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Portal Últimas Notícias
completa 2 anos: 417.712
acessos nos últimos 12 meses

O portal Últimas Notícias completa dois anos
de existência e comprova a cada dia mais a aceitação do público e a confiança no trabalho realizado pela equipe da Empresa Jornalística Nova
Imprensa. O portal foi ao ar pela primeira vez dia
1º de outubro de 2007.
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Concurso Miss Minas
Gerais será neste sábado

Mais uma vez, a cidade de Formiga
manda sua representante para o Miss
Minas Gerais. A Miss Formiga 2009, Cíntia Carvalho, de 23 anos, está entre as 30
candidatas selecionadas para participar
do maior concurso de beleza do Estado.
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Governo prorroga IPI
reduzido

O governo decidiu prorrogar, por mais
três meses, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) reduzido para o setor
automobilístico, informou na segundafeira (29) o ministro da Fazenda, Guido
Mantega. O benefício para este setor terminaria na terça-feira (30).

11

Prova do Enem é adiada
após suspeita de fraude
Segundo as agências nacionais, o MEC
informou que uma nova prova deve ser realizada no prazo de 45 dias. A decisão partiu do ministro Fernando Haddad, após conhecer denúncia feita pela imprensa.
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LEGISLATIVO X EXECUTIVO

Município pode perder cerca de R$35 milhões
com trancamento da pauta pelos vereadores
Eugênio Vilela/PV, ex-líder de governo na Câmara, pediu
o trancamento da pauta de votações do Legislativo durante
a reunião ordinária desta segunda-feira (28). Os vereadores alegam falta de diálogo entre o Executivo e o Legislativo
e esse seria um “aviso político” para a administração municipal, que está sendo acusada de boicotar e perseguir os
membros do famoso G5, composto pelos vereadores Dr. Reginaldo/PCdoB, Cabo Cunha/PMN, Mazinho/DEM, Eugênio
Vilela/PV e Cid Corrêa/PR.
Entretanto, com o trancamento da pauta, a administração municipal calcula que o município poderia perder cerca de R$35 milhões por causa de projetos que precisariam
ser votados com agilidade. Os vereadores disseram que votariam os projetos enviados em caráter de “urgência urgentíssima”, mas nenhum projeto foi encaminhado ao Legislativo com o “carimbo de urgente”, o que coloca em risco a
votação dessas matérias.
Existem 28 projetos na Câmara aguardando votação, alguns deles são da Secretaria de Educação e estão gerando polêmica. O secretário da pasta, Geraldo Reginaldo de Oliveira,
queria fazer uso da Tribuna do Povo para esclarecer as questões, mas o pedido dele foi indeferido, conforme ofício enviado pelo presidente da Câmara nesta quinta-feira (1º).

Leia mais sobre essa polêmica à pág. 07

Arantes

A sugestão de trancar a pauta veio do vereador Eugênio Vilela/PV que, até há pouco tempo, era o líder
do governo na Câmara

[Nesta edição]
APÓS QUATRO MESES...

TURISMO

Morador cobra indenização por
Perrela debate com prefeito,
ter a casa derrubada por
secretários e empresários
sobre investimentos em Furnas veículo da Prefeitura
Uma forte parceria promete fomentar o turismo na
região do Lago de Furnas. A
boa notícia veio após uma
reunião realizada na terçafeira (29) entre o prefeito
Aluísio Veloso/PT, alguns secretários municipais, empresários locais e o presidente
do Cruzeiro Esporte Clube,
Zezé Perrela, que é proprietário do Furnas Iate Clube
(FIC).

Leia à pág 03

Paulo Coelho

O acidente envolvendo a residência de Milton José da Silva,
situada à rua Salgado Filho, 565,
bairro Alvorada, ocorreu em
maio deste ano. Esta semana, ele
esteve na reunião da Câmara Municipal para pedir apoio aos vereadores a fim de que se resolva
a situação. O morador já compareceu várias vezes à Prefeitura e
conversou com o prefeito Aluísio
Veloso/PT sobre o problema, mas
ainda não teve solução.

Saiba mais à pág 11

Arantes
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E POR FALAR EM...

EDITORIAL

Legislativo x Executivo: a novela continua
A que ponto chegou o impasse
entre os vereadores e a administração municipal: trancamento da
pauta de votações. Não se sabe se por
“pirraça” ou porque de fato não
veem alternativas, mas os vereadores decidiram não votarem os projetos do Executivo, a não ser aqueles de caráter de “urgência urgentíssima”.
A alegação maior é a falta de diálogo, mas, se analisado todo o contexto que culminou no trancamento da pauta, sabe-se que diversos
sãos os motivos que levaram parte
dos vereadores a essa decisão. Em
coletiva com a imprensa esta semana, o presidente da Câmara declarou oficialmente que o G5 é oposição, grupo que, segundo Dr. Reginaldo, estava do lado do prefeito, mas
mudou de opinião.
O jogo na Câmara Municipal no
início do mandato tinha seis contra
quatro. Depois que o vereador Edmar Ferreira deixou o G6, acabouse o tal “Bloco da Maioria”. Agora,
pela lógica, seriam cinco a cinco,
mas ainda não se sabe ao certo de
qual lado o petista está, ele não assumiu se ingressou no então “Bloco da Minoria”.
O G5 alega que somente o grupo de lá (G4) tem sido atendido pelo
Executivo e que eles estão sendo boicotados e perseguidos. Assim, deci-

diram mostrar para que vieram e desafiaram o Executivo com o trancamento da pauta.
Na semana passada, o vereador
Cid Correa declarou a guerra e afirmou que segurariam projetos até que
fossem atendidos. E a surpresa veio na
reunião desta segunda-feira, quando
o ex-líder do governo da Câmara pediu que a pauta fosse trancada. O chefe
de gabinete declarou por meio deste
semanário que estariam abertos a
conversas, que bastava os vereadores
procurarem o Executivo para tentarem resolver as “pendengas”, mas
eles sequer olharam para o lado da
Prefeitura, preferiram “retaliar a retaliação”.
Com isso, projetos importantes
vão ficar parados na Câmara Municipal, mesmo que estejam dentro do
prazo regimental para votação. A administração caucula prejuízos de cerca de R$ 35 milhões. Quase uma semana depois de terem escolhido o interlocutor entre o Legislativo e o Executivo, não houve qualquer sinal de diálogo entre as partes.
Será essa novela que os vereadores pretendem mostrar com a inauguração da TV Câmara em Formiga?
Há preocupação que esse canal poderia servir para muitos de “palanque”
eleitoral e até mesmo para ressaltar
ações pessoais e elevar o próprio ego,
ou mudar o foco das coisas.

Parece que a transmissão das
reuniões da Câmara pelo rádio já subiu à cabeça de alguns. Quando a TV
local dá o ar da graça então, aí parece
um verdadeiro programa eleitoral.
Tem gente que só fala olhando para a
filmadora, pensando apenas nos telespectadores. Muda-se até o discurso, o
tom da fala, as palavras
empregadas...Agora com a TV Câmara então... tem gente que vai aparecer
direito pro eleitorado.
As reuniões da Câmara Municipal
têm sido polêmicas, algumas enfadonhas... são até produtivas, pois projetos importantes têm sido votados e debatidos. Mas algumas coisas não são
da alçada de um vereador, como “dar
cartões” (seja amarelo ou vermelho).
Vereador não é juiz ! E a moda ainda
está pegando.. vinda de longe, lá de
Brasília. Agora pegaram a moda de
trancar a pauta.
Na semana passada, por exemplo, o secretário de Administração e
Recursos Humanos, Sudário Macedo,
foi “convocado” para dar explicações
dos vereadores a respeito dos cargos
de confiança da Prefeitura. Os vereadores sabatinaram Sudário e o deixaram até acuado, mas via-se um pouco de cunho “pessoal”. Sudário foi humilde e pediu desculpas pelas declarações que havia dado à imprensa
com relação aos vereadores, mas não
obteve pedido de desculpas por parte

de alguns que também não foram
nada gentis com as palavras.
Um vereador elogiou a educação de Sudário durante sua explanação na Câmara e disse que outros secretários não tiveram a mesma educação. O detalhe é que (quem acompanhou as outras explanações viu)
todos os secretários foram cordiais
e tentaram responder a todas as dúvidas e questionamentos, mas não
receberam o mesmo tratamento
por parte dos edis, pois teve ocasiões
em que apenas três ou quatro vereadores permaneceram no plenário
para ouvi-los, e olha que eles foram
convidados pelos vereadores. A população iria gostar sim de ver ao vivo
e em cores a atuação dos vereadores, acompanhar de perto a discussão de projetos importantes e a votação de benefícios para a sociedade, mas não iria gostar de assistir ao
show irônico de alguns, as picuinhas
de muitos, rixas e banalidades, nem
mesmo os discursos retóricos e repetitivos de alguns. A TV Câmara vem
pra somar e pra mostra como se faz
democracia e não para exibir “capítulos de novelas”, com seus dramas,
suas tramas, suas armações e afins.
Afinal a novela Legislativo x Executivo está apenas começando (estamos no primeiro ano de mandato da
atual gestão). E quem perde nesse
jogo??? Não precisamos responder...

A MARCHA PARA A INSENSATEZ
MURILO BADARÓ
PRESIDENTE DA ACADEMIA MINEIRA
DE LETRAS

Participando deste conluio engendrado pelo governo venezuelano
para favorecer um governante golpista e desmoralizado, o Brasil ingressa perigosamente no clube dos
dirigentes bolivarianos autoritários.
Nunca se viu na história da diplomacia mundial um país conceder menagem, em sua embaixada em outro país, a um natural dentro de seu
próprio território para fazer comícios. O Brasil meteu-se numa camisa de onze varas e coloca-se ao lado
dos piores modelos de diplomatas e
tiranetes travestidos de democratas.
Manuel Zelaya, com seu exótico e
ridículo chapéu de boiadeiro, pilhado em flagrante no momento em
que pretendia golpear a Constituição
de Honduras, merecendo por isto a
repulsa dos hondurenhos e a condenação dos tribunais, buscou solidariedade em Cuba, com Hugo Chavez, Evo Morales e Rafael Corrêa, e
em Brasília tentar e obter o apoio do
presidente Lula, na permissão para

que o fugitivo da Justiça de sua terra se homiziasse na embaixada brasileira, cercado de um magote de
desocupados e baderneiros. Para se
ter uma idéia da enrascada em que
se envolve o governo brasileiro, ele
deve decidir sobre o expresso pedido do governo de Honduras para
que seja o transgressor e delinquente entregue à Justiça local ou lhe
conceda a condição de asilado, impedindo que use a embaixada como
palanque político. Enreda-se mais
a diplomacia nos arranjos e perfilhações ideológicas, dispondo o Brasil ao escárnio das nações civilizadas
pela constrangedora atitude. A inviolabilidade da sede diplomática do
Brasil em Tegucigalpa é algo consolidado nas normas diplomáticas de
todo o mundo, razão porque o governo local não cometeria a imprudência de invadi-la. A única e estreita
via que resta ao governo brasileiro
é indicar ao golpista Zelaya o caminho de volta ao local onde estava homiziado para escapar das garras da
Justiça de sua terra, obrigando-o a
deixar a embaixada e, com isto,
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acalmar a maioria da população que
já se encontrava em plena campanha eleitoral para escolha do presidente do país. Enquanto as trombetas da publicidade oficial procuram
lugar onde Lula possa esconder a
cara ante o olhar crítico dos chefes
de governo estrangeiros, reunidos
em Nova York para a Assembleia Geral da ONU e a Conferência sobre o
clima, milhares de hondurenhos se
solidarizam com seu governo pela
atitude firme de respeitar as decisões
da Justiça, oferecendo ao golpista invasor a única saída: entregar-se para
julgamento dos seus atos criminosos e atentatórios à Constituição de
seu país ou asilar-se. Uma vergonha
a trama de Lula, Chavez e Ortega, o
trio de ouro da patuscada internacional. O Brasil deve rapidamente se
livrar da camisa de onze varas em
que se meteu, sobretudo porque
jogou fora longo e sedimentado capital de boas articulações internacionais com seus vizinhos. A não ser
que deseje continuar a marcha batida para a insensatez, repetida interna e externamente em suas inter-

venções, marcadas pelo carimbo
ideológico e não pelo legítimo interesse nacional. Os resultados para o
Brasil desta irresponsável aventura,
de ver rompida sua tradicional política internacional de não ingerência,
de colocar-se no epicentro de um furacão político com o qual nada tinha
a ver, de prestar reverência a Hugo
Chavez e à sua desastrada política
bolivariana que induz ao autoritarismo e à corrupção, não poderiam ser
mais desastrosos. Ficamos mal situados no plano internacional ao agredir regras fundamentais da diplomacia, permitindo que o bufão hondurenho Zelaya transformasse nossa embaixada em Tegucigalpa em
palanque para realizar comícios. E
agora José, perguntou o poeta, a festa
acabou, o povo não aplaudiu, a
massa vaiou, a bomba estourou, o
mundo debochou e o festeiro e viandante presidente dançou na exibição grotesca de sua megalomania.
O “cara”, epíteto jocoso com que o
brindou Obama, consolidou-se de
vez para o mundo: é um “cara de
pau” pelo desamor à verdade.
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SALVEM AS PERERECAS
FERNANDO NUGAS

O ministro do Meio Ambiente,
Carlos Minc, vestiu, de fato, o colete
de ambientalista e tem aparecido insistentemente na mídia. Aliás, na
edição no. 657 do Nova Imprensa,
mostrou-se em foto ao lado do secretário municipal Paulo Coelho. Dose
dupla, não?
Polêmico, tem arranjado confusão com empresários e diversos políticos por causa das questões ambientais, batendo-se pela preservação
da natureza. Brigas à parte, foi interessantíssima a matéria publicada no
Portal G1, com o seguinte título:
“Minc fala da importância de preservar as pererecas - Obra do PAC no Rio
foi interrompida para preservar a espécie. Construção do Arco Metropolitano está orçada em R$ 1 bilhão”.
Parece brincadeira, mas não é. O
ministro determinou a interrupção
da maior obra pública do PAC no Rio
de Janeiro, a construção do Arco
Metropolitano, que tem 77 quilômetros de pistas que ligarão Itaboraí ao
Porto de Itaguaí.
O motivo da suspensão da obra

é a preservação de uma rara espécie
de pererecas que se encontram ameaçadas de extinção.
Conforme o ministro, “A solução
técnica é ter placas de aço que vão
separar a área do canteiro dos brejos aonde as pererecas copulam
alegremente. Então, é possível preservar as nossas pererecas que estão ameaçadas de extinção. Além
de integrar a economia, (o arco metropolitano) vai tirar ônibus e caminhões da ponte Rio Niterói e da
Avenida Brasil, o que vai reduzir a
emissão de poluentes na Região Metropolitana e na cidade do Rio”.
Técnicos da Secretaria de Obras
daquele estado estão encontrando
problema para transferir as simpáticas bichinhas da família da “Polypedatidae”, já que este é o momento de
reprodução da espécie. Segundo o
Portal G1, Minc afirmou que é possível separar o brejo das pererecas do
Arco Metropolitano. Então, meus
amigos, é isso aí; tudo pelas alegres
pererecas. Mas há quem não goste
delas, grupo do qual me excluo.
Também tenho o meu lado ambientalista!

OPINIÃO

A Ciranda das pesquisas
REIS DE SOUZA

Pesquisas de intenções de votos começam a inflar os projetos
políticos e vão, ora alimentando esperanças, viabilizando, ora provocando dúvidas e questionamentos.
Nas áreas estaduais uma luta nos
bastidores para saber quem estará no palanque de quem e que
nomes serão os escolhidos para as
cobiçadas vagas de governadores e
senadores? Mas é na esfera presidencial que as análises despertam
maior interesse, ainda que oscilantes. Afinal, tudo ainda é prematuro para a embate de 2010 e faltando um ano os números são pouco confiáveis e existe um plano B
para todas as situações. Mas os percentuais mostram uma certa tendência.
O candidato José Serra não
tem se motivado com o canto da
sereia e mantém uma abstenção
que já está irritando correligionários. Questionado por jornalistas
fica eqüidistante do tema e transmite a idéia que não está nem um
pouco preocupado com o que
acontece com os demais pré- candidatos. Aécio Neves, mineiramente, não diz a que vem e transita
com desenvoltura nos gabinetes
da situação e da oposição. A única
candidata assumida, a ministra
Dilma Roussef (Casa Civil) não
consegue decolar e movimentos
de pouca expressão eleitoral balançam sua colocação no ranking de
aspirantes. Um deles foi a migração da senadora Marina Silva do
PT para o Partido Verde e sua even-

tual candidatura com a bandeira
o meio- ambiente, que motivou
muitos atritos entre ambas.
Outro foi quando o deputado
Ciro Gomes (PMDB- CE) descartou de vez a candidatura a governador de São Paulo explicando que
está mais interessado no Palácio
do Planalto. Passou a ser o segundo nas pesquisas ainda que longe
de Serra que continua com 40%.
A pré- candidata oficial caiu para
5%, na frente apenas de Marina
Silva que começa com 3%.
O presidente continua com
excesso de otimismo, alimentando por sucessos nas áreas nacionais e internacionais e confia que
será o grande eleitor de 2010 e que
elegerá a sucessora, dando continuidade ao plano político elaborado pelo grupo palaciano do
PT(José Dirceu, Gushiken, Berzoini, Palloci, Dulci, Genoino, Mercadante, Ideli e outros menos votados) de 20 anos de Poder para a esquerda. E mais. Uma eventual
derrota não inviabilizará o Objetivo de Lula- 2014.
Por enquanto apenas Da. Dilma tem feito aparições e presenças em público com nítidas intenções eleitorais, sempre ao lado do
mentor e principal articulador que
tem à sua disposição o Orçamento da União, a chave do cofre, a
caneta e o Diário Oficial e maioria
no Congresso. Visto assim, parece
fácil. Mas não é. O próprio criador
já constatou que falta à criatura
presença, carisma e simpatia e
aposta todas as fichas na sua popularidade.
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RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Bancos do governo já nos tomaram R$ 6 bi em 2009
Seis bancos públicos estão entre os dez órgãos governamentais que
mais verbas federais receberam em 2009: Banco do Brasil, Caixa, BNDES, Nossa Caixa, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste tomaram
quase R$ 6 bilhões do contribuinte. Assim foi mole para o BB recuperar a liderança no ranking dos maiores. Completam a lista dos “dez
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mais” Ministério da Fazenda, Serpro, Dataprev e Eletronorte.
Atenção, torcedores
Sexta (2), as três concorrentes do Projeto FX2, de caças de combate
entregam preços à Defesa, quando o Brasil está de olho na Dinamarca.
Boi de piranha
O presidente do PT, Ricardo Berzoini, tem dito que a candidatura
de Ciro Gomes a presidente faz parte do plano de Lula para eleger Dilma.

TURISMO

Perrela debate com prefeito, secretários e
empresários sobre investimentos em Furnas
Governo estadual inclui Formiga
no projeto de “Roteirização” do
Lago de Furnas

Paulo Coelho

Reprodução Internet

Divulgação Prefeitura

Zezé Perrela chegou acompanhado de Régis
Pinheiro, empresário do ramo de construção e se
encontrou com o prefeito Aluísio Veloso

Uma forte parceria promete
fomentar o turismo na região do
Lago de Furnas. A boa notícia veio
após uma reunião realizada na
terça-feira (29) entre o prefeito
Aluísio Veloso/PT, alguns secretários municipais, empresários locais e o presidente do Cruzeiro
Esporte Clube, Zezé Perrela, que
é proprietário do Furnas Iate Clube (FIC).
Zezé Perrela pretende desenvolver projetos e fazer investimentos no balneário de Furnas
por meio de parcerias. O presidente do Cruzeiro estava acompanhado de Régis Pinheiro, empresário do ramo de construção
civil e amigo pessoal do governador Aécio Neves.

Durante a visita no balneário,
Perrela, os secretários municipais, empresários e o prefeito
Aluísio fizeram um passeio de
barco pelo Lago de Furnas, quando os visitantes puderam conhecer os clubes da região e o Monumento Natural da Ilha das Pedras. Depois do “tour” pelo lago,
houve uma recepção no Clube
Náutico Formiguense.
“É muito importante para
Formiga a visita de um grande investidor como Zezé Perrela. Estamos esperando o fechamento das negociações. Vai ser
muito bom para a cidade e
para todos os empreendimentos na área de Furnas”, comentou o secretário municipal de

Desenvolvimento Econômico e
Parcerias, Paulo César Rodrigues.
Segundo o secretário de Gestão Ambiental, Paulo Coelho, a
parceria vai trazer mais progresso para a região de Furnas, pois
Perrela, juntamente com o diretor jurídico e administrativo do
Grupo Vitória da União e também
vice-presidente da Câmara do
Mercado Imobiliário de Minas
Gerais (CMI), Jader Nassif Gon-

çalves, pretende fazer empreendimentos com qualidade na região. Eles avaliaram o balneário
como propício para resorts, o que
vai contribuir para fomentar o turismo, gerar emprego e renda e
valorizar a região.
A expectativa é de que novos
investimentos sejam feitos em
breve, o que vai trazer inúmeros
benefícios para Formiga e região.
A administração municipal está
confiante na parceria.

Senac e CVT promovem capacitação na área de hotelaria
Um novo hotel na região do
balneário, o Furnas Park Hotel,
deve ser inaugurado até o final
do ano, fato que também vai
contribuir para o progresso no
balneário de Furnas. Uma parceria entre o Centro Vocacional
Tecnológico (CVT), a Prefeitu-

ra de Formiga, o Senac e o Furnas Park Hotel permitirá o treinamento da mão de obra para a
área de hotelaria.
Os interessados podem fazer os cursos e se candidatarem
às vagas de garçons e camareiras para o Furnas Park Hotel.

Atualização Técnica para Camareira (30 horas/aula)
Dias: 26/10 a 07/11 de 19h às 22h
Proporciona aos participantes atualização de conhecimentos e habilidades necessárias a realização das tarefas inerentes à profissão
de camareira. O conteúdo aborda aspectos como: apresentação pessoal; equipamentos e material do setor de andares; arrumação dos
apartamentos; atendimento ao hóspede e controle de roupas do hotel
e do hóspede.

O curso será ministrado por
profissionais do Senac, por
meio do Centro de Formação
Profissional de Divinópolis, e as
matrículas já começaram. O
valor do investimento é de
R$100 por pessoa.
As inscrições podem ser fei-

tas no CVT, à rua São Luiz Gonzaga, 327, bairro São Luiz, das
8h30 às 11h e das 13h às 16h,
ou pelo telefone (37) 33225528. É necessário apresentar
documento de identidade, CPF
e comprovante de escolaridade do ensino fundamental.

Aperfeiçoamento para Garçom (15 horas/aula)
Dias: 26/10 a 30/10 de 19h às 22h
Proporciona atualização de conhecimentos, habilidades e técnicas para
organização e execução dos serviços com qualidade, dentro dos padrões de higiene, visando o bem-estar e a satisfação do cliente. O programa de curso inclui o seguinte conteúdo: perfil profissional; noções
de higiene e manipulação de alimentos; mise en place do restaurante; tipos de serviços; controle do frigobar e técnicas do serviço de sala.

O turismo na região do Lago
de Furnas está se despontando
a cada dia e, para desenvolver
ainda mais a atividade, a Secretaria de Estado de Turismo iniciou um trabalho de roteirização do Lago de Furnas a ser realizado pela empresa Ícone
Gestão, Treinamento e Consultoria.
Além de Formiga, serão formatados roteiros em São João
Batista do Glória, Varginha, Boa
Esperança e Capitólio.
Na última segunda-feira
(28), houve uma reunião em
Belo Horizonte, na Secretaria
de Estado de Turismo (Setur),
com os representantes das secretarias de turismo das cidades selecionadas. O chefe do
Departamento de Turismo de
Formiga, Marden Cruz, esteve
presente e relatou que, na ocasião, foi apresentada a equipe
que irá articular todo o trabalho, a metodologia de execução
do projeto e identificação dos
parceiros envolvidos. Também
foi aplicado um formulário com
perguntas sobre o município.
Mardem Cruz conta que a
equipe da Ícone G.T.C fará uma
pesquisa de mercado e que,
após essa pesquisa, haverá na
cidade de São João Batista do
Glória, no final de outubro, um
encontro com representantes
dos cinco municípios selecionados para o projeto de roteirização. “É importante que cada
município convide para este
encontro empreendedores,
artesãos, agentes receptivos,
trade turístico e outros para

que possam entender a metodologia e o projeto que será
desenvolvido”, comentou o
chefe da pasta.
Ainda segundo Mardem
Cruz, cada município desenvolverá o cronograma das futuras
ações. Ele avalia que “este projeto será o início de novos
tempos do turismo, na região
do Lago de Furnas”.
A intenção da Setur é transformar a região de Furnas em
destino turístico diferenciado e
qualificado para a atividade até
2010, com o objetivo de estimular o aumento do capital
social e o desenvolvimento sustentável das comunidades com
a geração de renda, propiciados
pela atividade turística.
Dentre as ações do Projeto
Estruturador para a região, já
foi realizado estudo e diagnóstico da atividade turística no
Lago de Furnas, definindo as
principais potencialidades turísticas dos 34 municípios no
entorno do Lago, pertencentes
à Associação dos Municípios do
Lago de Furnas (Alago). Também foi elaborado um Plano
Estratégico, que será gerido
pela câmara temática de turismo da Alago.
Roteirizar o Lago de Furnas
é uma conquista que resultará
em muitos ganhos para as cidades banhadas pelo lago, irá
contribuir para fomentar o turismo e inserir esses municípios na rota dos visitantes e até
mesmo de estrangeiros que virão para o Estado durante a
Copa do Mundo de 2014.
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CAPITAL FEDERAL

o número de pobres existentes
no Brasil antes e durante a crise
financeira internacional.

OSWALDO FREIRE
*É DIRETOR DA SDE ASSESSORIA,
DE BRASÍLIA

INTENSIDADE SONORA
A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e
Comércio aprovou Projeto de
Lei que limita a 90 decibéis a intensidade sonora dos tocadores
pessoais de música em formato digital (MP3 e MP4 players)
comercializados no país. A restrição se aplica também aos
aparelhos de múltiplas funções
capazes de reproduzir música
em formato digital, como celulares. A aprovação foi recomendada pelo relator, deputado federal Aelton Freitas (MG). No
seu entender, foram comprovados os danos à audição causados pelo alto volume desses
aparelhos, e legislação semelhante já foi adotada em diversos países.
CONDIÇÃO DE POBREZA
De acordo com o deputado
federal Mário de Oliveira (MG),
com base em dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 503 mil pessoas
deixaram a condição de pobreza nas seis principais regiões
metropolitanas do país, apesar
dos efeitos nocivos da crise
mundial iniciada há um ano. O
levantamento do Ipea, que
abrange as regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, São
Paulo e Porto Alegre, comparou

SISTEMA CARCERÁRIO
Foi aprovado pela Comissão
de Segurança Pública e Combate
ao Crime Organizado o Projeto de
Lei 2.825, de 2003, que autoriza
a terceirização de serviços nos
estabelecimentos penais, com o
objetivo de gestão mista do sistema carcerário brasileiro. A proposta foi aprovada na forma do
substitutivo apresentado pelo
deputado federal Alexandre Silveira (MG). O texto aprovado restringe a terceirização e dá ao Estado mecanismos de controle
desse processo. O PL ainda será
analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça.
IGUALDADE RACIAL
Nos últimos dias, a Comissão
Especial que analisou o Estatuto
da Igualdade Racial aprovou a
redação final do substitutivo do
relator, deputado federal Antônio
Roberto (MG). O texto prevê medidas como o incentivo à contratação de negros em empresas, o
reconhecimento da capoeira
como esporte, a reclusão de até
três anos para quem praticar racismo na internet, o livre exercício dos cultos religiosos de origem africana e o estímulo às atividades produtivas da população
negra no campo. A matéria tramita em caráter conclusivo e será
enviada ao Senado da República.
GRANDE PERSONALIDADE
O deputado federal José San-
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tana de Vasconcelos (MG) destaca a comemoração do centenário
do nascimento do advogado e
político mineiro Pio Soares Canedo. “O Dr. Pio será lembrado
como político habilidoso, sensível, verdadeiro mestre na arte da
articulação, sem jamais transigir
de seus princípios humanistas e
éticos”, completa Vasconcelos.
ESCOLAS ESPECIAIS
Fundador da Subcomissão de
Assuntos Sociais da Pessoa com
Deficiência do Senado da República, o senador Eduardo Azeredo (MG) cobra incentivos do governo às escolas especiais. “Precisamos adotar ações de inclusão
social, de fortalecimento de vínculos com as famílias e de socialização das pessoas com deficiência”, afirma Azeredo.
PRÉ-SAL
Para o deputado federal
Humberto Souto (MG), os Municípios carentes de todo o país
devem ser contemplados com a
distribuição dos royalties e participações especiais do Pré-Sal.
Humberto concorda com a seguinte distribuição: 40% para os
Estados limítrofes às áreas do
Pré-Sal; 30% para o Governo Federal e 30% para os demais Estados, que fariam repasse aos
Municípios mais necessitados.
CÓDIGO DO CONSUMIDOR
Uma das maiores conquistas
dos consumidores brasileiros
nas duas últimas décadas foi a
Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990, a qual criou o Código de
Defesa do Consumidor. “Esse

Código é abrangente e trata das
relações de consumo em todas
as esferas, definindo parâmetros, responsabilidades e direitos das partes envolvidas nas
relações comerciais”, analisa o
deputado federal Jefferson
Campos (SP).

OPINIÃO

TURISMO EM ALTA
Dados do Ministério do Turismo indicam recorde de viagem interna este ano. Em julho, o número de desembarques domésticos foi de quase 6
milhões, 23,13% superior ao
mesmo período no ano passado. Para fortalecer o setor, cerca de 170 mil beneficiários do
Programa Bolsa Família participarão de cursos de qualificação
na área de turismo. Na opinião
do deputado federal Alex Canziani (PR), iniciativas como estas
precisam do nosso apoio, para
que tenhamos o turismo mais
forte e competitivo.

É um hino lindo, o nosso!
Podem dizer que não, que é
isso e aquilo, mas duvido que
exista algum brasileiro que não
se emocione ao ouvi-lo. O coração da gente bate mais forte e
um arrepio corre o corpo.
Mas vamos cantar entendendo bem a letra. Saber o que
quer dizer. E não cantar como
um papagaio, decorando palavras difíceis:
A letra começa dizendo que
as margens do Rio Ipiranga
eram calmas (plácidas) e foi lá
que o D.Pedro I gritou em alto
e bom som: Independência ou
Morte (o brado retumbante),
para o Brasil ficar independente de Portugal. Então o sol brilhante da liberdade (raios fúlgidos), começou a brilhar no céu
de nossa pátria. E se tivemos a
garantia (penhor) de sermos
todos iguais a partir daquele
momento, devido à coragem de
D.Pedro, no aconchego desta
liberdade (seio), desafiamos de
peito aberto até a morte, para
que ela, liberdade, seja conservada. E chama o Brasil de pátria
amada, muito amada.
Depois chama nossa terra
de pátria amada, muito amada
mesmo,
que
mais
parece um sonho muito real,
pois até um raio forte de amor
e de esperança desce até nós e,
no céu tão bonito, a imagem do
Cruzeiro do Sul, que são aquelas cinco estrelas vistas por nós
no céu, formando uma cruz,
brilha luminosa. E , quando
chama o Brasil de gigante, é
pelo tamanho dele, pois são
poucos os países do mundo que
são grandes como o nosso. E
quando diz que é belo, forte e

ENSINO A DISTÂNCIA
O número de matrículas
em curso de graduação a distância no Brasil dobrou de 2007
a 2008. Nesse período, cerca de
760 mil alunos se matricularam em cursos superiores, somando um total de 1,5 milhão
de matrículas nessa modalidade. São 145 instituições em
todo o país. “Se o curso for sério e o aluno dedicado, o processo de aquisição de conhecimento se mostra eficaz e consistente, sem falar nas vantagens de um curso não presencial”, avalia a deputada federal
Emília Fernandes (RS).

COMITÊ OLÍMPICO INTERNACIONAL

Crivella está em Copenhague para ajudar Lula
a defender interesses brasileiros junto ao COI
Se Barack Obama está confirmado na apresentação final ao Comitê Olímpico Internacional (COI),
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que embarcou na quarta-feira
(30) para Copenhague, tem sua participação garantida para a votação da
sede dos Jogos Olímpicos de 2016.
Só não foi oficializada pela Rio2016 porque a candidatura tenta
guardar segredo sobre todos os aspectos da organização do evento.
Lula foi incluído na delegação brasileira de 60 pessoas que se deslocaram para o Bella Center, centro de
convenções da capital dinamarquesa, onde as candidaturas terão a
última chance de falarem aos membros do COI.
Questionado sobre a participação do presidente brasileiro, o comandante do comitê, Carlos Arthur
Nuzman, foi evasivo. Mas fez questão de perpetrar um discurso de
confiança em Lula e nos seus conhecimentos esportivos: “Ele é natural. Não precisa dizer nada para
ele”.
A prática, porém, é diferente.

Lula vem passando por uma preparação para o encontro com o COI.
Ele recebe informações sobre a história da Olimpíada, assim como
detalhes da candidatura por meio de
uma interação de informações entre a sua assessoria e a Rio-2016.
Embora o comitê evite falar sobre a apresentação, a tendência é
que Lula aborde, em seu discurso
aos membros do COI, a necessidade de levar os Jogos para a América
do Sul e para um país em desenvolvimento. O presidente tem frequentemente repetido essas informações
em entrevistas com jornalistas estrangeiros, para promover a candidatura brasileira.
A defesa de uma guinada geopolítica dos jogos é uma tentativa de
neutralizar o efeito Obama, como
ficou evidente na declaração de Nuzman após a confirmação da viagem
do presidente americano. “A participação de chefes de Estado na
campanha pela sede dos Jogos é
uma questão de cada candidatura. A estratégia da Rio-2016 para
a apresentação final já está defi-

Agência Reuters

Lula cumprimenta o presidente do Comitê
OIímpico Internacional, Jacques Rogge

nida, com a liderança do presidente Lula, que está diretamente
envolvido com a candidatura brasileira desde o seu início, há dois
anos”, declarou Nuzman, por meio
de sua assessoria.

Crivella
Além de contar com o apoio e a
presença do governador do Rio, Sérgio Cabral, do prefeito carioca,
Eduardo Paes, do presidente Lula e

de Orlando Silva, ministro do Esporte, a candidatura brasileira terá também o reforço do senador Marcelo
Crivella (PRB-RJ).
O congressista está no hotel
onde a delegação governamental
está hospedada, em Copenhague,
para acompanhar a eleição. No Senado, Crivella foi um dos defensores
da ideia. O projeto que cria o ato
olímpico não teve questionamentos
na casa.

PARA CANTAR O HINO
NACIONAL ENTENDENDO
A LETRA
HILA FLÁVIA

impávido, quer dizer que é belo
mesmo, é forte e corajoso, e o
futuro do país mostra (espelha)
essa grandeza.
Quando começa a segunda
estrofe do Hino Nacional, o Brasil é dito deitado eternamente
em berço esplêndido, porque
sua terra é rica e é um berço
mesmo, pois nos recebe a todos. Ainda mais ao som do barulho do mar e com a luminosidade do sol, da lua e das estrelas. Por isso diz que o Brasil
brilha (fulgura), enfeitando o
continente sul-americano (florão da América), todo cheio de
luz. E continua a letra elogiando o Brasil, dizendo que nossa
terra é melhor do que qualquer
outra, mais enfeitada (garrida),
temos mais flores, mais vida, e
mais amores. Muita gente canta esta parte dizendo: nossa vida
EM teu seio mais amores. Mas
não está certo. É “nossa vida
NO teu seio mais amores. Vamos tirar esse EM da letra. Mas
continuando, depois de saudar
o Brasil com agrados, vai completando dizendo que do amor
eterno que sentimos pelo país,
a nossa bandeira cheia de estrelas seja o sinal (o lábaro que
ostentas estrelado), que signifiquem as cores verde e amarela
da bandeira (o verde-louro dessa flâmula) a paz que desejamos ter no futuro e as glórias
que tivemos no passado e que
se a justiça decidir que temos
de defender o Brasil, (se ergues
da Justiça a clava forte), nenhum brasileiro fugirá desta
defesa, pois todos nós amamos
o país de todo o nosso coração.
E o Hino Nacional Brasileiro
termina chamando a nossa terra de mãe amada e gentil, pois
é generosa e ama seus filhos.

EDITAL DE HASTA PÚBLICA
O MM. Juiz de Direito em exercício neste Juizado faz saber que serão levados a hasta pública no dia 09 DE NOVEMBRO DE 2009, às 15:30 horas, no átrio do “FÓRUM MAGALHÃES PINTO”, em Formiga/MG em virtude da
Ação de Execução, processo nº 0261.08.064431-1, requerida por ANÍSIO MARCOS CAETANO contra JOSÉ
ORLANDO PINHEIRO, o(s) seguinte(s) bem(ns):
“..............................(parte de um terreno vago, caracterizado como sendo parte de lote nº 12 da quadra A, sendo 12 metros de frente, 10 metros de fundos, por 30 metros de um lado e 34,20 metros de outro lado, situado
na Avenida Paulo de Brito, nesta cidade, confrontando pelas laterais com Julieta Carvalho Leandro e outros, com
o lote 11 com extensão de 30 metros e Erenita Moreira de Carvalho, com extensão de 34,20 metros, pelos fundos Fernando Antônio Pinheiro com extensão de 10 metros e frente para a Avenida Paulo de Brito com extensão
de 12 metros. Registrado no CRI sob o número 39364. Existindo ônus sobre o bem. Avaliado em R$150.000,00
(Cento e cinqüenta mil reais)..................................................................................................................................”.
Mencionado(s) bem(ns) encontra(m)-se depositado(s) em poder de JOSÉ ORLANDO PINHEIRO, que assumiu,
sob as penas da lei, o compromisso de fiel depositário(a). O lanço não poderá ser inferior à avaliação, nos termos do art. 686 § 3º, do CPC. Se não houver licitantes, ou lanço igual ou superior ao valor da avaliação, haverá
a 2ª Hasta no dia 30 de novembro de 2009, às 14:30 horas, no mesmo local, para a venda a quem mais
der. Para melhores esclarecimentos, comparecer à Secretaria do Juizado Especial Cível, ressaltando que não há
ônus ou recurso pendente constante dos autos. Para conhecimento geral, será o presente afixado no lugar de
costume e publicado na forma da Lei. Formiga(MG), 22 de setembro de 2009.
Escrivã:
Por ordem do MM. Juiz de Direito

Nova Imprensa

Formiga - 02 de outubro de 2009

RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Licitação dá nota igual a preços diferentes
O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) pagará R$ 1,39 milhão
por quatro edições de sua revista de 32 páginas, 50 mil exemplares cada.
A proposta da paulista Bolina, primária, de má qualidade, ganhou a
maior nota, já revelando algo estranho. O menor preço, R$ 546.640, da
WHD, teve nota igual (28) ao mais alto (R$ 1,49 milhão). A Bolina, a da
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proposta chinfrim, pediu R$ 1,39 milhão para fazer o serviço. Levou.
Dinheiro no ralo
A gráfica Coronário, de Brasília, a orçou em R$ 384 mil as quatro
edições da revista do Cofen. A TV1, de São Paulo, pediu R$ 333,2 mil.
Computador safadinho
O Conselho Federal de Enfermagem inovou em explicações do gênero: por sua assessoria, botou a culpa no computador, que “deu as
notas”.

Portal Últimas Notícias completa 2 anos: 417.712 acessos nos últimos 12 meses
O portal Últimas Notícias completa dois anos de existência e comprova a cada dia mais a aceitação
do público e a confiança no trabalho realizado pela equipe da Empresa Jornalística Nova Imprensa.
O portal foi ao ar pela primeira vez
dia 1º de outubro de 2007. Os números comprovam a expansão do
site, pois o número de visitas au-

menta a cada dia, bem como a participação dos internautas.
Em abril deste ano, mais precisamente no dia 17, o Últimas Notícias ganhou um novo layout, mais
moderno e interativo, após um detalhado trabalho de reformulação editorial. O Portal Últimas Notícias foi
lançado como um projeto ousado
que aliava agilidade e informação e

está a cada dia melhor, mais informativo e mais interativo.
Hoje, o Últimas Notícias é um
dos sites mais visitados em toda a
região e tem o privilégio de trazer todos os dias para seus leitores o que
de mais importante acontece em
Formiga e cidades vizinhas, além de
notícias do Estado, do Brasil e do
mundo, que deixam o leitor-inter-

nauta completamente informado.
No Últimas Notícias você encontra, além de muita informação, fotos,
vídeos, enquetes, concursos, mural
de recados, entretenimento, artigos
de opinião, classificados e muito
mais.
Nesses dois anos de existência, vimos agradecer a todos que
acessam diariamente ao nosso

conteúdo, contamos sempre
com a colaboração de nosso público.

Seja você também um leitor
do Últimas Notícias, o seu informativo “diário” de Formiga!

DANOS AMBIENTAIS

PAINS

Professor fala sobre retirada
de areia nos rios de Formiga

Concurso da Prefeitura é suspenso por
falta de parecer do Tribunal de Contas

O professor Anísio Cláudio
Rios Fonseca fez uso da Tribuna
do Povo na reunião na Câmara
Municipal desta segunda-feira
(28) e falou sobre os danos ambientais causados pela retirada
de areia por meio de dragas em
Formiga.
Anísio Fonseca explicou a situação por meio de apresentação
em slides com fotos feitas por um
satélite e citou a região da Serrinha, as chamadas “cachoeira do
areião”, “cachoeira da cerâmica”
e “da ponte de ferro”.
Ele denominou sua apresentação com o tema “Areia que
vale ouro” e ressaltou a retirada
de areia nos rios da cidade por
pessoas de outros municípios. “A
retirada de areia nos rios é insana. Muitos caminhões de outras cidades vêm para tirar
areia aqui. Pode ser que nesses
municípios existam leis severas
para a proibição de retiradas”,
explicou.
O professor disse que o assunto é polêmico e que, “já foi
alvo de diversas campanhas
realizadas no município, por

Arantes

Anísio Fonseca falou sobre o assoreamento com
a retirada de areia nos rios

meio de passeatas e camisetas,
mas que, infelizmente, por um
motivo ou outro, não teve um
resultado necessário”.
Segundo Anísio Fonseca, a
retirada abusiva de areia, ainda
que amparada pela lei, está rebaixando o curso dos rios e criando barrancos onde tudo era
nivelado. Com isso, o processo
erosivo das margens aumenta,
num ciclo de assoreamentos
que são compensados pela retirada de areia.
Para concluir, o professor
enfatizou sobre o Fórum Inter-

nacional de Mineralogia que
está participando. “Estou divulgando as riquezas de nosso
município para a comunidade
científica e, infelizmente, topando com estes problemas. É
preciso acabar com o sensacionalismo e tomar medidas
apolíticas e embasadas cientificamente em prol dos nossos
rios”.
Anísio Fonseca leciona as
disciplinas de geologia e mineralogia nos cursos de engenharia ambiental, engenharia civil e
química do Unifor-MG.

Abertas as inscrições para o
Curso de Motoboy
A Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócios de
Formiga (Acif) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em parceria
com o Sest/Senat, irão oferecer um
curso para motoboys, que acontecerá entre os dias 26 e 30 de outubro.
O objetivo é qualificar o profissional, fazer com que o motociclista
se mantenha informado sobre as
boas condições que envolvem sua
função no trabalho e faça com que
ele aplique em suas atividades,
sempre prezando pelo bom atendimento ao cliente.

Esse curso será realizado na
sede da Acif, que fica na Rua Silviano Brandão, 54, 2º andar, e será
ministrado pelo instrutor de trânsito Wander de Lima Gomes. Os interessados poderão fazer suas inscrições na Acif ou na CDL. As vagas
são limitadas e será necessário
apresentar uma foto 3x4, cópia da
CNH e cópia de um comprovante
de residência.
Lembrando que recentemente
foram regulamentadas as profissões de motoboys e mototaxistas,
com novas regras. Uma delas é que

apenas condutores com pelo menos 21 anos, com habilitação específica para motocicletas há pelo
menos dois anos, poderão exercer
as novas profissões.
Os profissionais deverão trabalhar vestindo colete dotado de refletores. As motos serão obrigadas
a instalar equipamentos de segurança como os mata-cachorros e as
antenas corta-pipas, que deverão
ser inspecionados semestralmente, além de ter identificação especial. Mais informações sobre o curso pelo telefone 3322-1554.

Em julho deste ano, foram
abertos três editais para concursos públicos da Prefeitura de Pains, sendo para as áreas de administração, educação e saúde. As
inscrições começariam em 22 de
setembro e as provas seriam realizadas no dia 22 de novembro.
O total era de 181 vagas, sendo 79
para a área da administração, 43
para a educação e 59 para a saúde. Os níveis de escolaridade exigidos seriam de elementar até o
superior, com salários que variavam de R$ 480 a R$ 6 mil.
Entretanto, no dia 13 de
agosto, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Pains enviou uma nota à imprensa informando que, por determinação do

Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, estava suspensa a
tramitação dos concursos públicos nº 001/2009 (administração)
e 003/2009 (educação). O motivo da suspensão, segundo a assessoria, foi a irregularidade na
reserva de vagas para portadores
de deficiência, uma vez que o
município arredondou o percentual inferior a um, assim, os editais ficariam suspensos até que
fossem feitas as adequações necessárias.
Na nota à imprensa, foi esclarecido que, até a análise definitiva do edital pelo Tribunal
de Contas, somente o concurso
nº 002/2009 (saúde) continuaria em vigor. Mas, consideran-

do que o Tribunal de Contas ainda não analisou o edital do concurso da saúde, o prefeito de
Pains, Ronaldo Márcio Gonçalves/PT, decidiu suspender o prazo para inscrições de candidatos, que era para ter começado
na semana passada.
Conforme outra nota enviada à imprensa, após a manifestação do Tribunal de Contas, o
certame seguirá seus trâmites
normais, sendo que novas orientações e datas serão publicadas oportunamente. Os concursos suspensos visam o preenchimento de vagas nos cargos/especialidades do quadro de pessoal
da Prefeitura de Pains e formação de reserva.

Contratação para agente de combate a endemias
Estão abertas desde o dia 1º
de outubro as inscrições para a
contratação de pessoal para o
cargo de agente de combate a
endemias. Os candidatos podem se inscrever até o dia 15 de
outubro, de 8h às 11h e de 13h
às 17h, na sede do Serviço de
Assistência Jurídica (SAJ), à rua
João Batista Veloso, 482, Centro.

O telefone de contato é o (37)
3323-1634.
No total, serão oferecidas 07
vagas, sendo 05 para agente de
combate a endemias Pains sede,
01 para agente de combate a endemias Vila Costina e 01 para
agente de combate a endemias
controle da doença de chagas.
Os cargos exigem ensino fun-

damental completo e idade mínima de 18 anos. Os salários
são de R$480 mais 20% de insalubridade. No caso do agente
de controle da doença de chagas é necessário ter carteira de
habilitação para conduzir motocicleta (categoria A). As provas serão realizadas no dia 18
de outubro.
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Aspirina e cama
A ministra Dilma garantiu que “está completamente curada”. Os
eleitores é que não estão se sentindo muito bem.

Competência
Cearense de Crateús, o ministro Francisco Catunda tem sido eficiente anfitrião, na embaixada em Tegucigalpa, e excelente diplomata. Seus primorosos telegramas ao Itamaraty são muito elogiados. Ele
está designado para a República Dominicana, onde vai servir após a
crise.

Perguntar não afunda
O governo quer obrigar a Vale a construir navios no Brasil, pagando
até 50% mais caro, mas a estatal Transpetro pode encomendar aço
na Coréia alegando que aqui o produto seria mais caro?

Vigarice no lixo
Mesmo que a Câmara aprove a PEC do trem da alegria dos cartórios, que efetiva 5 mil sem concurso público, o Supremo Tribunal
Federal, provocado pela OAB, já sinalizou que vai enterrar a vigarice.

RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

O que é isso, companheiro?
Jurista admirado, o presidente da Câmara, Michel Temer, chocou
a magistratura ao deixar prosperar as duas PECs pilantras que ofendem a Constituição: a dos vereadores e a do trem da alegria nos cartórios.
Mãe provedora
Um ex-auxiliar de escritório da Petrobras tentou pensão maior
como anistiado político, alegando que hoje seria administrador por
concurso na empresa. O STF barrou, lembrando que talvez fosse reprovado.

MIRANTE DO CRISTO

Prefeitura abre novo processo de licitação para lanchonete
Divulgação

A obra, que começou em janeiro de 2008 e foi
concluída em julho de 2009, custou R$245.305,81

Mais uma vez, a Prefeitura de
Formiga abrirá o processo licitatório para a contratação da empresa que administrará a lanchonete no Mirante do Cristo. O edital trouxe uma novidade para
atrair aos empreendedores, uma
vez que já houve duas licitações,
sendo que, em uma delas, ninguém se interessou. A Prefeitura
concederá um desconto de 50%
no aluguel da lanchonete nos primeiros seis meses do contrato.
A concessão da lanchonete é
para a comercialização de bebidas, lanches e refeições. A lanchonete possui uma área cons-

MEIO AMBIENTE

truída de 175,31 metros quadrados, é de laje, piso em cerâmica,
portas de vidro blindex, divisão
interna com uma cozinha, banheiros, dispensa, área para
mesas e cadeiras e uma área de
200 metros quadrados livre, com
proteção de grades.

Outras licitações
A Looping Promoções venceu
o primeiro processo licitatório
para a administração da lanchonete, mas acabou rescindindo o
contrato de concessão. O empresário Sandromar Vieira, dentro
de seus direitos, alegou que a

obra não foi entregue no prazo
estipulado em contrato, por isso
desistiu da concessão. A empresa havia vencido o processo licitatório realizado no dia 1º de dezembro de 2008 ao apresentar o
maior lance no total de
R$1.358,79 mensais.
À época, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Rodrigues da Costa, explicou
que a Prefeitura ainda não havia
recebido a obra concluída por
parte da empresa responsável e,
por isso, não teria como entregar
a obra para a administração da
Looping.

Com a desistência, outra licitação foi aberta para ocorrer no
dia 9 de junho, mas, para a surpresa da administração municipal, nenhum interessado apareceu ao certame. Agora, com a
mudança no edital e a proposta de
50% do aluguel, a expectativa é de
que algum empreendedor se interesse por administrar a lanchonete para que o local seja valorizado
e possa ser transformado em um
verdadeiro ponto turístico e de
lazer, com atrativos para os formiguenses e visitantes. Do contrário,
será mais uma obra paralisada.

APRENDENDO SOBRE O LIXO

Alunos desenvolvem projeto
Já começou a reciclagem no
Aterro Sanitário Areias Brancas Sementes do Futuro
Divulgação

Gabriel Pereira

A reciclagem traz inúmeros benefícios para a população e, principalmente,
para o meio ambiente

Há cerca de duas semanas,
os membros da Associação de Recicladores de Formiga (Recifor)
estão fazendo a seleção do material para reciclagem na usina de
triagem do Aterro Sanitário Areias Brancas. A entrega seletiva
começou a ser feita no início de
setembro e o lixo é levado para a
usina, onde os recicladores separam o material.

São encaminhados ao local
cerca de dois caminhões de lixo
por dia. Atualmente, tem uma
média de cinco toneladas de resíduos no aterro, mas já foram
levadas para lá aproximadamente 12 toneladas.
Os recicladores já venderam
três caminhões de papelão para
um comprador das imediações
do Posto São Vicente e o trabalho

continua, mas, para que a reciclagem aconteça, é preciso da
conscientização de cada um, separando o lixo seco do úmido.
Confira no quadro o dia da
coleta do lixo no seu bairro. O
caminhão de recolhimento do
lixo úmido e do lixo seco passarão no mesmo dia, mas recolherão o lixo separadamente. Qualquer dúvida ligue 3322-7015.

Rota
Quarta e sexta-feira
*Alto da Praia
*Lagoa
*Santo Antônio
*Centenário
*Areias Brancas
*Avenida Tabelião Juca Almeida

*São Lourenço
*São Luiz
*Vila Imperial

Terça, quinta-feira e sábado
*Sagrado Coração de Jesus

Quarta e sexta-feira
*Engenho de Serra
*Cidade Nova

Segunda, quarta e sexta
*Santa Luzia
*Jardim América
*Av. Beira Rio e Rua Nova

*Elza Dinorah
*Santa Tereza (Cristo)
*Vila Didi
*Atrás do Banco do Brasil e
próximo ao Tiro de Guerra
Segunda a sábado
Em todas as ruas centrais, iniciando na Av. Rio Branco e terminando na Álvaro Alvim. A
partir das 16h, de segunda a
sábado.

Os alunos ouviram atentamente as explicações sobre a coleta e
armazanamento do lixo

Alunos da Escola Estadual
Bernardes de Faria e a coordenadora do projeto GPD - Sementes do Futuro, Jerusa de Souza
Sanábio, estiveram na Secretaria
de Gestão Ambiental na semana
passada para esclarecerem dúvidas sobre a coleta, destinação
e armazenamento do lixo em
Formiga com o secretário Paulo
Coelho.
Após os questionamentos
dos alunos e da coordenadora, o
secretário disse ser necessário
que a população em geral se
conscientize sobre a importância da reciclagem do lixo. Segundo ele, em cada cem casas, apenas três reciclam o lixo. Para se
alcançar uma meta razoável, é
preciso chegar aos 30%. Com
relação à coleta de lixo em alguns bairros de Formiga, o se-

cretário comentou a respeito. “A
entrega seletiva já foi implantada em alguns bairros da cidade. Os moradores dos bairros Sagrado Coração de Jesus e
Centro tiveram uma boa aceitação”, afirma.

O projeto GPD
Segundo a coordenadora do
projeto, esta iniciativa surgiu
com o apoio da Secretaria de
Gestão Ambiental da Prefeitura
de Formiga. “O projeto pertence ao governo do Estado, tem
como objetivo conscientizar as
crianças e a população em geral sobre a importância de se
reciclar o lixo, ou seja, a redução da produção de lixo. Esta
medida teve início em 2004,
quando os professores da escola Bernardes de Faria, junta-

mente com os coordenadores e
alunos, se comprometeram em
prestar serviços tanto na escola quanto para a comunidade
formiguense”, comenta.
De acordo com Jerusa de
Souza, os voluntários que desenvolvem o projeto Semente do
Futuro cursam a 8ª série e trabalham há 2 anos nessa função,
mas alunos de outras séries estão se engajando no projeto.
“Esses meninos realizam entrevistas com a comunidade,
se reúnem toda as quintas-feiras. Também é proposto estudo
de campo para que até mesmo
esses meninos se mantenham
conscientes sobre a importância da redução do lixo em nossa cidade. Feito isso, eles ajudam a orientar a sociedade sobre essa causa”, conclui.
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Questão de imagem
O governo interino de Honduras contratou por US$ 290 mil a
empresa Chlopak, Leonard, Schechter & Associates, de Washington DC,
para melhorar sua imagem nos EUA. A firma também trabalha no
Brasil e perdeu para os japoneses o lobby do padrão europeu de TV
digital.
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Perto do desfecho
Diretor-geral da Polícia Civil do DF, considerada uma das melhores
do País, Cleber Monteiro acredita na prisão em breve de quem matou o
ex-ministro do TSE José Guilherme Villela, sua mulher e a empregada
com 79 facadas. “Estamos bem perto”, garantiu a esta coluna.
Água na boca
Virão do Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile as tripas bovinas das
tradicionais cervelas (salsichas) suíças. A União Européia proibiu de vez
importar do Brasil, sob suspeita de mal da vaca louca. Loucura.

LEGISLATIVO X EXECUTIVO

Administração calcula prejuízos de quase R$35 milhões com
trancamento da pauta pelos vereadores
Executivo alega que os vereadores estariam sendo oposicionistas por não serem atendidos quando pediram a demissão da secretária de Saúde, Luiza Flora
uma ruptura. “A gente está fechando por um lado, mas estamos abrindo um canal de interlocução por outro”, ressaltou.
Como garantiu Dr. Reginaldo, há sim oposição na Câmara,
feita pelos vereadores do G5,
mas salienta que é oposição ao
governo e não à cidade. O presidente alegou que somente os vereadores do G4 (Gonçalo Faria/
PSB e os peemedebistas Mauro
César, Rosimeire Mendonça e
Moacir Ribeiro) estão sendo
atendidos pelo Executivo e que
a administração municipal teria
comprado dois carros para atendê-los.
O presidente enfatizou que o
pedido do vereador Eugênio Vilela foi racional e não emotivo e
que o destrancamento da pauta
vai depender da sensibilidade do
Executivo.
Dr. Reginaldo convoucou a imprensa para
esclarecer sobre o trancamento da pauta

O ex-líder de governo na Câmara, o vereador Eugênio Vilela/PV, pediu o trancamento da
pauta de votações do Legislativo
durante a reunião ordinária desta segunda-feira (28). O assunto está dando o que falar e o presidente da Casa, Reginaldo Henrique dos Santos (Dr. Reginaldo/
PCdoB) convocou uma coletiva
com a imprensa na manhã de
terça-feira (29) para falar sobre
o assunto.
Dr. Reginaldo confirmou
que a pauta está trancada e somente projetos enviados em caráter de “urgência urgentíssima” ou que possam trazer prejuízos para a comunidade serão
votados, ainda assim, pedirá à

assessoria jurídica da Câmara
para analisar a real urgência do
projeto.
Essa foi a forma que os vereadores do G5 (Dr. Reginaldo/
PCdoB, Cabo Cunha/PMN, Mazinho/DEM, Eugênio Vilela/PV e
Cid Corrêa/PR) encontraram
para serem ouvidos pelo Executivo, pois alegam que estão sendo boicotados e os seus pedidos
e projetos não estão sendo atendidos.
Segundo o presidente da Câmara, o Executivo tentou isolar
e destruir o chamado G6 (que tinha a presença de Edmar Ferreira/PT), grupo que, segundo
Dr. Reginaldo, estava ao lado do
prefeito, até que se chegou a

Entenda sobre o
trancamento
Ao usar a Tribuna do Povo na
reunião desta segunda-feira, o
vereador Eugênio Vilela fez uma
apresentação em slides de obras
inacabadas e reivindicações da
população. Ele questionou a paralisação da reforma na praça do
Cemitério do Santíssimo, que tinha prazo de 120 dias para a finalização das obras, e falou ainda sobre a pavimentação da Avenida JK, no bairro Engenho de
Serra. “Isso é permitido, deixar
obras inacabadas?”, questionou.
Eugênio Vilela citou ainda
outras obras que precisam ser
feitas e problemas solucionados com urgência na cidade.
Dr. Reginaldo acatou a sugestão

do vereador e salientou: “Vamos trancar a pauta sim, e
vale ressaltar para os secretários que todos os projetos estão
dentro do prazo legal e com
tramitação em tempo curtíssimo. A partir da reunião de
hoje [segunda-feira, 28], ela
[a pauta] está trancada”.
Cid Corrêa/PR, que é o líder
do G5, disse que o Executivo
deveria parar com “essa bobagem de ficar boicotando os
projetos”. De acordo com o interlocutor do G5, o Legislativo
não vai abrir mão de determinados projetos, como a iluminação da trincheira, o centro de
educação infantil no bairro
Nossa Senhora Aparecida, acabar com a falta de água em determinados bairros, além da
solução do problema na rua
Uruguai. “A Ouvidoria do Executivo não funciona, então,
teremos a Ouvidoria do Legislativo”, garante.

Compra de veículos
Sobre a aquisição de veículos pela Prefeitura, que o G5 diz
ter sido feita para atender ao
outro grupo de vereadores, Sheldon Almeida ressaltou que, desde o início do ano, a administração se reuniu com os vereadores e eles pediram a aquisição
de novos veículos, principalmente para tranporte de pacientes. O prefeito Aluísio Veloso/PT
comprou os carros para atender
às necessidades da Secretaria de
Saúde e ao planejamento do
Executivo, que coincidiu com o
pedido dos vereadores, mas não
é para uso exclusivo de nenhum
legislador e sim para atender ao
projeto da Prefeitura.

Secretário tem pedido de uso da Tribuna negado
O secretário de Educação,
Geraldo Reginaldo de Oliveira,
protocolou esta semana um
oficio para que fizesse uso da
Tribuna do Povo para explicar
sobre alguns projetos da Secretaria de Educação e Esportes
que estão na Câmara aguardando aprovação, como o caso
da construção da creche no
bairro Nossa Senhora Apareci-

da, que o vereador Cid Corrêa
falou que vai segurar até que
tenha seu pedido atendido.
Entretanto, a solicitação do
secretário foi negada pelo presidente da Câmara. No ofício remetido a Geraldo Reginaldo, a
resposta foi a seguinte: “O Presidente da Câmara Municipal
de Formiga Dr. Reginaldo Henrique dos Santos, vem pelo pre-

sente comunicar a V. Exa que,
na Reunião Ordinária do dia
28 de setembro de 2009, foi deliberado pela Mesa Diretora
que a pauta de votação ficaria
“trancada” até que o Sr. Aluísio Veloso da Cunha - Prefeito
Municipal abrisse canal de
conversação com os vereadores através do interlocutor o
nobre edil Cid Corrêa.

Assim, enquanto não
houver este diálogo, fica indeferido o pedido de V. Exa,
para usar a tribuna desta
Casa Legislativa.
É importante esclarecer
que, voltando ao Prefeito Municipal a dialogar com os vereadores, será marcada a
data que V. Exa, ocupe a tribuna da Câmara Municipal”.

Município pode perder verbas,
segundo administração
Em matéria veiculada no
site oficial da Prefeitura sobre
o trancamento da pauta, foi
ressaltado “Formiga pode perder cerca de R$ 35 milhões
com trancamento da pauta”,
devido a projetos que devem
ser aprovados com mais urgência. Ainda na matéria foi
comentado que “a polêmica
relação tem origem na exigência da Câmara, não atendida pelo prefeito, de demissão da secretária de Saúde”.
Segundo documento enviado pela assessoria de comunicação da Câmara Municipal,
existem 28 projetos em tramitação na Casa. Desses, 6 são de
origem do Legislativo e 22 do
Executivo, sendo que há projetos que deram entrada em janeiro. “Como são protocolados na Secretaria da Câmara, com a data e hora, difícil
provar que não há atraso e
que a população não está
sendo prejudicada”, salienta
a matéria no site da Prefeitura.
Questionado se tem algum
projeto que acarretaria em
prejuízos para a população, o
chefe de governo, Sheldon Almeida, ressaltou que um projeto importante que precisa ser
aprovado com agilidade dispõe
sobre benefícios para Empreendimentos Habitacionais de
Interesse Social, já que Formiga foi contemplada com a
construção de 782 Casas Populares dentro do Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. O investimento
em Formiga poderá superar os
R$ 30 milhões e gerar uma
quantidade considerável de
empregos. Como ressalta
Sheldon Almeida, o projeto
permite à Prefeitura conceder
isenções fiscais para baratear o
custo das unidades para os
mutuários, pois cabe ao município dar incentivos fiscais e
fazer a infraestrutura no local,
mas, sem a aprovação do projeto, isso não é possível.
A administração salientou

ainda que a aguarda a aprovação do projeto da Lei Geral das
Micro e Pequenas Empresas,
que possibilitará que mais de
2 mil instituições vendam produtos para o município, pois,
hoje, a Prefeitura compra mais
de R$ 2 milhões todo mês e
grande parte deste montante
vai para fora da cidade.
Ainda segundo a Secretaria de Comunicação, estão
previstos para serem enviados
à Câmara nos próximos dias a
Reforma Administrativa da
Prefeitura, a Lei de Cercamento de Lotes e Construção
de Calçadas, a Lei de Parcelamento de Solos, o Código de
Posturas, o Códigos de Obras,
a Regulamentação de Condomínios Habitacionais e várias
outros projetos.
Interpelando se algum
dos projetos tinha sido enviado em caráter de urgência, o
chefe de gabinete foi enfático.
“Sabemos do bom senso dos
vereadores para a apreciação dos projetos. No caso de
regime de urgência, o Regimento Interno estabelece um
prazo de 45 dias. Com o bom
senso dos vereadores, temos
conseguido a aprovação em
prazos menores”.
Sheldon Almeida fez um
alerta, pois, de acordo com o
regimento da Câmara, apenas
dois projetos podem tramitar
em regime de urgência, assim, se os vereadores forem
votar apenas os projetos “urgentes” a administração terá
que fazer um levantamento
do que é o mais necessário.
Por isso, o chefe de gabinete
espera contar com o bom senso dos vereadores para as votações.
Na matéria do site, a Secretaria de Comunicação comenta sobre a fala de Dr. Reginaldo de que a votação dependeria da sensibilidade da Prefeitura e comentou que isso deu
“a entender que pode vir a
não acontecer mais votações
no ano de 2009”.
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Missão da OEA a Honduras é adiada
A missão de chanceleres da Organização dos Estados Americanos
(OEA), que tinha previsto viajar na quinta (1º) a Honduras, adiará sua
visita para 7 de outubro. Segundo o ministro de Relações Exteriores
da Costa Rica, Bruno Stagno, uma parte da OEA irá esta semana para
se reunir com o Ministério de Exteriores do Governo de fato, com o
objetivo de preparar a visita dos chanceleres. A comissão que viajará

Nova Imprensa
na quinta será formada pelos mesmos funcionários da OEA que o
Governo de Roberto Micheletti impediu de entrar em Honduras no
domingo, além do chileno John Biehl, que conseguiu entrar no país.O
ministro não quis detalhar as atividades ou reuniões que os ministros realizarão em Honduras no dia 7 de outubro, mas afirmou que
o objetivo da missão “é instalar uma mesa de diálogo para instaurar
um acordo de paz”.A crise política em Honduras começou em 28 de
junho, quando os militares expulsaram Zelaya do país e o Congresso
nomeou Micheletti em seu lugar.

HOMICÍDIO

TRÂNSITO

Briga por causa de som
automotivo termina com a
morte de formiguense

Dois acidentes envolvendo
veículos da Prefeitura
ocorreram em um só dia

Uma “simples” briga por
causa de músicas que estavam
sendo tocadas nos veículos de
dois jovens acabou por tirar a
vida do formiguense Luiz Paulo
Costa e Souza, de 22 anos. Segundo informações da Polícia
Militar de Campo Belo, por volta das 2h de domingo (27), Luiz
Paulo estava na comunidade de
Pereiras, na zona rural de Can-

deias, onde havia uma movimentação de pessoas.
Diversos carros estavam no
local, cada um tocando um tipo
de música. No veículo de Luiz
Paulo tocava funk e no carro de
Cristiano Neves Sobrinho, de 22
anos, o som era de música sertaneja. De acordo com a PM de
Campo Belo, eles começaram a
discutir por causa do som

quando Cristiano Sobrinho teria se exaltado e desferido um
golpe de canivete na altura do
peito de Luiz Paulo.
A vítima foi socorrida, mas
não resistiu aos ferimentos e
morreu no hospital de Campo
Belo. O acusado foi preso em
flagrante e, segundo a PM, confessou o crime diante de seu
advogado.

CADÊ OS BOMBEIROS?

Incêndio ocorre em casa no
bairro Engenho de Serra
Um incêndio ocorreu na
tarde desta quarta-feira (30)
em uma casa na rua Nabuco de
Araújo, no bairro Engenho de
Serra. A proprietária da residência não se encontrava no
local no momento do incidente.
Os vizinhos começaram a
apagar o fogo antes mesmo que
a Polícia Militar chegasse. Segundo um policial, há duas hipóteses para o incêndio: pode
ter sido uma vela que deixaram
acesa próxima às imagens de
santos ou problemas de fiação.
De acordo com informa-
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que não teria comparecido ao local. O resultado da perícia, comprovará o motivo do incêndio.

Mulher de 78 anos é vítima de
roubo e agressão
No sábado (26), por volta das
22h, a Polícia Militar foi acionada a comparecer à rua Expedicionários, bairro Quartéis, onde
uma senhora de 78 anos alegou

que um indivíduo de cor clara,
que trajava calça jeans e blusa
preta, a agrediu e roubou-lhe
uma bolsa, contendo R$50 em
dinheiro e uma Bíblia.

nos causados no veículo da Prefeitura.

Acidente no centro
Por volta das 17h25 também
desta terça-feira, ocorreu um
acidente na rua General Carneiro, Centro. Segundo a condutora
de 22 anos, que estava no veículo GM Celta, cor prata, quando
percebeu que um veículo agrícola (Patrola) da Prefeitura de Formiga vinha em sua direção “em
apenas duas rodas”, ela acelerou
para evitar a batida com o veículo, mas se chocou contra uma
placa.
Após a batida, o condutor da
máquina agrícola deixou o local

do acidente sem prestar socorro.
A Polícia Militar compareceu ao
pátio da Prefeitura e, ao questionar o fato com o motorista envolvido, este disse que a Patrola perdeu o freio, mas que não teria
visto nenhum acidente no local.
A carteira de habilitação do
motorista foi recolhida e ele foi
conduzido à Delegacia de Polícia
para esclarecimentos, sendo o
veículo apreendido, porém permaneceu no pátio da Prefeitura,
uma vez que nenhum tipo de
reboque conseguia remover a
patrola do local.
Na Prefeitura, ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto até o fechamento da edição.

Moto que havia sido furtada é localizada

A residência na rua Nabuco de Araújo ficou
totalmente destruída

ções dos vizinhos, houve um
curto circuito na rua dias atrás.
Eles teriam chamado a Cemig,

Na terça-feira (29), dois veículos da Prefeitura de Formiga se envolveram em acidentes de trânsito. Por volta das
13h, a Polícia Militar compareceu à rua Iago Pimentel, bairro Sagrado Coração de Jesus.
Segundo o condutor do micro-ônibus Mercedes Benz
Sprinter, de cor branca, de propriedade da Prefeitura, ele estava no cruzamento com a rua
Ralph D’ Carlos quando o veículo se chocou com um GM
Corsa Wind, de cor roxa, que
avançou demais no cruzamento e ocasionou o acidente.
O condutor do Corsa ficou
responsável em reparar os da-

A vítima foi conduzida ao
Pronto Atendimento Municipal
(PAM) por uma testemunha devido às várias escoriações pelo
corpo da idosa, ocasionadas pelas agressões. O suspeito fugiu do
local, tomando rumo à rua 1º de
Abril.
Os militares realizaram rastreamento e o suspeito, de 25
anos, foi localizado no quintal de
uma residência abandonada. Ao
ser indagado pelos militares, ele
alegou ter dispensado a bolsa da
vítima em um matagal.
Segundo o BO 9.476/09, foi
realizada uma busca no local,
contudo a bolsa não foi localizada. O suspeito foi encaminhado
à Delegacia de Polícia.

No último domingo (27), por
volta das 20h50, a Polícia Militar
compareceu no Distrito de Ponte
Vila onde, durante patrulhamento, os militares abordaram o condutor da motocicleta Honda Strada CBX 200, 2001, cor vermelha,
conduzida por um menor infrator,
de 15 anos. Foi constatado que o
veículo estava sem placa de identificação e com o chassi raspado.

Ao ser indagado quanto à procedência do veículo, o menor alegou que trocou com um jovem de
22 anos uma moto Yamaha YBR125 e voltou-lhe R$100 em dinheiro. Os militares fizeram uma consulta no sistema da polícia e constataram que o veículo pertence a
Sandro Souza de Deus, de 43 anos,
que fora furtado na madrugada de
21 de setembro, na garagem da re-

sidência da vítima. A placa era
GYH-9126, Chassi 9C2MC27
001R015957, conforme BO
9.347/09.
Os policiais se deslocaram até
a residência do jovem de 22 anos,
o qual foi citado pelo menor, sendo efetuada a prisão dele a apreensão do menor infrator. Os veículos foram apreendidos, conforme o BO 9.509/09.

Jovem é detida ao tentar roubar celular
A Polícia Militar foi acionada
neste domingo (27), por volta das
2h50, a comparecer à rua Brasília, onde um homem de 49 anos
disse que, ao chegar em sua residência, em sua motocicleta, foi
abordado por uma jovem de 21
anos.
A suspeita pediu-lhe um ci-

garro e, no momento em que o
homem foi pegar o cigarro no
bolso, a jovem o derrubou da
motocicleta, ele caiu no chão e a
acusada retirou do bolso dele o
aparelho celular. Em seguida, a
jovem saiu correndo, tentando
fuga, mas foi alcançada pela vítima. A acusada jogou o telefone

celular sobre o muro de uma
residência.
Em contato com a proprietária da residência, ela autorizou a
entrada dos militares e o telefone foi recuperado, sendo reconhecido pela vítima. A suspeita
foi encaminhada à Delegacia de
Polícia, segundo o BO 9.486/09.
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Tribunais terão jornada de oito horas
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) baixou resolução obrigando servidores do Judiciário a cumprir jornada de trabalho
de 40 horas semanais. Segundo a regra, os servidores devem
trabalhar oito horas diárias, com previsão de uma hora para
almoço, ou sete horas seguidas, sem intervalo. A intenção do

conselho é reduzir gastos com horas extras. A medida deve
atingir principalmente a Justiça Estadual, já que nos tribunais
federais a regra já é cumprida. O conselho ainda determinou
aos tribunais com jornada definida em 6 horas que enviem às
Assembleias Legislativas projeto de lei aumentando a carga
horária dos servidores do Judiciário. A decisão do CNJ estabelece pagamento de hora extra pela nona e décima horas de trabalho, demonstrada a necessidade da permanência do trabalhador na repartição.

ACABOU A PACIÊNCIA

População protesta contra
obra inacabada

Na última reunião da Câmara
Municipal, segunda-feira (28), os
vereadores fizeram “ferrenhas críticas” pela obra inacabada na praça do Cemitério do Santíssimo.
Agora, é a paciência dos moradores
da região da praça Florêncio Rodrigues Nunes que chegou ao fim.

Na terça-feira (29), algum
morador indignado completou, de
forma irônica, com a palavra
“isso” os dizeres da placa “O povo
pediu a Prefeitura atendeu” (Veja
na foto).
A novela da praça se estende
desde o início deste ano e, na opi-
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nião de alguns vereadores, a administração municipal poderia ter
priorizado outras obras de maior
relevância para a população. Além
de não ter feito isto, o Executivo
ainda deixou a obra inacabada.
Agora é a população que manda seu recado.

URBANISMO

Proprietários têm até 5 de novembro
para adequar lotes irregulares
Por exigência de um Termo
de Ajustamento de Conduta entre o Ministério Público e a Prefeitura, os proprietários de lotes
não edificados na área urbana
devem mantê-los limpos. Além
disso, fica proibida a criação de
ovinos, caprinos, suínos e bovinos no perímetro urbano.
O Ministério Público estabeleceu o dia 5 de novembro
como data limite para que os
lotes estejam regularizados. A
partir desta data, funcionários
da Prefeitura irão fiscalizar os
lotes e, aqueles que estiverem
irregulares, os proprietários
serão notificados.
De acordo com o secretário
municipal de Desenvolvimento
Rural, José Ivo da Silva, cerca
de 90% dos matos que estão
nas ruas vêm de lotes sujos.
Além disso, segundo afirmou

Arantes

Lotes como o da rua José Pedro da Silva, no Bela
Vista não poderão ficar mais abandonados

José Ivo, grande parte desses
lotes acabam virando depósito
de lixo, o que, além de prejudicar a saúde dos moradores,
também influencia no aspecto
da cidade.
“Um problema de origem
particular acaba fazendo com
que a Prefeitura gaste dinhei-

ro com mão de obra e material para fazer a limpeza que é
de responsabilidade dos proprietários. Toda comunidade
fica prejudicada com isso,
mas, a partir do dia 5 de novembro, a Prefeitura irá fiscalizar rigorosamente os lotes
da cidade,” disse José Ivo.
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guns países”.

El pé-frio
Se o presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, acredita
em pé-frio, é bom começar a pensar em distância de Lula.

Mau começo
Foi decepcionante o discurso de posse do ministro Alexandre Padilha, substituto de José Mucio. Longo, cansativo e vazio de propostas.

Porta fechada
Antes de ingressar no PSC, o senador Mão Santa (PI) tentou assinar ficha no PSDB e no PPS. Bateu com a cara nas portas, fechadas.

Reforço
Muito embora não seja mais sua área, o ex-ministro da articulação José Múcio se juntou ao esforço do governo para garantir vo-

Põe na coleção
Mais uma derrota da nossa diplomacia: na OEA, os EUA chamaram de “irresponsável” a volta de Manuel Zelaya e o apoio de “al-

Pensando bem...
...só tem um jeito de Manuel Zelaya sair da embaixada: com visita do pé-frio Lula

RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

SAÚDE

Pacto pela Saúde será assinado
na próxima terça-feira
A administração municipal,
em comum acordo com os servidores que trabalham no Programa
Saúde da Família (PSF), marcou
para o dia 6 de outubro a data de
assinatura do Pacto pela Saúde,
que será realizada às 19h, no auditório Odette Khouri.
O Pacto Municipal para o
Programa Estratégia de Saúde
da Família foi construído em
conjunto com médicos e dentistas dos postos de saúde, enfermeiros, representantes das secretarias municipais de saúde,
de Governo, Procuradoria e Ministério Público da Comarca de
Formiga depois de uma polêmica envolvendo os médicos dos
PSFs, que chegaram a ameaçar
entrarem de greve depois que
foram obrigados a baterem car-

tão de ponto.
Após muitas articulações, ficou definido que seria feito o
pacto, onde estão definidas as
atribuições das equipes de saúde da família, de saúde bucal e
agentes comunitários de saúde.
No documento, foi elaborada
uma proposta relativa à carga
horária dos profissionais, mas
também uma proposta de atendimento aos usuários do PSF,
buscando sempre a melhoria e
qualidade dos serviços.
As atividades desenvolvidas
pelos profissionais da Estratégia
de Saúde da Família serão comprovadas por meio da produção
mensal enviada sistematicamente para a Secretaria Municipal de
Saúde, Setor de Faturamento,
onde será avaliado o cumpri-

mento da meta estabelecida no
documento que será assinado
para atendimentos individuais.
Além dos profissionais que
fazem parte do Programa Estratégia de Saúde da Família, a população também receberá cópias do pacto, pois, segundo a Secretaria de Comunicação, 21 mil
cartilhas serão distribuídas à comunidade formiguense, uma
forma de a população acompanhar o que deve ser feito e fiscalizar o cumprimento do que foi
acordado.
A Secretaria de Comunicação
ressalta que o pacto está de acordo com as exigências do Ministério da Saúde e está sendo debatido com o Plano Diretor do
Governo do Estado, que está em
construção.

Prefeitura abre processo licitatório
para pavimentação de cinco bairros
Nos dias 5 e 6 de outubro, o
setor de Compras e Licitação DA
Prefeitura de Formiga fará quatro
processos diferentes de tomadas
de preço para empresas que irão
trabalhar na pavimentação dos
bairros Maringá, Planalto, Alvorada, Sagrado Coração de Jesus e
Sousa e Silva.
Na segunda-feira (5), às 14h,
serão abertos os envelopes do processo licitatório para a contratação
de empresas especializada para
pavimentação em bloquetes em
diversas ruas do bairro Maringá. O

Concurso será neste sábado e
formiguense é uma das candidatas
Reprodução Internet

Governo prorroga IPI reduzido de
carros, eletrodomésticos e construção
que abrange fogões, máquinas de
lavar, geladeiras, até 31 de outubro. Também foi mantido o IPI reduzido de cerca de 30 grupos de
materiais de construção até o fim
deste ano.
O ministro da Fazenda informou ainda que também foram
mantidos o PIS e a Cofins, com alíquotas menores, para farinha de trigo e para o pão até o fim de 2010.

Venda de automóveis
em Formiga
A redução do IPI para carros foi
autorizada, pela primeira vez, em
janeiro deste ano, quando o setor,
e também o resto da economia,
sentia mais fortemente os efeitos da
crise financeira. Em março, foi autorizada a primeira prorrogação do

imposto reduzido. Com a medida,
o governo deixou de arrecadar R$
1,75 bilhão neste ano.
Em Formiga, algumas concessionárias tiveram aumento nas vendas de veículos, por consequência
do IPI reduzido. Segundo o diretor
de uma delas, as vendas de veículos foram satisfatórias neste mês de
setembro. “Fizemos um feirão no
sábado (26) e tivemos um aumento muito bom nas vendas”,
comentou.
Em outra concessionária, o gerente ressaltou o aumento nas
vendas, além da oportunidade
para os clientes comprarem seus
veículos. “Tivemos um aumento
de 22% nas vendas, comparado
com o mês de setembro do ano
passado”.

Arquivo NI

As concessionárias de Formiga comemoram as vendas com a redução de IPI

pela administração é de R$
204.959,50. Já às 16h serão abertos os envelopes do processo licitatório para a contratação de empresa especializada para pavimentação em bloquetes em diversas
ruas dos bairros Alvorada, Sagrado Coração de Jesus e Planalto. O
valor orçado pela administração é
de R$ 187.378,82.
Os editais estão disponíveis no
site oficial no link “Tomadas de
Preço”. Mais informações pelos
telefones (37)3322-5142 ou
(37)3322-5150.

MISS MINAS GERAIS

ECONOMIA

O governo decidiu prorrogar,
por mais três meses, o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
reduzido para o setor automobilístico, informou na segunda-feira
(29) o ministro da Fazenda, Guido
Mantega. O benefício para este setor terminaria na terça-feira (30).
“Em outubro, novembro e
dezembro, volta gradualmente o
tributo [IPI de automóveis], até
estar totalmente reconstituído
no fim do ano”, disse Mantega.
Para caminhões, o tributo reduzido vale até o fim do ano e, para
motocicletas, terá validade por
mais três meses.
Além disso, o governo também
decidiu manter o IPI baixo para a
aquisição dos produtos da chamada “linha branca” pela população,

valor orçado pela administração é
de R$ 372.842,52. No mesmo dia,
às 16h, também será a licitação
para a contratação de empresa especializada para pavimentação em
bloquetes em diversas ruas do bairro Planalto. O valor orçado pela
administração é de R$ 115.513,97.
Na terça-feira (6), às 14h, serão abertos os envelopes do processo licitatório para a contratação
de empresa especializada para pavimentação em bloquetes em diversas ruas dos bairros Souza e
Silva e Planalto. O valor orçado

Mais uma vez, a cidade de Formiga manda sua representante
para o Miss Minas Gerais. A Miss
Formiga 2009, Cíntia Carvalho, de
23 anos, está entre as 30 candidatas selecionadas para participar do

maior concurso de beleza do Estado. A 55ª
edição será realizada
neste sábado (3), às
22h, no Centro Campestre Estrela do Oeste
Clube, em Divinópolis,
com transmissão ao
vivo pela Band.
O evento será apresentado por Renata Fan
e terá as presenças das
ex-misses de Natália
Guimarães e Rayanne
Morais. As atrações ficam por conta dos shows de Alexandre Pires,
Gang Lex, Myllena e Tianastácia.
A miss Formiga durante meses
vem se preparando para o desfile.
Ela teve aulas de postura, interpretação e passarela com o bailarino
e coreógrafo Ronilson Paiva e a exmiss Formiga e ex-miss MG 1996,

Daniela Ferreira de Oliveira.
A responsável pela seleção da
miss em Formiga, Anísia Comitante
Leão, conta que Cíntia Carvalho foi
para Divinópolis na quarta-feira
(30) e que as expectativas são
muito boas em relação ao concurso. “A nossa representante é uma
pessoa muito carismática. Ela é
uma candidata forte e está bem
preparada. Na quarta-feira, todas as concorrentes passaram
por cursos de etiqueta e postura
em Divinópolis, elas deram entrevistas e, nesta sexta-feira, desfilam para os jurados e organizadores de biquíni e de roupa”, comenta
A formiguense Cíntia Carvalho
mora no bairro do Rosário. Em
2008, ela foi vencedora do Concurso Nacional Zimbo, no qual disputou o título com cerca de 5 mil garotas de todo país. Ela é estudante
de letras do Unifor-MG.

ESCRITORES

Empossados os membros da
Academia Formiguense de Letras
A posse dos 40 membros
da Academia Formiguense
de Letras (AFL) ocorreu na
segunda-feira (28) no auditório Odette Khouri. A Academia foi fundada em 1986
e teve como primeiro presidente José Adolfo Pereira,
ex-procurador geral do Estado.
O então vice-presidente
Leopoldo Corrêa chegou
também a ocupar a função.

Daniel Neves

Desde então, a academia fi- foi reaberta em maio deste
cou desativada e a entidade ano.
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Mau começo
Foi decepcionante o discurso de posse do ministro Alexandre Padilha, substituto de José Mucio. Longo, cansativo e vazio de propostas.
Põe na coleção
Mais uma derrota da nossa diplomacia: na OEA, os EUA chamaram de “irresponsável” a volta de Manuel Zelaya e o apoio de

Porta fechada
Antes de ingressar no PSC, o senador Mão Santa (PI) tentou assinar ficha no PSDB e no PPS. Bateu com a cara nas portas, fechadas.
Coroné em seu labirinto
Fazendo água nas bases, Tasso Jereissati (PSDB) tem dedicado
mais tempo à campanha no interior cearense do que ao trabalho no
Senado.

RECONHECIMENTO

Promotor de Justiça é homenageado na Câmara Municipal
Arantes

O promotor Ângelo Ansanelli Júnior recebeu a
homenagem das mãos do presidente da Câmara, Dr.
Reginaldo

Em consideração aos relevantes serviços prestados ao município, o promotor de Justiça em Formiga, Ângelo Ansanelli Júnior, esteve na Câmara Municipal nesta
segunda-feira (28) para receber
uma homenagem dos vereadores.
A indicação foi de José Geraldo da
Cunha (Cabo Cunha/ PMN). O
delegado Ricardo Bessas e o comandante da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar, tenente coronel Wagner Sant’ana
também marcaram presença durante a reunião.
Ângelo Ansanelli ressaltou que
a homenagem fosse dividida com
o delegado Ricardo Bessas e com

APÓS QUATRO MESES...

Morador cobra indenização por ter a
casa derrubada por veículo da Prefeitura
Em decorrência de um acidente no dia 29 de maio, envolvendo um caminhão coletor e
compactador de lixo placa HMN
7842, da Prefeitura, a casa de
Milton José da Silva, 51 anos, foi
atingida pela parte superior da
carroceria do veículo. A residência está situada à rua Salgado
Filho, 565, bairro Alvorada.
O proprietário da casa esteve esta semana na reunião da
Câmara Municipal para pedir
apoio aos vereadores a fim de
que se resolva a situação. Milton
Silva conta que já esteve várias
vezes na Prefeitura, já conversou
com o prefeito Aluísio Veloso/PT
sobre o problema, mas ainda
não teve solução. “Até agora não
deram nenhuma posição. Tem
dia que vou lá três vezes e, infelizmente, não sou bem atendido por alguns. Sempre me
mandam voltar outro dia”.
Milton Silva disse ainda que
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meio da imprensa para preservar as famílias de pessoas envolvidas, que, infelizmente, sofrem
com a situação”.
Ricardo Bessas falou também
sobre o desencadeamento do tráfico de drogas na praça Ferreira
Pires e citou que o principal traficante de Formiga teve uma condenação pela Justiça de seis anos de
reclusão.
O tenente coronel Wagner
Sant’ana comentou sobre a importância de um trabalho em
equipe entre as polícias Civil e
Militar, o Ministério Público e o
Poder Judiciário. “Quando se fala
em combate à criminalidade, es-

pecificamente o tráfico de drogas, nós temos trabalhado incessantemente e esta equipe tem
tido respaldo da comunidade”.
Durante reunião, os vereadores parabenizaram as autoridades
pelo trabalho prestado à comunidade no combate ao tráfico de
drogas.
Ângelo Ansanelli Júnior é natural de São Paulo, graduado em
direito em 1994, após várias especializações, concluiu em 2004 seu
mestrado em direito pelas UFMG.
O promotor trabalha em Formiga
desde fevereiro de 2005 no combate ao tráfico de drogas e ao narcotráfico.

EDUCAÇÃO

Prova do Enem é adiada após
suspeita de fraude
Cerca de 4,1 milhões de candidatos fariam o exame neste fim de semana.
A expectativa do MEC é realizar a próxima prova em 45 dias

O acidente ocorreu dia 29 de maio deste ano

está reconstruindo a casa por conta própria e contando com a ajuda de amigos na mão de obra e,
mesmo assim, ainda paga pedreiros. Atualmente, ele está morando em apenas um cômodo no
porão da antiga casa.
Segundo relatou na época do
acidente, o motorista do veículo,
Evaldo Clementino Gondim, ele
foi se desviar das obras que estavam sendo realizadas na rua Salgado Filho e o caminhão atingiu a
residência.

Com o impacto da batida, a
casa foi ao chão por inteira, por
sorte, no momento do acidente,
não havia ninguém no interior
da residência. O morador José
Simplício Filho, de 87 anos, estava no passeio em frente à casa
e teve apenas uma pequena escoriação na mão, apesar do
enorme susto. Sua esposa nada
sofreu. A parede do imóvel ao
lado, onde funciona uma fábrica de costura, também sofreu o
impacto da batida e caiu.

enfermos que moram ao lado
de sua casa.”
Sheldon Almeida esclarece
que uma comissão tramitou o
processo aproximadamente uma
semana após o ocorrido e que,
agora, será feita uma coleta de
preços para indenização do material de construção, mão de obra
e dos imóveis que estavam na
casa. “Estima-se que o material
de construção está orçado em
R$ 22 mil. Infelizmente, esses
processos administrativos são

lentos e têm que seguir a legislação. Agora será enviado à
Câmara Municipal um projeto de lei para ser aprovado”,
conta.
“Quanto a ser bem atendido aqui na Prefeitura, pelo menos da minha parte ele sempre
foi tratado com muita educação. Agora, há a diferença entre ser bem atendido e querer
uma coisa naquele momento,
do jeito que a pessoa quer”,
ponderou Sheldon.

Contradições
O chefe de gabinete, Sheldon Almeida, explicou que há
uma inverdade no caso, uma
vez que, na época do acidente,
a administração municipal propôs para o morador Milton Silva uma casa de aluguel por conta do Executivo até a finalização
do processo administrativo.
“Ele não concordou em ter
uma casa de aluguel neste período, alegando que, juntamente com outros vizinhos,
precisava cuidar de parentes

o tenente coronel Wagner
Sant’ana, além de citar outras
pessoas que contribuem no combate ao tráfico de entorpecentes
em Formiga. “Quero dividir este
reconhecimento com as polícias
Civil e Militar, que realizam um
trabalho eficaz no município”.
O delegado Ricardo Bessas
explicou que a sociedade busca na
polícia uma maior eficácia que,
por sua vez, precisa de um amparo imprescindível do Ministério
Público para subsidiar ações contra o tráfico. “Podemos dizer que
têm sido feitas várias operações
com sucesso. Muitas das vezes,
não fazendo estardalhaço por

As provas do Exame Nacional
de Ensino Médio (Enem), que
seriam realizadas neste sábado e
domingo (3 e 4) foram adiadas
pelo Ministério da Educação e
Cultura (MEC) na madrugada de
quinta-feira (1°). O motivo é a
suspeita de que o conteúdo das
provas tenha vazado. A denúncia
foi feita pelo jornal “O Estado de
São Paulo”.
O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse à imprensa que será feita uma investigação para saber em que momento da impressão da prova teria
ocorrido o vazamento do conteúdo. Segundo ele, há fortes indícios de que “houve a subtração de
um exemplar da prova”.
“Este exemplar da prova
está comprometido. A equipe
técnica constatou que o material correspondia a alguns itens
da prova. Será feita uma investigação para identificar em que
momento da impressão da prova um exemplar foi furtado. É a
primeira vez que [isso] aconteceu em uma prova do Enem”,
afirmou. “Nós vamos ter que
fazer junto ao consórcio [que
aplica o exame] uma investigação para chegar aos responsáveis e prendê-los. Isso não pode
acontecer, em virtude da vigilância severa”.
Segundo o ministro, outra

prova será realizada assim que se
concluir a impressão das novas
questões. Haddad disse que ficou
“feliz” pelo fato de os estudantes
não terem feito a prova. “Em primeiro lugar eu fico feliz de não
terem feito a prova, você imagina o que seria cancelar a prova depois de realizá-la? Seria
um trauma muito grande [para
os alunos]”, disse o ministro.
“Quem está inscrito permanece
inscrito, basta aguardar nova
data. [O estudante] deve usar o
tempo que ganhou com esse incidente para estudar” .
O presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais
(Inep), Reynaldo Fernandes, disse que, a princípio, o órgão não
cogita mudanças em sua diretoria por causa do vazamento. O
MEC tem uma segunda versão da

prova, mas ainda não está confirmado se essa versão poderá ser
utilizada.
O jornal “O Estado de São
Paulo” denunciou que foi procurado por um homem que disse
ter as duas provas que seriam
aplicadas no sábado (3) e no domingo (4), e que queria vender
o material por R$ 500 mil.
A estudante formiguense,
Thaís Veloso disse que essa foi
uma decisão certa, pois seria injusto competir com uma pessoa
que teria a prova. “Acho que isso
deve ter ocorrido em exames
passados também. E é por essas
e outras que o Brasil tem a fama
que tem. Minhas colegas até comentaram ironicamente o que
iriam fazer neste final de semana, já que haviam se preparado para a prova”.
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Formiga Cidade Cultura
Há exatamente 34 anos, foi
fundada a Academia Formiguense de Arte (AFA).
Naquela oportunidade, eu
Claudinê, Odette Khouri e Marcone Montolli, resolvemos imortalizar e homenagear àquelas pessoas ligadas à arte, à música,
enfim, dar o devido valor, pois, já
naquela época, várias personalidades em idade avançada jamais
tinham sido valorizadas ou mesmo reconhecidas. Este fato aconteceu naquele 3 de outubro de
1975, quando o prefeito Loufri-

do Nascimento havia delegado a
nós três, Marconi Montoli, Odette Khouri, Claudinê Sílvio dos
Santos, a sequência do trabalho
do ex prefeito Arnaldo Barbosa,
quando foi criado o Departamento de Arte e Cultura (Decart) da
nossa cidade.
Nós ocupamos este cargo
com vários encargos, mas sem
nenhum salário, com total independência no agir, contribuir e
promover o desenvolvimento
cultural e artístico de nossa cidade.

Academia Formiguense de Arte- AFA
1- Franz Stangelberger
16- Haydée Garcia Guerzoni
2- José Eduardo Junior
17- Dináh Silveira Castro
3- Lídia Afonso Braga
18- Maria Castelvechi Bonaccorsi
4- José Cecílio da Silva
19- Maria Inácia Antunes Moniz
5- Dr. Leopoldo Corrêa
20- Norma de Senna
6- Prof. Fanklin de Carvalho
21- Maria Yolanda Natale Cardoso
7- Maria Rodarte Pinheiro
22- Antônio Leão da Silva
8- Nicodemos Bueno dos Santos
23- Lenyrce Corrêa M. Machado
9- Geralda Cândida dos Santos
24- Marise Mezêncio Leal
10- Dr. Álvaro Bezerra
25- Maria Eliana Lima Pereira
11- Maria Augusta Leão
26- Elizabeth Silveira C. de Souza
12- Maria de Lourdes Vaz
27- Dora da Conceição S. Campos
13- Eunézimo Lima
28- Claudinê Sílvio dos Santos
14- Odette Khouri de Carvalho
29- Antônio José da Silva
15- Vicente Bernardes da Silva
30- Hélio Rodrigues Nunes

É TEMPO DE EVANGELIZAR

Semana Nacional
da Vida
PE. JOSÉ LUÍS, SCJ

A CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - instituiu no ano de 2005 a Semana Nacional de Defesa da Vida.
De 1 a 7 de outubro as comunidades são convidadas a rezar
e promover a vida. No dia 8 de
outubro é celebrado o dia do
nascituro.
O nascituro é o ser humano já concebido que se encontra no ventre materno. Ele está
em desenvolvimento, ainda
não nascido para a luz do dia,
mas há esperança de que nasça dentro de um futuro próximo. Este ser possui o direito de
ser respeitado na sua integridade e dignidade como a de qualquer pessoa já nascida.
A Secretaria Executiva Nacional da Pastoral familiar nos
diz que “a família reclama o
acolhimento alegre e responsável da vida que nasce, o respeito e a defesa de cada existência
humana, o cuidado por quem
sofre ou passa necessidade, a
solidariedade com os idosos, os
doentes, os deficientes, a qualidade de vida, a responsabilidade com a segurança pública,
a segurança na estrada e no
trabalho.
Com o tema Amor e Vida, a
Igreja no Brasil faz um forte
apelo para que a Semana Nacional da Vida seja um espaço
privilegiado para anunciar, debater e esclarecer as pessoas
sobre a grandeza e o valor da
vida e contribuir, a fim de que
a família seja reconhecida e
vivida como lugar da realização
humana, a mais intensa possível na experiência de paternidade, de maternidade e filiação”.
Tendo a vida como um bem
maior, a mesma Secretaria, a
partir dos documentos da Igreja nos fala que “no homem criado à imagem e semelhança de
Deus, reflete-se, em cada fase
da existência, ‘o rosto do seu
Filho Unigênito... Este amor ilimitado e quase incompreensível de Deus pelo homem revela até que ponto a pessoa humana seja digna de ser amada
por si mesma, independentemente de qualquer outra consideração: inteligência, beleza,
saúde, juventude, integridade,
etc. Numa palavra, a vida humana é sempre um bem, porque ‘ela é, no mundo, manifestação de Deus, sinal de sua presença, vestígio de sua glória’
(EV, 34; DP, 8)”.
O Presidente da Comissão
Episcopal Pastoral para a Vida
e a Família, D. Orlando Bran-

des, arcebispo de Londrina,
diz: “Nossa gratidão e reconhecimento a todos os “anjos da
vida”, médicos, enfermeiros,
agentes de saúde, bombeiros,
socorristas, parteiras, cuidadores da vida. Todos eles proclamam que a vida é um prodígio,
uma maravilha, uma tarefa e
uma missão. A vida é sagrada e
única. O direito à vida fundamenta todos os outros direitos.
Cientistas, pesquisadores, juristas, políticos, religiosos tem
a obrigação de proteger, promover e salvar a vida. O fundamento da convivência humana
e da própria comunidade internacional está no respeito ao
direito de viver. Ninguém pode
ser privado da vida arbitrariamente.
A família é o ninho da vida.
É o berço que acolhe, cuida,
gera, promove, defende e
acompanha a vida. É alarmante a derrocada moral hodierna
e os atentados contra a vida nas
suas fases mais frágeis: a da
criança e a do idoso. A pessoa
vivente é a glória de Deus. Portanto, a vida é um tesouro precioso e um talento a desenvolver. “Ao homem pedirei contas
da vida do homem” (Gn 9,5).
Quanto assombro, gratidão
e alegria somos convocados a
expressar diante do mistério da
vida. Os cristãos e as pessoas de
boa vontade são o “povo da vida
e pela vida”. A fé na ressurreição abre portas e horizontes
para a continuidade da vida. O
sentido da vida está no amor de
Deus, fonte da vida, que cria,
recria e conduz nossa vida na
esperança da vida eterna, o
céu. Eternidade é vida feliz,
vida plena, sentido pleno, alegria plena. No céu somos esperados. A ressurreição e a vida
eterna são a vitória, o coroamento da vida, o encontro face
a face, com Deus, Aquele que
não morre. No céu, veremos,
louvaremos, amaremos e viveremos. Fomos criados para
participar da vida de Deus. A
visão de Deus é a vida e a glória do homem. Sem a fé, restanos o absurdo, o vazio, a desilusão. É ainda a fé, que nos livra de considerar a vida como
mero acaso ou necessidade. O
ser humano não é um átomo
perdido no universo, mas, filho
de Deus, amado desde sempre
e para sempre: “Vosso amor
Senhor, vale mais que a vida”
(Sal 62,4). Quem ama diz;
“quero que tu vivas”. Quem
ama cuida. Deus em seu amor
cuida de nós. Cuidemos da
nossa vida e a dos nossos irmãos”.
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com todos. Parabéns Cirlene,
você é um exemplo de uma mulher bem sucedida.

Eleição Country
Clube

Cheiro especial
Mil cheiros especiais à minha
querida amiga Cirlene Pereira,
proprietária da Ótica Popular,
que, neste mês, completou sete
anos de muito sucesso. Além de
seu carisma, Cirlene, durante es-

tes anos, conseguiu arregimentar
milhares de clientes para seu
ponto comercial. Todo esse sucesso é devido ao seu bom atendimento, pelos preços e principalmente pelo seu jeito simples,
mas, porém, super cativante para

E neste último domingo, o
muito dinâmico Túlio M. Caetano
de Jesus, dentista de maior prestígio em nossa cidade, foi reeleito
para presidir por mais dois anos
o Country Clube de Formiga, um
dos melhores da região. Tal façanha conseguiu Túlio pela sua
transparência, dinamismo e pelo
seu modo democrático em presidir este clube que é um verdadeiro cartão postal de nossa terra.

Parabéns e sucesso.

Mara Rosa, reforma
Primeiro, quero agradecer o
gentil convite dos proprietários
da boutique Mara Rosa, convidando este colunista para conhecer as novas instalações desta
que é tudo de bom. Ficou linda e
de extremo bom gosto. Mara
Rosa faz parte das boutiques de
maior movimento em Formiga.
Parabéns, ficou fofa demais.

Circulando
Parabéns ao comunicador e
produtor Sandro Figueiredo pelo
seu programa “Circulando TV”,
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que já fez sua estreia na TV Oeste. É meia hora de muita informação, de lembranças e entretenimento. Sandro é uma das pessoas de maior competência e dinamismo que conheço. Tudo
dele tem que ser bem feito, por
isso seu sucesso é marcante e
permanente.

Minuto de sabedoria
“Estabeleça metas grandes o
bastante a ponto de motivar-se,
mas não grandes em demasia a
ponto de sufocar-se.”
Um cheirinho pra vocês...
Itamar da Silva

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

São casais bonitos como este que fazem o sucesso da coluna Ká entre Nós

Toda a elegância da dinâmica e competente paisagista, Emiliane Pereira

Lindas demais, Stella e Daniela, são super fashions

Liliane e Marcela, mais duas bonitas em nossa página

Os sorrisos bonitos e elegantes:
Outro casal que é pura simpatia,
Ariane e Carol
Thiago e Renata
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RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Deputada Assíria
Assíria Lemos, ex-senhora Pelé, deve anunciar sua filiação ao PTC,
em São Paulo, para disputar um mandato de deputada federal.
Justiça preserva o sigilo telefônico do filho de Villela
A Justiça do DF quebrou o sigilo telefônico da filha, da neta e do

namorado desta, um perito da Polícia Federal, na investigação do assassinato a facadas do ex-ministro do TSE José Guilherme Villela, de
sua mulher e da empregada, ocorrido há um mês, mas negou a quebra do sigilo de Augusto, filho das vitimas. A filha, Adriana, é a que
mais colabora com a polícia, inclusive em depoimentos voluntários.
Demora
A Policia Civil do DF está intrigada com a demora da Brasil Telecom em liberar dados de quebra de sigilo telefônicos decretos pela
Justiça.

XI Seminfo será realizada na
próxima semana
Será realizada durante os
dias 5 e 7 de outubro a XI Semana de Informática (Seminfo). O
evento, promovido pela coordenação de ciência da computação, é voltado para acadêmicos
do Centro Universitário de Formiga (Unifor-MG), empresários
da área e demais interessados.
Na semana de informática,
diversas palestras e minicursos
serão realizadas no Salão Nobre

do Unifor-MG “Eunézimo Lima”
e nos laboratórios de ciência da
computação do campus.

Inscrições
As inscrições para a Seminfo podem ser feitas na CAE
(Central de Atendimento ao Estudante), Prédio 1, até o dia 4
de outubro, e incluem a participação em todas as palestras
do evento e o certificado de par-

FOTONOTÍCIA

ticipação. A escolha por minicursos é feita pelo próprio inscrito. Alunos de Ciência da
Computação pagam uma taxa
inferior aos demais.
A programação completa da
Seminfo está disponível no site
da instituição. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone:
(37) 3329-1415, com o coordenador de ciência da computação, Alexandre Magno de Sousa.

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conferência Municipal ocorre
na segunda-feira
A Prefeitura de Formiga,
por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA), realiza a VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento ocorrerá
na segunda-feira (5) no Au-

ditório Odette Khouri, a partir
de 10h.
Este ano o tema é “Os desafios atuais para garantia dos
direitos da criança e do adolescente”. Na pauta está o debate sobre a atual realidade
das crianças e adolescentes
em Formiga, a apresentação
dos projetos da Secretaria
Municipal de Desenvolvimen-

to Humano e as propostas e
realizações socioeducativas
da Secretaria Municipal de
Educação e Esportes.
O debate será conduzido
por Joyce Alvarenga e Elaine
Cristina Pereira, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano, e Fátima
Belo, da Secretaria Municipal de Educação e Esportes.

Em solenidade recente, a
Prumo Engenharia recebeu o
prêmio Imec 2009 – Destaques
da Engenharia. O evento ocorreu
nas dependências do salão nobre

Divulgação

Alunos recebem prêmio por
redação sobre o trânsito
De acordo com a coordenadora pedagógica, Fátima Belo, o
concurso teve como objetivo estimular os alunos e educadores à
adoção de comportamentos e
valores como respeito, gentileza,
cooperação, colaboração, tolerância, solidariedade, amizade,
humildade, paciência, entre outros que são importantes para
Divulgação

As vencedoras foram Rillary Cássia Ramos,
Amanda Teresa de Oliveira e Joice Lima Ferreira

um trânsito seguro e harmônico.
O prêmio foi concedido a
alunos do 1º ao 5º ano, que receberam medalhas e prêmios,
na presença de várias autoridades formiguenses. O concurso
foi promovido dentro das atividades da Semana Nacional do
Trânsito, comemorada de 18 a
25 de setembro.

Vencedores
1º Lugar: Rillary Cássia Ramos
- 5º ano
Escola Municipal Paulo Barbosa
- Prof. Juliana Abadia Teixeira
Medalha, certificado, microcomputador e um jogo de memória
2º Lugar: Amanda Teresa de Oliveira - 2º ano
Escola Municipal Arlindo de Melo
- Prof. Maria da Luz Gomes
Medalha, certificado e bicicleta
3º Lugar: Joice Lima Ferreira 4º ano
Escola Municipal José João de
Melo - Prof. Mônica Pereira da
Cunha
Medalha, certificado e bicicleta

Vaz, proprietário da Prumo Engenharia, e o Secretário de Gestão
Ambiental, Paulo Roberto Coelho
da Rocha, que prestigiou a premiação à empresa formiguense.

Projeto da Lei Geral Municipal
é entregue na Câmara

CONCURSO

O “1º Prêmio Educação no
Trânsito” foi realizado por meio
de uma parceria entre Departamento de Estradas de Rodagem
(DER), Polícia Militar e Secretaria de Educação, que envolveu
toda a rede pública municipal de
ensino com um concurso de redação. A premiação foi na manhã
da última sexta-feira (25).

do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
de Minas Gerais (Crea/MG), em
Belo Horizonte.
Na foto, o engenheiro Osmar

Representantes da Prefeitura
Municipal, do Sebrae, da Acif e
CDL entregaram ao presidente do
Legislativo Municipal, Reginaldo
Henrique dos Santos (Dr. Reginaldo/PCdoB), o Projeto da Lei Geral
Municipal da Micro e Pequena
Empresa. A entrega foi feita na semana passada.
O projeto já havia sido apresentado a empresários, artesãos e
empreendedores individuais, ele
beneficia micro-empresas e o empreendedor individual, já que,
com a criação da Lei, eles poderão
participar de licitações e emitirem
notas fiscais de prestação de serviços avulsas, que será fornecida
gratuitamente pela Prefeitura.
Dr. Reginaldo comentou que
o projeto será avaliado, encaminhado às comissão para análise e
espera que a comunidade tenha
resposta o mais breve possível.
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MÚSICA

Discussão sem fim
DAIGO OLIVA

Cantora Lily Allen disse que vai se retirar da música devido às “práticas de
mercado”

Com informações das agências Reuters, BBC e Globo

Os principais artistas da música pop britânica revelaram opiniões divergentes sobre como lidar com o compartilhamento ilegal de arquivos na Internet nesta
semana, com a cantora Lily Allen
criticando uma nova declaração
assinada por um grupo de artistas que inclui Annie Lennox e a
banda Radiohead.
No centro do debate está uma
proposta do governo britânico
que bloqueia o acesso à Internet
de pessoas que violarem a lei recorrentemente ao baixarem músicas de sites de compartilhamento de arquivos na Web.
As propostas, divulgadas no
mês passado, incluem: exigir que
provedores de acesso à Internet
ajam contra pessoas com antecedentes, reduzir a velocidade de
conexões ou temporariamente
suspender o acesso à Internet de
indivíduos.
O grupo Featured Artists Coalition (FAC), que inclui, além de
Lennox e Radiohead, os cantores
Robbie Williams e Tom Jones, entre dezenas de outros membros,

afirmou em comunicado divulgado na última segunda-feira que
as propostas acabariam com
uma importante forma de promoção e marketing dos artistas.
“Ao exigir que o governo tenha poder total de suspensão, a
indústria corre o perigo de acabar com uma importante ferramenta promocional, que é bastante útil para artistas novos,
que buscam gerar um interesse
por seu trabalho mas não contam com o apoio financeiro de
uma grande gravadora”, segundo o FAC.
O grupo acrescenta ainda
que o governo só poderia fiscalizar as regras através de uma
“ampla invasão de privacidade
pessoal”.
Já em um novo blog criado
para debater a questão de compartilhamento ilegal de arquivos, Allen, que vem conquistando o
apoio de outros artistas como James Blunt por sua posição, disse
que o novo comunicado do FAC
“simplesmente não faz sentido”.
Na contrapartida disso, gran-

des corporações recorrem a parcerias para tentar amenizar a crise no mercado. A britânica Vodafone, por exemplo, assinou um
acordo com a Warner Music para
fornecer arquivos de música sem
software antipirataria. Com isso,
a maior operadora de telefonia
celular do mundo em receita
passará a oferecer aos seus clientes canções das quatro principais
gravadoras do mundo.
A Vodafone informou, com o
acordo, ela se torna a primeira
operadora global de rede móvel
a oferecer acesso sem fio a músicas das quatro grandes gravadoras. A empresa já fechou acordos
com EMI, Universal Music e Sony
Music.
Os arquivos de música da
Warner, que conta com artistas
como James Blunt, não incluirão
software antipirataria, o que significa que as músicas poderão
ser tocadas em qualquer aparelho, incluindo iPods.
“A reação a essa oferta sem
software de proteção foi extremamente positiva em todos os

Formiga recebe exposição fotográfica
de Sebastião Salgado
A Secretaria Municipal de
Cultura, em parceria com a Associação Amigos da Cultura da
Cidade de Formiga (AACCF) e
com o Sindicato dos Trabalhadores em Serviço de Saúde de Formiga (STSSF), realiza de 6 a 25
de outubro, no Museu Municipal
Francisco Fonseca, a exposição
fotográfica de Sebastião Salgado.
A exposição fotográfica tem
como tema “Ângulos Cotidianos
ainda Contemporâneos”. A mostra é composta por um acervo de

30 quadros fotográficos, que retratam de forma marcante e reflexiva parte do cotidiano contemporâneo do trabalhador e suas realidades. As obras remetem a crítica de
realidades cotidianas em que o
humanismo, a dignidade da pessoa e seus direitos básicos são violentados. A exposição visa oportunizar ao público uma visão de
flagrantes da vida real de trabalhadores, por meio de obras fotográficas. A mostra buscará ainda despertar o visitante para ações miti-

gadoras das situações degradantes da vida dos seres humanos
ali retratados.
A exposição ficará no Museu
Municipal Francisco Fonseca
(Antiga Estação Ferroviária) de
terça à sexta-feira, de 8h às 17h,
sábados, domingos e feriados de
9h às 13h. A abertura oficial da
exposição será realizada no dia
6 de outubro, às 15h.
Escolas e instituições deverão
agendar os horários de suas visitas pelo telefone (37) 3322-5770.

mercados em que foi lançada”,
disse o diretor de serviços de Internet da Vodafone, Pieter
Knook. “Nossos clientes adoram
a flexibilidade que músicas
não-protegidas no celular lhes
dá”.
As gravadoras estão desesperadas em busca de novos acordos
de música digital, com a pirataria online corroendo suas fontes
tradicionais de receita, enquanto as operadoras buscam diversificar seus serviços e ganhar mais
lealdade de seus clientes através
de novas ofertas.
Já nos Estados Unidos, a batalha é outra. A Apple e o rapper
Eminem podem ir aos tribunais
se não chegarem a um acordo
sobre o uso das músicas do cantor no serviço iTunes.
A Eight Mile Style (distribuidora de Eminem) e a Martin Affiliated reclamam em petição
apresentada a uma corte federal
em Detroit que a Apple nunca recebeu autorização para usar 93
canções em versões digitais no
iTunes, segundo o processo.
A Aftermath Records, que
tem o controle das gravações de
Eminem, também está sendo
processada. Para os reclamantes,
ela não tinha o direito de fechar
acordos sobre downloads.
Os autores do processo afirmam nos textos submetidos à
Justiça que a Apple “forneceu e
continua a fornecer downloads
de gravações de composições de
propriedade da Eight Mile e da
Martin, ou sobre as quais elas
têm interesse de copyright”, sem
obter permissão ou dar compensações.
Por outro lado, os réus dizem
que a autorização para os downloads foi dada, e que a distribuidora de Eminem recebeu “royal-

ties substanciais” sobre as canções.
Não está claro o montante de
dinheiro que a distribuidora de
Eminem pode recuperar. Entre
as canções envolvidas no processo estão “Lose Yourself”, hit de
2002 do filme “8 Mile”. Os advogados das duas partes não responderam aos pedidos de comentário. Não está claro se Eminem - cujo nome é Marshall
Mathers - testemunhará no julgamento.
Pivô da discussão diz que
não vai gravar mais discos
A cantora pop Lily Allen, que
se apresentou no Brasil mês passado, anunciou nesta semana em
seu novo blog que está deixando
a sua carreira musical. “Vocês
sabem, eu não renegociei meu
contrato de gravação e não tenho planos de fazer outro disco.
De qualquer maneira, eu sigo
sendo uma fã de novos artistas.
Os dias em que eu ganhava dinheiro gravando música já se
foram, até onde eu me preocupo, e eu não vou lucrar com nenhuma nova legislação”, escreveu Allen no blog It’s Not Alright,
onde juntou depoimentos de
músicos que se opõe à troca de
arquivos musicais pela internet.
O blog foi retirado do ar no último dia 24.
Em sua página no Twitter, Allen comemorou um debate ocorrido em Londres entre músicos
para discutir a pirataria on-line.
“Não fui ao debate porque seria
um frenesi na imprensa e eu
não quero tirar o foco da discussão. Estou orgulhosa do fato de
que eu me envolvi nesta discussão, mas estou passando o bastão para os outros artistas”,
completou, dizendo que fechou o

blog porque “o abuso (nos comentários) estava ficando muito grande”.
As polêmicas se iniciaram há
cerca de três semanas, quando a
cantora escreveu, em texto publicado em sua página MySpace,
que o compartilhamento de arquivos está transformando a indústria musical em “marionetes
pagas por Simon Cowell”, diretor
da gravadora Sony e jurado de diversos programas de televisão
que revelam cantores, como o
“Britain’s Got Talent”, que deu
fama a Susan Boyle.
“Acho que a pirataria musical tem um efeito perigoso na
música, mas alguns artistas realmente ricos e bem-sucedidos
como Nick Mason, do Pink
Floyd, e Ed O’Brien, do Radiohead, não pensam a mesma coisa”, escreveu a cantora em seu
blog no MySpace.
O texto de Allen é uma resposta a um artigo publicado recentemente no jornal britânico
The Times, no qual Mason e
O’Brien, junto a outros músicos
reunidos na chamada Featured
Artists Coalition, defendem o
compartilhamento de arquivos
de música na rede.
Para a cantora, Mason e
O’Brien têm tal postura porque
“fazem turnês esgotadas em estádios e têm as maiores coleções
de Ferraris do mundo. Ninguém
começa sua carreira musical
com Ferraris. Na verdade, você
contrai uma enorme dívida
com sua gravadora e passa
anos trabalhando para pagála”, diz Allen, que completou:
“Eu acabei de pagar todo o dinheiro que devia à minha gravadora. Tenho sorte de ter tido
sucesso e poder devolvê-lo, mas
nem todos têm a mesma sorte”.

Encontro Regional de Museus
foi promovido esta semana
De 29 a 1º de outubro, foi
promovido em Formiga o Encontro Regional de Museus, evento
que teve como objetivo mostrar a
importância dos museus para a
comunidade e a forma correta de
seu funcionamento dentro das
normas técnicas e estrutura. O
encontro foi realizado no Auditório Odette Khouri com a presença de renomados palestrantes das
diretrizes museológicas.
A abertura do Encontro Regi-

onal de Museus foi feita pela secretária Municipal de Cultura, Maria
Andrada, pela coordenadora do
Museu Histórico Municipal Francisco Fonseca, Lúcia Fátima Vieira
da Silva, e pela superintendente de
Museus da Secretaria de Estado de
Cultura, Letícia Julião.
Durante o evento foi promovida
a conferência “Museu e história local:
desafios contemporâneos, houve palestras sobre o “Planejamento em
Museus”, “Arquitetura e Exposição

em Museus”, “Gestão de Acervo”,
“Legislação e Programas e Fomento” e “Sistema Estadual de Museus:
perspectivas de consolidação”.
De acordo com a coordenadora do Museu Histórico Municipal Francisco Fonseca, Lúcia Fátima Vieira da Silva, a iniciativa
surgiu para que todos os museus
da região possam estar dentro de
um único padrão e que futuramente eles possam ser disponibilizados dentro da rede da internet.
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FEC estreia neste sábado pela Copa
Sul Mineira de Futebol Juniores
A Copa Sul Mineira de Futebol Juniores se inicia neste sábado (3). O primeiro confronto do
Formiga Esporte Clube (FEC)
será contra o Esparta Futebol
Clube, de Campo Belo. O jogo
será no Estádio Juca Pedro (Campo do Formiga), às 15h. Os ingressos estarão à venda apenas
na secretaria do clube, ao preço
de R$5. Estudantes pagam meia
entrada e os sócios-contribuintes
do FEC terão a acesso gratuito.

A competição conta com oito
equipes mineiras: além do Formiga Esporte Clube disputam a
copa a Associação Varginhense de
Esportes (Varginha); Associação
Futebol Club (Santana do Jacaré); Sparta Futebol Clube (Campo Belo); Clube Recreativo Campomeiense (Campo do Meio);
Três Pontas Atlético Clube (Três
Pontas); Guarani Esporte Clube
(Pouso Alegre) e Comercial Esporte Clube (Campo Belo).

O Formiga está na chave B
juntamente com Sparta Futebol
Clube, Comercial Esporte Clube
e Associação Futebol Club.
A previsão para o término do
campeonato é no dia 6 de dezembro, com a duração de 10 semanas e jogos realizados apenas aos
sábados. Todas as equipes realizarão seis partidas, sendo três em
casa e três fora, o critério usado
para montagem da tabela foi exclusivamente a regionalização.

FÓRMULA 1

Cartadas decisivas

CAMPEONATO AMADOR

Frangão vence e busca a liderança
da competição
Com informações do UOL e Agência Graffo

No último domingo (27), foram disputados dois jogos pela
quarta rodada do Campeonato de
Futebol Amador. Pelo Grupo A, o
time do Frangão enfrentou a Vargem Grande, às 14h, no estádio
João Francisco de Paula (Campo
do Vila). O jogo terminou em 4 a
2 para a equipe do Frangão. Os
gols da partida foram marcados
pelos seguintes jogadores: Tiago
Junio (2), Mateus Teixeira e Felipe Arantes. O jogador Welington
e Fabiano A. descontaram para a
Vargem Grande.

A outra partida da rodada foi
entre Cosmo e Nacional, também
pelo Grupo A. Os dois times se
enfrentaram às 16h e jogo terminou empatado em 0 x 0.
Após a vitória de 4 a 2 sobre
a Vargem Grande, a equipe do
Frangão busca a liderança do
Campeonato de Futebol Amador.
O time se mantém na segunda
posição, atrás do Beira Rio, ambos têm 6 pontos, mas o Frangão
tem um jogo a mais (duas vitórias e uma derrota).
Com 4 gols, o jogador Tiago

Junio (Frangão) lidera a artilharia. Logo em seguida, Robson
Mendes (Beira Rio) aparece com
3 gols.

Próxima rodada
A próxima rodada do Campeonato de Futebol Amador será
disputada no próximo domingo
(4). Pelo Grupo A, serão realizados dois jogos: às 14h, o Juventude enfrenta o time do Operário
e às 16h a equipe de Ponte Vila
joga contra o Guarani, às 16h, no
Campo do Vila.

COPA FORMIGA DE FUTEBOL

Vila vence nas semifinais pelas
categorias mirim e pré-mirim
A equipe mirim do Clube Centenário enfrentou o Vila Esporte
Clube no sábado (26), às 14h, pela
Copa Formiga de Futebol Mirim e
Pré-Mirim. A partida ocorreu no
campo do Beira Rio. O Vila venceu
pelo placar de 2 a 0, gols marcados por Lucas e Symon.
O outro jogo da rodada nesta
categoria foi disputado entre Beira Rio e Country Clube, às 15h,
também no campo do Beira Rio.
A partida terminou empatada em
1 a 1, gols da partida foram marcados por Tales e Sávio.

Pela categoria pré-mirim, o
Guarani enfrentou o Vila no domingo (27), às 9h, no campo do Guarani. A partida terminou em 3 a 0 para
o Vila Esporte Clube. Os gols da partida foram marcados por Eduardo,
Marcos e Augusto.
O outro jogo foi entre Grêmio e
Country Clube, também às 9h, no
campo do Grêmio. O time do Country ganhou por 1 a 0, gol marcado
pelo jogador Atam.

Próxima rodada
A próxima rodada da Copa For-

miga de Futebol Mirim e Pré-Mirim será disputada nos dias 10 e
11. No sábado (10), haverá dois
jogos: na categoria mirim, o Country Clube enfrenta o Beira Rio, no
Estádio Juca Pedro (Campo do
Formiga) e, pela categoria prémirim, o Country Clube enfrenta
o Grêmio.
No domingo (11), pela categoria mirim o Vila enfrenta o Clube
Centenário, no Estádio João Francisco de Paula (Campo do Vila). No
outro jogo pelo pré-mirim, o Vila
recebe o Guarani.

Com 15 pontos de vantagem
na tabela de classificação, o inglês
Jenson Button pode garantir matematicamente o título da Fórmula 1
neste domingo (04/10), no Grande Prêmio do Japão, 15ª etapa da
temporada. E se for levado em conta o histórico do circuito na categoria, as chances do piloto da Brawn
GP de ser campeão aumentam
consideravelmente.
O circuito de Suzuka é o que
mais decidiu títulos em toda a história da F-1. A pista japonesa foi
responsável pela definição de 10
campeonatos mundiais em 20
grandes prêmios disputados por lá.
Por outro lado, uma curiosidade
favorece Rubens Barrichello: entre
os títulos decididos em Suzuka,
quatro foram a favor de brasileiros.
Em sua estreia na temporada
de 1987, o circuito viu Nelson Piquet comemorar seu tricampeonato mundial, após seu companheiro de equipe, Nigel Mansell, bater
forte no sábado e ficar fora da corrida.
Já Ayrton Senna conquistou
seus três títulos mundiais no Japão.
Em 1988, o brasileiro levou o título contra o francês Alain Prost. Em
1989, Prost bateu em Senna na
famosa chicane que antecede a reta
dos boxes e ficou com o título.
No ano seguinte, Senna deu o
troco: acertou o rival na entrada da
primeira curva, logo após a largada, e garantiu o bicampeonato. Já
em 1991, Senna levou seu terceiro campeonato após seu principal
adversário na disputa, Nigel Mansell, rodar com a Williams na oitava volta enquanto perseguia o brasileiro.
Além dos quatro títulos brasi-

leiros e o de Prost em 89, outros
cinco foram definidos em Suzuka:
Damon Hill, em 1996, Mika Hakkinen, em 1998 e 1999, e Michael
Schumacher, em 2000 e 2003.
Suzuka foi palco de uma comemoração de título a mais que a pista norte-americana de Watkins
Glen, que decidiu nove campeonatos em 20 participações na principal categoria do automobilismo
mundial. Porém, a última vez que
Watkins Glen esteve no calendário
da F-1 foi em 1980.
Monza aparece em terceiro na
lista de pistas decisivas. O circuito
italiano, que recebeu grandes prêmios em todas as 60 temporadas
de F-1, foi responsável por definir
matematicamente sete títulos
mundiais ao longo da história.
O quarto circuito que mais
decidiu títulos na F-1 foi Interlagos.
Dos 26 GPs disputados na pista
brasileira, quatro foram palco de
comemorações. Curiosamente, os
últimos quatro títulos mundiais
foram decididos no circuito paulistano: Alonso em 2005 e 2006, Räikkönen em 2007 e Hamilton em
2008.
Para garantir o título mundial
no Japão este final de semana, Jenson Button precisa abrir 20 pontos
de diferença para o segundo colocado na tabela. Isso porque, caso o
campeonato termine empatado, o
título ficaria com o inglês, já que o
primeiro critério de desempate é o
número de vitórias. Button tem 6,
contra 2 de Barrichello e Vettel, os
dois únicos que ainda têm chances
matemáticas de frustrar o atual líder.
Mesmo que Barrichello vença
as três próximas provas, ele ainda
teria uma vitória a menos que o

inglês. No momento, o líder tem 15
pontos a mais que o brasileiro, atual vice-líder. Portanto, se marcar
cinco pontos a mais que seu companheiro de equipe em Suzuka,
Button garante o título.
Se vencer a corrida, o inglês
precisa que Barrichello chegue no
máximo em quarto. Assim, Button
marcaria 10 pontos, contra 5 do
brasileiro. Caso seja segundo colocado, o atual líder necessita que seu
companheiro de equipe termine
em sexto (8 pontos contra 3). Se for
terceiro, Barrichello pode ser no
máximo oitavo (6 a 1).
Com os cinco pontos de um
possível quarto lugar, o inglês torceria para o brasileiro ficar fora dos
pontos. Independentemente do
resultado de Barrichello, uma
quarta posição de Button no Japão
já serviria para tirar o alemão Sebastian Vettel da disputa. O piloto da
Red Bull está 25 pontos atrás do
líder e, mesmo que ganhasse a
corrida, a diferença cairia somente para 20 pontos, exatamente o
que Button precisa.
Projetando 2010 - Rubens
Barrichello não está só convencido
de que permanecerá na Fórmula 1
em 2010, como também tem certeza que pilotará um carro competitivo. Embora rumores apontem
para a saída do brasileiro da equipe Brawn GP, Rubinho tem sido
constantemente ligado a Willams
para a próxima temporada. “Ano
que vem? Cem por cento. Ou 99.9,
talvez seja melhor dizer isso”, disse Barrichello, em entrevista coletiva no Japão. “Está razoavelmente
aberto, e eu disse isso. Eu estou em
uma forma muito melhor do que
já estive, vencendo corridas e sendo comentado nos paddocks. Tudo
o que eu posso dizer é que eu gostaria de pilotar um carro competitivo. Eu acredito que eu estarei em
um carro competitivo, mas até agora isso é tudo que eu posso dizer.
Eu estive conversando durante 2
horas com Ross Brawn sobre Cingapura e o resto. Meu empresário
e o pessoal na Inglaterra irá conversar com o time, mas a equipe está
focada em vencer este campeonato, então basicamente não fala sobre o ano que vem”.
Estando a 15 pontos do líder
Jenson Button, só a vitória interessa para Barrichello no GP do Japão.
“Sim, é vencer, vencer e vencer. As
pessoas perguntam se eu vou mudar minha tática e ir para cima
porque eu preciso vencer, mas eu
tenho ido para cima já faz tempo.
Não tenho mais nada para pensar”,
concluiu.

