R$100 mil, que seria usada na construção da unidade de saúde.
O impasse é porque o Núcleo de Apoio à Saúde
da Família seria construído no local onde hoje funciona uma quadra de esportes, mas o vereador
Moacir Ribeiro, assim como outros edis, não concorda com essa decisão, mesmo depois de a população do bairro decidir em audiências públicas que
queria o posto de saúde no lugar da quadra.
Leia mais à pág.03

[Nesta edição]
ESPECIAL: DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

Mineradoras podem ser proibidas de
atuar em área de preservação em Pains
As cavernas da vizinha cidade
de Pains estão sendo devastadas e
a Prefeitura trabalha para a criação
de uma área de preservação, o que
deve acontecer entre os próximos
10 a 15 dias. Com isso, as mineradoras que atuam nessa área estariam impossibilitadas de exercerem
suas atividades. Essa medida iria
pôr fim ao impasse vivido entre mineradoras e órgãos ambientais.

Confira na pag.09

Prefeito quer agilizar a instalação
do Corpo de Bombeiros em Formiga
O prefeito Aluísio Veloso/PT
recebeu nesta quarta-feira (15)
a visita de representantes do
Corpo de Bombeiros de Divinópolis. A administração municipal e representantes da corporação estão tentando viabilizar
a vinda da unidade para Formiga antes mesmo do término da
sede dos bombeiros.

Saiba mais à pag.03
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EDITORIAL

OPINIÃO

Papagaio que acompanha João de Barro acaba como ajudante de pedreiro
Ditos populares muitas vezes costumam resumir ou retratar situações reais, algumas destas inusitadas e que até se tornam em prenúncios daquilo
que, para alguns, até se transformam em tragédias anunciadas
no decorrer do tempo, quando
o arroubo e a arrogância os conduzem ao descrédito.
Em verdade, não sabemos
bem por quais motivos o arremedo de provérbio acima enunciado nos veio à cabeça, ao confrontarmos assuntos tratados
em determinado programa de
rádio com as estranhas atitudes
de um noviço rebelde que recentemente se diplomou na Câmara.
É que ele, apesar da diplomação, tem nos brindado com
pérolas dignas de registro, como
aquela proferida nesta semana
quando afirmou diante dos microfones, ao se referir a determinada secretária de governo, em
tom muito solene que a secretária, “faltava incompetência”.
Assim sendo, ficamos todos
nós ali presentes meio atônitos
e sem entendermos o porquê de
sua indignação contra a referida
senhora, aliás, tida como pro-

funda conhecedora do Sistema
Único de Saúde por membros atuantes nos diversos setores do Estado e da União que lidam com
programas e verbas destinadas à
saúde pública.
Pode até ser que ela, como
todo bom técnico, não compactue
com a velha prática do atendimento político de casos isolados, de vez
que, certamente, ela entende que
saúde pública deve ser benefício a
ser estendido a todos, universalmente, independente da coloração partidária ou da condição financeira dos pacientes que, a bem
da verdade, não deveriam nunca
depender das benesses de membros do Legislativo para serem
atendidos. Se a ela “falta incompetência”, conforme afirmou o
letrado vereador, é de se imaginar
que lhe sobra competência e, portanto, nos parece, não deveria estar sofrendo tanto bombardeio.
Mas isto é uma questão política e
uma CPI será benéfica se for bem
feita e tiver como foco o aprimoramento do atendimento público.
Ainda mais se ela abrir as portas
do armário e colocar para fora os
esqueletos que ali apodrecem há
décadas.
Será que membros desta le-

gislatura terão a coragem suficiente para punirem a eles mesmos,
já que a eles, que brilharam na legislatura passada, cabia a tarefa de
fiscalizar e não permitir que “erros”, se é que existiram, viessem
a contaminar as práticas de hoje?
Se a resposta for positiva esta
será a primeira vez que nossos
edis farão de público um “mea
culpa”, ou melhor, um corajoso e
inusitado “nostra culpa”.
Aguardemos. Quem redigiu as
perguntas, as respostas e os comentários que o letrado vereador,
desta feita como das vezes anteriores, recitou nos microfones da
emissora de rádio, certamente
também conhece o ditado que nos
garante que “galo que acompanha
pato costuma morrer afogado”.
Só nos resta esperar para ver
aquilo que alguns ainda não perceberam. Já estamos em campanha eleitoral. Quando menos gente na disputa final melhor!
Querem uma prova disto?
Quantos vereadores marcaram
presença na audiência pública que
tratou do Programa de Metas de
2009 a 2012? Só um (o de sempre)! Os demais, certamente, estavam cuidando dos seus interesses, que imaginamos, ao menos

naquele momento, não coincidiam com os do povo. Assim como
ocorreu quando nossos edis optaram por privilegiar uma empresa privada – hoje com mão de
obra garantida a ¾ do salário
(atendendo ao interesse da população) ou deixaram de aprovar
um projeto que garantia a construção de um posto de saúde no
bairro Areias Brancas, agora vindo contra os interesses da população que se manifestou a favor
do projeto, legítima e democraticamente em audiência pública
promovida pelo Executivo em
parceria com a associação que os
representa.
E é a isto que ELES, por sinal no gozo de justa férias após
5 meses de profícuo trabalho,
garantem. Empossados no início de janeiro, iniciaram seus
trabalhos em fevereiro e agora,
novamente de férias. E ainda
cantam de galo, dizendo que o
município se pagar ¾ de salário
para detentos em regime semiaberto está promovendo trabalho escravo. Ao município não,
mas para empresas privadas,
tradicionais financiadoras de
campanhas, sim. Por que será?
Eis a questão e ponto final.

O REINO DA HIPOCRISIA
de seus auxiliares, aos quais recomenda peremptoriamente não
“subirem em palanques eleitorais” e muito menos colo-que a
máquina a serviço de partidos e
candi-datos. A oposição grita,
bate o pé e reclama. Representa
perante a Justiça Eleitoral, que
nada define sobre o assunto. Em
seguida, alguns ministros, contagiados de logomaquia incurável,
afirmam sonoramente que a
proibição presidencial é apenas
com relação ao uso da máquina.
Subirão nos palanques, pois
como cidadãos não podem ficar
à margem do processo
demo-crático. Um festival de palavras ocas e vazias. É o reinado
da hipocrisia. O Brasil está farto
de ver governos federais, estaduais e municipais e respectivos
ocupantes derramando as
cornu-cópias oficiais em favor de
seus protegidos, muitos com
compromissos ocultos de
garanti-rem a retaguarda do titular em final de man-dato. Tudo
está sendo feito com tamanha
desfaçatez, que críticas como esta
se perdem em meio à descrença
generalizada. De há muito a má-

MURILO BADARÓ
PRESIDENTE DA ACADEMIA MINEIRA
DE LETRAS

“A hipocrisia é a homenagem
que o vício presta à virtude”. Foi
a verdade expressa na máxima de
La Rochefoucauld, que me veio
à lembrança ouvindo e lendo as
palavras proferidas pelo presidente e alguns colaboradores sobre sua participação nas próximas eleições, expressas na frase
sonora e vazia “não subiremos
em palanque”, quando, em verdade, foram ditas do alto de palanques construídos a pretexto
de inaugurações de obras inacabadas ou simplesmente em lançamento de pedras fundamentais. Somos possuídos da sensação de que os politicos, agora
dominando o poder no Brasil,
consideram o povo um magote de idiotas, incapazes de pensar
e discernir. Se assim fosse, poupariam-nos desse vasto besteirol
e economizariam tempo e dinheiro, liberando rádios e jornais
da obrigação de divulgá-lo. Primeiramente, o presidente da República fala pelos cotovelos sobre
seu comportamento eleitoreiro e
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quina está a serviço de candidatos e candidaturas, tudo feito ao
arre-pio da lei e total desprezo
pela opinião públi-ca, ludibriada
pelas declarações insinceras e
juras de comportamento ético no
decorrer do processo eleitoral.
Lembrei-me, a propósito, de insólita atitude do ex-governador
Hélio Garcia, hoje no ostracismo,
se licenciando do Palácio da Liberdade, deixando-o entregue ao
presidente do Tribunal de Justiça para poder participar livremente da eleição de seu candidato favorito. Na cabeça de Lula jamais passou este pensamento,
pois, confiado em sua popularidade, usa e abusa do poder em favor da eleição de alguém de sua
confiança e que prepare o caminho para sua volta, quando possível. Tudo seria considerado razoável dentro de padrões de rigorosa normalidade, não fosse o uso
incorreto e pouco ético do dinheiro público nas campanhas e da
máquina administrativa a puxar
votos em favor de apaniguados.
Nada mais legítimo do que o presidente, governado-res e ministros
terem suas preferências, luta-rem

pela vitória do programa de seus
parti-dos. É parte do jogo democrático. Inadmissível é essa postura hipócrita de tentar proibir, com
palavras eloqüentes para enganar
o poviléu, a participação de homens de governo na campa-nha,
quando todos sabem tais procedimentos estão fundamente arraigados na cultura política de nossa terra. Essa erva daninha que
enfraquece a planta tenra da democracia, somente será erradicada quando a sociedade organizada reagir. Dentro deste quadro de
contaminação geral que enodoa a
prática política no Brasil, há de ser
colocada em relevo a imensa e
opressiva publicidade governamental, impedindo o povo de raciocinar pela ocupação maciça de
todos os espaços nos veículos de
comunicação. É a forma mais perversa de corrupção pelo uso imoderado de recursos públicos na
criação do mito da figura carismática e providencial, attitude própria dos regimes autoritários e sistemas de governos unipessoais. É
imperioso dar um basta nesta
contrafação política que envergonha o pais.
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As Minas eram gerais
PETRÔNIO SOUZA GONÇALVES
JORNALISTA E ESCRITOR

Minas Gerais era o Sertão
dos Cataguases, um sertão cobiçado, pesquisado e mapeado
pelas várias bandeiras que variam essa região vasculhando
suas serras, navegando seus
rios, revolvendo suas terras em
busca das suas incalculáveis riquezas. Desbravada e demarcada pelas bandeiras que buscavam ouro e muitas outras que
vinham para cá para guerrear e
escravizar índios, sempre voltando para a sua origem, a região central de Minas permanecia inexplorada, tendo na Bandeira de Fernão Dias Paes Leme
sua inaugural constatação de
infindáveis riquezas. A essa
época, Minas passou de o Sertão dos Cataguases para Sertão
das Minas dos Cataguases, Sertão das Minas do Ouro que chamam Gerais e, finalmente, Minas do Ouro.
Depois de vencer a Mantiqueira e antes de romper a Serra do Espinhaço, Fernão Dias
Paes Leme e sua Bandeira tomaram Roça Grande como
base e fizeram, por três meses,
peão nas encostadas da Serra
Resplandecente (possivelmente a Serra da Piedade) em busca das esmeraldas e prata. Aos
seus pés, aflorava a maior riqueza, o ouro que seu genro
Manuel da Borba Gato soube
identificar, em 1678, nas minas
do Sabarabuçu. Sem saber, Borba Gato encontraria nessas Minas o seu maior tesouro, não
apenas o ouro opulento, mas a
sua liberdade, pois a revelação
de suas localizações lhe renderia, junto à Coroa Portuguesa,
uma riqueza muito maior que
a pueril fortuna.
Após a morte de Fernão
Dias às margens do rio das Velhas, em maio de 1681, vindo
da Lagoa do Vupabuçu, em que
havia encontrado as supostas
‘esmeraldas’, Borba Gato assume o comando da expedição
que já tinha, por base, o Sumidouro como arraial. Dali, muitos dos que seguiam a bandeira brasileira de Fernão Dias,
movidos pela desesperança e
atormentados pelas várias moléstias, espalharam-se e foram

aos poucos povoando a área
central de Minas, erguendo
igrejas, vilas e moradas. A região que abrigara o fóssil de
Luzia – considerado o fóssil
mais antigo das Américas - era
agora o palco de uma nova civilização.
No sumidouro, nome dado
em alusão aos rios que sumiam
por debaixo da terra, região
compreendida pelos municípios de Pedro Leopoldo e Lagoa
Santa, cheia de lagos e cavernas
de calcário, Borba Gato começava a reestruturar a bandeira,
esfacelada pelo tempo e marcada pela traição de José Dias, filho natural de Fernão Dias que,
por traição à Bandeira, fora ali
enforcado, registrando o primeiro lampejo inconfidente em
terras mineiras. Quando se estruturava para fazer novas incursões pelo sertão mineiro,
seja para descoberta de novas
minas ou exploração das já encontradas, Borba Gato e seu
grupo recebeu a visita do enviado da Coroa Portuguesa, Dom
Rodrigo de Castelo Branco, que
chegou querendo confiscar
para si e para Portugal todas os
méritos, riquezas e feitos iniciais da bandeira brasileira de
Fernão Dias.
Assim, entravam em conflito os interesses dos brasileiros
contra a histórica imposição da
metrópole, o que culminou
com o assassinato do fidalgo,
que exigia a administração geral do sertão das Minas. Ao que
se percebe, Portugal suspeitava
das descobertas aglutinadas em
silencioso poder por Borba
Gato, registrando-se assim, o
jeito mineiro de não revelar,
nem para si mesmo, os seus
segredos maiores.
Após o crime de lesa-majestade, Borba Gato foi obrigado a
embrenhar-se em fuga pelos
caminhos mineiros, vindo a dar
com os costados no Vale do Rio
Doce, inaugurando um refúgio
que foi amplamente utilizado
por degredados no Ciclo do
Ouro. Anos depois, o seu perdão e sua liberdade foram negociados em troca da localização das referidas minas do Sabarabuçu, além da nomeação
como Tenente-General. Era, aí,
o início de uma nova história.
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RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Lula: senadores “são bons pizzaiolos”
O presidente Lula criticou a instalação da CPI da Petrobrás no
Senado Federal, mas garantiu que “não está preocupado” com os trabalhos de investigação da comissão. Questionado se a mistura de présal com a comissão de inquérito daria em pizza, Lula afirmou que
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depende, já que todos os senadores “são bons pizzaiolos”. Para o
presidente, a CPI é interessante para quem “quer fazer um Carnaval”.
Lula voltou a dizer que sua maior preocupação agora é com o novo
marco regulatório da exploração do pré-sal e ainda concluiu; “Enquanto a oposição grita, eu trabalho”.
A chave do tesouro
Tem gente achando que do jeito que está, a CPI da Petrobrás lembra Ali Babá comandando rigorosa investigação dos quarenta ladrões.

QUADRA, POSTO DE SAÚDE OU NADA?

Prefeitura pode perder verba de R$100 mil
para a construção de unidade de saúde
Um projeto que seria para beneficiar a população do bairro Areias Brancas e adjacências acabou se
tornando polêmico e pode trazer
prejuízos para a Prefeitura. O projeto de lei 084/2009, que estabelece a desafetação de bem público de
uso comum, assim sendo uma
quadra poliesportiva no bairro Areias Brancas, teria que ter sido votado na reunião da Câmara da última segunda-feira (13).
No lugar da quadra seria construído um Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) e o Executivo teria prazo até esta quinta-feira (16) para apresentar a documentação do terreno na Caixa
Econômica Federal, do contrário,
poderá perder uma emenda parlamentar de R$100 mil.
Como explicou o secretário
adjunto de Fazenda que está cedido ao Gabinete, Fernando Porto, o
deputado federal Virgílio Guimarães/PT liberou no ano passado
uma emenda de R$100 mil para
a construção de uma unidade de
saúde em Formiga. O Executivo
analisou o caso e decidiu que a
construção seria no bairro Areias
Brancas. Entretanto, a Prefeitura
teria que adquirir um terreno no

cesso parlamentar, no dia 3 de
agosto.

Correndo atrás do
prejuízo

Moacir Ribeiro se exaltou ao questionar a destruição da quadra para a construção do núcleo de saúde

local e o dinheiro não daria para
comprar o imóvel e construir a
unidade de saúde, que está orçada em R$345 mil.

Audiências públicas
A administração municipal
resolveu fazer uma audiência
pública, no final do mês passado, para ouvir a opinião da comunidade. Foi proposto que o
Nasf poderia ser construído no
local onde está a praça Ana Maria da Silva ou onde hoje funciona a quadra de esportes daquele bairro.
A maioria dos participantes

da audiência optou pelo posto de
saúde onde está a quadra, alegando que ela se tornou um problema para a vizinhança, pois é
local para uso de drogas e até de
atos obscenos. O Executivo então
enviou à Câmara o projeto que
desafeta o bem público. Porém,
o Legislativo achou por bem fazer
outra audiência, que foi realizada na sexta-feira passada (10), e
novamente a maioria dos moradores disse que queria o posto no
lugar da quadra.

A polêmica
O projeto seria votado na Câ-

mara nesta segunda-feira, mas o
vereador Moacir Ribeiro/PMDB
pediu vistas, pois não se conforma com a idéia de desmanchar
uma quadra para construir uma
unidade de saúde. Ele alegou que
o Executivo deveria procurar
uma alternativa, outro local para
o Nasf, e assim mantivesse a quadra, restaurando-a e conservando-a, inclusive com vigias.
O assunto gerou polêmica
entre os vereadores e os ânimos
até se exaltaram durante a reunião. Procurado ao final da sessão para se pronunciar sobre o
assunto, o presidente da Câma-

ra, Reginaldo Henrique dos Santos (Dr. Reginaldo/PCdoB), disse
que, pelas informações que os
vereadores tiveram, que não haveria riscos de perder a verba. “O
que se percebe é um objetivo político de destruir uma quadra e
colocando a população um tanto quanto insegura, porque coloca-se um dilema, um falso dilema: a quadra ou um posto de
saúde”, criticou.
Dr. Reginaldo falou que o
prazo para tramitação de projeto em regime de urgência é de 45
dias, portanto teriam tempo para
votá-lo quando retomarem do re-

De acordo com Fernando
Porto, o prefeito Aluísio Veloso/
PT já procurou a Caixa para pedir a dilatação do prazo, mas,
até a manhã desta quinta-feira
(16) ainda não havia conseguido a prorrogação, permanecendo-se o risco de perder os R$100
mil. Conforme ressaltou o secretário, sem essa verba, o Executivo não teria condições de construir a unidade de Saúde.
Fernando Porto revelou ainda que o próprio deputado Virgílio Guimarães empenhou uma
emenda de R$300 mil para a
saúde, mas o dinheiro ainda não
foi creditado, portanto, a Prefeitura não pode confiar na verba
e iniciar a construção antes de
o dinheiro estar no caixa. O deputado estadual Antônio Carlos
Arantes/PSC também empenhou uma emenda de R$345
mil para a saúde. A administração aguarda a liberação desses
recursos para novos investimentos no setor.

SEGURANÇA

Executivo quer agilizar a instalação do Corpo
de Bombeiros em Formiga
Divulgação/Prefeitura

A obra do Corpo de Bombeiros na MG-050 já
começou, mas o prefeito quer agilizar a unidade

O prefeito Aluísio Veloso/PT
juntamente com o chefe de gabinete, Sheldon Almeida, rece-

beu nesta quarta-feira (15) a visita do major Luís Matos e do
tenente Guimarães, do Corpo de

Bombeiros de Divinópolis. A administração municipal e representantes da corporação estão
tentando viabilizar a vinda da
unidade para Formiga antes
mesmo do término da sede dos
bombeiros.
A previsão do governo estadual é de que a obra fique pronta em um ano, porém, a administração tem como objetivo agilizar a instalação da unidade em
Formiga. Conforme informações
da Secretaria de Comunicação,
esta é uma luta antiga do prefeito, que não está medindo esforços para efetivar os trabalhos do
Corpo de Bombeiros, tendo em
vista a carência da região e a
necessidade de uma ação efeti-

va do Corpo de Bombeiros no
município.
Durante o encontro, ficou
acertado que será agendada
uma reunião com representantes do governo do Estado para
conseguirem um terreno junto
ao Departamento de Estradas e
Rodagens (DER), para o funcionamento do Corpo de Bombeiros. Outros detalhes também
devem ser acertados posteriormente.
As obras da sede do Corpo de
Bombeiros de Formiga, às margens da rodovia MG 050, foram
iniciadas no dia 15 de maio. A
empresa responsável pela obra
é a Contraforte Engenharia, de
Belo Horizonte. A sede será

construída próximo ao posto da
Polícia Rodoviária e o valor estimado da obra é superior a R$
1,3 milhão.
Informações não oficiais,
mas de fontes ligadas ao Corpo de Bombeiros, são de que o
governador Aécio Neves tem a
intenção de agilizar as construções das unidades em For-

ERRATA

miga e Piumhi, para que comecem a funcionar ainda neste segundo semestre de 2009,
mesmo que as sedes da corporação não estejam concluídas.
O governo de Minas já estaria
analisando imóveis para instalar o Corpo de Bombeiros temporariamente, até a conclusão
das obras.

Na edição 647 página 05 na matéria título – Secretaria
construirá nova Unidade Básica de Saúde no Souza e Silva –
a legenda das fotos estão invertidas. E onde se lê bairro Souza e Silvam o correto é Souza e Silva.
Na página 14 da mesma edição na matéria título – Policiais Militares passam por curso de reciclagem – na legenda
onde se lê Tenente Márcio, o correto é Tenente Marcos.
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SAÚDE E MEDICINA
Para o deputado federal
Lael Varella (MG), a saúde e
a medicina no país vêm sendo marcadas por grandes
contrastes: de um lado, serviços e atendimentos de péssima qualidade; de outro, centros de excelência em eficácia
e tecnologia. Outro contraste
é a falta de médicos no interior, onde os salários são
bons, há vagas, mas elas não
são ocupadas, e o excesso de
profissionais em alguns grandes centros. “A população
está nos pedindo ajuda, pois
o problema vem se verificando em todas as especialidades médicas”, noticia Varella.
ISENÇÃO DO IPI
A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou
a extensão da isenção do IPI
na compra de automóveis
por taxistas e pessoas portadoras de deficiência física
para os veículos fabricados
nos países do Mercosul. A
medida consta do Projeto de

Lei 2.896, de 2008, do Poder
Executivo, o qual altera a Lei
8.989, de 1995, que criou o
benefício. Na opinião do deputado federal Miguel Corrêa
(MG), a proposta adequa a legislação aos tratados vigentes
sobre o Mercosul, que preconizam o tratamento tributário
igual entre produtos nacionais
e os fabricados pelos Estados
membros.
MEIO AMBIENTE
Atitudes de países como a
China, que está abandonando
o carvão e investindo em energia solar e eólica, deveriam ser
seguidas pelo Brasil, pois ainda não chegamos a um denominador comum na questão
do meio ambiente. “Pensar
que a ecologia e o progresso
são inimigos é um equívoco”,
ressalta o deputado federal
Mário de Oliveira (MG).
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO
Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Complementar 458, do deputado
federal José Fernando Aparecido de Oliveira (MG), que inclui
a renda da população e o tamanho do Município entre os critérios que devem ser observa-
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dos para a divisão do Fundo de
Participação dos Municípios
nas cidades do interior. Atualmente, o Código Tributário Nacional determina que 10% do
FPM sejam reservados para a
capital do Estado e os outros
90% para as cidades do interior. Na divisão do bolo maior
(90%), só deve ser observado o
critério populacional.
CASOS DE PEDOFILIA
A Comissão de Seguridade
Social aprovou o Requerimento nº 274, do deputado federal
Eduardo Barbosa (MG), para
realização de Audiência Pública para discutir as políticas voltadas para combater a pedofilia no Brasil. “O Tema é de extrema relevância para o combate ao abuso e à exploração
sexual de crianças e adolescentes. Necessitamos de informações urgentes sobre as políticas
que estão sendo desenvolvidas
no país nesse sentido, em virtude do crescente número de
notícias veiculadas na mídia
sobre casos de pedofilia”, defende Barbosa.
ÔNIBUS ESCOLAR
Prefeitos de sete cidades do
interior de Minas Gerais foram

contemplados com ônibus escolares, graças a uma emenda
conjunta que reuniu 4 deputados com o mesmo objetivo:
cuidar das crianças mineiras.
“O ônibus escolar não é apenas um veículo, ele representa qualidade de vida para nossas crianças. Elas terão mais
segurança para irem à escola e
mais tempo para estudarem”,
afirma o deputado federal Odair Cunha (MG).
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

O deputado federal Jaime
Martins Filho (MG) aponta
dez práticas recomendadas
pelo MEC para a melhoria da
educação básica: gestão para
aprendizagem, integração
das escolas, planejamento,

avaliação, valorização dos
mestres e auxiliares, investimento na formação contínua dos docentes, valorização da leitura e da biblioteca, atenção individual aos
alunos, ajuda de atividades
complementares e parcerias
envolvendo áreas de saúde,
esporte, cultura, lazer e assistência social.
ENERGIA EÓLICA
Países como a Alemanha,
Espanha e Dinamarca produzem a cada ano de 10 mil
a 20 mil megawatts de energia originária dos ventos. O
Brasil, com potencial capaz
de gerar 24 horas nos 365
dias, apresenta um parque
eólico de apenas 237 megawatts. “O avanço da energia
dos ventos em nosso país
propiciaria uma diminuição
da dependência das usinas
hidrelétricas e da chegada
das chuvas”, analisa o deputado federal Ricardo Barros
(PR).

têm o hábito de realizar
exames preventivos para
detectar o câncer de próstata. Para Venzon, infelizmente o preconceito, o
medo e o constrangimento
ainda perduram na postura masculina. “É preciso
alertar a população quanto
à necessidade de exames
periódicos de rotina para
obtenção de diagnósticos
precoces”, admoesta Venzon.

EXAMES PREVENTIVOS
Uma realidade é apontada pelo deputado estadual
Serafim Venzon (SC): os executivos brasileiros ainda não

PARALISAÇÃO EM RODOVIAS
Foi apresentado pelo
deputado federal Emanuel
Fernandes (SP) Projeto de
Lei que torna mais rigorosa a punição para manifestantes que invadam ou paralisem o tráfego em rodovias federais ou estaduais
no país. O parlamentar explica que não se trata de
restringir o direito à livre
manifestação. “A paralisação de uma rodovia por
manifestantes afeta milhares de pessoas que nada
têm a ver com o protesto. O
direito de cada um termina
onde começa o do outro”,
acrescenta Emanuel.

apurar as faltas cometidas no
exercício da profissão, sendo estas comunicadas por clientes,
juízes, membros do Ministério
Público, oficiais ou delegados de
polícia. O advogado pode responder a processo ético-disciplinar,
sendo julgado pelo Tribunal de
Ética e Disciplina da OAB no estado onde houver cometido a infração.
Portanto, verificando a existência de falta ética do profissional instaura-se o processo disciplinar de ofício ou mediante representação dos interessados,
que não pode ser anônima, nos
termos do art. 51, tendo sua tramitação regulada pelos artigos da
Lei nº 8.906/94, que prevê punição no art. 35, que poderão materializar-se nas modalidades de
censura, suspensão, exclusão e
multa.
Ouvimos consternados, pelos
meios de comunicação que, o
acidente aéreo em que se envolveu o avião da empresa Gol, despertou a cobiça de vários advogados que, no afã de patrocinar as
futuras ações de indenização pela
morte das vítimas, procuraram,
indevidamente, as famílias das
vítimas, para oferecer seus serviços, como fazem os maus advogados, sendo que, alguns foram
até o local onde as mesmas estavam hospedadas para realizar
demonstrações de suas habilida-

des no intuito de serem chamados.
Apesar dos lucros vultosos
que poderiam advir desta conduta, expõe para a sociedade várias
mazelas do ser humano e do próprio mercado jurídico de trabalho. O desvio de conduta, nesse
caso é visível, pois, o advogado,
mesmo sabendo que sua conduta fere princípios comuns de respeito e dignidade não teme em
fazê-lo pura e simplesmente por
causa de dinheiro.
Dessa forma, diante das argumentações expostas resta a
nós conclamar a classe para que
tenham a consciência que exercemos um múnus público indispensável para a administração da
justiça de tamanha importância
e responsabilidade que até mesmo nosso desvio moral impede o
exercício de nossa profissão conforme prevê o inciso XXVII do
artigo 34 - EAOAB e, por fim,
exortamos aos colegas que exercem e que exercerão a advocacia
para que trilhem o caminho da
honestidade, moralidade e respeito às normas ético-legais; a
OAB para continuar e intensificar
o trabalho de fiscalização e punição dos advogados que denigrem
e mancham nossa profissão; a
sociedade que condene esses
profissionais não mais se utilizando de seus serviços nessas
condições.

A ÉTICA NA ADVOCACIA
DR. WILSON ALVES FIGUEIRA E DR.ª CIRLANDA
MARQUES CHAVES
CONSELHEIRO SUBSECCIONAL E
PRESIDENTE DA 17ª – SUBSEÇÃO –
FORMIGA/MG

Vivemos dias difíceis. A sociedade não suporta mais tantas
agressões provenientes da ganância, da esperteza ou mesmo da
“esperteza” de seres humanos
que atacam de dia com o sol a
pino.
Por toda a parte, a corrupção campeia, qual erva daninha
se propaga como uma doença
infecto-contagiosa, de forma
assustadora.
Será que estamos mortos e
não sabemos, ou estamos vivos
fingindo-nos de mortos?
Muito embora, todas as atividades humanas estejam sujeitas
a esses riscos, pois grande é a
tentação de utilizar da infinidade
de recursos para sua promoção
pessoal, o advogado deve estar
atento aos limites impostos para
a publicidade de sua atividade.
O advogado brasileiro tem
um estatuto que disciplina sua
atuação profissional e um Código de Ética que norteia a conduta pessoal, ambos orientando e
separando o certo do errado, nessa época em que se processam
tantas transformações. O bom e
o mau uso dos instrumentos,
porém, sempre existiram e sempre existirão, porque o homem é

o mesmo - a oportunidade é que
muda. Os oportunistas, os desavisados, os delinqüentes, os abusados, os mercantilistas apenas
aguardam o momento oportuno
para agir. Refrear impulsos, conter a ganância e ter paciência são
atributos da minoria, compete
pois, a todos, o dever de vigilância contra os inescrupulosos.
Cabe, aqui, salientar, que a
Constituição Federal em seu artigo 133 afirma que o advogado é
indispensável à administração da
justiça, sendo inviolável, por seus
atos e manifestações, no exercício da profissão, nos limites da
Lei.. Tal previsão nenhuma outra
categoria possui o que obriga o
advogado, pela importância do
mister que exerce, a manter correto padrão moral e ético perante a sociedade.
A atividade da advocacia é
especificamente regulada pelo
Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e
por seu regulamento Geral, além
do Código de Ética e disciplina da
OAB.
O Código de Ética e Disciplina da OAB determina que, o profissional não deve levar em conta sua própria opinião sobre a
culpa do acusado, isto é, o advogado deve proceder a uma defesa técnica, buscando levantar os
possíveis bons antecedentes do
réu, cuidando que tenha um jul-

gamento justo e livre de linchamentos.
Postura, também absolutamente vetada é a de se envolver
pessoalmente ou tornar sócio do
cliente. Qualquer relacionamento que fuja ao estritamente profissional pode comprometer severamente a dignidade do advogado, tanto no plano pessoal
quanto no profissional.
O advogado, acima de tudo,
deve ser transparente. Isto significa prestar contas ao cliente,
mantendo-o informado de todos
os passos no andamento do processo e fornecendo a ele cópia
dos documentos de seu interesse. Ainda com referência a este
assunto, quaisquer valores recebidos devem ser repassados imediata e integralmente ao cliente,
mediante recibo. Em hipótese
alguma a Lei permite ao patrono
reter bens ou valores destinados
ao cliente.
Deve o advogado saber guardar segredo dos fatos a ele confiados – é uma virtude do bom
procurador.
O contrato de honorários é
outro direito do cliente e representa segurança não só para este
como também para o advogado
constituído. Neste contrato deverão estar claros os direitos e obrigações de ambas as partes, Inclusive o valor a ser pago pelo trabalho do profissional. O contrato

minimiza o risco de futuras situações constrangedoras.
O Código de ética em seu artigo-7, “veda o oferecimento de serviços profissionais que impliquem,
direta ou indiretamente, inculcação ou captação de clientela”
Além disso, o Estatuto da Advocacia e da OAB Lei 8.906/94
também condena a prática disposta no “art. 34 – Constitui infração disciplinar: III – valer-se
de agenciador de causas, mediante participação dos honorários
a receber; IV- angariar ou captar
causas, com ou sem a intervenção de terceiros”.
O advogado tem que ser cauteloso aos limites impostos para
a publicidade de sua atividade. È
permitido o anúncio feito de forma moderada e discreta apenas
em jornais, revistas, periódicos,
site na internet. Não se admite
propaganda no rádio ou televisão, sendo absolutamente proibidas as consultas feitas – nesses
veículos de comunicação. O objetivo é evitar a impessoalidade
na relação entre advogado e cliente. Se convidado para programa de rádio ou TV, o advogado
deve limitar-se à análise e discussão de temas gerais de interesse
público, não podendo comentar
ou debater acerca de causa que
esteja sob seu patrocínio ou sob
cuidados de outro profissional.
A OAB tem a incumbência de
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Fonte: claudiohumberto.com.br

Criador de caso
Segundo o presidente Lula, Carlos Minc se incompatibilizou com
o governo, paralisa obras do PAC e provoca constrangimentos a ele.
Abertura da Copa
Enquete do site do Ministério do Turismo pergunta qual a cidade
predileta para hospedar a abertura da Copa do Mundo de 2014. Belo

Horizonte e Brasília lideram com 49% e 47% respectivamente.
Emprego em baixa
A oferta de empregos no semestre registrou o pior resultado nos
últimos dez anos. Foram criadas 300 mil vagas, número muito inferior ao contingente de mão de obra que se incorpora à atividade produtiva.
Lula diz estar ‘pela tampa’ com Minc
O presidente Lula já não consegue esconder sua irritação com o
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comportamento “problemático” do ministro Carlos Minc (Meio Ambiente). Na volta de sua viagem a Alagoas, ele disse a auxiliares, a bordo
do Air Force 51, que está “pela tampa” com o ministro. “Se eu tiver
que optar entre ele e o Alfredo [Nascimento, ministro dos Transportes], eu fico com o Alfredo” referindo-se à briga que já é pessoal entre os dois ministros.
Absurdo
O aumento da tarifa elétrica da Celpe (Pernambuco) para o consumidor final nos últimos anos é o dobro do IGPM e quase o triplo do IPCA.

Programa ProJovem Adolescente deve ser
implantado em Formiga
Um programa financiado
pelos governos federal, estadual e municipal, deve ser implantado em Formiga ainda
este ano para atender de 200 a
250 jovens carentes com atividades de lazer, culturais, sociais e outras ações.
Segundo o secretário de Desenvolvimento Humano, Luis
Carlos da Silva, a Prefeitura
conseguiu a aprovação junto à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese)
para implantar o programa. O
termo de adesão deve ser assinado nos próximos dias e as
atividades devem começar ainda este ano.

O programa irá contemplar
jovens de 15 a 17 anos de idade com diversas atividades orientadas por profissionais habilitados. Serão abordados vários
temas, como gravidez na adolescência, drogas, orientações
com psicólogos e outros profissionais dentre outras atividades.
O repasse mensal deve ser
em torno de R$11.500, sendo
que a Prefeitura ofereceria a infraestrutura e o local para o
funcionamento do progrma.
Devem ser criados nove coletivos, que são grupos de 20 a 30
jovens, espalhados por vários
cantos da cidade, de acordo

com a necessidade e a demanda.
Questionado pela redação
sobre a criação de um programa para o Primeiro Emprego
em Formiga, como mostra reportagem nesta página, o secretário disse que poderiam estudar a proposta e tentar incluíla no ProJovem e Adolescente.
Luiz Carlos disse que estudaria
bem a questão para ver a viabilidade de trabalhar a profissionalização dos jovens.

O Programa
O ProJovem Adolescente é
um dos quatro eixos do Programa Nacional de Inclusão de Jo-

vens, destinado a jovens pertencentes a famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família
ou em situação de risco social.
É um serviço socioeducativo
continuado de proteção básica
de assistência social, entendido
como direito e que garante a
segurança de convívio, além de
promover o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários e favorecer o protagonismo
dos jovens. O objetivo é fortalecer a família e seus vínculos
(familiares e sociais). O serviço deve ser ofertado no território de abrangência do Centro
de Referência de Assistência
Social (Cras).

Eliane Estevão

PRIMEIRO EMPREGO

Representantes do Pró-Adolescente, de
Divinópolis, apresentam programa na Câmara

Da esquerda pra direita: Randal Pereira, Luciana
Araújo, Jefferson Mesquita, Diego Oliveira, Flávia
Nunes e Thalita Reis

Quatro jovens que participam do programa Primeiro Emprego da cidade de Divinópolis,
intitulado Pró-Adolescente, estiveram em Formiga nesta segunda-feira (13), acompanhados do
coordenador do programa, Randal Wender Pereira, e da secretária executiva do Conselho Municipal de Assistência Social, Luciana Maria de Araujo. Eles fizeram
uso da palavra na Tribuna da
Câmara Municipal, para explicarem sobre o projeto.
Segundo Randal Pereira, são
atendidos atualmente 100 adolescentes de 16 a 18 anos de idade, de famílias de baixa renda.
Eles trabalham em diversos órgãos públicos em Divinópolis, em
várias funções. A jornada de trabalho é de quatro horas diárias,
sendo que, durante três horas,

eles executam serviços de rotina
e uma hora se dedicam a projetos como cursinho pré-vestibular; grupos de leitura; cursos profissionalizantes; dentre outras
atividades.
Os jovens que participam do
programa recebem um salário de
R$250 por mês, são registrados
na carteira, têm direito a férias e
13º, além de receberem vale
transporte e plano de saúde no
valor de R$20 a mensalidade. O
valor gasto com o projeto é de
R$53 mil por mês, sendo recursos próprios da Prefeitura. Existe a parceria do Grupo Educação,
Ética e Cidadania (GEEC).
Como ressaltou Randal Pereira, 80% dos jovens que passam pelo programa conseguem
atingir uma segunda oportunidade de trabalho. Eles passam a ter

condições de disputar de igual
para igual no mercado de trabalho.
Flávia Martins Nunes tem 17
anos e é coordenadora de telemarketing do Lar das Meninas,
em Divinópolis. Ela diz que, com
o programa, é possível melhorar
a produtividade na escola e ter
mis oportunidades de emprego
com carteira assinada. “O mercado exige capacitação, assim,
fica mais fácil para conseguir
um segundo emprego”, afirma.
Para Diego Fernandes de Oliveira, de 17 anos, office-boy do
Projeto Arueira, é gratificante
mostrar que os adolescentes podem trabalhar e produzir como
qualquer pessoa. Ele comenta
que, se for implantado o programa Primeiro Emprego em Formiga, será um ganho para a cidade e para os adolescentes.
Jefferson Mesquita, de 17
anos, é agente administrativo na
Secretaria Adjunta de Administração. Em apenas sete meses de
programa, ele avalia como positivo. “O objetivo é inserir os jovens no mercado de trabalho
com mais grau de responsabilidade. O programa faz acompanhamento escolar, rodas de leitura, preparação para vestibular. Visa a vida do adolescente,
desde atendimento psicológico
até ajuda financeira”, comenta.

Com apenas 16 anos de idade, Thalita Rosa Ribeiro dos Reis
é auxiliar administrativo no Consórcio Intermunicipal de Saúde
da Região do Vale do Itapecerica
(Cisvi) e ajuda a família nas despesas do mês. “Não é só emprego que a gente tem, a gente tem
amigos, não tem eles como patrões, fazem até papel de pais”,
ressalta a adolescente, ela ainda
alertou que o mercado cobra experiência mais não dá oportunidades de adquiri-la.
A secretaria executiva, Luciana Araújo, salienta que o programa trabalha o adolescente na sua
integralidade, não é somente um
primeiro emprego, pois preocupase com a formação pessoal e profissional dele. “Tenta transformar
os adolescentes em protagonistas de suas próprias vidas”. Ela
enfatiza que os participantes têm
que estar matriculados na escola.
Randal Pereira destacou que o
programa Pró-Adolescente ficou
em nono lugar no país em uma
classificação de programas de
empregabilidade do governo federal, perdendo apenas para grandes capitais do país. O grupo de
Divinópolis veio a Formiga a convite do vereador José Geraldo da
Cunha (Cabo Cunha/PMN), a fim
de que o município possa seguir
o exemplo e implantar o projeto
na cidade.

O secretário de Desenvolvimento Humano, Luis
Carlos da Silva, disse que irá assinar a adesão do
programa nos próximos dias
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Tô nem aí
Lula criticou Carlos Minc diante dos ministros Dilma Rousseff (Casa
Civil) e Geddel Vieira Lima (Integração). Nenhum dos dois o defendeu.

É um perigo
No Conselho de Ética do Senado, Paulo Duque pediu a opinião dos
colegas sobre a regularidade das reuniões. Heráclito Fortes (DEM-PI)
brincou: “reunir esta comissão sem assunto definido pode ser um
perigo”.

Futuro caro
Até 2017, o custo da energia elétrica deve dobrar, segundo estudo da
Associação Brasileira dos Grande Consumidores de Energia Elétrica.

Preocupação
São desanimadoras as informações que chegaram ao presidente
Lula sobre a saúde do vice José Alencar, internado há uma semana.

Fonte: claudiohumberto.com.br

INFORME PUBLICITÁRIO

Sustentabilidade:
Responsabilidade de todos

Irmã Ana Renilde, diretora do Colégio Santa Teresinha, Dr. Lucélio
Assunção, palestrante e Eliana Márcia, Coordenadora Pedagógica

O Colégio Santa Teresinha realizará, no segundo
semestre deste ano, mais
uma edição do Projeto ARTE
E CRIATIVIDADE. Em 2009,
o formato será CINEMA e o
tema proposto será SUSTENTABILIDADE: RESPONSABILIDADE DE TODOS.
Para impulsionar a pesquisa e a reflexão sobre o
tema, o Colégio Santa Teresinha promoveu, em parce-

ria com a Cemig, a palestra
“Sustentabilidade: responsabilidade de todos”.
O evento ocorreu na segunda-feira da semana passada (6), sendo a palestra proferida pelo Dr. Lucélio Nativo
da Assunção, biólogo responsável pela Coordenação Ambiental da Cemig.
Os alunos do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio ouviram atentamente a

palestra do Dr. Lucélio, que
trouxe informações importantes que muito contribuíram para que pudéssemos
refletir sobre a responsabilidade de todos pela manutenção da vida de nosso planeta.
A direção e professores
do Colégio Santa Teresinha
agradecem à Cemig e, em
especial, ao Dr. Lucélio Nativo da Assunção pelo apoio.

EDUCAÇÃO

Enade 2009 abrangerá todos os
estudantes de curso superior
Inscrições ocorrerão até o dia 31 de agosto; exame será aplicado dia 8 de novembro
A partir deste ano, todos os
estudantes que ingressarem ou
concluírem os cursos de graduação avaliados pelo Ministério da
Educação (MEC) terão de realizar
o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). As
Instituições de Ensino Superior
(IES) deverão inscrever seus estudantes no exame entre os dias 29
de junho e 31 de agosto. As provas ocorrerão dia 8 de novembro.
A nova norma está prescrita
na portaria nº 108, publicada no
Diário Oficial da União em janeiro deste ano. Nas edições anteriores, o exame era realizado por
amostragem, com base na seleção
dos alunos feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep). A lista dos

estudantes que participarão do
exame será divulgada até o dia 10
de setembro e, até 26 de outubro,
os respectivos locais de aplicação
das provas
As graduações que serão avaliadas nesta edição são administração, arquivologia, biblioteconomia, ciências contábeis, ciências
econômicas, comunicação social,
design, direito, estatística, música,
psicologia, relações internacionais, secretariado executivo, teatro
e turismo.
Serão analisados também,
pela primeira vez, os cursos superiores de tecnologia em design de
moda, gastronomia, gestão de recursos humanos, gestão de turismo, gestão financeira, marketing
e processos gerenciais.

Entre ingressantes estão os estudantes que até 1º de agosto tiverem concluído entre 7% e 22% da
carga horária mínima do currículo do curso. Os denominados concluintes são os alunos que, até a
mesma data, tiverem cursado pelo
menos 80% da carga horária mínima do currículo da graduação ou
que tenham condições acadêmicas
de conclusão neste ano letivo.
Ficam dispensados do Enade
os estudantes que colarem grau
até 31 de agosto de 2009 e os que
estiverem oficialmente matriculados e cursando atividades curriculares fora do Brasil na data de realização do exame. Ingressantes e
concluintes ausentes em edições
anteriores precisam regularizar a
situação para fazer a prova.

BOLSA FAMÍLIA

Recadastramento do Bolsa
Família termina em agosto
Os beneficiários do maior
programa assistencial do país
devem se recadastrar na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano. São mais de 3.000
famílias em Formiga que
recebem a ajuda de custo do governo federal, entretanto, cerca de 1.515
deixaram de fazer o recadastramento desde 2006.
Quem não se recadastrar
pode ter o benefício suspenso, sendo que o prazo
termina em agosto.
Segundo o secretário
da pasta, Luis Carlos Silva, até o momento, 189
beneficiários que estavam com o
cadastro desatualizado já estiveram na secretaria para realizar o
recadastramento. Além disso,
uma equipe de agentes de saúde
está visitando algumas casas para
realizar este trabalho. “As famílias que não se recadastrarem
terão o benefício bloqueado por
seis meses e, se não atualiza-

rem o cadastro, o Bolsa Família
será cancelado em janeiro de
2010.”
Luis Carlos contou que as
famílias já foram avisadas sobre

o recadastramento. “Divulgamos pelos meios de comunicação e também no comprovante
do recibo do banco consta que
é necessário fazer o recadastramento. Muitas pessoas não
comparecem à secretaria por
medo de perder o benefício, já
que a renda per capita não é a
mesma”, explicou o secretário.

A renda da família é calculada a partir da soma do dinheiro
que todas as pessoas da casa ganham por mês (como salários e
aposentadorias). Esse valor deve
ser dividido pelo número
de pessoas que vivem na
casa, obtendo assim a
renda per capita da família. O recadastramento é
feito anualmente para verificar se os contemplados continuam dentro do
perfil para receber a ajuda. É preciso comprovar
novamente a renda familiar, se os filhos estão na
escola, atualizar o endereço, além de outros dados que devem ser confirmados.
O Bolsa Família é um programa de transferência direta de
renda que beneficia famílias em
situação de pobreza, com renda
mensal por pessoa de R$ 69,01
a R$ 137, e de extrema pobreza,
com renda mensal por pessoa de
até R$ 69.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Circuito Tela Verde foi um sucesso
As apresentações dos curtas-metragens dentro do projeto Circuito Tela Verde ocorreram de segunda (13) a quartafeira (15), no Cine Josué. O
evento envolveu 580 alunos da
rede municipal de ensino e
agradou aos estudantes.
O projeto é promovido pelo
governo federal em parceria
com a Prefeitura, por meio da
Secretaria de Gestão Ambiental,
e tem como objetivo conscientizar os alunos para mudanças
de atitudes em relação a assuntos voltado para o meio ambiente. Os curtas exibidos foram:
Geri Babel, Havia um tempo,
Pequenos atos, A Ponte, Caminho do Mundo e Insuficiência.
Antes das exibições dos filmes, a bióloga da Secretaria de
Gestão Ambiental, Lílian Reis
Souza, fez uma pequena apresentação do tema meio ambiente e ressaltou os importantes pontos citados nos curtas,
como a atual situação do lixo
em Formiga, o Aterro Sanitário
e a coleta seletiva.

Os 580 alunos que assistiram os curtasmetragens gostaram do projeto e se mostraram
preocupados com as questões ambientais

Para Lílian Souza, as exibições dos curtas superou as expectativas. “Fiquei surpresa
com a participação dos alunos,
eles se envolveram bastante no
momento dos debates, deram
opiniões, sugestões e mostraram também que estão preocupados com o futuro do meio
ambiente”, comentou a bióloga.
As escolas municipais que
participaram das apresenta-

ções foram CAIC, Escola
Florêncio Nunes, Escola Arlindo de Melo, Escola José Antônio do Couto, Escola José João
de Melo e Escola Miralda da
Silva Carvalho.
O projeto deve ser desenvolvido em outras oportunidades, quando outros alunos devem participar das exibições
de curtas-metragens sobre
meio ambiente.
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RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

CPI da Aneel investigará tarifas e lucros
O “fato determinado,” ou seja, o foco da investigação da CPI da conta
de luz da Câmara dos Deputados será o aumento indiscriminado das
tarifas em todo o país nos últimos anos, de mais de 400%. Os salários
cresceram 60% no mesmo período. Segundo documentos da CPI, em
1995 o megawatt-hora (unidade de venda de eletricidade) custava em

média R$ 60, em 2006 o preço médio registrado era R$ 230.
Chicotinho queimado
A polícia do Sudão chicoteou mulheres usando calça comprida. No
Brasil faltaria chicote para homens públicos que não honram as calças.
Desconfiança
Para o senador Agripino Maia (DEM-RN), a renúncia de Antonio
Carlos Valadares (PSB-SE) à candidatura para presidir o Conselho de
Ética do Senado é “mais do que esquisito, é muito suspeito”.

APREENSÃO INUSITADA

Cocaína é encontrada dentro de veículo
adquirido em leilão da Secretaria Anti-drogas
Apreensão de cigarros ilegais

Fotos: Divulgação PM

Passadas cerca de duas horas da apreensão de drogas descrita ao lado, militares em patrulhamento abordaram o condutor de um veículo que transitava em Pains e constataram que
ele portava no carro 2.680 maços de cigarros de marcas diversas. Segundo o condutor e um

passageiro do veículo, a mercadoria havia sido comprada no
Paraguai e foi trazida ilegalmente, sem o recolhimento do respectivo tributo fiscal. A PM deu
voz de prisão aos acusados e os
encaminhou, juntamente com a
mercadoria apreendida, para a
Delegacia de Polícia.

No veículo comprado em leilão da Secretaria AntiDrogas, de Belo Horizonte, havia cocaína no
paralama

Uma apreensão no mínimo
inusitada foi feita pela Polícia
Militar de Pains esta semana. O
proprietário de uma oficina de
automóveis acionou os militares
na manhã de segunda-feira (13)
e alegou que o irmão havia comprado um veículo em um leilão
da Secretaria Anti-drogas, ocorrido em Belo Horizonte, há cerca
de dois meses. O dono do veículo o levou até a oficina para reparos na lanternagem.
Segundo informou o propri-

etário da oficina, ao desmontar o
paralama da roda direita do veículo, percebeu que havia caído
ao solo um invólucro plástico
contendo uma substância branca em pasta semelhante à cocaína. Conforme informações da
PM, o local foi isolado e apreendida toda a droga que pesou
1.085 gramas. Todos os envolvidos foram orientados a prestarem esclarecimentos na Delegacia de Polícia perante a autoridade de Polícia Judiciária.

Foram apreendidos 2.680 maços de cigarros de
marcas diversas vindos ilegalmente do Paraguai

Dois jovens são vítimas de tentativa
de homicídio em Formiga
No sábado passado (11),
dois jovens foram atingidos
por golpes de faca em um bar
na rua Dico Lavino, no bairro Novo Horizonte.
A Polícia Militar compareceu ao Pronto Atendimento

Municipal (PAM), por volta
das 16h20. As vítimas, um jovem de 22anos e outro de 24,
relataram que foram agredidas sem motivos por um indivíduo de 41 anos.
De acordo com os jovens,

o suspeito golpeou a ombro
da vítima de 24 anos. O outro rapaz foi tentar impedir e
também foi ferido nas mãos
e nas costas.
Segundo o Boletim de
Ocorrência 7216/09, os poli-

ciais realizaram rastreamento nas imediações, porém
sem êxito. Na semana passada, também houve uma tentativa de homicídio em um
bar, no bairro Engenho de
Serra.
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RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Valente machista
Com três gatos pingados, o PSOL arde em chamas na Câmara.
Luciana Genro (RS) acusa o líder Ivan Valente (SP) de “machista
desequilibrado”. O bombeiro, vejam, é o terceiro membro da bancada, Chico Alencar (RJ).

Nova Imprensa
Queima total
Já na porta de saída por decisão unânime do TSE, o governador
do Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), tenta vender os 40% da companhia de estadual de energia ao Grupo Rede, que já controla 60%
da empresa.
No bolso do colete
Servidores do Ministério do Meio Ambiente prometem greve a
partir de amanhã (16) para que o governo cumpra promessa de “va-

lorização salarial”. O ministro Carlos Minc poderia ajudar com leilão
de coletes.
Pavio curto
Sem paciência com a gritaria na reunião, Paulo Duque (PMDBRJ) deu início aos trabalhos da CPI da Petrobras com bate-boca: cortou Sérgio Guerra (PSDB-PE) e pediu para que se pronunciasse depois, “lá fora”.

Subsecretário estadual recebe Formiguense participará de
projeto de barragem do Saae
Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu
O prefeito Aluísio Veloso/PT, o
vereador Gonçalo Faria/PSB,
acompanhados do deputado estadual Domingos Sávio/PSDB, se
reuniram na semana passada
com o subsecretário de Obras
Públicas, Bonifácio Mourão, em
Belo Horizonte. Na oportunidade,
apresentaram o projeto de construção da nova barragem de captação de água bruta do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto
(Saae) em Formiga e solicitaram
recursos de R$ 500 mil para a
execução da obra.
Segundo o vereador Gonçalo
Faria, o subsecretário se comprometeu a empenhar esforços para
que a verba seja liberada. “Minha preocupação com a captação e distribuição de água em
nossa cidade vem de muito tempo, e os investimentos para isso
são de grande valor. Sendo as-

Prefeito Aluísio e vereador Gonçalo estiveram na
Setop para a entrega do projeto de construção da
nova barragem de captação de água bruta

sim solicitamos mais uma vez o
empenho do deputado Domingos Sávio no encaminhamento
do pleito”. Ainda na ocasião, o
deputado Domingos Sávio liberou uma emenda parlamentar de

R$ 30 mil para reformas no Parque de Exposição de Formiga,
cujo projeto o presidente do Sindicato Rural, Ivanir Júlio da Silveira (Nego do Posto), já está providenciando.

JEMG

O formiguense Natã Teixeira
Soares, de 14 anos, aluno da
Academia Águia Dourada, irá
participar do Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu Esportivo (CBJJE
2009), no ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo. A competição ocorrerá dia 25
de julho.
Natã Teixeira compete na categoria infanto-juvenil B. Outros
atletas de Formiga também representarão a cidade no evento.
O lutador agradece a todos
que estão apoiando e torcendo
por ele em mais uma competição. “Agradeço a meus pais, familiares, professores e aos patrocinadores que estão juntos
comigo nesta jornada”.
Em junho, Natã Teixeira ficou em primeiro lugar na sua
categoria no Campeonato Centro-Oeste Mineiro de Jiu-Jítsu,
realizado no Poliesportivo de

Arquivo pessoal

Natã Teixeira Soares pratica o
esporte há quatro anos e já
conquistou três primeiros lugares e
um 3º lugar

Formiga. O
atleta pratica
o esporte há quatro anos e já participou de importantes campeonatos, alcançando bons resulta-

dos. No total, contabiliza três primeiros lugares e um 3º lugar.
Natã é filho de Vanessa Teixeira
Gomes Laudares e Geraldo Luiz
Laudares (Luiz Papagaio).

AGROPECUÁRIA

Três atletas formiguenses se
Vacinação
contra
febre
aftosa
classificam para a fase estadual
Os Jogos Escolares de Minas
Gerais (Jemg) movimentaram a
cidade na semana passada. A
competição terminou no sábado
(11), com a participação de atletas de 57 municípios, foram mais
de 1.500 competidores. Além de
difundir a prática do esporte e trazer integração entre as equipes, os
jogos contribuíram para movimentar a economia da cidade.
Três atletas formiguenses se
classificaram nas modalidades
individuais para a etapa estadual, que será disputada de 10 a 15

de agosto, em Montes Claros. No
atletismo masculino módulo I,
salto em distância, Gustavo Guimarães Campos, do Colégio Santa Teresinha, ficou em terceiro
lugar. No arremesso do peso,
Bruno Oliveira Costa, também do
Colégio Santa Teresinha, foi o terceiro colocado e, no módulo II do
xadrez feminino, Lirlaine Cristina Vaz de Oliveira, da Escola Estadual Doutor Abílio Machado
(Polivalente), ficou em segundo
lugar.
Nas modalidades coletivas os

atletas formiguenses não se classificaram. O basquete masculino
módulo I da E.E. Aureliano Rodrigues Nunes, o futsal feminino módulo I da E.E. Rodolfo Almeida e o
futsal masculino módulo I da E.E.
Professor Joaquim Rodarte ficaram
em quarto lugar. O handebol masculino módulo II do Colégio Santa
Terezinha foi o terceiro colocado e
na modalidade peteca masculino II
o Colégio Aplicação ficou em segundo lugar, porém, classificavam-se
apenas os primeiros colocados de
cada modalidade.

Ordem DeMolay recebe homenagem na Câmara
Os jovens da Ordem DeMolay
de Formiga, do Capítulo Areias
Brancas, receberam uma homenagem na Câmara Municipal nesta segunda-feira (13), pelos 10
anos de serviços prestados à comunidade. A homenagem foi solicitada pelo vereador Eugênio Vilela/PV, que é membro da maçonaria. Ele entregou ao mestre conselheiro, André Lima Soares, uma
placa de congratulação e reconhecimento.
Os DeMolays retribuíram com
uma placa em agradecimento à
Câmara Municipal, pelo constante incentivo. Os membros da ordem fazem serviços sociais, em

O vereador Eugênio Vilela entregou ao mestre
conselheiro André Lima Soares uma placa de congratulação
pelos 10 anos de serviços da Ordem DeMolay

especial a produção de fraldas geriátricas para pessoas carentes da cidade. André Soares foi empossado

como o novo mestre conselheiro
do Capítulo Areias Brancas em
junho.

supera metas do ano passado
A 1ª etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa de 2009, encerrada em 31 de
maio, teve um saldo positivo em
relação ao ano passado. Em Formiga, 98,27% de aproximadamente 72
mil bovinos foram vacinados. No
ano passado a porcentagem foi de
92,14%.
Já em Minas Gerais, o índice de
vacinação foi de 97,7%, a meta obtida em 2008 foi de 96,6%. A 1ª etapa da vacinação envolveu 22 milhões de bovinos e bubalinos de todas as idades, nos 853 municípios
mineiros. A 2ª etapa acontece em
novembro e contempla apenas animais com até 24 meses.
Os pecuaristas tiveram até o dia
10 de junho para comprovar, nas
unidades do Instituto Mineiro de
Agropecuária (IMA) de seus municípios, a imunização de seus animais. A grande adesão à campanha
demonstrou que, cada vez mais, os
337 mil produtores estão conscientes sobre a importância de manter
Minas Gerais com o status de livre
da febre aftosa.
Para o diretor-geral do IMA, Altino Rodrigues Neto, mesmo com o
bom resultado obtido é preciso
manter a guarda contra a febre aftosa. “Apesar do alto índice de va-

cinação em Minas, é preciso manter a atenção e a precaução contra a doença”, afirmou o dirigente.
Ainda segundo ele, “para vencer à
aftosa, é preciso vontade política,
criação de uma forte estrutura de
fiscalização e vigilância, além da
efetiva participação da iniciativa
privada”.
Altino Rodrigues explicou ainda
que, há 13 anos, não se registra um
único foco de febre aftosa em Minas
Gerais. Ele ressalta que poderiam
solicitar à Organização Mundial de
Saúde Animal (OIE) o status de área
livre sem vacinação e que o impacto desse reconhecimento para a economia mineira seria enorme, não
apenas no que se refere a preços,
mas também no acesso aos mercados mais competitivos, como Estados Unidos e Japão. “Entretanto, en-

tende-se que essa não é uma ação
que se deve tomar isoladamente.
Ela deve ser tomada regionalmente, ou seja, consenso entre os estados”, finalizou o diretor-geral.
Além de fiscalizar a vacinação
dos produtores, o Instituto Mineiro
de Agropecuária (IMA) tem outras
ações que reforçam o controle sanitário, como fiscalização do trânsito
de animais e sorologias que monitoram a circulação do vírus da febre
aftosa no Estado.
O IMA faz um comunicado a
todos os 15 alunos treinados para
vacinarem os bovinos a comparecerem na sede do órgão, localizada na praça Getúlio Vargas, 18, prédio da antiga Minas Caixa, para fazer o recadastramento no Projeto
de Agentes de Saúde Agropecuários (Pasa).

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
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ESPECIAL:

Pains vive impasse entre exploração
mineral e preservação ambiental
O conflito entre as mineradoras e órgãos ambientais está se
tornando preocupante na vizinha cidade de Pains, que é um município conhecido pela riqueza calcária e presenteado com inúmeras cavernas. O problema é que a atividade de mineração estaria ameaçando bens naturais que são patrimônios nacionais.
Para tentar resolver o impasse, a Prefeitura de Pains propôs a
criação de uma área de preservação, conhecida como Monumento Natural Jardim do Éden. Segundo informou o representante do
Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) do Alto São Francisco, Dirceu de Oliveira Costa, dentro de 10 a 15 dias deve ser
baixado um decreto criando a área de preservação. Com isso, as
mineradoras que atuam nessa área não poderão desenvolver suas
atividades.
O prefeito de Pains, Ronaldo Márcio Gonçalves/PT, solicitou ao
departamento jurídico que avaliasse a necessidade de indenizações. De acordo com Dirceu Costa, o prefeito estaria em Brasília
nesta quinta-feira (16), para tentar resolver a questão. A redação
não conseguiu falar com o prefeito Ronaldo até o fechamento da
edição.
O impasse está tomando repercussão estadual e até nacional.
Na semana passada, a briga entre as mineradoras e órgãos ambientais foi destaque em um dos maiores jornais de grande circulação no Estado, o Hoje em Dia, de Belo Horizonte.
Como ressalta a reportagem, os estrondos provocados pelas explosões de cargas de até 600 quilos de dinamite são precedidos
de abalos no solo e nas moradias. Os prejuízos são visíveis a olho
nu: janelas trepidam, as trincas e rachaduras nas casas aumentam a cada dia. A população de Pains é obrigada a conviver em
meio à constante poeira, o que coloca em risco a saúde dos moradores.
As bombas usadas pelas mineradoras são apontadas como causas das quedas de pedaços inteiros do Complexo Espeleológico Jardim do Éden, local que abriga uma caverna que leva o mesmo
nome, sendo uma das mais importantes e misteriosas do país.
Pesquisadores e ambientalistas apontam que a região cárstica
de Pains atualmente é a mais ameaçada do Estado e uma das que
despertam maior preocupação devido à sua importância natural.
Além das fortes explosões, as mineradoras são responsáveis
pelo tráfego pesado de veículos sobre o complexo espeleológico.
Os moradores reclamam constantemente da poluição ambiental
e ambientalistas lutam para que seja criada uma área preservada
naquela região, além de cobrarem a proibição para as atividades
degradadoras.

vela que mais de um quarto das
grutas e cavernas de Minas Gerais
está dentro do município de Pains. Segundo a última atualização, havia registro de 2.168 cavernas no Estado, sendo 564 delas
em solo painense. O conselheiro
do Copam, Dirceu de Oliveira
Costa, conta que nas 20 áreas
pretendidas por mineradoras, há
cerca de 60 cavernas catalogadas.
Na reportagem do Hoje em
Dia, o presidente da organização
não governamental Biodiversitas
e curador de Paleontologia do
Museu de Ciências Naturais PUC
Minas, professor Castor Cartelle,
classificou a situação como alarmante. “Pains é um desastre. As
grutas ficam perto de áreas povoadas, onde o trânsito é grande, as mineradoras não deixam
pesquisadores trabalharem”,
criticou.

Irregularidades
O Hoje em Dia levantou junto ao Sistema Estadual de Meio Ambiente (Sisema) que as duas mineradoras que funcionam dentro
da área urbana de Pains não teriam autorização para minerar. A
Mineração Saldanha Ltda teria dois processos, um para Revalidação de Licença de Operação (LO) em uma lavra antiga, vencida
em 2007, e outro para aquisição de licenças de Pesquisa (LP) e
de Impantação (LI) para extração de calcário em outra área. Assim, segundo o Sisema, a Saldanha não poderia explodir mais nenhuma carga ou remover uma pedra sequer do lugar no Estado
desde 2007.
A Calcinação Pains Ltda teria seis processos ativos e nenhum
deles permite a mineração nas lavras de sua propriedade. A única licença ativa permite a fabricação de cal e o prazo expira em
pouco mais de um mês de operação. Ainda de acordo com o Sisema, técnicos da Supram informaram que “não tinham notícia des-

Divulgação

sas atividades das mineradoras, mas que se houvesse alguma denúncia, poderiam embargá-las”.
O prefeito de Pains, Ronaldo Gonçalves (PT), ainda informou
à reportagem que o abastecimento de água está no limite e sendo
prejudicado pelas minerações no perímetro urbano, pois a água
que abastece a cidade passa pelas cavernas.
Mineradoras chegam a pagar moradores para saírem das residências quando vão explodir as rochas, devido aos riscos que a
atividade pode causar, sem contar os constantes prejuízos à população.
As mineradoras se defendem e apontam interesses políticos em
jogo, alguns classificam como “infundada” a acusação de que as
explosões provoquem desabamentos nas cavernas. Os mineradores também garantem que não estão na ilegalidade e que, no caso
da Mineração Saldanha, aguarda desde 2007 a finalização do processo de licenciamento e não houve, neste período, cassação do
direito.Uma fonte da Calcinação Pains alega ter uma Autorização
Provisória (Apo), concedida pela Supram para operar.
Divulgação

Pains no cenário nacional
Levantamentos do Centro de Cavernas (Cecav) do IBAMA re-

O impasse
O representante do Copam,
Dirceu Costa, explica que órgãos ambientais não entram
em um acordo. O órgão responsável pela proteção da Mata
Atlântica e das cavernas locais é
o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), já a
entidade que pode conceder
autorização para as atividades
mineradoras é a Superintendência Regional de Meio Ambiente (Supram), da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Esses órgãos não chegam a um consenso e acabam
permitindo que a situação continue e se agrave.
A reportagem do Hoje em
Dia mostra que o impasse chama atenção até da Organização

das Nações Unidas (ONU), além de
despertar a preocupação do Grupo de Gestão de Conflitos Relacionados à Mineração (Gescom), do
Ministério do Meio Ambiente e do
Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (Pnud).
Há confusão até mesmo no
que diz respeito às duas entradas
da Gruta Jardim do Éden, que foram lacradas com cadeados pelo
Ibama, mas os mineradores são
os guardiões das chaves. Na semana passada, a grade de ferro
que barra a entrada da gruta estava sem os lacres do Ibama e
presa apenas pelo nó de uma
corda e dois cadeados frouxos.
Estranhamente, o superintendente do Ibama em Lavras,
Adriano Garcia, informou que
não tinha conhecimento dessa
situação e disse que comunicaria

à mineradora, para que ela
conserte o cadeado. “O Ibama
não vem às reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente e está a 154 quilômetros daqui, em Lavras. Aqui,
ele é inoperante e não sabe o
que acontece”, criticou o prefeito de Pains.
São apontados como causas
da degradação das grutas a falta de cuidados, as vibrações que
podem ser causadas por explosões, tráfego intenso e o vandalismo. No interior da caverna há
blocos enormes pelo caminho
e pelas galerias e corredores escombros e pedaços pontiagudos de rochas quebradas. Como
se não bastasse, invasores deixam lixo em toda parte e marcas, desenhos, rabiscos e mensagens nas paredes da caverna.
Fonte: Mateus Parreiras/ Jornal Hoje em Dia/MG
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RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Tô fora
Após o Conselho de Ética da Câmara livrar a cara de Edmar Moreira,
a deputada Solange Amaral (DEM-RJ) pediu a seu partido que a desligue
do colegiado. E justificou: “Ficar, para quê? Para inocentar bandido?”
‘Minctiroso’
Deputados já chamam de “minctira” os documentos e acordos assi-

Nova Imprensa
nados pelo Ministério do Meio Ambiente: por exemplo, ainda não saiu do
papel a regularização da região na Floresta Nacional do Bom Futuro (RO).
Feira de inutilidades
Michael Jackson está sob a terra sem cérebro. Pior são as celebridades vivas que aparentemente ainda têm um.
Repondo a verdade
Documentos oficiais isentam a ex-secretária da Receita Federal
Lina Vieira de culpa pela queda de arrecadação nos últimos 11 me-

PARA EVITAR FRAUDES

Benefício não sacado em 60
dias é bloqueado pelo INSS
Aposentados, pensionistas e
demais beneficiários que recebem
por meio de cartão magnético e
não sacam o benefício 60 dias
após a data do crédito ficam impedidos de retirar o dinheiro. Por
medida de segurança, o banco
devolve o valor ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que
bloqueia o pagamento.
Para desbloqueá-lo, o segurado terá que comparecer à agência
da Previdência Social responsável
pelo seu benefício e apresentar
documento de identificação, como
carteira de identidade, certidão de
casamento ou de nascimento. Em
junho, 9.676 benefícios foram
suspensos porque o beneficiário
não sacou no prazo de 60 dias.
O bloqueio é efetuado para
evitar o pagamento indevido e
qualquer tentativa de fraude,
como o saque do valor por terceiros, sem o conhecimento do beneficiário. Na folha de junho,
15.275.604 beneficiários receberam por cartão magnético, entre
os quais 10.236.822 na área urbana e 5.038.782 na área rural.
O segurado que recebe o benefício com cartão magnético deve

ses. Sem mágoa, ela não atribui sua demissão a critérios técnicos, mas
políticos.

Executivo pede novamente prorrogação
de prazo para concurso público
Um pedido de prorrogação do
prazo para a realização do concurso público da Prefeitura de Formiga
foi protocolizado no Ministério Público nesta terça-feira (14). A Controladoria Municipal entregou à Câmara Municipal na segunda-feira
(13) o projeto de lei 091/2009, que
cria cargos de provimento efetivo.
Segundo o Projeto de Lei enviado à Câmara Municipal, o concurso oferecerá 164 vagas e os salários variam de R$ 465 à R$ 5.293,06.
Segundo informou a procuradora municipal, Sandra Micheline,
a prorrogação não compromete a

realização do concurso, o qual ela
garante que acontecerá este ano.
“Devemos aguardar a manifestação do Ministério Público e aprovação do projeto de lei que cria as
vagas para então divulgarmos o
edital.”
Sandra Micheline conta ainda
que a Secretaria Municipal de Administração será responsável por
definir quem irá realizar o concurso público, sendo que as providências já estão sendo tomadas. “A
administração reuniu-se com o
Ministério Público e reafirmou o
compromisso de realizar o concur-

so com responsabilidade e compromisso com as futuras gestões”,
ressaltou.
A Controladoria Municipal divulgou que todos os estudos realizados até o momento tiveram o
único intuito de evitar aumento de
gastos desnecessários com pessoal, contribuindo, assim, para a realização da política de pessoal desejada pela atual administração,
que pretende criar o plano de cargos e salários do pessoal do magistério e demais servidores, estabelecer o piso salarial dos professores,
dentre outras ações.

O país tem 15.275.604 de aposentados e
pensionistas

ficar atento às normas de segurança. O cartão é seguro, facilita o
saque do benefício, mas requer
atenção. Em hipótese alguma
deve se fornecer a senha a terceiros. Como nos cartões da rede
bancária, a senha não deve ter
sequências previsíveis, tais como
data de nascimento, número de
telefone ou dígitos ligados diretamente ao portador.
Dúvida
O INSS recomenda que, em

Visita de cortesia

caso de dúvida no momento do
saque no terminal de auto-atendimento, o segurado procure um
funcionário do banco e nunca
peça ajuda de outras pessoas. O
pagamento dos benefícios também é suspenso em caso de morte do segurado.
Todos os meses, os cartórios
enviam à Previdência Social listagem com dados das pessoas falecidas no mês anterior e, com isso,
o pagamento da aposentadoria é
cancelado automaticamente.

Eliane Estevão

Projeto de reforma do Polivalente
é entregue a deputado estadual

Na sexta-feira passada
(10), a redação do portal Últimas Notícias e do jornal
Nova Imprensa recebeu as visitas dos deputados Antônio
Andrade/PMDB (federal) e

Fábio Avelar/PSC (estadual),
acompanhados dos vereadores peemedebistas Mauro César, Rosimeire Mendonça
(Meirinha) e Moacir Ribeiro;
além do vereador José Gilmar

Furtado (Mazinho/DEM), outras lideranças políticas e assessores parlamentares. Foi
uma visita de cortesia para
estreitar ainda mais os laços
com a imprensa.

O vereador Eugênio Vilela entregou pessoalmente
o projeto ao deputado estadual Inácio Franco

O vereador Eugênio Vilela/
PV entregou ao deputado estadual Inácio Franco/PV, na quarta-feira passada (8), o projeto de
reforma da Escola Estadual
Doutor Abílio Machado (Polivalente). A solicitação foi feita pelo
diretor da escola, Leonad de
Paula Faria.
De acordo com Eugênio Vilela, o deputado se comprometeu a acompanhar a tramitação
do processo junto à Secretaria
de Estado da Educação. “Isso
trará melhorias de infraestrutura para a escola, de forma a
atender com mais conforto os
alunos e professores do estabelecimento”.
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Fonte: claudiohumberto.com.br

Enganação
Lula sugere que a carga tributária brasileira (35% do PIB), é pequena
e cogita aumentar, citando Suécia, Dinamarca e Bélgica, onde a tributação beira os 50%. Mas lá os serviços (e os políticos) são de primeiro mundo.
Porque amanhã é sexta
A Vara do Trabalho de Manacapuru (AM), onde emprego deve dar sopa,

só terá labuta na segunda-feira. Hoje é feriado de emancipação do município, e como amanhã é véspera de sábado...
Mineiro bom de garfo
Tancredo Neves chegou atrasado, tarde da noite, para um comício em
Conceição Aparecida, na campanha para o governo de Minas, em 1982.
Já era madrugada, quando aceitou o convite para jantar na casa do padre
da cidade. Ele recusou a “sopinha leve” oferecida pelo anfitrião:
- Isso é discriminação, padre. Quero o mesmo que os outros!( De-
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pois, puxou o padre pelo
braço e pediu:
- E quero aquele vinho especial que eu sei
que o senhor tem guardado...

CPI DA SAÚDE

Vereadores atendem ao pedido do Executivo e
recuam na instauração de CPI
Na semana passada, foi
anunciada pelo presidente da
Câmara Municipal, Reginaldo
Henrique dos Santos (Dr. Reginaldo/PCdoB), a instauração de
uma Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) para investigar a
gestão da saúde em Formiga. O
presidente informou que já tinha
as assinaturas de sete dos dez vereadores (não assinaram Rosimeire Mendonça/PMDB, Mauro
César de Sousa/PMDB e Gonçalo
Faria/PSB) e que, nesta segundafeira (13), iriam votar a criação
da CPI.
Entretanto, os vereadores cederam ao pedido da administração municipal e recuaram na
decisão por pelo menos 30 dias.
Dr. Reginaldo alega que houve
uma forte pressão do Executivo
sobre os sete vereadores que assinaram o documento para a instauração da CPI e que, apenas
um vereador retirou sua assinatura, segundo o presidente do
Legislativo, por questões partidárias, já que Edmar Ferreira é do
PT, mesmo partido do prefeito
Aluísio Veloso. “A gente compreende, não há nenhum demérito do vereador Edmar de ter
colocado pra mim a postura

dele, que ele retiraria a sua assinatura, mas os demais seis
vereadores mantiveram sua
postura. E claro que a gestão da
saúde está no caminho errado,
está na contramão”, ressalta Dr.
Reginaldo.
Edmar Ferreira disse à redação que sabe dos problemas de
saúde porque os vereadores comentam, mas que vão investigar
ainda as questões. Ele justifica
que seu nome estava no “famoso” Grupo dos 6 (G6), por isso foi
incluído na lista da CPI. Mas que
resolveu retirar a assinatura, até
porque o Executivo pediu 30 dias
para resolver as questões.
“Nós vamos dar esses 30
dias, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos e, se
daqui 30 dias, não for tomada
nenhuma medida drástica, porque ou o remédio está na mão
dele [do Executivo], ele toma o
remédio amargo, ou a Câmara
vai ter que tomar um remédio
amargo” , dispara Dr. Reginaldo.
Questionado sobre qual seria
esse remédio amargo, o presidente do Legislativo disse que
seria o Executivo “deixar de
lado as suas preferências, as
suas bizarrices de escolha de

Eliane Estevão

Os vereadores recuaram com a abertura da CPI da Saúde atendendo ao pedido do Executivo, que quer
30 dias para resolver os problemas na pasta

pessoas inadequadas, perceber
que está equivocada a gestão e
trocar a secretária, trocar a gestão da saúde. Isso é um remédio
amargo, ter que admitir que fez
uma má escolha é ruim” , explica o presidente
Dr. Reginaldo salienta que os
vereadores estão mostrando que
o Executivo está equivocado.
“Nós íamos mostrar isso via
CPI, mas ele [o Executivo] pediu

30 dias, então, ele troca essa
gestão e toma outros rumos ou
a CPI vai demonstrar claramente que ela está equivocada
e aí o remédio amargo será via
Câmara” .
Caso não sejam solucionadas
as questões nesse prazo, o presidente da Câmara afirma que será
instaurada a CPI, pois precisa de
apenas quatro assinaturas para
isso e já tem seis vereadores que

apóiam a decisão.
A administração municipal já
está tomando as providências e
se reunindo a fim de buscar soluções para o problema da saúde em Formiga, como a conclusão do Pacto pela Saúde e melhorias na gestão desse setor.
Motivos da CPI
Segundo Dr. Reginaldo, a
CPI iria investigar a gestão da

saúde em Formiga com base
em três focos: os contratos
que essa gestão está ou não
fazendo com a Santa Casa e o
porquê; a gestão de pessoal
(recursos humanos) e a gestão de metas. A comissão seria composta por José Gilmar
Furtado (Mazinho/DEM) presidente; Cid Corrêa/PR relator
e Moacir Ribeiro/PMDB membro.

SERVIÇO PÚBLICO

MAIS FURTOS

Sítio de ex-vice-prefeito e juiz Prefeitura abre processo seletivo
para a contratação de motoristas
de direito é arrombado
Provas ocorrerão no dia 25 de julho; remuneração é de R$716,77
O sítio São José, de propriedade de um ex-prefeito de Formiga e atual juiz de direito da comarca de Pará de Minas, foi o
novo alvo dos bandidos esta semana. A propriedade rural foi
invadida nesta segunda-feira
(13). O caseiro acionou a Polícia
Militar por volta de 19h35 e contou que indivíduos não identificados arrombaram duas portas de
madeira e furtaram do interior
da residência um aparelho de
DVD.
Segundo o Boletim de Ocorrência 7335/09, o caseiro teria
dado falta aparentemente apenas
do DVD, mas o proprietário do
sítio iria verificar se algum outro
objeto teria sido subtraído. Ninguém foi preso por este furto.

Alvos pela segunda vez
Ainda esta semana, dois
imóveis que foram furtados na
semana passada teriam sido novamente a mira dos bandidos. A
Igreja São Judas Tadeu, que havia sido furtada na madrugada
de segunda-feira da semana
passada (6) foi novamente invadida na madrugada desta segunda-feira (13). Foi levado o dinheiro das coletas e do dízimo,
além de alguns aparelhos que
estavam no Salão Paroquial,
como aparelho de som e televisão, além de outros objetos.
Também surgiram rumores
pela cidade de que a casa do
médico que foi vítima de assalto à mão armada na semana
passada, em que ele e a esposa

foram amarrados e ameaçados
de morte, teria sido invadida novamente neste fim de semana,
quando a família do médico estaria para um sítio. Essas informações não foram confirmadas
pela PM.

Novo furto
Na noite desta terça-feira
(14), por volta das 23h, a PM
registrou um furto na rua Valência, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Segundo os
militares que faziam patrulhamento no Tático Móvel,
foram furtadas em uma residência uma máquina fotográfica digital e uma bolsa de
couro cheia de CDs. Os autores não foram identificados.

A Prefeitura Municipal, por
meio da Secretaria de Gestão
Ambiental, realizará no dia 25
de julho o processo seletivo
para a contratação de cinco
motoristas para conduzir e
manobrar veículos transportando cargas. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais,
ou seja, oito horas diárias, e a
remuneração é de R$716,77.
Os interessados deverão
comparecer à sede da Secretaria de Gestão Ambiental, localizada à rua Coronel José Gonçalves D’Amarante, n° 134, no
Centro, até a próxima quartafeira (22), das 8h às 17h, para
a inscrição e a avaliação da documentação. Para efetivar a
inscrição, será exigido xérox da

Carteira de Identidade ou CTPS,
CPF, título de eleitor, certificado reservista e carteira nacional de habilitação categoria D
ou E (definitiva).
O processo seletivo será realizado em duas etapas: Na prova escrita, com dez questões de
múltipla escolha, o candidato
terá que alcançar 60% de acertos. A prova prática será aplicada por funcionário habilitado
para tal função e designado
pela secretaria, além de entrevista com o secretário de Gestão Ambiental, Paulo Coelho, e
com a técnica em segurança do
trabalho da Prefeitura.
A prova escrita será realizada no dia 25 de julho de 2009,
às 9h, na Escola de Línguas He-

lena Kemper, na praça Getúlio
Vargas, 18, Centro, prédio da
antiga Minas Caixa, 2º andar.
O resultado será divulgado no
dia 27 de julho, a partir de 9h,
em avisos afixados na sede da
Prefeitura Municipal e na sede
da Secretaria de Gestão Ambiental. O resultado também será
divulgado pelo site da Prefeitura (www.formiga.mg.gov.br) e
órgãos de imprensa do município.
Os classificados na prova escrita deverão comparecer no dia
28 de julho às 8h na sede da Secretaria de Gestão Ambiental,
para realizarem a prova prática.
O processo seletivo terá validade
de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
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Conversão Pastoral Foto Histórica- 1949
PE. JOSÉ LUÍS, SCJ

Na perspectiva da Assembléia Diocesana do povo de
Deus da Diocese de Luz, o instrumento de trabalho apresenta o urgente apelo à Conversão.
A referência é o próprio Jesus,
por isso, o desejo de caminhar
no seguimento de Jesus e testemunhá-Lo com ardor missionário.
O instrumento de trabalho
assim expressa: “Todos são chamados a buscar esta postura de
conversão pastoral, uma vez que
ela é da Igreja toda. A evangelização exige muita atenção à situação em que vivemos bem
como sincera abertura de espírito e solidariedade diante das
aspirações, angústias e interrogações da nossa época. Mais
concretamente, nos deparamos
com sérios desafios de ordem
cultural e religiosa, social, política, econômica, ecológica, com
sérias conseqüências para o futuro de nossa população. Além
disso, uma evangelização insuficiente em nosso passado eclesial, e ainda hoje, dá origem a
uma multidão de batizados e
crismados não praticantes, que
se encontra afastada de uma vivência cristã e eclesial e que necessita de adequada pastoral
evangelizadora por parte da
Igreja. Já não basta uma ‘pastoral de mera conservação’, faz-se
necessário responder às carências que explicam a saída de
muitos católicos da Igreja, e que
concernem à experiência religiosa, à vivência comunitária, à
formação bíblico-doutrinal e ao
compromisso missionário de
toda a comunidade. Para alcançar este objetivo é necessária
uma ‘permanente conversão
pastoral’ por parte dos bispos,
presbíteros, diáconos permanentes, consagrados, leigos e
leigas, para que não nos instalemos ‘na comodidade, no estancamento e na indiferença, à
margem do sofrimento dos pobres’”.
Padre Dehon já dizia “é preciso sair das sacristias”. A proposta é um novo olhar para a
ação pastoral a partir da conversão, um olhar missionário,
onde a Igreja se percebe como
anunciadora do amor de Deus
e provocadora de uma nova
ação missionária.
Para tanto, o instrumento
de trabalho, a partir do documento de Aparecida, “confessa
que a fé se debilita e que há uma
multidão de batizados não suficientemente evangelizados e
que a América Latina, sendo o
continente com maior número
de católicos, é o de maior desigualdade social. É o divórcio

entre fé e vida.
A conversão pastoral desperta a capacidade de submeter
tudo a serviço da instauração do
reino da vida, que envolve escutar com atenção e discernir “o
que o Espírito está dizendo às
Igrejas” (Ap 2,29) através dos
sinais dos tempos nos quais
Deus se manifesta (DAp, 366).
Também surge como condição, para o bom êxito da conversão pastoral, uma conversão
eclesial: A conversão dos pastores nos leva também a viver e
promover uma espiritualidade
de comunhão e participação,
propondo-a como princípio
educativo em todos os lugares
onde se forma o homem e o
cristão, onde se educam os ministros do altar, as pessoas consagradas e os agentes pastorais,
onde se constroem as famílias e
as comunidades.
A conversão pastoral requer
que as comunidades eclesiais
sejam comunidades de discípulos missionários ao redor de Jesus Cristo, Mestre e Pastor. Dali
nasce a atitude de abertura, de
diálogo e de disponibilidade
para promover a co-responsabilidade e participação efetiva de
todos os fiéis na vida das comunidades cristãs. Hoje, mais do
que nunca, o testemunho de
comunhão eclesial e de santidade são uma urgência pastoral. A
programação pastoral há de se
inspirar no mandamento novo
do amor (DAp, 368).
Vale a pena lembrar: a conversão pastoral afeta radicalmente a pessoa, as comunidades, estruturas e formas de trabalho pastoral. É preciso não ter
medo da mudança: quem tem
medo das mudanças demonstra
falta de fé no Senhor da história.
O Povo de Deus precisa de
presbíteros-discípulos: que tenham uma profunda experiência de Deus, configurados com
o coração do Bom Pastor, dóceis
às orientações do Espírito, que
se nutram da Palavra de Deus,
da Eucaristia e da oração; de
presbíteros-missionários: movidos pela caridade pastoral, que
os leve a cuidar do rebanho a
eles confiados e a procurar aos
mais distanciados pregando a
Palavra de Deus, sempre em
profunda comunhão com seu
bispo, os presbíteros, diáconos,
religiosos, religiosas e leigos; de
presbíteros-servos da vida: que
estejam atentos às necessidades
dos mais pobres, comprometidos na defesa dos direitos dos
mais fracos e promotores da
cultura da solidariedade; de
presbíteros cheios de misericórdia, disponíveis para administrar o sacramento da reconciliação (cf. DAp, 99)”.

Arquivo Pessoal

Em uma época em que jogar futebol era descobrir a vocação para serem igual a Pelé, Tostão e Henrique Frade.
Palmeirinha, time de futebol
lá da região do bairro Água Vermelha, em pé: Jacaré, Sr. Nelson, Paulo, Resevaldo, Loguinha, Dedê, Zé Encrever, Aparecido e Zé Decide. Agachados:
Roberto, Nenén, Dida, Nenê, Jenésio, Zé Maria e Tico.
Palmeirinha Futebol Clube
disputou campeonato em 1969.
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ta, por isso receba da coluna esta
simples mas, sincera homenagem.

Silmar Brasil

Cheiro especial
Cheiros especiais à uma mulher que é simplesmente tudo de
bom. Simpática, agradável, alegre e uma profissional na arte de
decoração de festas, só elogios.

Jaqueline Gonçalves proprietária
da Floricultura Sempre Viva, comemorou sua nova data (03/07)
entre abraços mil e beijos, pois é
uma pessoa das mais queridas,
principalmente por este colunis-

Mais uma etapa importante e
com muito sucesso em sua vida,
parabéns ao querido amigo Silmar Resende Brasil, pela formatura em Direito pela Unifor/MG,
cujas solenidades ocorreram este
fim de semana. É uma pessoa tão
abençoada que mal acabou de se
formar e já passou nas provas da
O.A.B. Competência e inteligência acima de tudo. Parabéns e
sucesso em mais esta conquista.

Marcos Pereira
Mais um amigo querido que
recebe da coluna os parabéns e
votos de uma nova etapa de sua
vida cheia de sucessos, Marcos
Pereira dos Santos, que também
concluiu com brilhantismo seu
curso de Engenharia de Produção também pelo Unifor/MG. Felicidades.

Country Clube de Formiga, no dia
24/07. O salão de festas receberá uma decoração em estilo de
boate e que vai deixar os jovens
bem a vontade. Olhem, vai ser
uma super noite, pois todas as
atrações são excelentes. Iremos
todos, e para os não sócios convites na secretaria daquele bonito clube. Tudo de bom.

Talento country

Minuto de sabedoria

Uma noite que promete vai
ser a apresentação das bandas
formiguenses: Só na Maciota, Los
Andes, Highway, Monstro e Banda e Dj Telão, no salão nobre do

“Não tenho um caminho
novo. O que eu tenho de novo é
um jeito de caminhar.”
Um cheirinho pra vocês...
Itamar da Silva
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Fotos em stúdios, books e
casamentos, filmagens de
eventos e clips

O mais novo formando em Direito,
Silmar Resende Brasil

Marcos Pereira dos Santos, formando
em Engenharia de Produção

Elizete A. Pereira, também formanda em Direito

Camila e Paulo Praça, um casal super bonito

Parabéns à bonita Carla Ferreira, pela conclusão
do curso de Fisioterapia, pelo unifor/MG

Outro casal que também encanta, Túlio e Alcione
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CINEMA

O Enigma do Príncipe
Com informações das agências Graffo e Reuters

O novo filme do bruxo Harry
Potter estreou na última quartafeira, 15 de julho, dois dias antes
da data inicialmente marcada em
países como EUA, Nova Zelândia,
França, entre outros da Europa.
Os cinco filmes lançados até agora já geraram US$ 4,5 bilhões em
vendas de ingressos. Os sete livros lançados venderam mais de
400 milhões de cópias,
Segundo a Warner Bros, a
mudança visou antecipar a estreia num período competitivo
das bilheterias norte-americanas, ou seja, no verão. Em “Enigma do Príncipe”, o sexto filme da
franquia, Harry (Daniel
Radcliffe) e seus amigos Rony
(Rupert Grint) e Hermione
(Emma Watson) estão em seu
penúltimo ano na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. E,
embora já sejam heróis acostumados a enfrentar o perigo, eles
se descobrem um tanto quanto
despreparados para encarar as
reviravoltas de suas recém-descobertas vidas amorosas.
No último filme, também dirigido por David Yates, a história
se concentrava praticamente em
Harry e em sua luta contra Voldemort. Agora, a ação dá uma
longa pausa para voltar a mostrar
a vida em Hogwarts. Até o esporte favorito de Harry, o quadribol,
que sequer apareceu em “A ordem da fênix”, recupera seu espaço.
E o menino mago britânico
Harry Potter voltou a operar sua
magia nas bilheterias: o sexto filme da série altamente popular
arrecadou o valor recorde de
22,2 milhões de dólares nas sessões da meia-noite da quarta-feira nos Estados Unidos.
“Harry Potter e o Enigma do
Príncipe”, da Warner Bros., bateu
o recorde anterior de sessões de

meia-noite de quarta-feira —
18,5 milhões de dólares vendidos
em ingressos no ano passado por
“Batman - O Cavaleiro das Trevas”, disse o presidente da
Hollywood.com Box Office, Paul
Dergarabedian.
Para Dergarabedian, a estreia
“representa um valor enorme e
possivelmente recorde em termos de bilheteria de um só dia,
além de ser a melhor bilheteria
de primeiro em cinco dias” de
qualquer filme até hoje.
O recorde de bilheteria de
um só dia nos EUA pertence a
“Cavaleiro das Trevas”, que estreou numa quarta-feira no verão
americano passado vendendo
67,1 milhões de dólares em ingressos e acabou faturando 203,7
milhões em seus primeiros cinco dias em cartaz. O filme vendeu
1 bilhão de dólares em todo o
mundo enquanto esteve nos cinemas.
Os cinco filmes anteriores
sobre as aventuras de Harry Potter e seus amigos na escola Hogwarts, baseados nos livros infanto-juvenis best-sellers da autora
J.K. Rowling, já renderam 4,5 bilhões de dólares em ingressos em
todo o mundo desde o primeiro
filme, lançado em 2001.
Nas últimas semanas, porém, a imprensa especulou que
a base de fãs dos filmes, formada por adolescentes e pré-adolescentes, pode já estar velha demais para os filmes e que outras
franquias, como a popular série
“Crepúsculo”, podem roubar um
pouco do público de Harry Potter.
Mas “Enigma do Príncipe”
está chegando aos cinemas dois
anos após o filme mais recente
da série, “Harry Potter e a Ordem
da Fênix”, levando os analistas de
bilheterias a pensar que pode
haver muita demanda insatisfei-

ta pelo filme.
“Ordem da Fênix” também
estreou numa quarta-feira e arrecadou 140 milhões de dólares
em seus primeiros cinco dias em
cartaz, acumulando um total global de 938 milhões de dólares em
ingressos vendidos
Outro grande marco da nova
produção foi a “bênção” do Vaticano. O jornal local publicou
uma crítica favorável do filme
mais recente da série, depois de
ter desaprovado o personagem
principal no passado.
A resenha publicada diz que
o novo filme “atinge o equilíbrio
correto”, graças a “uma divisão
clara entre aqueles que trabalham pelo bem e os que fazem o
mal”.
O Osservatore Romano disse
que “Enigma do Príncipe” é “o
melhor filme da série”, apesar de
faltar aos livros “uma referência
ao transcendente”.
Apenas no ano passado, um
artigo publicado no jornal afirmou que Harry Potter é “um
modelo errado de herói”.
O Papa Bento 16 não é fã de
Harry Potter. Em 2003, dois anos
depois de tornar-se papa, o então
cardeal Joseph Ratzinger escreveu em uma carta a mulheres
alemãs que os livros de Harry
Potter contêm “seduções sutis”
capazes de corromper os jovens
cristãos.
No início do ano, o Papa provocou ultraje na Igreja austríaca
quanto quis promover um padre
que tinha declarado que as histórias sobre Harry Potter cheiravam a “satanismo” e que o furacão Katrina tinha sido o castigo
imposto por Deus pelos pecados
cometidos em Nova Orleans.
Depois de protestos de líderes da Igreja austríaca, o Papa foi
obrigado a cancelar a promoção
do padre.
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CAMPEONATO BRASILEIRO

Quem será a próxima vítima?
Já é de praxe no Campeonato Brasileiro. Os resultados
ruins aparecem e a corda cede
para o lado dos treinadores.
Até a décima rodada da competição, nove clubes já trocaram seus comandantes durante o torneio, sendo que o Náutico já mudou de técnico duas
vezes.
Nomes consagrados como
Nelsinho Baptista (ex-Sport),
Carlos Alberto Parreira (exFluminense), Vanderlei Luxemburgo (ex-Palmeiras) e
Muricy Ramalho (ex-São Paulo) não resistiram às derrotas
de seus clubes. Já Geninho,
campeão brasileiro em 2001
pelo Atlético-PR, não conseguiu obter o mesmo sucesso e
deixou o clube após cinco rodadas. Apesar disso, suas férias forçadas terminaram na última segunda-feira (13),
quando foi anunciado como
novo treinador do Náutico, no
lugar de Márcio Bittencourt.
Outro que não resistiu à
pressão da torcida foi o ex-técnico santista, Vagner Mancini,
que deixou o cargo após a derrota de 6 a 2, frente ao VitóriaBA, em Salvador.
Apesar de ser comum a
dança dos técnicos, as mudanças aconteceram sem que
houvesse demissão dos comandantes. Waldemar Lemos
trocou o Náutico pelo AtléticoPR por vontade própria. Márcio Bittencourt assumiu em
seu lugar. Marcelo Rospide
deixou o cargo que ocupava interinamente no Grêmio para a
chegada de Paulo Autuori.
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Formiguenses
disputam segunda
fase do Jimi na
próxima semana
Os atletas de Formiga disputarão a segunda fase do Minas
Olímpica Jimi (Jogos do Interior
de Minas), na próxima semana,
entre os dias 21 e 26, em Itabira.
As modalidade são: futsal masculino e feminino, basquete masculino e vôlei masculino.
No mês passado, durante o
congresso técnico do Minas
Olímpica Jimi, ocorrido na Câmara Municipal de Itabira, foram
sorteadas as chaves dos times

formiguenses. O futsal feminino
de Formiga está na chave B juntamente com Betim e Santa Luzia. O basquete masculino enfrentará João Monlevade e Conselheiro Lafaiete na fase classificatória. O futsal masculino está na
chave de Congonhas, Sabará e
João Monlevade. Já o vôlei masculino enfrentará Sabará e Esmeraldas. A primeira fase do Jimi foi
disputada em Formiga em meados de abril.

COPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Quartas de final
ocorrem no
próximo domingo
No próximo domingo (19)
oito equipes disputarão as quartas de final da III Copa Comércio e Indústria – Troféu Sicoob
Centro-Oeste. São elas: Consórcio Fiat, Tião Calçados, Mar &
Cia, Casa 2000, Santo Gás, Cal
Oeste, Frazcal e Panificadora
Rei do Pão. Os jogos terão início às 8h, na Planeta Gol.
Confira os jogos do próximo
domingo:
8h - Consórcio Fiat x Tião Calçados

9h - Mar e Cia x Casa 2000
10h - Santo Gás x Cal Oeste
11h - Frazcal x Rei do Pão
A III Copa Comércio e Indústria está sendo promovida
pela ACIF e CDL, com patrocínio da Unimed e Sicoob CentroOeste e apoio do Unifor e Planeta Gol.
No último final de semana,
foram disputados 11 jogos,
duas empresas perderam por
W.O. e foram desclassificadas do
campeonato.

Confira os resultado da última rodada

Obras do novo vestiário do Vila
terão início na próxima semana
Divulgação/Vila

Vereadores do PMDB e diretores do Vila
receberam a visita dos deputados Antônio Andrade
(federal) e Fábio Avelar (estadual)

A construção do novo vestiário do Estádio João Francisco de
Paula, o campo do Vila, terá início na semana que vem. A obra
será possível graças a uma verba
de R$70 mil repassada pelo governo estadual.
Na semana passada, a direção do Vila convidou o deputado
estadual Fábio Avelar/PSC, o deputado federal Antônio Andrade/
PMDB e os vereadores formiguenses para uma cerimônia
simbólica, marcando o início das
obras.
O presidente do Vila, João
Batista Barbosa (João Bolinha),

agradeceu, em nome de todos os
vilenses, aqueles que têm ajudado à equipe e incentivado os trabalhos. Além disso, destacou o
apoio dos vereadores peemedebistas Mauro César, Moacir Ribeiro e Rosimeire Mendonça e dos
deputados que sempre atendem
ao Vila Esporte Clube.
Segundo a assessoria de comunicação do Vila, os R$70 mil já
foram entregues e estão depositados na conta do time. É importante lembrar que o dinheiro será
gasto obedecendo ao Manual de
Convênios - execução e prestação
de contas - de entidades.

Sábado (11)
Multimarcas 1x0 Afam
Santo Gás 4x3 Panificadora Rei do Pão
Bazar Guri 4x7 Hiper Sacolão
Frazcal 1x0 Carvel (W.O.).
Domingo (12)
Retífica Minas 3x8 Cal Oeste
Grupo Ecep 3x3 Consórcio Fiat
Tião Calçados 8x4 Casa Américo
Tecno 2000 2x3 Mar & Cia
Multimarcas 0x5 Casa 2000
Santo Gás 8x6 Hiper Sacolão
Bazar Guri 0x1 Panificadora Rei do Pão (W.O.)
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