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Prefeitura de Pains abre
três editais para concursos
públicos

A Prefeitura de Pains divulgou os editais para três concursos públicos, que
serão realizados no dia 22 de novembro.
Serão 181 vagas, os salários variam de R$
480, a R$ 6 mil.
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Sest/Senat promove
evento no Dia do
Motorista

O Sest/Senat de Formiga realizará neste
sábado (25) o evento “Transporte e Cidadania”, para comemorar o Dia do Motorista e
de São Cristóvão. As atividades ocorrerão na
sede do serviço, na rodovia MG-050.
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Coral Filhos de Deus
participará de programa
na Canção Nova

O coral formiguense Filhos de Deus
irá à Canção Nova para a gravação do programa Bem da Hora e fará uma excursão
na próxima semana, dias 29 e 30.
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Córrego Fundo é
destaque estadual e
nacional
Córrego Fundo ocupa o 9o lugar entre
os 853 municípios mineiros no Índice de
Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão (IRFS). Os dados são referentes ao ano
de 2007. No ranking nacional, a cidade ficou em 34o lugar.
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CPI da Saúde: continua o embate
entre Executivo e Legislativo
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Ministério Público proíbe
queima de madeira tratada
com creosoto e CCA por
fornos de Formiga e
Córrego Fundo
O Ministério Público, por
meio da Promotoria de Justiça,
resolveu acabar com a possibilidade da queima de madeira
tratada com creosoto e CCA nos
municípios de Formiga e Córrego Fundo. Tal decisão baseou-se
em anúncio publicado em jor-

nal de circulação local, onde se
ofertava madeira tratada com
creosoto e CCA para queima em
fornos de cal que trabalham em
temperaturas entre 800 e 900
graus.

Saiba mais à pág. 03

3ª etapa do Campeonato
Sul Mineiro ocorre no
próximo fim de semana

Os vereadores Dr. Reginaldo, Cid Corrêa, Edmar Ferreira, Cabo Cunha e Mazinho participaram de coletiva
com a imprensa para esclarecer sobre a CPI da Saúde

A confirmação do prefeito Aluísio Veloso/PT de que não aceita ingerência de forças externas em sua administração e que não demitirá a secretária de Saúde, Luiza Flora, repercutiu como verdadeira
bomba na sede do Legislativo. Depois do anúncio, o presidente daquele poder afirmou que voltou atrás na decisão de esperar 30 dias prazo dado ao Executivo para encontrar uma saída para o impasse
criado - e solucionar os problemas que alguns vereadores afirmam
existir naquela pasta.
Reginaldo Henrique dos Santos (Dr. Reginaldo/PCdoB) voltou a
garantir que irá instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI da Saúde) assim que terminar o recesso parlamentar, no dia 3
de agosto e convocou ontem (23) uma coletiva com a imprensa, para
reafirmar sua decisão. O assunto virou embate entre o Executivo e o
Legislativo e um “disse não disse”.
Ao que transparece, a história vem de longe, tendo tornado pública quando a secretária exigiu que os médicos que prestam serviço
ao município cumprissem o edital de concurso, porta de entrada deles
no serviço público. Também o não cumprimento de metas estabelecidas pela secretaria com relação ao atendimento dos médicos, nos
chamados PSFs, causado pelo não cumprimento do horário estabelecido, foi lenha na fogueira que se formou.
Lideranças surgiram, houve ameaças de rompimento e, depois
de muito blá-blá-blá, as partes chegaram a um consenso. Durante
poucos dias a paz reinou e chegou-se até a tecer entre elas o embrião
de um grande “Pacto em Favor da Saúde Pública”.
Porém, de repente, ressurgiu a pendenga. Desta feita, em nome
de um provável descumprimento do município com relação a obri-

gações assumidas para com a Santa Casa.
A administração municipal garante que nada deve à Santa Casa
com relação aos compromissos relativos ao exercício de 2009.
Há sim um débito referente ao ano anterior, de pouco mais de R$
10 mil, relativos a um excedente de atendimentos em procedimentos
eletivos, o qual a administração irá quitar tão logo a Câmara autorize,
já que a quantia extrapola o valor firmado e empenhado anteriormente.
Enquanto isso, a população fica sem entender as verdadeiras razões que motivaram a exigência de queda da secretária. Para muitos,
Dr. Reginaldo, na condição de membro do Corpo Clínico da Santa Casa
e de líder da classe médica, enquanto presidente da Associação Médica, e da própria Câmara, estaria “abusando do poder” em causa
própria. Para outros, ele está com a razão e a CPI será benéfica, pois
trará a público os “fantasmas” que em administrações passadas assombraram o sistema de saúde em Formiga e que geraram, inclusive, uma intervenção na administração daquela entidade (Santa Casa).
“Que venha a CPI”, disse o prefeito em reunião havida com o secretariado. “Nós nada temos a temer e se a CPI vier acrescentar
algo que melhore o atendimento de saúde ao nosso povo, é isto que
queremos e tenho a certeza de que a secretária, que é da minha
confiança, com muito prazer e rigor, continuará à frente da pasta,
fazendo exatamente o que faz hoje, ou seja, tentando de todas as
formas, atender o povo dentro das condições disponibilizadas pelo
município e pelos governos estadual e federal”.

Veja mais à pág. 03

Confira à pág. 07
Neste final de semana (24 a
26 de julho), ocorrerá a 3ª Etapa do Campeonato Sul Mineiro
de Parapente. O evento será na

rampa do Cruzeiro, na cidade
de Pimenta, e está sendo organizado pelo Clube Gaviões da
Serra.

Iniciada a limpeza
no rio Mata Cavalo

Leia à pág. 11
A limpeza no rio Mata Cavalo teve início nesta terçafeira (21). O trabalho conta
com 12 operários que trabalham em uma máquina esca-

vadeira, uma retroescavadeira, além de alguns caminhões. O prazo para a finalização do serviço é de 60
dias.
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EDITORIAL

Ser ou não ser, eis a questão!
normas que têm, em muitos casos, muito mais força do que algumas leis em vigor.
E é assim que nossos direitos,
por mais básicos que sejam, mesmo previstos na chamada Carta
Magna, têm sido ao longo dos
tempos atropelados e ignorados.
Some-se a tudo isso atuação
do Ministério Público, que não
raras às vezes se equivoca ao fazer valer sua linha de pensamento, obtida pela interpretação
“muito pessoal” do contido em
certas leis.
Esta semana, meio atônitos,
assistimos ao presidente Lula, durante a posse do novo Procurador
da República, “decretar” ou “recomendar”, se assim preferirem,
que denúncias contra políticos –
já que todos eles têm um grande
currículo de bons serviços prestados – não prosperem nas esferas
que deveriam apurá-las. Ou seja,
está tacitamente decretada a anistia a toda aquela corja que das formas mais vis afana este país há
décadas, em especial os que estão

A democracia brasileira se
funda supostamente no tripé
composto pelos três poderes
constituídos, a saber: Executivo,
Legislativo e Judiciário, estes vigiados de perto pelo chamado
quarto poder, antes representado pela imprensa e, hoje, estendido ao braço ocupado pelas
ONGs, OCIPs e outros penduricalhos como sindicatos, associações, clubes, partidos políticos,
etc, que, vez por outra, também
dão seus “pitacos” na gerência
da coisa pública e facilitam a
vida da turma do “bloco do eu
só”, como ocorre no loteamento de cargos do Congresso, vide
caso do clã dos Sarneys.
A zorra é tal que, a bem da
verdade, apesar dos poderes se
dizerem independentes e harmônicos, o que hoje se vê nas
esferas estadual e federal é o
Judiciário muitas vezes legislando, o Legislativo avocando
para si o direito de julgar e o
Executivo emitindo milhares de
Medidas Provisórias ou ditando

na ativa. É o cúmulo, mas, infelizmente, é verdade!
Enquanto isto, na esfera municipal, aqui na nossa Formiga, a
julgar por declarações divulgadas
pela imprensa ( rádio, TV e jornais), uma servidora pública que
exerce cargo de confiança exclusiva do chefe do poder Executivo ,
tem sua cabeça pedida por alguns
membros do Legislativo, sob ameaça de abertura de uma CPI.
Ora, CPI é um instrumento
legal e sabidamente é arma do
Legislativo, assim como obstrução e outras artimanhas que, via
de regra, quando posta em prática, desembocam em negociações de ambos os lados (Executivo e Legislativo). Concordamos
que a esses métodos se deva recorrer toda vez que o interesse
público assim o exigir. Mas não
podemos nunca nos esquecer
que a premissa principal é a
defesa dos interesses públicos,
nunca os de uma categoria profissional ou os de determinada
entidade, igreja ou seita a que se

pertença.
A política de saúde em vigor no país é sim caótica e
complicada. Exige malabarismos dos municípios que, no
afã de atenderem aos seus
munícipes, se tornam presas
do que a imprensa sabiamente chama de ambulancioterapia. É ela uma das principais
molas propulsoras da prática
do clientelismo, e este, se bem
explorado, é a melhor forma
de se garantir votos no futuro.
Pode-se até perder o voto do
paciente que, muitas vezes, sai
de ambulância ou em veículos
particulares e costuma voltar no
rabecão, mas, perdido um voto,
se ganha muitos outros dos familiares eternamente gratos aos
que os atenderam num momento tão crítico!
Isso é o lado “podre” da política que, muitas vezes, fica debaixo do tapete. Isto sim, é motivo
para a abertura de CPI. Que ela
venha e acabe com essa mazela,
não só aqui, mas em todo o país.

O PALAVRÃO NA POLÍTICA E A
VERBORRAGIA INÚTIL
os políticos quando líder sindical.
Todavia, é defeso ao homem
público destram-belhar-se. Suas
funções não permitem deslizes
des-sa natureza, isso para o político normal, quanto mais para
alguém que ocupa a suprema cadeira presidencial e nela gostaria
de sentar-se para sempre. Parece ter virado moda. Um insulto
à boa educação do respeitável
público, infelizmente acolhido
pela grande imprensa ao dar
imerecido destaque à manifestação de incivilidade. Collor e Ferenando Henrique não foram diferentes. Ambos deixaram consignadas frases de extremo mau
gosto. Nos Estados Unidos e outros países civilizados os homens
de Estado se acautelam mais.
Quando o presidente Truman
chamou, há anos, publicamente, o famoso jornalista Drew Pearson de son of a bitch (f.d.p),
palavrão saído do impulso provocado pelo brio ofendido ante o
ataque injusto, a opinião pública
norte-americana reagiu duramente à escorregadela presidencial. No imaginário popular consolidam-se imagens dos homens

MURILO BADARÓ
PRESIDENTE DA ACADEMIA MINEIRA
DE LETRAS

É bem possível, por estarem
acostumadas a ou-vir diariamente pelo rádio e televisão apreciável volume de palavras chulas e
até mesmo palavrões, não fiquem chocadas as pessoas do
povo com o pala-vreado pobre e
degradante usado pelos políticos,
obrigados por força da função a
não se descomedirem. Pelo menos é este o entendimento da
maioria da população. Ao contrário, devem forne-cer exemplos de
moderação e prudência. A infeliz
entrevista dada à televisão pelo
presidente Lula, apelidando os
senadores de “pizzaiolos”, chegou a extremos de grosseria para
com os ouvintes e não menor
desatenção para com seus companheiros de partido, que lhe dão
apoio irrestrito e incondicional
no Senado e for a dele. Poder-seá dizer, como justificativa, estar o
presidente dominado por grande
indignação face aos discursos de
alguns poucos oposicionistas,
muito aquém das verrinas que o
atual presidente espalhou contra
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Assinaturas
Formiga
Outras cidades
Outros países

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

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

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

públicos próximas dos mitos e
até das divindades. Suas palavras,
gestos, inflexões são observados
e, não raro, imitados. Até a maneira de vestir serve de modelo a
homens e mu-lheres. Do ponto
de vista da psicologia social,
tra-ta-se de natural mecanismo
de compensação bus-cado pelas
pessoas diante da insegurança
em que vivem ou face à situação
de instabilidade provoca-da pela
agitação da vida moderna. Os
homens de Estado funcionam
como espécie de âncoras
psico-lógicas para a grande maioria da população. Daí o inevitável choque provocado quando se
desmandam, perdem a compostura ou a gravidade. É o que
acontece com Lula na infeliz
entrevista, reincindente contumaz em várias oportunidades,
de resto, com todos que detêm
parcela de poder ou
respon-sabilidade na vida pública e não se resguardam convenientemente. Lembro-me bem de
que houve três homens na política mineira, vítimas da mais injusta, brutal e insidiosa campanha difamatória. Foram Jusceli-

no, Israel e Bias Fortes. Em meio
à borrasca que os atingia, jamais
se ouviu deles qualquer palavra
menos no-bre. A tudo suportaram resignadamente pela plena
certeza de que a verdade prevaleceria com o correr do tempo.
Ficou um exemplo a ser seguindo pelos políticos de hoje, lamentavelmente pouco ou quase
nunca observado pelo atual presidente e pelos politicos em geral, sendo o atual titular do Palácio do Planalto especialista
em frases inconvenientes e alguma palavas vazias e destituídas
de sentido. Dizem que fala aquilo que o povo entende. Ledo engano. A maioria do povo tem
apreço pelo palavreado simples
e colorido de nobreza, cabendo
o uso imoderado do palavrão e
dos termos chulos tão somente
aos desprovidos do mínimo de
educação. Nunca dantes na história do pais a política desceu a
níveis tão baixos. O mais grave
são os exemplos de corrupção e
uso imoderado da linguagem
partem das elites políticas. Com
o povo somente se aprende patriotismo e bem servir à pátria.
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OPINIÃO

COISA PRA PENSAR
ADILSON LUIZ GONÇALVES
MESTRE EM EDUCAÇÃO, ESCRITOR,
ENGENHEIRO, PROFESSOR
UNIVERSITÁRIO E COMPOSITOR

Tem gente que vive do crime e se dá bem.
Pouco lhe importa sua grana de onde vem.
Pode ser rico, mas não importa o que ele pensa:
Ele não cura e ainda faz parte da doença.
É coisa pra pensar...
É coisa pra pensar...
Você aprende: Todos são filhos de Deus!
Mas, tem quem diga: Não! Filhos só são os meus!
Prega discórdia, medo e ilude o tempo inteiro;
promete o paraíso em troca de dinheiro.
É coisa pra pensar...
É coisa pra pensar...
Tem gente que faz da política uma opção
pra enriquecer nas teias da corrupção.
Pouco lhe importa se o circo incendeia,
Em vez de imunidade, merece cadeia!
É coisa pra pensar...
Tem gente de boa conversa e aparência,
que usa disso pra iludir a adolescência.
Te mostra o vício e diz que é bom, não há perigo.
Cigarro, droga... E ainda diz que é teu amigo!
É coisa pra pensar...
Tem gente que se diz da elite social;
fala que é nobre, de estirpe tradicional.
Pensam que um sobrenome os torna perfeitos,
mas isso é só mais um de seus muitos defeitos.
É coisa pra pensar...
Tem gente que dita a tendência do momento:
a grife, o carro, o som e até comportamento.
E tudo, logo, vira febre mundial.
Dizem que é moda: ou você segue ou não é normal.
É coisa pra pensar...
Mas, pra que você pensar?
Isso não é importante,
pra aqueles que preferem
você ignorante,
mais fácil de enganar.
É coisa pra pensar...
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RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Mais um suplente
A senadora Patrícia Sabóia (PDT-CE) está em tratamento das cordas vocais. Flávio Torres, do mesmo partido, assume em pleno recesso.
Tucano ‘bica’ campanha com baião
Depois de um improvável dueto há dias com cantor Dominguinhos,
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o governador de São Paulo, José Serra, visita dia 2 de agosto em Exu
(PE) o Parque Asa Branca, museu na fazenda onde nasceu Luiz Gonzaga, “o rei do baião”. Terá a visibilidade que o governador de Pernambuco Eduardo Campos (PSB) desprezou: nunca foi ao museu, sustentado pelos fãs, e sequer falou nos 20 anos da morte de Gonzagão.
Sem fezinha
O Ministério Público do Ceará ingressará com ação para impedir a
jogatina do prefeito petista Manoel Santana na terra de Padre Cícero.

Ministério Público proíbe queima de madeira tratada com
creosoto e CCA por fornos de Formiga e Córrego Fundo
GLAUDSON RODRIGUES

O Ministério Público, por
meio da Promotoria de Justiça,
resolveu acabar com a possibilidade da queima de madeira tratada com creosoto e CCA nos municípios de Formiga e Córrego
Fundo. Tal decisão baseou-se em
anúncio publicado em jornal de
circulação local, onde se ofertava madeira tratada com creosoto e CCA para queima em fornos
de cal que trabalham em temperaturas entre 800 e 900 graus.
Em sua decisão, a promotora de Justiça da Comarca de Formiga, Luciana Imaculada de Paula, baseou-se na Deliberação Normativa do Conselho Estadual de
Política Ambiental (Copam) nº
26/1998 em seu artigo 4º, que
proíbe o co-processamento de resíduos radioativos, farmacêuticos, hospitalares, PVC, PCB´s

(bifenil policlorados e similares),
explosivos e pesticidas. Neste último caso é que entra o creosoto
e o CCA, que são considerados
pesticidas extremamente tóxicas.
A mesma deliberação (26/
1998) permite a queima de tais
resíduos somente em fornos de
clinquer de fábricas de cimento,
mediante a obtenção das licenças prévias, de instalação e de
operação junto ao Copam. E esta
queima só é permitida devido às
condições específicas operacionais dos fornos de cliquerização
que trabalham com temperaturas superiores a 1200º C e com
longo tempo de residência dos
gases tóxicos e alta turbulência,
fatores fundamentais para a oxidação térmica dos resíduos.
Como nos fornos de cal a temperatura é entre 800 e 900ºC, a
temperatura não garante a oxidação térmica dos resíduos in-

dustriais perigosos, sendo, portanto, vedada pela legislação estadual sua queima em fornos de
cal.
Existe ainda a Lei 6938/81, a
qual considera que a queima de
creosoto e CCA em fornos de produção de cal poderá causar poluição ambiental e que, direta ou
indiretamente, pode causar degradação ambiental, prejudicar a
saúde, a segurança e o bem estar da população ou que afete as
condições estéticas ou sanitárias
e lance matérias ou energia em
desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Essa mesma lei define como poluidor a
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por
atividade causadora de degradação ambiental.
Os infratores, pessoas físicas
ou jurídicas, estarão sujeitos às

Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Comarca de Formiga
RECOMENDAÇÃO 01/2009
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por meio da Promotora de Justiça signatária, no uso das atribuições legais, com fundamento no artigo 26, inciso VII, da Lei 8.625/93,
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e visando à efetividade do que dispõem os artigos 170, incisos II e VI, 225, § 1º, inciso V, e § 3° todos da Constituição Federal, Deliberação Normativa Copam nº
26/1998, Lei nº 6.938/1981, artigos 54, 60 e 68 da Lei n°. 9.605/1998, vem expedir RECOMENDAÇÃO,
pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.
I – Objeto da recomendação:
Cuida a presente recomendação da impossibilidade de queima de madeira tratada com creosoto e
CCA em fornos de cal instalados nos municípios que compõem a Comarca de Formiga.
II – Fatos e fundamentos jurídicos:
Considerando que vem sendo publicado em jornal de circulação local material publicitário que oferta
madeira tratada com creosoto ou CCA para fornos de cal que trabalhem com temperatura de 800 a 900
graus;
Considerando que o creosoto e CCA são pesticidas extremamente tóxicos;
Considerando que o art. 4º da Deliberação Normativa Copam nº 26/1998 proíbe o co-processamento
de resíduos radioativos, farmacêuticos, hospitalares, PVC, PCB’s (bifenil policlorados e
similares), pesticidas e explosivos;
Considerando que a mesma Deliberação Normativa Copam nº 26/1998 permite o co-processamento
de resíduos somente em fornos de clínquer de fábricas de cimento, condicionando-o, todavia, à obtenção prévia das Licenças prévia, de instalação e de operação perante o Conselho de Política Ambiental
do Estado de Minas Gerais – Copam;
Considerando que o co-processamento, ou seja, a produção de clínquer Portland concomitante
à queima de resíduos industriais, é permitida pela legislação mineira devido às condições específicas
operacionais dos fornos de cliquerização, tais como a temperatura igual a superior a 1.200°C, longo tempo
de residência dos gases e alta turbulência, fundamentais para garantir a oxidação térmica dos resíduos;
Considerando que a temperatura de operação dos fornos de cal, entre 800 e 900°C não garante a
oxidação térmica de resíduos industriais perigosos, sendo vedada pela legislação específica em vigor no
Estado de Minas Gerais;
Considerando que a norma ABNT/NBR 10.004 define resíduos perigosos como aqueles que, em
função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, toxicidade, reatividade e patogenicidade podem apresentar riscos ou problemas crônicos à saúde humana, contribuindo para um aumento
da mortalidade ou da incidência de doenças, ou apresentar efeitos adversos ao meio ambiente, quando
manuseados e dispostos de forma inadequada;
Considerando que a queima de madeira tratada com creosoto ou CCA, reconhecidos pesticidas,
em fornos de produção de cal poderá causar poluição ambiental, assim definida na Lei nº 6.938/1981
como a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as

sanções penais, que variam de
um a quatro anos de detenção
(art. 54 da lei 9605/98), caso a
queima desses materiais resulte
em danos à saúde humana, morte de animais ou destruição da
flora, além de serem obrigados a
repararem os danos causados.
Na mesma lei, em seu artigo 60,
prevê que o funcionamento em
qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras
ou serviços potencialmente poluidores sem licença ou autorização dos órgãos ambientais ou
contrárias às normas ambientais
legais e regulamentos pertinentes é crime ambiental e a pena de
detenção varia de um a seis meses, multa ou ambas as penas cumulativamente.
Mediante tal decisão, o Ministério Público recomenda aos responsáveis pela venda e possíveis
compradores de tal madeira que

Cópia do anúncio veiculado em um jornal de
circulação local

suspendam tal atividade, sendo
que a desconsideração da deliberação poderá acarretar na adoção
das medidas cíveis e criminais
cabíveis.
Na mesma deliberação, a
promotora Luciana Imaculada de
Paula determina para fiscalização

os prefeitos e os presidentes das
Câmaras Municipais de Formiga
e Córrego Fundo, o comandante
da Polícia Militar do Meio Ambiente e o Superintendente da Superintendência Regional de Meio
Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável de Divinópolis.

condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente ou lancem matérias ou energia em desacordo com
os padrões ambientais estabelecidos;
Considerando que a mesma Lei de Política Nacional de Meio Ambiente define como poluidor, a pessoa
física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
Considerando que o art. 225, § 3º da Constituição da República dispõe que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados;
Considerando que o art. 54 da Lei nº. 9.605/1998 apena com reclusão de um a quatro anos a conduta consistente em causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora;
Considerando que, sem embargo da previsão de crime de poluição ambiental, a Lei n°. 9.605/1998,
em seu artigo 60 prevê que fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos,
obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, é crime ambiental a que se
comina pena de detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.
III – Recomendação:
Por todo o exposto, considerando a impossibilidade técnica e legal da queima de madeira tratada
com creosoto e CCA em fornos de cal atualmente em operação na Comarca de Formiga, o Ministério
Público RECOMENDA aos responsáveis pelas empresas de fabricação de cal atualmente instaladas nesta
Comarca que se abstenham terminantemente de co-processar os materiais descritos no art. 4º da Deliberação Normativa Copam nº 26/1998, especialmente pesticidas, dentre os quais se incluem as madeiras tratadas com creosoto ou CCA.
Adverte o Ministério Público que a desconsideração dos termos da presente poderá acarretar a adoção de medidas cíveis e criminais em face dos recalcitrantes.
Para fiscalização do cumprimento dos termos desta recomendação, determina o envio de cópia da
presente aos ilustres agentes públicos a seguir nomeados: a) Prefeitos Municipais de Formiga e Córrego
Fundo b) Presidentes das Câmaras Legislativas dos Municípios de Formiga e Córrego Fundo; c) Comandante da Polícia Militar de Meio Ambiente; d) Superintendente da Superintendência Regional de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Divinópolis.
Para ampla divulgação dos termos desta recomendação, determina o encaminhamento da mesma
aos jornais de circulação local, solicitando sua publicação, por tratar-se de matéria de interesse do público em geral.
Cumpra-se.
Formiga, 16 de julho de 2009.
Promotora de Justiça
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CAPITAL FEDERAL
OSWALDO FREIRE
*É DIRETOR DA SDE ASSESSORIA,
DE BRASÍLIA

FÁBRICA DE FERTILIZANTES
O deputado federal Aelton
Freitas (MG) destaca que a Petrobras necessita da instalação
de mais uma fábrica de fertilizantes, que deverá produzir até
1 milhão de toneladas de uréia
por ano, com a geração de 7 mil
empregos diretos. “Em linha
com o interesse governamental
de fomentar a produção doméstica de fertilizantes, esses
investimentos alcançam cerca
de US$ 2 bilhões na construção
da fábrica, a qual deve começar
a operar em 2013”, comenta
Aelton.
COMPARTILHAR INFORMAÇÕES
Coordenador do programa
“O Peixe e a Arte de Pescar”, o
deputado federal Paulo Piau
(MG) apresentou o site do projeto, que é uma rede de cooperação entre a Câmara dos Deputados e outras instituições
com o objetivo de apresentar
ações, discutir propostas e
compartilhar experiências. “A
página
na
internet
(www.opeixeeaartedepescar.gov.br)
irá permitir a coleta de sugestões e o compartilhamento de
informações”, ressalta Piau.
PLANO SAFRA
Segundo o deputado federal
Leonardo Monteiro (MG), o

Plano Safra 2009-2010 da agricultura familiar terá R$ 15 bilhões disponíveis para o crédito.
É o que anunciou o secretárioexecutivo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Daniel
Maia. O montante representa
um crescimento de 525% em relação aos R$ 2,4 bilhões disponibilizados no Plano Safra 20022003.
TRABALHO SOCIAL
O deputado federal Antônio
Roberto (MG) recebeu das mãos
do governador de Minas Gerais,
Aécio Neves, a Medalha da Ordem do Mérito Imperador D.
Pedro II. “Sinto-me muito honrado, pois é o reconhecimento
do trabalho social que venho desempenhando em Minas. E ser
homenageado pelo Corpo de
Bombeiros, uma instituição séria e muito admirada por todos,
torna o momento ainda mais especial”, afirma o parlamentar.
TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o Projeto de Lei
4.164, de 2004, do deputado federal Rafael Guerra (MG), que
obriga os planos de saúde a cobrirem todos os tipos de transplantes que são rotineiramente realizados pelo SUS (transplantes de
rim, córnea, medula óssea, fígado, pulmão, coração, pâncreas e
esclera). Atualmente, os planos só
garantem, de maneira universal,
a cobertura para os transplantes
de rim e córnea, conforme resolução da Agência Nacional de Saú-
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de Suplementar.
ISENÇÃO DE IMPOSTO
Foi aprovado por unanimidade, na Comissão de Agricultura da
Câmara dos Deputados, Projeto de
Lei que concede isenção de Imposto de Importação na aquisição
de máquinas, equipamentos e insumos destinados à agricultura. “A
incidência de impostos sobre os
insumos utilizados na produção
agrícola encarece a atividade e eleva os preços dos alimentos e outros produtos derivados da agricultura”, critica o deputado federal Mário Heringer (MG).
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
Lamentavelmente, ainda é a
realidade: a cada segundo uma
mulher é agredida no Brasil. A
cada ano são mais de 2 milhões de
mulheres vítimas de violência.
“Os números podem ser ainda
maiores, pois grande parte delas
não denuncia a violência por vergonha ou por medo”, certifica
Maria Elvira Sales Ferreira, do
Conselho Nacional da Mulher.
EDUCAÇÃO BÁSICA
O Ministério da Educação
anuncia: os professores da educação básica que ainda não têm licenciatura já podem escolher um
curso e fazer a pré-inscrição na
Plataforma Freire. São mais de
300 mil vagas para o período de
2009 a 2011. Só para o segundo
semestre deste ano são 54 mil
vagas em instituições públicas de
ensino superior federais, estaduais e comunitárias. A Plataforma

Freire concretiza o acesso do
professor à universidade, conforme prevê o Plano Nacional de
Formação de Professores da
Educação Básica. O informe é do
deputado federal Chico D’Angelo
(RJ).
PROPORÇÕES MASSIVAS
Atualmente, o abuso do álcool vem alcançando proporções
massivas, tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento, e está associado a
uma série de conseqüências adversas, das quais o alcoolismo é
apenas uma pequena parte, ainda que seja a de maior relevância
do ponto de vista clínico. “O problema do alcoolismo se transformou, sem dúvida, num dos fenômenos sociais mais generalizados
das últimas décadas”, reflete o
deputado federal Arnaldo Jardim
(SP).
QUEDA NA PRODUÇÃO
A safra nacional de cereais,
leguminosas e oleaginosas deve
somar 135 milhões de toneladas
em 2009, ou seja, 7,5% menor
que a obtida em 2008. É o que
indica a quinta estimativa do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), de maio.
A área a ser colhida, de 47,2 milhões de hectares, apresenta decréscimos em termos absolutos
tanto em relação a 2008 quanto
ao mês anterior (abril), respectivamente de 22.392 hectares e
46.778 hectares. A comparação
é do deputado federal Moacir Micheletto (PR).

PATRIMÔNIO
BRUNO PERON LOUREIRO
BACHAREL EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS PELA UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA

Mudou a noção de patrimônio. Num circuito global
em que imagens, mensagens
e vozes atravessam o mundo
em fração de segundos e
quando se apela cada vez
mais às relações de poder
brando, já não podemos perpetuar a crença em que o que
nosso país tem de patrimônio
se limita a um monumento
ou um edifício histórico que
se expõe diariamente ao sol
enquanto os transeuntes o
contemplam com desdém.
Patrimônio é uma categoria que se tornou mais abrangente – infelizmente tarde e
não por todos os que deveriam lidar com a questão – a
ponto de incluir o intangível
ou o imaterial ao conjunto de
objetos de museu e prédios
que remontam ao período
colonial. Por que ainda há
um anacronismo para propor
formas de proteger e divulgar
os idiomas, os sotaques, as

técnicas, os costumes e os saberes locais?
O que define o patrimônio
é a capacidade de representar
simbolicamente a identidade,
que se promove por alguma
instituição social e se legitima pelo restante da sociedade. Os traços identitários brasileiros têm sido criados oficialmente em função da nossa maneira de ser, o futebol,
o carnaval, as belezas naturais. A identidade nacional
caminha junto com o que se
soma como patrimônio intangível.
O Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) entende que o patrimônio cultural transcende
prédios oficiais, igrejas e palácios para incluir imóveis
particulares, segmentos urbanos e ambientes naturais
de valor paisagístico. Ademais o instituto reconhece a
existência de “patrimônio
imaterial”. A partir daí, constrói-se um ar gumento em
torno da incorporação de novos elementos para o concei-

to.
No Brasil, objetos são
vendidos em lugares turísticos: chaveiros, bonés, camisetas e cartões-postais com
alguma referência ao patrimônio. O material tem uma
facilidade maior para manifestar-se como patrimonial,
enquanto o intangível demanda ações mais cuidadosas pelos governos e iniciativas privadas que promovam,
respectivamente, a defesa das
diversidades culturais e o desenvolvimento econômico.
Falta calibrar a estratégia
para que o Brasil seja efetivamente um ator de importância cultural e econômica no
mundo enquanto se desperdiça o nosso dinheiro para fazer o “ano da França no Brasil” em vez de divulgar as
nossas culturas naquele país.
Mais um absurdo. Nossas
canções, danças, filmes e
costumes merecem ser conhecidos e compartilhados
além das fronteiras, assim
como alguns outros países difundem seu patrimônio in-

tangível pelas facilidades dos
recursos comunicacionais e
eletrônicos.
O Brasil precisa, ao mesmo tempo, consolidar a proteção e a promoção do patrimônio intangível dentro de
seu território sem abandonar
as políticas a favor daquele
entendido como material. O
patrimônio não se refere só
ao antigo e obsoleto senão ao
que representa a identidade
de um país interna e externamente. Embora nem tudo
possa ser patrimônio, a consideração do intangível traz
vários benefícios ao país.
Pensar numa reconceituação do patrimônio implica supor que as visitas aos museus
brasileiros se farão não só
com canções estadunidenses
nos falantes, ou que o descanso nos lares não se dará só em
frente a um televisor japonês,
ou que o francês não será um
idioma mais importante que o
português. A noção atual de
patrimônio ultrapassa a materialidade e rediscute o cerne
da brasilidade.

OPINIÃO

O canudo de jornalista...
REIS DE SOUZA

São 450 cursos de Comunicação Social (jornalismo) existentes
e em funcionamento no país que
colocam à disposição do mercado cerca de 15 mil profissionais
na praça, 80 % deles sem a mais
remota possibilidade de absorção
pelas empresas jornalísticas, assessorias de imprensa e serviço
público. Os dois primeiros setores devido ao fato da canhestra
formação, deficiente mesmo, que
não é exclusividade em nossa ainda incipiente formação superior
veja-se o caso de advogados, professores para citar apenas os que
causam mais consternação e hilariedade. O estágio para os recém formados jornalistas foi
substituído pelo jornal-laboratório, feito na faculdade, na verdade um boletim de alunos sem a
competitividade profissional reinante na área e sem cobrança de
calejados secretários de redação
e redatores-chefes. Exigir que este
material sofrivelmente formado
nos quatro anos de curso se
transforme, como em passe de
mágica, em competentes comunicadores, em formadores de
opinião ou em balizadores sociais é tarefa hercúlea. Os egressos
de faculdades começam, como
desde os primórdios do jornalismo, na reportagem geral ou de
polícia, onde vão tomar o primeiro contato com a sociedade em
seus ângulos bons e maus, elaborar textos que invariavelmente serão podados pelo “copy-desk”,

enxugados de prolixidade ou insuficiência vocabular e adaptados
à verdadeira fórmula jornalística,
consubstanciada nas célebres
perguntas: O que? Quando?
Quem? Como? Porque?. Fora deste padrão não é jornalismo. É ficção literária, prosa ou poesia...
O debate sobre a não obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista
determinada pelo Supremo tribunal Federal trouxe à tona um
dos aspectos mais importantes, o
da reserva de mercado e a atribuição da comunicação apenas a
uma casta o que, em princípio
colide com dispositivos constitucionais de liberdade de pensamento e expressão. E este mesmo
debate concluiu que os detentores de curso superior, tanto faz de
jornalismo ou de qualquer outra
área, serão sempre, os selecionados para a função de transformar
em palavras e analisar os fatos políticos, econômicos e sociais pelas empresas jornalísticas e aí vão
emissoras de rádio e TV, jornais e
revistas, agências de notícias e
editoras. Os cursos continuarão a
formar profissionais que nunca
serão repórteres ou redatores
como vem acontecendo desde
sua instituição já que a seleção
natural será a determinante. O
jornalismo tem características
especiais de forma e conteúdo e
não basta um “canudo” (como se
dizia na minha fase estudantil)
para improvisar um grande profissional. É preciso muito mais...

O mundo é dos curiosos
FAUSTINO VICENTE
CONSULTOR DE EMPRESAS E DE
ÓRGÃOS PÚBLICOS, ADVOGADO E
PROFESSOR

A complexidade do mundo
dos negócios sinaliza a tendência
de que, “no futuro haverá apenas
dois
tipos
de
empresas,aquelas que se apaixonaram em se reinventarem e
aquelas que estarão desaparecendo agarradas as suas ultrapassadas certezas.” O fato do conceito de gestão organizacional estar
disponível nas universidades, na
literatura, nos meios de comunicação, nos milhares de eventos
anuais e na Internet comprova
que, o desafio já não encontrase mais no “o que fazer”,mas sim
no “como fazer”.
O exemplo está nos grandes
temas que afligem a humanidade - todos falam dos problemas
com muita propriedade, porém das soluções com extrema
precariedade. Como o nascimento
de gênios é episódico, destacamos
entre as características dos que
almejam uma carreira bem-sucedida : a curiosidade, a imaginação
e a criatividade - medalhas olímpicas do processo gerencial. Mas,

qual é o significado da palavra curiosidade? “Desejo de ver, saber,
informar-se,desvendar, alcançar,
aprender, conhecer, investigar determinados assuntos e procurar
coisas raras e originais.”
Concluímos que a curiosidade
é uma porta,com a chave pelo
lado de dentro. Dom natural de
todo Ser humano, ela fez de
Leonardo da Vinci (1452-1519)
a sua estrela maior. Senão vejamos. Ele foi inventor, cientista,
escultor, engenheiro, músico, desenhista, cartógrafo,matemático e
arquiteto,além de dominar outras áreas, como a física,
astronomia,zoologia,botânica e
fisiologia. Sua genialidade o consagra como o profeta da
criatividade.Ele viveu séculos à
frente do seu tempo. Qualidades
naturais e determinação pessoal
a parte,as empresas devem dar
oportunidades (iguais) para que
o funcionário possa revelar e/ou
desenvolver o seu potencial.
Mais do que nunca investir
em recursos humanos é a diferença que faz a diferença, pois
somente a inteligência tem o
poder de gerar riquezas.
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na frente, implantando a primeira delegacia especial contra crimes
homofóbicos.

Fonte: claudiohumberto.com.br

Antipatia é quase horror
A primeira-patroa, dona Mariza, não suporta o governador tucano de São Paulo, José Serra. Sem motivo algum. É que o “santo”
não bate, mesmo.

Nosotros
Repercutiu na newsletter do respeitado jornalista paraguaio Chiqui Avalos notícia desta coluna sobre o tresloucado embaixador indicado pelo presidente-bispo-papai-amigo-de-Lula Fernando Lugo.

Cabras machos
A Paraíba, cantada em prosa e verso pela “mulher macho”, sai

Conversa no fogão
O governador tucano de Minas Aécio Neves e o ministro Hélio
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Costa (Comunicações) almoçam hoje em Belo Horizonte. Hélio é
candidatíssimo ao Palácio da Liberdade. E Aécio, até palavra em
contrário, está comprometido com o apoio ao vice, Antônio Anastasia.
Golpe anunciado
A base aliada aproveitou a senha de Lula se queixando da morte da CPMF, o imposto do cheque. Mesmo em recesso, prepara novo
bote ao bolso do cidadão, ressuscitando a Contribuição Social para
a Saúde.

CONCURSO

Prefeitura de Pains abre três editais para concursos públicos
As 181 vagas são para as áreas de educação, saúde e administração; salários variam entre R$480 e R$6 mil
A Prefeitura de Pains divulgou os editais para três concursos públicos, que serão realizados no dia 22 de novembro. As 181 vagas são divididas
da seguinte forma: 79 para a
área da administração, 43 para
a área da educação e 59 para
área da saúde. Os níveis de escolaridade exigidos vão desde
o elementar até o superior e os
salários variam de R$ 480, a
R$ 6 mil.
Segundo a assessora jurídica do Executivo, Ana Lúcia de
Morais Costa, o concurso público da Prefeitura foi dividido
em três para que os candidatos possam disputar mais de
uma vaga, se houver compatibilidade de horários, já que as
provas serão realizadas no
mesmo dia, porém, em horários diferentes.

As inscrições poderão ser
feitas
pelo
endereço
www.imam.org.br, a partir das
10h do dia 22 de setembro até
as 24h do dia 22 de outubro.
A Prefeitura de Pains disponibilizará no Telecentro Comunitário da Escola João Batista
Rodarte, localizado na Avenida
Gonçalves de Melo, 219, Centro, um microcomputador ao
candidato que não tiver acesso à internet para que preencha o requerimento eletrônico
de inscrição e faça a impressão
do boleto de pagamento, no
horário das 8h às 11h e das
13h às 16h de segunda a sexta-feira.
O candidato deve pagar o
valor da taxa de inscrição em
qualquer agência bancária até
o dia 23 de outubro. Não serão
aceitas inscrições por depósi-

to em caixa eletrônico, via postal, fac-símile, (fax), transferência ou depósito em conta
corrente, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou
extemporâneas, agendamentos de pagamentos ou por
qualquer outra via.
Qualquer dúvida quanto ao
procedimento ou dificuldade,
o candidato deve entrar em
contato com o IMAM pelo telefone 0XX (31) 3324-7076, das
9h às 17h, exceto aos sábados,
domingos e feriados.
O candidato receberá pelos
Correios o cartão de inscrição
contendo o local, dia e horário
de realização das provas. No
caso do não recebimento do
cartão até o dia 9 de novembro
ou se o receber com incorreções ou defeitos materiais o
candidato deverá entrar em

contato pelo telefone 0XX (31)
3324-7076, nos dias 10 ou 11
de novembro de 2009, no horário das 9h às 17h, para obter as informações necessárias sobre o local, data e horário de realização das provas e/
ou retificar o cartão.
Serão reservadas 5% das
vagas de cada cargo para portadores de deficiência.

Realização das
provas
As provas do concurso serão aplicadas na cidade de Pains, no dia 22 de novembro de
2009 em dia, horário e local
definidos no cartão de inscrição. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta
de locais (espaço físico) adequados nos estabelecimentos
de ensino do município de

Pains, a Prefeitura reserva-se
o direito de modificar a data
prevista para realização das
provas, podendo, aplicá-las
também no sábado dia 21 e
domingo dia 22 de novembro
de 2009.
Havendo alteração na data

prevista os candidatos serão
avisados com a devida antecedência, por meio do cartão de
inscrição, publicação no quadro de avisos, no site da Prefeitura
e
no
site
www.imam.org.br, além da imprensa escrita e falada.

Vagas
São diversas vagas para as
três áreas (administrativo, educação e saúde) entre elas: auxiliar de serviços gerais e auxiliar de secretaria da educação
básica, motoristas, professor,
bibliotecário, nutricionista, armador, calceteiro, faxineira,
gari, operador de serviços funerários, pedreiro, vigia, jardineiro, operador de máquinas, almoxarife, Agente da Administração, Fiscal Municipal, assis-

tente social, engenheiro civil,
serviçal, auxiliar administrativo, auxiliar de consultório de
dentista, auxiliar de enfermagem, dentista, enfermeiro, enfermeiro PSF, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico
geral, médico clínico geral e
anestesista, médico da saúde da
família, médico ginecologista/
obstetra, médico pediatra, psicólogo, dentre outras.
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Fonte: claudiohumberto.com.br

Uma lembrança
Soldados e o co-piloto sobrevivente remontaram num quartel em
Fortaleza (CE) o avião em que morreu, há 42 anos, o marechal Castelo
Branco, primeiro presidente da ditatura. O mausoléu está abandonado.
País do futuro
Um estudo da ONU e do governo federal calcula que pelo menos 33
mil adolescentes serão assassinados até 2012. Não se aposentarão como

Nova Imprensa
“vagabundos” do governo FH ou mortos de fome com Lula.
Quero ser ministro
O diretor dos Correios, Pedro Magalhães, irmão do deputado sanguessuga João Magalhães, trabalha dia e noite para ser nomeado secretário-executivo do Ministério das Comunicações e virar ministro.
Sem perdão
O americano Michael Sigala, 31, deverá morrer em breve na cadeira elétrica no Texas: condenado pela morte e roubo dos brasileiros Kleber e Lilian Santos, em 2000, perdeu a apelação, diz a agência AP.

ARTESANATO

Artesãos formiguenses
participam de eventos na região
Os integrantes da Associação
dos Artesãos de Formiga (Asafor)
farão exposição de seus trabalhos
no Festival de Inverno de Itapecerica entre quinta-feira e domingo (23 a 26 de julho). Nos dias 31
de julho e 1º de agosto a feira
será no Balneário de Furnas.
Na sexta-feira passada (17),
dez artesãos marcaram presença na cidade de Campo Belo em
uma exposição. Eles comercializaram trabalhos em metal,
roupas em tricô, crochê, indianas e semi-indianas, biscuit, bijuterias, quadros, bonecas em
cabaça, esculturas em madeira,
bordados, utilitários, bonecas de
pano, pinturas em tecido, arranjos na palha, velas aromatizadas
e outros. A feira foi realizada na
Praça da Cultura, das 17h às
22h30.
De acordo com o presidente

O artesanato formiguense tem sido bastante
divulgado na cidade e na região

da Asafor, Fabrício Mundim, a
movimentação na cidade de
Campo Belo foi muito boa. “A
feira foi bem visitada e movimentada. Achei interessante e
também muito bem organizada a exposição de lá. Acho importante sairmos de Formiga e
percorrermos a nossa região”,

comentou Fabrício. A Feira das
Formigas acontece nos finais de
semana na Praça da Matriz, sextas-feiras e sábados, no horário
das 8h às 18h. Cerca de 20 artesãos expõem trabalhos feitos
com diversos materiais. Outras
informações pelo telefone (37)
3322-4320.

SÃO CRISTOVÃO

Sest/Senat realizará evento em
comemoração ao Dia do Motorista
O Sest/Senat de Formiga realizará neste sábado (25) o evento “Transporte e Cidadania”, para
comemorar o Dia do Motorista.
As atividades ocorrerão na própria sede do serviço, na rodovia
MG-050, bairro Souza e Silva Posto Prodoeste.
O objetivo é promover a melhoria da qualidade de vida e desempenho profissional dos trabalhadores do setor de transporte,
de seus familiares e também da
comunidade. Por meio da construção coletiva do exercício da cidadania, com atividades de saúde, educação, cultura e lazer.

Mais comemoração
Para celebrar o dia de São
Cristóvão e o Dia do Motorista em
Pains, haverá neste domingo
(26) uma carreata que sairá às
8h30 da Igreja do Rosário, sentido ao bairro Alvorada, onde, num
local estratégico, o padre dará a
benção aos motoristas e, em seguida, será celebrada uma missa em ação de graças. No domingo passado (19) houve uma cavalgada e um almoço em comemoração a essa data.

Arquivo NI

Diversas atividades serão oferecidas na sede so
Sest/Senat, na MG-050

Confira a programação do evento:
· 9h: hasteamento de Bandeira e execução do Hino Nacional;
· 10h: apresentação do Grupo Cavaco e Samba;
· 11h: apresentação de Forró - CEMUTE;
· 13h: apresentação do Canil da PM;
· 14h: apresentação da Orquestra de Viola Formiguense;
Durante o evento serão oferecidas gratuitamente as seguintes atividades:
· Posto de vacinação;
· Aferição de pressão arterial;
· Exame de glicose;
· Orientação bucal;
· Corte de cabelo;
· Pipoca e algodão doce;
· Feira de artesanato;
· Atividades de recreação para crianças (cama elástica).

Coral Filhos de Deus participará
de programa na Canção Nova
Sairá uma excursão para quem quiser acompanhar a gravação do
programa. A viagem será nos dias 29 e 30 de julho, com passagem
também por Aparecida do Norte
O coral formiguense Filhos
de Deus irá à Canção Nova para
a gravação do programa Bem da
Hora, exibido nas segundas, terças, quartas e sextas-feiras, às
17h30, na TV Canção Nova.
Os formiguenses irão participar de três quadros do programa: Games, uma gincana entre
membros do próprio grupo com
assuntos religiosos; Circuito
Musical, quando eles cantarão a
música Solidariedade, que ainda será gravada pelo coral sendo composta por Vicente Abreu;
e Hora do Bem, em que é exibido um vídeo com uma divulgação da comunidade. O coral Filhos de Deus promoveu uma
campanha para a arrecadação
de alimentos em Formiga e os
produtos coletados serão entregues neste domingo (26) para a
Conferência São Benedito, para
serem distribuídos entre famílias carentes assistidas pela entidade. O vídeo com essa ação
será gravado em Formiga e editado na Canção Nova para ir ao
ar juntamente com os outros
quadros em que os formiguenses participarão.
Segundo informou o coordenador do coral Filhos de Deus,
Alex Arouca, o produtor do programa da Canção Nova entrou
em contato pelo site do coral no
início do ano e os convidou para
participarem do Bem da Hora.
Alex Arouca conta que esperou
chegar as férias escolares para
levar os integrantes do grupo.
Os interessados em partici-

Eliane Estevão

Os membros do Coral Filhos de Deus em visita à
redação do jornal Nova Imprensa, durante a
divulgação da excursão para a Canção Nova

par da excursão podem entrar
em contato pelos telefones: (37)
3321-1675/3322-3119 ou pelos
celulares (37) 9937-1675/91067087, falar com Sueli Arouca. A
saída será no dia 29 de julho, à
1h. O valor é de R$100, incluindo as passagens de ida e volta e
a hospedagem. Garanta já sua
passagem, restam poucas vagas!
O programa
O Bem da Hora é um programa dinâmico e animado da
TV Canção Nova e tem por objetivo evangelizar e ajudar o
pré-adolescente a fazer escolhas que o irão transformar em
um adulto capaz de decidir pelo
certo, pelo verdadeiro, por
Deus! O Bem da hora é exibido
nas segundas, terças, quartas e
sextas-feiras às 17h30 na TV

Canção Nova.
Coral Filhos de Deus
O coral foi idealizado por Sueli Arouca, esposa de Alex Arouca, que é o regente do grupo.
Eles convidaram 12 crianças e
adolescentes do bairro Santa
Luzia, além de seus dois filhos.
Com cerca de três anos de existência, o coral permanece até
hoje com quase a mesma formação, sendo composto por:
Camila Lopes de Souza, Débora
Elias, Graciane Araújo Silva, Johann Monteiro Alvarenga Arouca, Hellen Jordana Paiva, Larysse Souza de Mendonça, Ludwing
Monteiro Alvarenga Arouca, Roberta Aparecida de Moura, Tâmara Nascimento, Saulo da Silva Ribeiro, Thaís de Paula Parreira, Tomás Faria Balbino.
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RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Enfim, o ‘mordomo’: Sarney culpa Tarso
Cada dia mais enrolado, o presidente do Senado, José Sarney,
já encontrou o maior culpado pelo agravamento da sua situação.
Acusa o ministro Tarso Genro (Justiça), que controla a Polícia
Federal, por várias atitudes que complicaram sua permanência.
Responsabiliza Tarso pela agilidade do indiciamento e pelo vazamento dos grampos dele com seu filho Fernando. Fez chegar ao

Planalto que o ministro quer derrubá-lo.
Efeito colateral
O clã Sarney teme possível rompimento de contrato da Rede
Globo com o Sistema Mirante de Comunicação, de propriedade da
família.
Quero seu lugar
Os senadores Garibaldi Alves (RN) e Hélio Costa (MG) disputam para saber quem será no PMDB o sucessor do presidente
Sarney.

Conferência de Segurança
Alimentar reúne mais de 100
pessoas
Glaudson Rodrigues

O ponto alto da conferência foi a apresentação do
Plano Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional

A II Conferência Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional
ocorreu na tarde de quarta-feira
(22), no Auditório Odette Khouri.
O evento foi realizado pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar (Comsea) e reuniu mais
de cem pessoas no local.
Para compor a mesa de honra foram chamados o prefeito
Aluísio Veloso/PT, a presidente
do Comsea Lezir Maria de Oliveira, a vice-presidente Zélia Velo-

so, o secretário de Desenvolvimento Humano Luis Carlos Silva, a assessora técnica do Consea Estadual, Joaquina Júlia
Martins, e o vereador Gonçalo
José de Faria.
O prefeito Aluísio Veloso/PT
fez a abertura oficial da conferência. Estiveram presentes ainda Afrânio Apolinário, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Regina Bicalho, do Conselho Regional de Segurança Ali-
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3ª etapa do Campeonato Sul
Mineiro ocorre neste fim de
semana
Divulgação

Neste final de semana (24 a
26 de julho), ocorrerá a 3ª Etapa
do Campeonato Sul Mineiro de
Parapente. O evento será na rampa do Cruzeiro, na cidade de Pimenta, e está sendo organizado
pelo Clube Gaviões da Serra.
O clube foi fundado em agosto de 2008 e conta com vários

integrantes da cidade de Formiga. O campeonato tem o apoio da
prefeitura de Pimenta e do Conselho Municipal de Turismo
(Comtur).
O atual presidente do clube,
Deyvid Arantes, convida a todos
que queiram conhecer um pouco mais do esporte para irem

prestigiar o evento. “Foi construído um quiosque no alto da serra para abrigar os presentes, o
local conta ainda com uma estrutura com banheiros químicos, bares, tendas, trailer do
Circuito Grutas e Mar de Minas,
estandes com motos e parapentes à venda”.
Estarão presentes entre 80 e
100 pilotos, alguns de renome
nacional. “Haverá ainda vôos
duplos para pessoas que queiram sentir a sensação de voar
somente com a energia do vento e das termais. Sem dúvida,
será uma atração que abrirá as
portas da região para o circuito nacional de vôo livre”, completou Davyd Arantes.

INFORME PUBLICITÁRIO

Córrego Fundo é destaque
estadual e nacional
Córrego Fundo é a 9a cidade de Minas em responsabilidade fiscal e social; cidade
está também entre as melhores do Brasil, conforme estudo da Confederação
Nacional de Municípios

Divulgação

mentar, e Cléber Bolivra, do
IFMG (antigo CEFET) Divinópolis.
Na oportunidade, foi apresentado o Plano Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional. O objetivo geral do plano é
promover ações e políticas destinadas a assegurar o direito humano à alimentação adequada e
o desenvolvimento integral da
pessoa humana, otimizando os
recursos financeiros e humanos, como também um monitoramento mais eficiente e eficaz
das ações.
O grupo trabalhou o tema
central sobre o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional
(Sisan) que é “pelo direito humano à alimentação adequada”.
Na abertura, Aluísio Veloso
falou da importância de se ter
um Comsea atuante no município. “O meu desejo de trabalhar
a segurança alimentar é antigo; bem antes de ser eleito prefeito pela primeira vez. E com
a instituição do Comsea ficou
bem mais tranquilo colocar estas questões em prática. O Conselho, aqui em Formiga, é atuante e sua atividade tem sido
destaque, porque funciona
bem. Esta união com as entidades e pessoas da comunidade é também muito importante para desenvolver os trabalhos de combate, em prol da segurança alimentar. É impossível ao governo municipal caminhar sozinho. Eu parabenizo a cada um que está aqui por
ter dedicado um pouco do seu
tempo para trabalhar junto
com a gente”, disse.
A presidente do Comsea, Lezir Maria de Oliveira, falou um
pouco das ações já desenvolvidas pelo conselho, que foi implantado em 2005. “De muitas
ações que já desenvolvemos
juntos, damos destaque ao
Banco de Alimentos, à parceria com a agricultura familiar
e outras. Agora, nós temos é
que potencializar e monitorar
estas ações de uma forma ainda mais eficiente e eficaz.
Combater a fome é combater a
exclusão social e a situação de
miséria, proporcionando a todos uma alimentação com
qualidade e quantidade”.

PARAPENTE

Córrego Fundo foi a única cidade da região no ranking da CNM

Córrego Fundo ocupa o 9o
lugar entre os 853 municípios
mineiros no Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão (IRFS). Os dados são referentes ao ano de 2007 e foram divulgados esta semana pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). No ranking nacional,
Córrego Fundo ficou em 34o lugar. Nenhuma outra cidade da
região apareceu na listagem divulgada pela confederação, que
conta com 150 nomes.
O índice foi criado para compreender e estimular a melhoria

das gestões municipais. Ele reflete, anualmente, o desempenho
dos municípios sob as óticas fiscal,
social e de gestão. O índice fiscal,
por exemplo, mostra a evolução
dos indicadores relacionados à Lei
de Responsabilidade Fiscal (LRF),
como nível de endividamento e
gasto com pessoal. Os demais
buscam apontar o cumprimento
de outras responsabilidades de
uma prefeitura, como economizar
recursos de manutenção da máquina administrativa e direcionálos, prioritariamente, para investimentos em infraestrutura, saú-

de e educação, além de atender
bem e com qualidade a população local.
Os cálculos são feitos a partir de indicadores construídos
com informações das prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a outros órgãos
oficiais, como Datasus (Banco
de Dados do Sistema Único de
Saúde) e Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais). Somados ao índice
fiscal, os indicadores social e de
gestão compõem a média geral
do IRFS 2007.
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Prefeito garante que não vai
demitir Luiza Flora

ESPECIAL:

Em reunião com o secretariado nesta terça-feira (21), o prefeito
Aluísio Veloso/PT decidiu que não irá exonerar a secretária de Saúde,
Luiza Flora, mesmo com a ameaça de uma CPI.
Aluísio Veloso entende que o cargo de secretária é de confiança e
prerrogativa exclusiva do prefeito e não do Legislativo. Assim, durante a reunião com os secretários, analisou a gestão da saúde e concluiu
que não é justo nem aceitável a interferência do Legislativo em assuntos afetos ao Executivo.
O chefe de Gabinete, Sheldon Almeida, ressalta que o poder Executivo sempre respeitou o Legislativo e nunca interferiu nas decisões
administrativas da Câmara Municipal. “Os poderes devem ser harmônicos entre si e, para que continue essa harmonia, os secretários entendem que não deveria haver intromissão do Legislativo.
A escolha do secretário é do prefeito”, argumenta. “Respeitamos o
Legislativo e queremos continuar juntos com a Câmara, desde que
isso não signifique ingerência. Deve haver um respeito mútuo. Nós
damos esse respeito. Em momento algum o Executivo falou em
ingerência com a Câmara”, acrescenta.
Sheldon Almeida questiona se essa decisão de pedir a mudança
da secretária seria da Câmara na sua totalidade ou de parte dos vereadores. Ele salienta ainda que a CPI da Saúde, proposta pelo Legisla-

Aluísio garanti: Luiza fica!

tivo, seria para investigar, em primeiro momento, a gestão da saúde.
Entretanto, o chefe de Gabinete destaca que, desde janeiro, a administração municipal está tentando realizar diversas ações para uma
melhor oferta no serviço de saúde da população e que uma das ações
foi a questão do horário de atendimento dos médicos na estratégia
Programa de Saúde da Família (PSF).
“Essa decisão abriu um diálogo com as equipes dos PSFs [...]
Montamos o ‘Pacto Pela Saúde’, que deve entrar em ação na próxima semana, uma parceria entre a Prefeitura, por meio das secretarias de Saúde, de Governo e Procuradoria, com os médicos,
dentistas, equipes dos PSFs e Ministério Público. A partir do ‘Pacto
pela Saúde’, vamos dar ênfase ao tratamento preventivo em relação às doenças”, esclarece Sheldon.
De acordo com o chefe de Gabinete, estava sendo feito o chamado atendimento como “clínica médica”. Agora será feito um trabalho
preventivo, com visitas domiciliares, palestras sobre vários temas,
como diabetes, hipertensão, saúde bucal, dentre outros. “Num curto
espaço de tempo, vai poder diminuir a visualização de atendimentos com especialistas e no Pronto Atendimento Municipal (PAM).
Quem não tiver condições de ir às Unidades Básicas de Saúde
(UBS), os profissionais farão atendimentos domiciliares. Isso irá

Luiza Flora virou o “alvo” dos vereadores

Presidente da Câmara confirma: vem aí a CPI da Saúde
O presidente do Legislativo
formiguense, Reginaldo Henrique dos Santos (Dr. Reginaldo/
PCdoB) confirma que, independentemente da exoneração ou
não da secretária de Saúde, Luiza Flora, vai haver a Comissão
Parlamentar de Inquérito intitulada de CPI da Saúde.
Sobre a decisão do prefeito
Aluísio Veloso/PT em não demitir a secretária, Dr. Reginaldo alega que o Executivo não está cumprindo com sua palavra, pois o
prefeito teria mandado uma comitiva ir até a Câmara negociar
sobre a instauração da CPI e essa
comissão garantiu que dentro de
um mês resolveria o problema da
saúde e demitiria a secretária
dentro de 30 dias.
Segundo o presidente do Legislativo, foram discutidos três
pontos: que tirassem a secretária,
que o novo secretário tivesse um
novo perfil e que esse secretário
discutisse a política de saúde de
Formiga. Dr. Reginaldo afirma que

esse foi o acordo e que, no dia seguinte, o chefe de Governo, Sheldon
Almeida, deu entrevista a órgãos de
imprensa alegando que não era isso
que tinha sido acordado.
“Nós vamos verificar a CPI
indiferente de ela [a secretária]
sair ou não. Nós vamos mostrar
que nós não queremos. O problema não é ela, ela é problema, mas
o problema é muito maior do que
ela. É a saúde que está indo na
contramão. E nós decidimos implantar a CPI com ou sem a exoneração dela [...] Então nós vamos fazer a CPI, vamos examinar
‘tim tim por tim tim’, vamos aprofundar nas investigações, já temos denúncias graves, de licitações, de contratos, compras que a
secretaria fez. Nós vamos avaliar
isso diretinho, no final da CPI,
isso vai ser encaminhado ao Ministério Público que vai verificar
o que está certo e o que está errado” , desabafa Dr. Reginaldo.
O presidente do Legislativo disse
que o G6, o grupo de vereadores que

assinou a CPI, se reuniu na quintafeira da semana passada (16) e esta
semana para discutir sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito. Só não
conseguiram a participação do vereador Moacir Ribeiro/PMDB, por problemas particulares.
Dr. Reginaldo garante que dia
3 de agosto, quando termina o recesso parlamentar, já vão dar entrada na instauração da CPI da Saúde. “Eu acho que essa coisa de
desafiar, isso é coisa muito pequena. Eu acho que a pessoa tem
que ter mais qualidade de gestão,
ter mais responsabilidade na gestão”, argumenta. O presidente
acredita que o Executivo deveria
“chamar o grupo de vereadores
que está falando nisso, sentar,
debater de forma aberta, democrática as questões, chamar a secretária e debater porque está tão
deteriorada assim essa relação,
verificar porque que a gente está
tão indignado, que a população
está tão indignada, porque o setor de saúde está tão precário” ,

questiona o presidente.
Dr. Reginaldo ressalta ainda
que essa decisão da Câmara de
instaurar a CPI não depende da
decisão do Executivo e alega que
quem está sofrendo com a situação é a população, pois, segundo
ele, tem faltado diversas coisas,
inclusive materiais básicos no
setor de saúde.
Sobre a ingerência do Legislativo em relação ao Executivo, Dr.
Reginaldo enfatizou: “O prefeito
tem que ver que o vereador foi
eleito para fiscalizar e legislar.
E fiscalizar, se ele entende a fiscalização como ingerência, ele
precisa olhar os manuais da democracia brasileira, porque ele
não está entendendo o que é democracia” , dispara.
O chefe do legislativo critica
ainda que “a falta de diálogo
entre o Executivo e Legislativo é
tão grande que está se estabelecendo via imprensa”, porque as
partes não se sentam para conversar.

solucionar um dos conflitos da gestão da saúde, que é a atenção
básica, outro tipo de especialidade não depende só da Prefeitura”,
enfatiza Sheldon Almeida.
Em outras palavras, ele quis dizer que compete aos outros entes
da federação (Estado e União) alguns tipos de atendimentos. Como
salienta o chefe de Gabinete, certos procedimentos são feitos apenas
nas cidades pólo da região e em Belo Horizonte, por isso a administração municipal investiu na aquisição e foi em busca de veículos para
transportar pacientes (o que foi criticado como “ambulancioterapia”).
“Compete ao município questões básicas. O Sistema Único de Saúde
(SUS) não delimita que todo o atendimento tem que ser responsabilidade do município”, justifica.
Sheldon Almeida comenta que o outro objeto da CPI seria a falta
de diálogo com a Santa Casa e garante que a Prefeitura sempre quer
ser parceira da entidade, tanto que não tem nenhum débito com o
hospital desde janeiro, nem em relação aos convênios nem mesmo
com a locação do imóvel. “Não haveria motivos para a realização
de uma CPI, sendo esses os motivos e justificativas. Nota-se que a
CPI é exclusivamente para exonerar a secretária e isso o prefeito
não vai fazer”, conclui o chefe de Gabinete, ao comentar que percebe-se uma questão de cunho pessoal.

Dr. Reginaldo atesta: vem aí a CPI da Saúde

ENQUETES

A opinião dos
internautas:
Uma enquete lançada no
portal Últimas Notícias
(www.ultimasnoticias.inf.br), no
início deste mês, fez o seguinte
questionamento: “A saúde pública está na mira dos vereadores. E você, como avalia a
gestão da saúde pública em
Formiga?”
Do total de votantes, 67 %
optaram por “péssima”; 16 %
como “boa”; 9 % como “regular”, 7 % como “ruim” e 1 %
como “ótima”.
Já no site da Prefeitura
(www.formiga.mg.gov.br) perguntou-se aos internautas: “A

instauração da CPI da saúde
foi condicionada à demissão
da secretária da pasta. A prefeitura não topou a troca, decidiu manter Luiza Flora no
cargo e poderá enfrentar
uma CPI . Na sua opinião”.
Dos que participaram da enquete, 86 % votaram na opção “A
Prefeitura está correta e não deve
ceder à pressão. A troca é uma
questão pessoal”; 10 % escolheram “A Prefeitura está errada, ela
deveria evitar a CPI mesmo exonerando a secretária” e 5 % responderam “Não sei, não me interesso pelo assunto”.
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Vereadores convocam coletiva com a
imprensa para esclarecer sobre CPI da Saúde
O presidente da Câmara
Municipal, Reginaldo Henrique
do Santos (Dr. Reginaldo/
PCdoB), convocou uma coletiva com a imprensa na manhã
desta quinta-feira (23) para esclarecer o assunto da CPI da
Saúde. Além de Dr. Reginaldo,

participaram da coletiva os vereadores José Geraldo da Cunha (Cabo Cunha/PMN), Cid
Corrêa/PR, Edmar Ferreira/PT,
José Gilmar Furtado (Mazinho/
DEM).
Dr. Reginaldo reafirmou o
que já foi divulgado pela maio-

ria dos órgãos de imprensa: vai
ser instaurada a CPI da Saúde.
Entretanto, ele e os demais
companheiros garantiram que a
decisão de demitir a secretária
Luiza Flora teria sido do Executivo, que eles teriam “oferecido
a cabeça da secretária”, além

edis garantem ainda que a CPI
não será simplesmente para
apresentar fatos “certos e errados” e sim para apresentar propostas de melhorias. Cid Corrêa
disse também que querem uma
sintonia entre a Secretaria de
Saúde, Santa Casa, Executivo,
Legislativo, Conselho Municipal
de Saúde, Ministério Público e
outros órgãos.
O vereador Edmar Ferreira,
que havia assinado o documento
da CPI e depois retirou a assinatura por questões partidárias, disse que não estava ali para ficar do
lado do prefeito ou da Câmara e
sim para defender os interesses
do povo e afirmou que, mesmo
não assinando pela instauração
da CPI, não está satisfeito com a
saúde pública em Formiga.
Cabo Cunha mostrou núme-

ros relativos à compra de peças
dos veículos da Secretaria de
Saúde e questiona onde estariam essas peças se os veículos
continuam em situação precária. Segundo o vereador, em
2005, foram gastos R$506 mil
em peças, em 2006 foram
R$448 mil e, em 2007, cerca de
R$490 mil, o que totalizaria
cerca de R$1,4 milhão em três
anos.
Dr. Reginaldo havia anunciado que teria sete assinaturas
para a CPI, mas, agora, conta que
tem apenas quatro confirmadas
(dos mebros da mesa diretora),
mas é o número que precisariam. A comissão, diferentemente
do que foi anunciado antes, será
composta por: Mazinho presidente, Cabo Cunha relator e Cid
Corrêa membro.

A CPI
O vereador Cid Corrêa será
o denunciante da CPI e disse
que está fazendo um levantamento, com fotos e documentos, para ser apresentado no dia
em que ela for instaurada, o
que deve acontecer no dia 3 de
agosto, quando termina o recesso parlamentar. Nesse “dossiê”, o vereador diz conter documentos de pessoas que
aguardam por uma cirurgia há
mais de dois anos e outras provas do que os vereadores têm
qualificado como “mazelas na
saúde”.
Como ressaltaram os vereadores, a decisão de fazer a CPI
foi devido às inúmeras “idas e
vindas” em relação à saúde e
poucas ações concretas, pois
alegam que o Executivo não
está cumprindo o papel dele. Os

disso, teriam oferecido também
os cargos do ouvidor da Saúde,
Elton Costa, e do secretário adjunto, José Tourinho.
Vale lembrar que Elton Costa é o presidente do PSB em
Formiga e José Tourinho é militante do partido, além disso,

Luiza Flora foi indicada pelo
PSB, por isso, desde o início
dessa polêmica, algumas pessoas configuram a situação
como “jogo político”.
Durante a coletiva, vários
representantes da imprensa
pediram mais esclarecimentos
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sobre a questão, porque já foi
divulgado por diversas vezes
que os vereadores é que queriam a exoneração da secretária
e que só não instaurariam a
Comissão Parlamentar de Inquérito se o Executivo a demitisse de fato.

Ei pessoal,
não é pessoal,
mas sirvam-se!

Os recuos
O Executivo teria recuado na decisão de demitir a secretária de
Saúde, mas, por outro lado, os vereadores teriam recuado em esperar 30 dias para que se apresentassem soluções para os problemas
da saúde. Os legisladores garantem que voltaram atrás e vão instaurar a CPI mesmo depois de terem feito um “acordo” porque o Executivo não teria cumprido a parte dele. Eles alegam que a administração municipal só trabalha sobre “pressão” e que só teriam acertado
as contas com a Santa Casa de Caridade de Formiga somente depois
que ouviram falar em CPI. Mazinho garante que há dívidas pendentes e que vão comprovar muitas coisas com a CPI.
“Se essa CPI está sendo instaurada é porque os canais de diálogos foram truncados. Se a CPI não comprovar nada será ótimo,
mas se comprovar será ótimo também, porque essas práticas poderão ser revistas”, concluiu Dr. Reginaldo.

“Disse não disse”
O secretário de Comunicação, Túlio Fonseca, foi o porta voz do
Executivo para se pronunciar sobre o assunto depois das declarações
dadas na coletiva com a imprensa. Ele revelou que, sabendo-se que a
exigência número um era a saída da secretária, a ideia inicial do Executivo era pedir 60 dias de prazo, até mesmo para “acalmarem-se os
ânimos”. De imediato, Dr. Reginaldo teria recusado a proposta e saiu
da reunião com os secretários tendo sido acompanhado do vereador
Mazinho. Teriam continuado na conversa os vereadores Eugênio Vi-

lela/PV e Cabo Cunha/PMN, foi quando chegaram em um consenso
de que, em 30 dias, o Executivo solucionaria os problemas.
Segundo o secretário de Comunicação, os vereadores teriam entendido que o resolver a situação seria a exoneração da secretária, mas,
na verdade, seria para apresentar algumas ações, como o Pacto pela
Saúde, a compra de ambulâncias, construção de Unidades Básicas de
Saúde e outras medidas.
“A Prefeitura não ofereceu nem ofereceria cargos como troca
da não realização da CPI. O grupo formado pelos secretários Sheldon Almeida (chefe de gabinete), Paulo Coelho (Gestão Ambiental) e José Ivo (Desenvolvimento Rural) foi escalado para dialogar
com a Câmara no sentido de apaziguar a situação”, ressalta Túlio
Fonseca. Ele garante que os secretários não falaram que o prefeito
demitiria a secretária, porque ele já havia decidido desde o início dessa
polêmica que não exoneraria Luiza Flora.
O Executivo entende que “agiu com bom senso e politicamente,
em virtude da alta temperatura, para esfriar o clima”. Túlio Fonseca salienta que houve também a atuação de alguns vereadores em
querer esfriar o clima. Conforme o secretário, os 30 dias foram pedidos para mudanças na política de saúde e não para a exoneração da
secretária.
Dr. Reginaldo já disse em outras ocasiões que queriam a mudança da secretária, ora disse que não queria a cabeça dela e sim a mudança de cabeça dela. A primeira manchete sobre o assunto saiu no

Eliane Estevão

jornal Tribuna, no dia 1º de maio, e foi a seguinte: “Vereadores pedem ‘a cabeça’ de Luiza Flora”. No jornal O Pergaminho do dia 15 de
julho foi publicada a seguinte manchete: “Reginaldo dos Santos dá
prazo para Prefeitura demitir secretária de Saúde”. De lá para cá,
outras manchetes na imprensa foram publicadas e de forma “redundante”, já que ora se fala que os vereadores queriam a exoneração e
ora que não queriam.
Fica a pergunta: querem ou não os vereadores a cabeça da
secretária Luiza Flora?

Secretários e servidores manifestam apoio à Luiza Flora
Divulgação

E a polêmica continua. Os
vereadores querem a exoneração
da secretária da Saúde, Luiza Flora, mas o prefeito Aluísio Veloso/
PT já “bateu o martelo” que não
irá demiti-la.
Para apoiar a permanência
de Luiza Flora, servidores da Saúde confeccionaram uma faixa e a
colocaram na entrada da secretaria com os seguintes dizeres:
“Luiza: Nós, funcionários da SMS
te apoiamos e confiamos na sua

competência e capacidade de
gestão!”.
Informações da Secretaria de
Comunicação são de que os demais secretários fariam ainda
esta semana um documento em
forma de manifesto em apoio à
secretária, já que todos reconhecem que a sua escolha, por parte do prefeito, levou em consideração sua reputação e reconhecida capacidade técnica na gestão da saúde pública.
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Secretaria do Trabalho do governador-marido Cid Gomes (PSB).

RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Correndo por fora
O ministro Edison Lobão (Minas e Energia) acredita que será o
sucessor com a queda de Sarney, mas sua família vetou a candidatura.
Nepotismo cearense
A primeira-dama Maria Célia Ferreira Gomes ganhou um cargo na

Edmar: encastelado na moderação
Inocentado no Conselho de Ética da Câmara, o deputado Edmar
Moreira (DEM-MG) voltou a usar a verba indenizatória de direito dos
deputados, que dispensou desde as denúncias mal uso, em fevereiro. Em junho, o “castelão” de Minas gastou R$ 507,81 com telefone,
e em julho, R$ 492,18 com telefone e Correios. Mixaria diante dos
R$90,6 mil por serviços de segurança em 2007 e R$ 140 mil, em 2008.

MINHA CASA DE VERDADE

SEGURANÇA

Prefeito entrega escrituras
para 24 famílias

DER intensifica fiscalização
nas rodovias estaduais
Eliane Estevão

Com a escritura na mão, mais 24 famílias garantem a moradia própria

Em continuidade ao programa Minha Casa de Verdade,
mais 24 famílias formiguenses
receberam das mãos do prefeito Aluísio Veloso/PT as escrituras
de seus terrenos. A entrega oficial ocorreu na tarde desta terça-feira (21) no gabinete do prefeito.
Esse programa visa regularizar a condição dos lotes que foram doados pela administração
municipal e que estavam sem a
devida documentação. No total,
a Prefeitura já regularizou a situação de mais de 800 famílias
desde o mandato passado.
Os terrenos das famílias beneficiadas se encontram nos
bairros Maringá, São Sebastião,
Balbino Ribeiro, Jardim Primavera e Santo Antônio. O prefeito
Aluísio Veloso ressaltou que é
um momento para valorizar
esse trabalho de regularizar a
situação dessas pessoas. “Com a
escritura, o lote é de vocês mesmo, por isso se chama programa Minha Casa de Verdade” ,

ressaltou o prefeito.
Aluísio Veloso comentou que
mais de 2.700 lotes não tinham
escritura quando foi feito o levantamento na gestão passada.
“Eu considero esta a maior
obra de meu governo, pois possuir a escritura da sua casa é
uma garantia que as famílias
têm de que o imóvel é realmente seu e que ninguém toma. Eu
faço com a maior alegria e satisfação”, comentou.
Conforme esclareceu o prefeito, daqui a três anos as famílias podem passar a escritura
para outro nome, como filhos,
por exemplo. O prazo é de seis
meses para que registrem a escritura.
De acordo com o chefe do
Setor de Habitação, Joaquim Rodrigues da Costa, a estimativa é
de que quase 3 mil imóveis estejam irregulares em Formiga.
“Tivemos que parar com o trabalho por ser período eleitoral.
Estas 24 são as que ficaram
pendentes da primeira etapa.

Agora estamos recomeçando.
Na próxima semana vamos começar o levantamento no bairro Ouro Verde. Acredito que lá
serão em torno de 80 escrituras”, conta.
Dona Maria do Rosário Mothilia, de 71 anos, residente no
bairro Santo Antônio, conta que
foi morar em Goiás por algum
tempo e, quando voltou, seu irmão havia passado a casa para
o nome dele. “Eu estou achando uma felicidade receber essa
escritura. Agora a casa é minha novamente, está seguro,
agora ninguém me tira”, comemora.
Já Dona Jane Souza Sales, de
62 anos, mora de favor com uma
senhora a qual ela cuida. Agora
ganhou um lote devidamente regularizado no bairro Jardim Primavera. “Essa escritura representa tudo”, ressaltou Dona Jane,
que é do Norte de Minas e mora
em Formiga há quatro anos e agora terá um lugar garantido para
construir sua casa.

III COPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Divulgados os resultados da
quarta rodada
No último domingo (19), os
times das empresas Consórcio
Fiat, Tião Calçados, Mar & Cia,
Casa 2000, Santo Gás, Cal Oeste,
Frazcal e Panificadora Rei do Pão
disputaram os jogos das quartas
de final da III Copa Comércio e
Indústria – Troféu Sicoob CentroOeste, promovida pela ACIF e CDL,
com patrocínio da Unimed e Sicoob Centro-Oeste, além do apoio
do Unifor-MG e da Planeta Gol.
No próximo domingo (26), os

times classificados se enfrentarão
nas partidas das semifinais da
copa: Tião Calçados enfrenta a

Frazcal e, em seguida, Casa 2000
e Cal Oeste disputam a segunda
vaga para a grande final.

Confira os resultados
da quarta rodada
Consórcio Fiat 2 x 12 Tião Calçados
Mar & Cia 4 x 9 Casa 2000
Santo Gás 1 x 1 Cal Oeste ( Pênaltis: Santo Gás 1 x 3 Cal Oeste)
Frazcal 6 x 2 Panificadora Rei do Pão

O motorista que vai viajar de
carro ou grupos que pretendem
fretar veículos nesse período de férias devem ficar atentos para evitar
contratempos. Além de revisar o
carro e respeitar os sinais de trânsito, os viajantes encontrarão mais
fiscalização. O Departamento de
Estradas de Rodagem de Minas
Gerais (DER/MG) está com 250
profissionais a postos nas estradas
para garantir aos usuários um
transporte e um trânsito seguro em
450 operações nas diversas regiões
do Estado.
A segurança do usuário do
transporte é um dos principais objetivos da Operação Férias de Julho, iniciada no sábado passado
(18). As ações para o mês de férias
estão focadas na segurança devido
ao grande fluxo de veículos nas estradas em razão das férias escolares.
Fretamento de Veículos
Quem pretende fretar ônibus
ou microônibus para realizar suas
viagens deve redobrar a atenção na
hora de contratar o serviço, de acordo com o gerente de Fiscalização do
DER, Ronaldo Assis Carvalho. “É
importante verificar, antes de fretar um veículo, se o mesmo possui a Autorização para Prestação
de Serviço de Transporte Fretado
Rodoviário Intermunicipal de
Pessoas (ATF)”, alertou.
O responsável pela contratação

Reprodução Internet

da viagem deverá exigir do proprietário da empresa de transporte contratada, comprovação de seu cadastro junto ao DER/MG. Após confirmação da regularidade do registro,
o contratante informará ao proprietário da empresa contratada a relação das pessoas a serem transportadas, com nome e número da carteira de identidade. De posse desta
listagem, a empresa emitirá junto ao
DER a indispensável autorização de
viagem (ATF). Dúvidas poderão ser
solucionadas por meio do telefone
118, na RMBH e 0800-2851518 no
interior.
Durante as fiscalizações, os
agentes do departamento solicitarão ao condutor do veículo a apresentação da autorização (ATF) e,
caso o motorista não esteja de porte do documento em questão, a
viagem será classificada como irregular, estando o proprietário da
empresa e o condutor sujeitos às
penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O condutor deverá providenciar outro meio de transporte para
transbordo dos passageiros, tendo
em vista que o veículo clandestino
estará impedido de prosseguir com
a viagem ilegal.
Além da autorização, o fiscal do
DER verificará as condições de segurança, manutenção, higiene e
conforto do veículo, compreendendo o funcionamento regular de todos os equipamentos obrigatórios.
Examinará a documentação do
condutor e do veículo e observará
as condições físicas de momento
do condutor.
A prestação de serviço de fretamento de veículo, para realizar o
transporte, deverá ser firmada por
meio de um grupo fechado de pessoas mediante emissão de documento fiscal apropriado, sendo vedadas quaisquer características do
transporte público de passageiros,
tais como embarque e desembarque de pessoas em terminal rodoviário de passageiros e a cobrança
individual de passagem.

Deputado se reúne com membros
do Executivo e representantes de
clubes de futebol
O deputado estadual Antônio
Carlos Arantes/PSC esteve em Formiga na semana passada e, acompanhado do presidente da Associação dos Clubes de Futebol de Formiga, Célio Pacheco (Celinho), eles
se reuniram com o prefeito Aluísio
Veloso/PT para discutirem uma
forma de ajudar os clubes de futebol da cidade.
Participaram também da reunião membros da Liga Amadora de
Formiga e representantes de outros
partidos. O pedido de melhorias foi
feito no gabinete do parlamentar
por Célio Pacheco acompanhado
do vereador Gonçalo Faria/PSB, há
alguns dias.
Célio Pacheco, que é o presi-

dente do PSC em Formiga, contou
que os membros da Liga Amadora
se reunirão novamente nos próxi-

mos dias com o deputado para discutirem a ajuda financeira para os
clubes da cidade.
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RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Em missão
A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) cedeu, num único dia, cinco
agentes para a Advocacia-Geral da União (AGU)
Criminolândia
A onda de assaltos a poucos metros do QG da PM em Recife desafia o
sucesso oficial do programa Pacto pela Vida, do governo pernambucano.

O mantra da ministra
De um leitor de Brasília sobre o currículo falso da ministra Dilma
Roussef: “Ela devia rebater com ‘os cães ladram e a caravana Lattes’.”
Você já sabia..
O jornal O Globo trata como exclusivas denúncias, de outubro
de 2007 nesta coluna, sobre cobrança irregular de tributos em obras
públicas - CPMF, o imposto do cheque, e IR em edital da Transpetro.

POLÍCIA

Jovem é preso acusado por
portar drogas e 75 notas falsas
Na madrugada de sábado
(18), a Polícia Militar foi acionada a comparecer na rua Manoel
Martins Vieira, no bairro Alvorada. Os policiais encontraram um
jovem de 26 anos com uma pedra de substância semelhante ao
crack. Na casa do acusado, foram
apreendidas também 75 cédulas
falsas do valor de R$ 20 e uma
balança eletrônica.
De acordo com o Boletim de
Ocorrência 7439/09, o suposto
autor foi preso em flagrante, sendo conduzido à Delegacia de Polícia. A droga, as cédulas falsas e
a balança também foram apreendidas.

Divulgação PM
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..o governo também...
Em 2007, o Tribunal de Contas da União recomendou providências aos órgãos públicos federais contra a cobrança desses impostos.
Eles aparecem num edital de 2006 da Infraero, que o TCU reprovou.
...mas quem pagará?
Tributaristas advertem para o risco de uma enxurrada de ações
na Justiça das contratadas do governo contra “os danos” do TCU, que
estaria invadindo atribuição da Receita de interpretar tributos.

Banco fornece nota falsa em
Formiga
Na manhã desta quarta-feira (22), a Polícia Militar foi acionada a comparecer em uma
agência bancária no centro da
cidade. Um agente penitenciário, de 27 anos, relatou que teria efetuado um saque em um

dos terminais do banco, no valor
de R$30. Em seguida, teria ido
até uma agência lotérica e, quando foi efetuar o pagamento com
uma nota de R$20, teria sido informado pela funcionária que tal
nota era falsa.

A vítima retornou até a
agência bancária e foi informada de que o banco não poderia
resolver o impasse. A nota com
o número de série
A9610061111A foi apreendida e
entregue à Polícia Militar.

PORTE ILEGAL DE ARMA

Jovem ameaça namorada com
arma de fogo e é preso
Foram apreendidas uma pedra de substância
semelhante ao crack, 75 cédulas falsas no valor de
R$ 20 e uma balança

Rapaz é assassinado em Arcos
após ter o carro roubado

Na semana passada, uma
mulher de 34 anos acionou a
Polícia Militar a comparecer à
rua Egídio Ribeiro, no bairro
Engenho de Serra. Segundo ela,
o namorado de 26 anos a ameaçava com uma arma de fogo,
adquirida há três meses.
Segundo a vítima, o compa-

nheiro alegou que iria descarregar a arma nela. Após o rastreamento, o suposto autor foi
abordado pela PM em sua residência, localizada na Vila Padre
Remaclo Fóxius.
De acordo com o Boletim
de Ocorrência 7396, no momento em que o jovem avistou

a viatura policial, ele jogou a
arma em um lote vago, sendo
localizada e apreendida. O revólver calibre 22, marca Rossi,
número de série 56041, estava
carregado com sete cartuchos
intactos e mais sete no coldre.
O jovem foi preso e conduzido
à Delegacia de Polícia.

GESTÃO AMBIENTAL

Iniciada a limpeza no rio Mata Cavalo

Fotos: Divulgação

O serviço teve início na terça-feira (21) e será feito em um quilometro do rio

Thiago Avelino (detalhe) foi assassinado e
enterrado na zona rural de Arcos, com sinais de
enforcamento

O jovem Thiago Teixeira Avelino,
de 25 anos, foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte) na
semana passada, em Arcos. Três
jovens, um de 16 anos e dois de 19
anos, confessaram o crime.
Na madrugada de quinta-feira
(16), por volta de 3h, Thiago Teixeira recebeu um telefonema de um
conhecido convidando-o para ir a
uma festa. Ao chegar ao local, no
bairro Jardim Bela Vista, ele foi abordado por três jovens armados e o
carro, um Golf prata, foi levado com
a vítima.
Amigos estranharam a ausência de Thiago, já na tarde de quintafeira (16), e começaram uma busca pela cidade, quando foi registrado o desaparecimento na Polícia
Militar. No momento que os amigos
do jovem o procuravam, o carro foi
identificado, porém, uma fuga foi
feita nesse momento que o veículo

foi avistado.
De acordo com o comandante
da Polícia Militar de Arcos, tenente
César Bittencourt, próximo das 18h
de quinta-feira uma denúncia chegou ao quartel da PM informando
que um menor tinha cometido um
roubo de carro e que o motorista
tinha sido morto e enterrado. No telefonema, foi indicado onde esse jovem estaria. Os militares se deslocaram até o lugar indicado na denúncia e o denunciado foi detido pelos
militares.
O menor indicou aos policiais
onde o corpo estaria e também
apontou outros dois jovens como
envolvidos no crime. Militares e policiais civis se deslocaram até a comunidade conhecida como Lagoa
Seca para averiguarem a ocultação
do cadáver.
Enquanto aguardavam a chegada do serviço funerário e da perícia,

esta solicitada em Formiga, os outros
dois envolvidos no crime foram presos. Eles foram detidos nas residências onde foram apreendidas uma
arma, uma faca, um celular, controle remoto de som automotivo, cordas e itens para escavar e jogar terra sobre o corpo.
O Golf prata foi recuperado depois de rastreamento feito pela Polícia Militar. O corpo de Thiago Avelino foi desenterrado nesta sexta-feira (17), por volta das 5h30, e a perícia viu sinais de enforcamento no
pescoço da vítima, que era residente em Arcos, porém nasceu em Itaú
de Minas. Ele trabalhava em uma
empresa de mineração de Arcos. Os
jovens foram levados para a delegacia de Policia Civil, onde o flagrante
foi feito.

A limpeza no rio Mata Cavalo
teve início nesta terça-feira (21).
O trabalho conta com 12 operários que trabalham em uma
máquina escavadeira, uma retroescavadeira, além de alguns caminhões. O prazo para a finalização do serviço é de 60 dias.
Para a limpeza no rio Mata
Cavalo, mais uma máquina foi
alugada, já que o trabalho no Rio
Formiga, iniciado no dia 6 de
abril deste ano, está em andamento e demorando mais tempo
do que o previsto.
A areia retirada será armazenada para ser usada em calça-

mentos na cidade. O trabalho
será feito em um quilometro do
rio Mata Cavalo (entre a ponte da
Rodoviária, próxima ao Super-

mercado ABC, e a ponte no bairro dos Quartéis). A extensão do
rio Mata Cavalo dentro do município é de 12 quilômetros.

O serviço está sendo realizado para evitar
surpresas no período chuvoso, que está próximo
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Romaria à
Aparecida do Norte
comemora 50 anos
Eliane Estevão

Juvenil do Vila Esporte Clube, comandado pelo técnico Bororó, que
foi jogador do Flamengo. Ele veio
para Formiga em 1945, aqui casouse e tornou-se técnico de futebol do
juvenil do Vila. Tinha como profissão sapateiro.
Atletas: Baltazar, Aroldo Machado
Nelson do Inhuta, Sinval, Caixinha,
Pato Choco, Edi Nunes, Totonho, Eli
Capeta dentre outros.
Os romeiros
peregrinação

comemoraram

No dia 17 de julho, a romaria comandada pelo formiguense José Carlos de Almeida completou 50 anos de existência,
indo ininterruptamente à Aparecida do Norte. Na ocasião, os romeiros agradeceram à Nossa Senhora Aparecida pelo “jubileu de
ouro”.
A romaria começou em 1959
com o saudoso Divino Carlos, ele
faleceu quando a romaria completou 31 anos. O filho dele, José
Carlos de Almeida, deu sequência
à romaria, que leva geralmente
dois ônibus de devotos para Aparecida do Norte todos os anos.
Na ocasião, os romeiros comemoraram os 50 anos com um
bolo de aniversário e receberam
uma placa de homenagem pelo
dono do hotel onde ficam hospedados. Participaram da “Missa dos
Romeiros” na Basílica de Nossa
Senhora Aparecida.

50

anos

de

Quando retornavam da viagem, na segunda-feira (20), os
romeiros presenciaram um milagre. O ônibus vinha pela BR-354
quando, inesperadamente, uma
carreta foi ultrapassar outra carreta e quase bateu de frente com o
ônibus que trazia os formiguenses. O motorista José Honório, da
empresa Nossa Senhora do Carmo, conseguiu sair para o acostamento e, com isso, por intermédio de Nossa Senhora Aparecida e
sob a proteção de Deus, conseguiu
salvar a vida dos romeiros.
Eles reconhecem como milagre o que aconteceu e como provação divina, já que, nesses 50
anos de romaria, nunca aconteceu nada de grave, nenhum acidente com os formiguenses. Os
chefes da romaria destacam o
profissionalismo e a responsabilidade dos motoristas que os conduziam.

INVERNO CULTURAL

Cemute promove
diversão nas férias
O Núcleo Artístico Maestro
Zezinho (Cemute) realizará a 1ª
Semana de Inverno Cultural. As
atividades ocorrerão entre os dias
27 deste mês e 1º de agosto.
A programação conta com
sessões de cinema, shows acús-

ticos, dança, capoeira e contos de
estórias. As atrações terão início
às 9 h de segunda à sexta-feira
(17 à 31) e às 15h no sábado
(1°), no Cemute e na Praça Rubens Dalariva (antiga Sede da
Banda).

Sociedade São
Vicente de Paulo
realizará campanha
de combate à fome
A Sociedade São Vicente de
Paulo de Formiga realizará uma
campanha de combate à fome
no próximo dia 15 de agosto.
Um mutirão de vicentinos passará por toda a cidade recolhendo alimentos não perecíveis,
que serão distribuídos às famílias carentes.
As obras sociais da entidade

denominada “Dispensário Vicentino Paulo Barbosa” atendem a 75 famílias carentes, fazendo doações de cestas básicas semanalmente.
Os vicentinos pedem a colaboração de toda a população formiguense e aos comerciantes
para contribuírem com alimentos.
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ana. Por todas estas qualidades é
a homenageada com os cheirinhos especiais desta semana.

Adriana Oliveira

Cheiro Especial
Uma mulher que sempre alegra com seu programa nossas
manhãs de segunda a sábado na
Rádio Divinal, logo após o excelente programa do Landico é Adriana

Almeida, que é uma comunicadora fora de série, alegre, otimista,
super comunicativa e, é uma
mulher encantadora e super simples. As nossas manhãs ficam
muito mais gostosa ouvindo Adri-

Parabéns a minha querida
amiga Adriana Oliveira, uma das
proprietárias do famoso Salão da
Aninha. Uma pessoa maravilhosa e super fofa. Adriana recebeu
neste último domingo, dia 19 de
julho abraços mil pela sua nova
data. Parabéns e que Deus te proteja sempre.

Silvio Ribeiro

Formiga com suas mulheres belíssimas...

Outro grande amigo deste

colunista, Sílvio Ribeiro também
ontem (quinta-feira), dia 23 de
julho comemorou seu aniversário em grande estilo, muitos
abraços, beijos e desejos de uma
vida cheia de saúde, paz e muitas realizações. Feliz aniversário
amigo.

Talento Country
Uma noite de muita adrenalina, promete hoje, sexta-feira,
no Country Clube de Formiga
com a festa que será a Talento
Country. Quatro bandas formiguense farão um rodízio para
agitar todos aqueles que curtem

Camila e Vinícius, além de bonitos, são super finos

balanço legal. As bandas responsáveis pela alegria da noite são:
Só na Maciota, Los Andes, Higway
e Monstro com sua Trupe. Como
se vê é uma promoção imperdível. Com certeza o salão do Country que será todo decorado no
estilo das antigas discotecas ficará lotado. Iremos todos.

Minuto de sabedoria
“Nada existe de mais lindo...
Nada mais encantador...
Do que os teus lábios sorrindo depois de um beijo de amor.”
Um cheirinho pra vocês...
Itamar da Silva

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

...sempre foi considerada na região como a cidade de mulheres bonitas

Este colunista ladeado pelo casal de empresários de maior sucesso, Andréia e Glayton
Ramos Figueiredo
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Jovens do mais fino trato, Paulo Márcio e Walter

Mais um lindo casal enfeitando nossas páginas, Paula e Geraldo
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RAPIDINHAS DO COELHO

Nova Imprensa
com benesses do governo Lula. Só esta semana se reuniu com os ministros das Cidades e dos Transportes para liberar recursos para o Acre.

Fonte: claudiohumberto.com.br

Maluf vem aí
Paulo Maluf anunciou na convenção do PP que devedisputar o Governo de São Paulo. Agora, quer convencer o Planalto de que sua candidatura pode forçar um segundo turno e atrapalhar o PSDB.

Confissão amarga
Processado por agredir sua ex-mulher e a ex-sogra, o diretor do
Senado, Haroldo Tajra, pensou em pedir demissão. Foi convencido pelo
1º Secretário, Heráclito Fortes (DEM-PI), a se fingir de morto.

Quero me dar bem
Rompido com o Planalto, o senador petista Tião Viana não rompe

Pensando bem...
...para a UNE, “coração de estudante” fica no bolso.

INSS

MÚSICA

Mais de 68 mil
pessoas receberão
os atrasados no
próximo dia 10
A Justiça Federal liberou R$
353,8 milhões para pagar os atrasados para quem ganhou a ação
de revisão ou de concessão do
benefício do Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS). O valor máximo é de R$ 27.900, que é o limite de pagamento dos juizados.
De acordo com o Conselho da
Justiça Federal (CJF), o crédito,
que é feito por meio de RPVs (requisições de pequeno valor), estará disponível para o saque a
partir do dia 1º de agosto.
Para saber a situação dos
atrasados, o segurado deve consultar o andamento processual
pela internet. As informações
sobre as ações julgadas nos juizados do Estado de São Paulo,
por exemplo, estão no site do TRF
3 (Tribunal Regional Federal da
3ª região), que inclui também o

Alterada a data do
show de Padre Fábio
de Melo
A apresentação será no dia 17 de outubro, às
20h30, no Parque de Exposições

Estado de Mato Grosso do Sul. O
endereço é o www.trf3.jus.br. No
centro da página principal do
site, irá aparecer uma opção de
escolha do fórum.
O segurado deverá receber
em casa um aviso sobre o pagamento de sua revisão. No entanto, pela internet, já é possível saber se o dinheiro dos atrasados
vai sair ou não. O crédito dos
atrasados só é liberado depois
que a ação é julgada e não há
mais chance de recurso para o
INSS. Em alguns casos, mesmo
com a sentença em favor do aposentado ou do pensionista, o INSS
pode entrar com o recurso e, por
isso, o pagamento dos atrasados
da ação demora a ser feito. O
pagamento é feito no Banco do
Brasil ou na Caixa Econômica
Federal.
Fonte: INSS/Graffo

Reprodução Internet

O show faz parte do lançamento do CD e DVD “Eu
e o tempo”

SAÚDE

Mil pênis são
amputados todo
ano no Brasil por
causa de câncer
No último dia 20 de julho, a Sociedade Brasileira de Urologia
(SBU) começou sua segunda Campanha Nacional de Esclarecimento sobre o Câncer de Pênis. Mais do
que ressaltar a necessidade da boa
higiene do órgão genital como
método preventivo, a entidade vai
promover uma ação de esclarecimento das doenças do homem e da
importância de se visitar um urologista em todas as fases da vida criança, adolescente, adulto e idoso.
De acordo com levantamento
feito pela SBU em 2007, o câncer
de pênis é uma patologia muito frequente no Brasil, acometendo preferencialmente pacientes de baixa
renda, não circuncidados ao nascimento, de cor branca, moradores
das regiões Norte e Nordeste e que
demoram a procurar assistência
médica especializada ao notar feri-

das no pênis. O estudo mostrou
ainda que 81,62% dos casos de
câncer de pênis acometem homens acima de 46 anos. O Norte e
Nordeste juntos têm mais de 50%
dos casos.
“Os homens devem ficar atentos a qualquer tipo de lesão no pênis. Devem lavar o órgão genital
diariamente e principalmente após
relações sexuais. Uma pequena ferida pode ser um tumor maligno
que, se não cuidado, pode evoluir
atacando os canais linfáticos o que
pode ocasionar não só a amputação do órgão, como também dos
membros inferiores”, alerta o presidente da SBU, José Carlos de Almeida. De acordo com os médicos,
são realizadas por ano cerca de mil
amputações de pênis pelo SUS. A
amputação é o tratamento mais
adequado para casos avançados da
doença.
Fonte:
Sociedade Brasileira de Urologia/Graffo

Um dos shows mais esperados
do ano pelos formiguenses teve
sua data alterada. A apresentação
do Padre Fábio de Melo em Formiga será no dia 17 de outubro, às
20h30, no Parque de Exposições,
e faz parte do lançamento do CD
e DVD “Eu e o tempo”.
De acordo com o assessor do
padre formiguense, Frederico
Elias Batista Soares, o show seria
no dia 24 de outubro, mas foi
antecipado para o dia 17. “Tivemos que mudar por causa da logística da agenda do Padre Fábio. Ainda nesta semana, vamos acabar de acertar os detalhes finais com o prefeito Aluísio Veloso”, explicou.
Os ingressos para o show do
Padre Fábio de Melo estarão à
venda a partir de agosto. Mais

informações pelos telefones (37)
9927-5941 / 8807-5808.

O show
O show é dividido em quadros, que representam os tempos
litúrgicos: Pentecostes, Advento,
Epifania, Quaresma e Páscoa.
Dentro da cada quadro foram
adequadas canções pinçadas ao
longo da carreira do Padre Fabio
de Melo e, prioritariamente, do
CD “Vida”.
Entre as músicas que compõem o repertório estão: “As estações da Vida”, “Ruah, um sopro de vida”, “Vida”, “Tudo é do
Pai”, “Mais perto”, “Eu espero”,
“Tudo posso”, “Todo homem é
bom”, “Cântico das criaturas”,
“Cara de família”, “Deus é Pai”,
“O caderno”, entre outras.

Nova Imprensa

Formiga - 24 de julho de 2009

CINEMA

CURTA-METRAGEM

Inimigos Públicos
Divulgação

Johnny Depp protagoniza remake de clássico dos
anos 70

Com informações da Reuters e Cineweb
Johnny Depp deixa de lado o
humor de “Piratas do Caribe” para
encarnar um dos mais famosos
gângsteres dos anos 30, John Dillinger, em “Inimigos Públicos”, de
Michael Mann. O filme entra em
circuito nacional nesta semana.
O audacioso ladrão de bancos
que apavorou vários estados dos
EUA na era da Grande Depressão
foi objeto de outro filme, “Dillinger - Inimigo Público no. 1”
(1973), de John Milius.
Nesta nova versão, como se
pode esperar de um diretor com
a folha corrida de Mann - a quem
se creditam “O Informante”
(1999), “Ali” (2001), “Colateral”
(2004) e “Miami Vice” (2006) não se trata de um mero confronto entre mocinhos e bandidos.
Aliás, nem há mocinhos.
Os agentes do FBI que caçam
Dillinger não são exatamente modelos de virtude, a começar pelo
diretor do órgão, J. E. Hoover (Billy Crudup, de “Watchmen- O Filme”), que passou à História por
cultivar métodos nada ortodoxos
de investigação, com escutas ilegais e brutalidade correndo à solta contra os suspeitos.
Baseada em livro-reportagem
de Bryan Burrough, a trama ganha detalhes ficcionais no roteiro,
assinado por Mann, Ronan Bennett e Ann Biderman. Assim, se a
sucessão de fatos da vida de Dillin-

ger corresponde à verdade, não
faltam momentos em que a lenda predomina.
Apoiando-se no carisma e no
humor peculiar de Johnny Depp,
este Dillinger passa longe de um
vilão de caricatura. Com um charme ambíguo, o ator carrega o peso
do personagem, movido por sua
ânsia de adrenalina e dólares roubados espetacularmente de bancos, à luz do dia, deixando não
raro uma trilha de cadáveres.
Um bandido, sem dúvida, mas
que não se esquecia de deixar para
trás, ilesos, tanto os reféns que arrastava nas fugas como o dinheiro
do bolso dos clientes que haviam
entrado no banco na hora errada.
Só queria mesmo o conteúdo dos
cofres dos banqueiros, criando
para si uma certa imagem de Robin Hood, que lhe valia não poucos
admiradores - como demonstra
uma cena em que ele é preso e
aplaudido por uma multidão que
segue sua passagem.
Parte dessa admiração popular vem de suas respostas espirituosas à imprensa e também de
seus hábitos audaciosos - como
circular pelas ruas e lugares públicos no intervalo entre suas ações.
O filme captura essa ousadia em
alguns momentos, sendo o mais
cínico e divertido aquele que mostra o ladrão, caçado em todo o
país, passeando disfarçado nas de-

pendências de uma delegacia de
Chicago, no setor dedicado à sua
captura.
Esta rotina entre assaltos e fugas de prisões - o filme retrata diversas delas, como a eletrizante
sequência inicial - é rompida, finalmente, pelo interesse romântico por Billie (Marion Cotillard,
em seu primeiro papel depois do
Oscar por “Piaf - Um Hino ao
Amor”).
Por causa da moça, Dillinger
corre alguns riscos, porque o braço direito de Hoover no FBI, o
agente Melvin Purvis (Christian
Bale, o Batman), não tarda a perceber e usá-la como isca.
Se não chega a formar com o
bandido uma dupla à la Bonnie e
Clyde (casal de ladrões que apavorou os EUA na mesma época e foi
tema de filme homônimo de Arthur Penn em 1967), Billie tem
presença magnética na tela, confirmando o talento da atriz francesa, que desempenha muito bem
seus diálogos em inglês.
INDEFINIÇÃO – Johnny
Depp foi visto recentemente neste papel aclamado em “Inimigos
Públicos” e está em um dos filmes
mais aguardados na feira ComicCon no fim de semana, “Alice no
País das Maravilhas”.
Johnny Depp tem seu nome
ligado a vários filmes importantes
ainda em desenvolvimento, mas
enfrenta uma cenário sem filmes
prontos a entrar em produção já.
O que há, em lugar disso, é uma
quantidade estonteante de possibilidades e permutas, mas nada
com grande probabilidade de resultar em um filme produzido
para ele no futuro próximo.
Os produtores de “The Incredible Mr. Limpet”, da Warner
Bros, estão interessados em Depp
para o papel-título. O remake a ser
dirigido por Kevin Lima da comédia fantástica de 1964 seria mais
um papel divertido e bizarro, mas
não tão dramático, na carreira do
ator. Mas ele ainda não assinou
contrato para o filme, que, de
qualquer maneira, só entrará em
produção em 2010.
Enquanto isso, o quarto filme
da série “Piratas do Caribe” continua a ser prioridade para a Disney e o produtor Jerry Bruckheimer. Até pouco tempo atrás, seria
o próximo filme de Depp no papel
do capitão Jack Sparrow. Mas
como Gore Verbinski não vai mais
dirigir a franquia, o navio vai demorar um pouco mais para deixar
o porto.
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A Disney está procurando um
novo diretor, um processo que
pode levar tempo. É possível que
haja um hiato de até quatro ou
cinco anos entre o último “Piratas
do Caribe” e o próximo da franquia.
Em função da demora em
produzir o próximo “Piratas”, um
projeto de Depp que estava previsto para entrar em produção depois
dele, “The Lone Ranger”, pode
acabar sendo adiando ainda mais,
embora também seja possível que
seja rodado antes da história de
piratas.
Por enquanto, porém, “Ranger” ainda está parado. Os roteiristas de “Piratas”, Ted Elliott e
Terry Rossio, redigiram um roteiro para o novo filme Disney/Bruckheimer, mas o estúdio pode
acabar encomendando outro roteiro ou uma versão nova do que
já existe. O filme ainda não tem
diretor nem ator escolhido para o
papel-título. O papel de Depp seria o de Tonto.
Finalmente, o filme que a
Warner pretende fazer a partir do
seriado de TV “Dark Shadows” uma colaboração entre Johnny
Depp e Tim Burton que poderia
ser rodada ainda este ano ou no
início do próximo - também deve
ser adiado. Burton ainda tem
muito trabalho a fazer sobre “Alice”, que estreia em março.
Tudo isso significa é que há
projetos com muito potencial pelos quais Depp ainda não assinou
contrato, e projetos com os quais
ele já se comprometeu que não
estão com muito ímpeto.
Em outras palavras, é um fenômeno muito típico de 2009,
provocado, por um lado, pelo fato
de o ator escolher seus papéis com
cada vez mais cuidado, e, por outro, pela cautela crescente dos estúdios. Pode ser uma minitendência nova, já que Will Smith e Leonardo DiCaprio se encontram em
situações semelhantes.
O resultado é que Depp pode
passar um ano ou mais sem ser
visto nos cinemas. Pode não soar
como algo tão importante, mas,
para o público, será uma mudança. Johnny Depp vem passando
por um dos períodos mais férteis
de sua carreira. O ator também
protagoniza “The Rum Diary”,
adaptação de um livro de Hunter
S. Thompson, e fez um papel coadjuvante em “The Imaginarium
of Dr. Parnassus”, de Terry Gilliam, que ainda não chegou aos cinemas americanos.

2ª Oficina de
Cinema de Formiga
é tema do MGTV
Arquivo NI

A Casa do Engenheiro é um dos principais
patrimônios culturais de Formiga e deve se tornar
em um “centro cultural”

A cidade de Formiga foi
tema do MGTV do último sábado (18). O destaque foi a 2ª
Oficina de Cinema, que tem
como tema “Patrimônio Cultural de Nossa Cidade”. O curta-metragem, que está sendo
produzido por aproximadamente 25 jovens, retrata os
patrimônios culturais da cidade em 25 minutos de duração.
As aulas começaram no
dia 15 de junho e, desde o dia
4 deste mês, os futuros cineastas colocaram em prática o
que aprenderam com os professores. As imagens para o
futuro curta retratam diversos
patrimônios da cidade, como
a Casa do Engenheiro, o museu, igrejas, escolas, cemitérios, o antigo Matadouro e o
antigo Cine Glória. Cenários
que marcam e resgatam a
memória e a cultura de Formiga.
Os jovens tiveram aulas
teóricas sobre patrimônio cultural, ministradas pelo turismólogo Rafael Teixeira, da
Memória Arquitetura de Belo
Horizonte. Joe Bazílio, um
dos idealizadores e facilitador
da oficina, ensinou a turma
sobre roteiro, pré-produção,
técnicas de filmagem, equipamentos, fotografia, produção,
direção, edição, pós-produção
e autoração de DVD.
Segundo informou a Secretária de Cultura, Maria Andrada, aproximadamente 70
estudantes se inscreveram
para a oficina. “As aulas são
diárias no turno vespertino
e exige muita disciplina e
dedicação. Com o tempo,

cada componente foi se
identificando com determinada função como roteiro,
direção, produção”.
Maria Andrada explica
que este ano resolveram escolher um determinado tema
para a realização do projeto.
“Dentre os assuntos propostos, os próprios alunos escolheram as lendas que se conta na cidade, focando a história de fantasmas”.
Para Tiago Fonseca, a oficina está sendo ótima, um
aprendizado para a vida toda.
“Estou adorando este trabalho, aprender, conhecer e
produzir é sensacional. Eu
gosto muito de assuntos ligados à cultura e ao cinema.
Aprendi muito até o momento e tenho certeza que tenho
muito ainda para aprender.
Com este curso, pude saber
mais sobre a história da minha cidade, seu patrimônio
e os pontos fascinantes que
aqui existem”, contou.
Joe Bazílio comentou sobre o interesse da turma. “Eles
são bastante criativos. Tenho
certeza que vai sair um bom
trabalho. A produção será
utilizada como produto cultural para a Jornada Mineira
de Patrimônio Cultural. Isto
vai gerar pontos para o ICMS
cultural de Formiga”, acrescentou o coordenador.
A previsão é de que o curta-metragem seja finalizado
no início de agosto. Em setembro ele será apresentado a
toda a cidade fazendo parte da
Jornada Cultural. Os jovens
receberão certificados pela realização do projeto.
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Atletas formiguenses
se classificam no
Campeonato
Mundial de Jiu-Jítsu
Arquivo Pessoal

O formiguense Fabiano Souza se classificou em
terceiro lugar na categoria faixa preta - sênior médio até 82.300 quilos

Os atletas da Equipe Águia
Dourada, Pierre Rocha e Fabiano Souza, se classificaram no
Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu Esportivo (CBJJE 2009). As
competições ocorreram entre
os dias 17 e 19 de julho, no ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo.
Pierre Rocha se classificou
como vice-campeão mundial na
categoria faixa marrom - adulto - pesadíssimo acima de 105
quilos. Ele ganhou as três lutas
antes da final: a 1ª por estrangulamento e as outras duas por
chave de pé, perdendo na luta
final. Na chave de Pierre, 35
competidores disputaram a
vaga no pódio
Fabiano Souza se classificou
em 3º Lugar do Mundial 2009
na categoria faixa preta - sênior
- médio até 82.300 quilos. Ele
ganhou a 1ª luta dando uma
queda (Tomoe-Nague) e finalizando com chave de braço (Kimura), a 2ª luta também venceu por queda (Seoi-Nague) e
por pontos, finalizando o placar
de 9x0, na semifinal se classificou em 3º lugar. Na chave de
Fabiano, 19 atletas de todo o
mundo disputaram uma colocação no pódio.
Segundo Fabiano Souza,
professor de Jiu-Jítsu da Equipe
Águia Dourada, o evento contou
com a cobertura da TV Bandeirantes, Sport TV e da revista XCombat, dentre outras voltadas
para lutas no mercado brasileiro e mundial. “Fico satisfeito,
depois de quase cinco anos
sem participar dos circuitos de

competições e ainda ter os dois
joelhos sem ligamentos poder
ser um medalhista no Mundial, o maior e mais disputado
evento realizado no planeta.
Agradeço a Deus, aos patrocinadores e a todos que acreditaram em mim”, conta.
No campeonato, os presidentes das federações esportivas
foram homenageados pelos relevantes serviços prestados ao
jiu-jítsu nacional. Fabiano Souza é também diretor da Federação de Jiu-Jítsu Esportivo de Minas Gerais (FJJE-MG) e representou o Estado na competição.
Ele foi entrevistado pela Revista
X-Combat, classificada como a
melhor revista no mercado das
lutas.
Nos sites de lutas e revistas
do gênero, já está sendo divulgada a cobertura da revista XCombat na Grande Finalíssima
Estadual Mineira, que ocorrerá
em Formiga, no mês de novembro. Já estão ocorrendo várias
eliminatórias em todo o Estado
para a grande final do Campeonato Mineiro, que será capa da
revista da edição de novembro.
No próximo final de semana (dias 25 e 26) o campeonato contará com a modalidade infanto-juvenil A e B, faixas brancas e coloridas de 12 a 15 anos.
O aluno Natã Teixeira, da Academia Águia Dourada, irá representar a cidade de Formiga no
peso meio pesado até 65 quilos,
na faixa colorida até 15 anos, e
o aluno Santiago Batista no peso
pesado até 73 quilos, faixa colorida até 15 anos.
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Tudo ou nada para os brasileiros
Com informações do UOL e ANSA

O cenário era tranquilo. O piloto da Brawn GP Jenson Button ganhou cinco das seis primeiras corridas, e tinha uma vantagem confortável para o segundo colocado
Rubens Barrichello (também da
Brawn) na classificação da temporada 2009 da Fórmula 1 - 51 a 35;
16 pontos de diferença.
Se fosse levada em consideração a diferença das Brawn para as
Red Bull - os únicos carros mais
próximos tanto na disputa pelo título do Mundial tanto de construtores - a vantagem era ainda maior,
pois Vettel tinha 23 pontos e Webber 19,5.
Mas de três corridas para cá, o
cenário mudou muito. Jenson Button caiu de rendimento, apesar de
vencer o GP da Turquia. Seu companheiro de equipe Rubens Barrichello, por sua vez, pontuou muito
menos, com direito a um 19º lugar
no GP turco.
Em contrapartida, a Red Bull
cresceu vertiginosamente na temporada, vencendo as duas últimas
corridas (Inglaterra e Alemanha) e
sempre colocando os dois pilotos no
pódio.
Tal diferença permitiu que Sebastian Vettel e Mark Webber ultrapassassem Barrichello na classificação geral e diminuíssem a distância para Button. O líder do certame
possui 68 pontos, mas agora tem 21
de diferença para Vettel, o segundo
colocado.
A margem de Button na ponta
ainda é grande? Sim, claro. Mas dois
fatores colocam pressão no piloto
britânico: o melhor acerto das Red
Bull nas últimas corridas e a queda de rendimento do seu escudei-

ro Barrichello, que vê as suas chances de um título inédito na Fórmula 1 cada vez mais remotas.
O cenário mais complicado é
reconhecido por Ross Brawn, chefão da BrawnGP, que confia ter na
Hungria uma história completamente diferente do que aconteceu
na Inglaterra e na Alemanha.
“As duas últimas corridas em
Silverstone e Nurburgring foram
frustrantes para o time, porque não
fomos capazes de achar o pleno
potencial do nosso carro no mesmo
tempo que nossos rivais tiveram
um bom desempenho”, reconheceu. “Entretanto nós estamos confiantes que a performance que o
carro mostrou na primeira parte da
temporada não tenha desaparecido
e que os problemas nossos tenham
ocorrido por causa das circunstâncias das corridas”.
Os pilotos da Brawn GP têm
uma opinião em comum: ambos
estão confiantes que as mudanças
feitas pelos mecânicos no carro surtirão efeito no GP da Hungria. A dupla confia nesta arma para voltar a
triunfar na Fórmula 1. “Estive concentrado no meu treino em Mônaco na semana passada, mas sei que
os caras trabalharam realmente
pesado nas atualizações do carro e
por isso não vejo a hora de estar
dentro dele novamente”, disse Button. “O bom feedback vindo da fábrica nas atualizações que nós pedimos para o final de semana pode
ser um bom presságio e, por isso,
estamos confiantes em ir bem na
Hungria”, complementou Barrichello.
Pelo lado da Red Bull, apesar do
bom momento, a hora é de ‘secar’

DIVULGAÇÃO

GP da Hungria pode ser decisivo para as
pretensões de Rubinho e Nelsinho na temporada

o líder Button. Pelo menos foi o que
reconheceu Mark Webber, que na
Alemanha conquistou a primeira
vitória da sua carreira. “Jenson
[Button] tem tido uma temporada
sem falhas, em termos de acidentes ou outras coisas, e a lei das médias diz que ele tem de ter um revés cedo ou tarde. Ninguém passa
por uma temporada inteira assim”,
disse à BBC Sport.

PIQUET EM SITUAÇÃO
DELICADA
O momento não é propício. Em
nove corridas disputadas, nenhum
ponto conquistado. Seu companheiro de equipe, o bicampeão Fernando Alonso, tem 13. Sua saída foi
recentemente divulgada por meios
de imprensa mundiais, mas desmentida pela Renault. Levando
tudo isso em consideração, não é
prematuro afirmar que o GP da
Hungria deste final de semana será
decisivo nas pretensões de Nelsinho
Piquet de continuar na Fórmula 1
neste ano.
Nelsinho nunca esteve em situação confortável na Renault neste
ano. Décimo segundo lugar na temporada de 2008, 42 pontos atrás de
Alonso, o brasileiro começou 2009
sob olhares desconfiados da crítica e
com o aval do chefão Flávio Briatore, que bancou a sua permanência.
Mas os desempenhos ruins de
Nelsinho colocaram novamente o
piloto na ‘corda bamba’. Até agora,
o máximo que o brasileiro conseguiu foi um décimo lugar no
Bahrein. A única vez que andou
melhor que Alonso em 2009 foi na
Inglaterra, quando Piquet chegou
em 12º, duas posições a frente do
piloto espanhol.

As especulações pela sua saída
foram tantas que o piloto chegou até
a lançar um post em sua página no
Twitter confirmando que estaria na
Hungria neste final de semana. “Aí
Galvão, vc [sic] está errado, meu
bom! Te vejo na Hungria! E vamo
[sic] torcer para q [sic] o carro esteja melhor lá! Valeu pelo apoio de
todo mundo! Abcs! [sic]”, disse a
mensagem.
A resposta de Nelsinho no Twitter foi a um comentário feito pelo
narrador esportivo Galvão Bueno
no programa Bem Amigos, do Sportv, de que o piloto brasileiro não estaria mais na Renault, e que havia
cedido seu lugar a Lucas Di Grassi.
E talvez a Hungria seja mesmo
o melhor lugar para a recuperação
de Nelsinho Piquet na Fórmula 1.
Em 2008, o piloto brasileiro fez uma
boa corrida em Budapeste, largando na décima colocação e terminando em sexto. “Eu aproveitei a
Hungria no ano passado e foi provavelmente uma das minhas melhores corridas na Fórmula 1, onde
terminei em sexto. Eu também venci aqui quando estava na GP2”, disse o brasileiro.
Piquet disse que espera ter um
carro mais competitivo e nas mesmas condições de que seu companheiro de equipe Fernando Alonso.
O brasileiro afirmou também que
o treino qualificatório de sábado
será vital para as suas pretensões na
Hungria. “Espero muito me qualificar entre os dez melhores e marcar alguns pontos na corrida. O qualificatório será vital em Hungaroring
porque é muito difícil fazer ultrapassagens, por isso é importante
que a gente consiga se concentrar
para dar o máximo no sábado”.

