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Ponte da rua Paulo
Murura não corre mais
perigo de desabar

06

O trânsito nas imediações da rua Paulo
Murura, no Centro, será parcialmente liberado a partir desta sexta-feira (20). Obras
deve durar cerca de 30 dias.

Cerca de 900 famílias em
Formiga terão o Bolsa
Família bloqueado

O Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate a Fome (MDS) bloqueou o pagamento referente a novembro de 975.601
benefícios do programa Bolsa Família no
Brasil. Em Formiga, cerca de 900 famílias
terão o benefício bloqueado.

07

Corpo de Bombeiros
deve ser instalado ainda
este ano em Formiga

É grande a expectativa da população formiguense para a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros no município.
A previsão é de que a corporação seja efetivada em Formiga até dezembro.

07

Tomágrafo deve ser
inaugurado em janeiro

Além da notícia de que o projeto
para a construção do novo Pronto Atendimento Municipal foi aprovado pelo
governo federal, houve o anúncio de que
o tomógrafo na Santa Casa deve ser
inaugurado em janeiro de 2010.

A GAZETA DO OESTE
Formiga/MG, 20 de no
novvembro de 2009
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LEGISLATIVO X EXECUTIVO

Secretário de Obras e vereador
vivem embate

Rodrigo Bahia se defendeu das críticas e fez um “desabafo”; Cabo Cunha se diz ameaçado e
afirmou que vai à Justiça contra o secretário

O secretário municipal de Obras, Rodrigo Bahia, tem sido alvo constante
de críticas por parte dos vereadores. Já recebeu o “cartão vermelho” do Mazinho, foi chamado de “sem educação” por alguns edis, e acusado de levar os
funcionários “no bico da botina”, sendo que isso tem sido repetido praticamente
em todas as reuniões da Câmara Municipal, além de críticas a algumas obras
da cidade. Na semana passada, em reportagem veiculada pela TV local, vereadores criticaram novamente Rodrigo Bahia, o que o deixou indignado.
O secretário convocou a imprensa para uma coletiva na tarde de sexta-feira passada (13), para explicar sobre a interdição da rua Paulo Murura, no Centro
por causa de um buraco no local e os perigos para pedestres e motoristas que
transitam por ali. Rodrigo Bahia aproveitou a oportunidade e fez um desabafo,
dizendo que é engenheiro formado há cerca de 40 anos e que quem duvidasse
poderia ir conversar com ele. Ele disse ainda que estava aborrecido com as
críticas e ele atribuídas e que isso não ia ficar desse jeito.
Na reunião da Câmara Municipal de segunda-feira (16), o vereador José
Geraldo da Cunha (Cabo Cunha/PMN) fez uso da Tribuna e disse que estava
sendo ameaçado e que a partir daquele momento sua vida corria riscos. O vereador ressaltou ainda que foi chamado pelo secretário de “militar foragido”
e de “vagabundo”.
Na tarde de quarta-feira (18), o secretário Rodrigo Bahia enviou nota à
imprensa esclarecendo os fatos e contestando as palavras do vereador. No documento, ele explica que não há motivos para que o vereador se sinta ameaçado, já que, em suas declarações, não houve qualquer ameaça a ele ou a quem
quer que seja.

[Nesta edição]

Executivo e Legislativo devem Somente dois comerciantes
recorrer ao MP contra a Vale se interessam por construir

quiosques na Rodoviária

Eliane Estevão

Na sexta- feira (13), foi realizada uma reunião na sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável com os interessados em
assumir os quiosques na Praça do Coreto, no Terminal Rodoviário.
Entretanto, apenas dois comerciantes que atuam na região da rodoviária compareceram no encontro.

População participa
de mais um plebiscito
Arantes

Gabriel Pereira

Confira à pág. 11

Saiba mais à pág. 05
Na tarde de quarta-feira (18), uma equipe de reportagem da TV
Alterosa, de Divinópolis, esteve em Formiga para gravar matéria
sobre o problema que o município enfrenta com a linha férrea que
corta a cidade. Os poderes públicos do município planejam entrar
com ação contra a Vale do Rio Doce, responsável pela ferrovia.

Veja à pág. 07

Mais uma vez, a mesa diretora da Câmara Municipal promoveu
um plebiscito em Formiga. A população foi conclamada a opinar se
é a favor ou contra o investimento de R$ 2,8 milhões nas reformas
de 30 praças em Formiga. A votação ocorreu na quarta e quinta-feira
(18 e 19), na praça Getúlio Vargas, das 9h às 17h.
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EDITORIAL

da FAO
Vale a pena ver de novo: “A próxima vítima” A fome no teatro
Os outros dois terços conseLUIZ LEITÃO

Já faz um bom tempo que
assistimos no horário nobre
da Rede Globo a novela “A
próxima vítima”, de Silvio de
Abreu exibida em 1.995. A novela misturava uma intrigante “trama policial”, com vários personagens de primeira categoria. Deixou muito
mistério e causou as mais diversas sensações. Os comentários nas rodas de conversa
dos “noveleiros” eram no
sentido de descobrir quem
era o assassino e quem seria
a próxima vítima.
Pois bem, aqui em nossa
TV local (semi ao vivo e em
cores) também estamos assistindo algo parecido. Já tem
gente se perguntando “quem
será a próxima vítima?”. E
olha que tem é gente se fazendo de vítima. Os “vilões”
aqui são como os das novelas, posam de “bonzinhos”,
atacam, contra-atacam e, no

final, ainda tentam se fazer de
vítimas.
As acusações por aqui são
bem cômicas, parece mesmo
coisa de novela. Os jargões tomam conta principalmente do
“palacete” instalado nas imediações da praça Ferreira Pires. A diferença é que, nas
novelas, os capítulos fluem, a
trama “avança”, chega a um
desfecho. Os discursos são diferentes, cada capítulo é carregado de falas novas.
Já aqui, a novela ainda é
bem amadora, pois passa-se a
impressão de que estamos assistindo ao mesmo capítulo.
Raramente entra um personagem novo e, o pior de tudo, as
falas são as mesmas, não mudam uma vírgula de lugar. A
cada contexto, a cada nova trama eles dão um jeito de encaixar as “falas prontas”. Talvez
porque é tanta ocupação que
não têm tempo de decorarem

novas falas, quando tem alguma que seja um pouquinho diferente têm até que lerem no
papel.
Mas ensaios têm de sobra,
pelo que se percebe, toda semana os personagens se reúnem para treinarem o que
será falado no capítulo seguinte, quem vai falar o que, quem
vai atacar quem, qual será o
novo alvo, ou melhor, a próxima vítima.
Na verdade, quem está se
saindo de vítima é o povo, que
fica por entender o que está
acontecendo e, quando é chamado a participar da trama,
que seja de coadjuvante, sequer tem explicações da cena
em que irá participar. As pessoas passam pela praça, são
“laçadas” para entrarem no
novo capítulo da novela, marcam um sim ou não, simulam
uma prioridade para o município e voltam para suas casas

esperando o desfecho da trama, sem saberem se pelo
menos terão alguma recompensa pela participação “especial”.
Tem muita gente brincando de ator por aqui (apesar de bem amadores). E,
com certeza, ainda tem muita vítima por vir. Estamos
longe do clímax dessa novela que, em breve, já no ano
que vem, mudará de cenário,
para um local mais luxuoso
(muitos já batizaram de “palácio”). Também mudar-seão os atores principais, pelo
menos os que aparecem e falam mais, os que são o alvo
principal das câmeras que ali
se instalam, pois, no mês
que vem, é hora de mudanças de papéis. Tomara que
com elas venham mudanças
de atitudes e que a novela tenha um novo desfecho.
Quem viver verá!

MILTON CAMPOS E A INTOLERÂNCIA NA
UNIVERSIDADE
MURILO BADARÓ
PRESIDENTE DA ACADEMIA MINEIRA
DE LETRAS
MBADARO@UAI.COM.BR

Quando apareceram as selvagens cenas da tentativa de
estupro da aluna da Uniban,
indicativas do reinado da intolerância e do regime fascista
para onde vai caminhando o
Brasil, aparelhado por radicais
de esquerda, imediatamente
me veio à lembrança a famosa aula inaugural que o Senador Milton Campos proferiu na
Universidade Federal de Minas
Gerais, a convite do reitor Aluísio Pimenta, no dia 1º de
março de 1966, publicada sob
o título “Em Louvor da tolerância”. Quem, como eu,
teve oportunidade de ouvi-la,
jamais esqueceu do saudável
impacto que produziu nas
consciências pela sabedoria de
suas palavras e a profundidade com que analisou a missão
da universidade. Vivíamos um
tempo de enormes contradições, dois anos após a deflagração do movimento contrarevolucionário que derrotou o
projeto mar xista-leninista.
Milton Campos não abandonou qualquer dos princípios

que informavam sua formação
liberal. Discursando como paraninfo dos formandos da Faculdade de Filosofia de Minas
Gerais em junho de 1953, o
inesquecível estadista mineiro
já assinalava o verdadeiro papel da universidade ao sentenciar que “ela não pode separar-se da civitas, da qual é elemento”, acentuando que “não
se pensa em fazer do filósofo
um estadista nem do estadista um filósofo”, mas indispensável fazer a “aproximação das
duas missões que é a de elevar
o homem e orientá-lo para a
perfeição moral e para a paz”.
Exatamente o contrário do que
está fazendo a estranha Uniban permitindo que alunos se
transformem em horda de
bárbaros intolerantes. Na notável aula inaugural de 1966,
Milton Campos retoma a mesma tese ao dizer que “o destino das universidades é de natureza intelectual e integra-se
essencialmente nos domínios
do espírito. Caíram os muros
medievais dos jardins fechados, e a Universidade abriu-se,
tornou-se praça e fórum: praça porque dá acesso a todos
sem distinguir privilégios; fó-
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rum, porque quer ser um arejado centro onde se debatam
as idéias”. Apelidando a tolerância de rainha da universidade, Milton sentencia que
esta somente florescerá em
clima de liberdade e disciplina
do espírito. O episódio de São
Bernardo do Campo elegeu a
Uniban rainha da intolerância, onde viceja clima que dá
estímulos perversos aos seus
alunos para perseguir uma jovem de minissaia, aos gritos
ululantes da súcia e voz de
comando para estuprar e violentar. Naquela casa de ensino,
onde deveriam prevalecer os
princípios de uma sociedade
livre, de idéias desarmadas e
desprevenidas, edificou-se a
casamata da radicalização, inimiga mortal da tolerância. O
episódio é apenas sintoma superficial da grave crise que
assola a educação no Brasil,
elevada à condição de objeto
publicitário do governo, que
diz haver criado 14 universidades sem ter extirpado delas o
vírus do radicalismo ideológico, posto a serviço das piores
causas antidemocráticas. O
mau exemplo vem de cima,
das direções comprometidas

apenas com ganhos financeiros, permitindo que toda sorte de posições radicais medrem facilmente para ensejar
espetáculo deprimente como o
da Uniban. Para completar
este quadro surrealista, universitários da Universidade de
Brasília, escola pública, despiram-se completamente como
demonstração de solidariedade à aluna da Uniban. O episódio é sintoma da doença que
atinge a universidade brasileira, destituída de rumos e cativa do radicalismo ideológico,
onde o conhecimento e a busca da verdade tornaram-se
matérias sem importância.
Prisioneira do mercantilismo
vigente no ensino brasileiro,
carente de bases que lhe é negada pela falência do ensino
fundamental, estabelece-se
círculo vicioso catastrófico
para o desenvolvimento humano e material do Brasil. Republicar a conferência de Milton Campos, presentear o Presidente e o Ministro da Educação com um exemplar, quem
sabe sua leitura os despertaria
para o crime praticado todos
os dias contra a juventude brasileira.
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Mais de quinze por cento da
população americana passa
fome.
Esse fato já é um problema
e tanto, mas um estudo federal
mostrou que mesmo antes da
recessão começar, mais de dois
terços das famílias com crianças eram classificadas como
“sob insegurança alimentar”,
considerando as que têm uma
ou mais pessoas trabalhando
em tempo integral.
O que sugere que milhões
de americanos já estavam
numa armadilha de empregos
de baixos salários antes da recessão, que tornou as coisas
mais difíceis para elas no tocante a alimentar seus filhos adequadamente.
As famílias foram classificadas como “em segurança alimentar” ou “sob insegurança
alimentar” conforme responderam a várias perguntas sobre
seus hábitos alimentares nos
últimos 12 meses. Entre outras
coisas, os adultos foram questionados se eles ou qualquer
um de seus filhos ficaram um
dia inteiro sem comer por falta
de dinheiro.
Segundo os novos dados, o
número de pessoas em domicílios que tiveram acesso insuficiente à nutrição adequada subiu para 49 milhões em 2008,
13 milhões acima do contingente de um ano atrás, e o mais
alto desde que o governo federal iniciou esse tipo de pesquisa, há 14 anos.
Cerca de um terço dos lares
em dificuldades foi considerado sob “baixíssima segurança
alimentar,” o que significa que
membros da família pularam
refeições, ou reduziram quantidades, em algum momento
do ano, por dificuldades financeiras.

guiram alimentar-se com produtos mais baratos ou em menor variedade, dependendo de
ajuda governamental como vales-refeição ou frequentando
“sopões”, cuja clientela tem
crescido substancialmente nos
últimos anos.
Famílias com falta de recursos geralmente suprem as crianças em primeiro lugar, protegendo-as das dificuldades
tanto quanto possível. Mas os
novos dados mostraram que o
número de lares com crianças
expostas à condição de “baixíssima segurança alimentar” subiu para 506.000, de 323.000,
em 2007.
O governo Bush tentou eliminar essa pesquisa anual,
mas Obama tem lidado com o
problema, alertando para o perigo das crianças, em especial.
Ele estabeleceu a meta de
eliminar a fome infantil em seu
país até 2015. Essa era a data
que os integrantes das reuniões
da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) haviam marcado para reduzir à metade os
então cerca de 840 mil famintos contabilizados em 1996.
E aí? Se nem mesmo tantas
crianças americanas podem
obter a ração mínima diária
adequada, é ilusão imaginar
que o espantoso 1,02 bilhão de
esfomeados por todo o mundo
será atendido pelas vagas, eternas e repetitivas promessas feitas nos encontros da FAO.
Lula aproveita-se da situação, colhendo dividendos políticos de um tão enérgico quanto teatral discurso proferido diante de uma platéia de surdos.
No íntimo, nem ele mesmo
crê no que diz; tampouco se
importa de verdade com o problema. É tudo, como sempre,
um show business político. O
velho papo de sempre.
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dor (auxiliar de serviços gerais) em um órgão público, na Esplanada
dos Ministérios. Ele nasceu da relação do então senador FHC com sua
empregada Maria Helena Pereira, uma negra que o impressionava pela
formosura. Leonardo é considerado muito parecido com o pai.

RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Ex-empregada afirma ter um filho com FHC: Leonardo, 20
anos
Uma ex-empregada afirma ter um filho com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em Brasília. O rapaz, hoje com vinte anos
de idade, é Leonardo dos Santos Pereira, que trabalha como carrega-

Indenização
Demitida com o filho nos braços, Maria Helena só recebeu R$ 130
mil dos R$ 250 mil prometidos. E uma pequena casa em Santa Maria
(DF).

LEGISLATIVO X EXECUTIVO

Secretário de Obras e vereador vivem embate
Arantes

A coletiva era para explicar sobre um buraco, mas
acabou tomando outros rumos com o “desabafo” do
secretário

Durante uma coletiva com
a imprensa na tarde de sextafeira passada (13), o secretário
de Obras, Rodrigo Bahia, visivelmente incomodado com as
críticas a ele atribuídas por alguns vereadores e por parte da
imprensa, fez um desabafo,
pois, segundo ele, em reportagem exibida pela TV local, o
vereador José Geraldo da Cunha (Cabo Cunha/PMN) havia
dito que ele nem parecia ser
engenheiro.
Rodrigo Bahia aproveitou a
oportunidade para responder,
também por meio da impren-

sa, que é engenheiro formado
há cerca de 40 anos e que
quem duvidasse poderia ir conversar com ele. “Eu estou absolutamente aborrecido e denegrir a imagem de uma pessoa
que tem 40 anos de formado,
isso não é coisa que se faça.
Talvez tenha sido o maior artífice das construções de Formiga, como, por exemplo, a
rodoviária, o Unifor. Para ser
caluniado por um ´vagabundo´ desses. Isso está atravessado e não vai ficar deste jeito”, disse à imprensa
O secretário adjunto de

Obras, Riderson Borges, presente na coletiva, completou.
“vai indo a gente não aguenta. Estão ´pintando´ com a
gente. Estamos trabalhando,
tentando fazer o melhor possível para a cidade, mas não
está em nossas mãos. Como
mandamos uma empresa vir e
fazer um serviço? Depois ela
vai cobrar é da gente, eles
querem receber. Então, as pessoas acham que é simplesmente mandarmos a empresa
ir lá e não é assim. Aqui é Prefeitura e não uma instituição
particular. Temos que trabalhar dentro da lei. Se eu ou o
Rodrigo manda ir lá fazer, estamos roubando. Eles [vereadores] têm que entender isso,
mas não entendem. Não estamos brincando, e sim atendendo as prioridades no município. Eles deveriam vir
aqui para explicarmos e eles
entenderem, o que está acontecendo. Foram em uma rua
aí e falaram que estamos colocando terra. É claro que temos que colocar terra para reconstituir a rua. O cara vai e
fala um monte de besteira” ,
endossou.
Rodrigo Bahia disse que a TV

RESPOSTA DE CABO CUNHA

Vereador diz que foi ameaçado e que irá
à Justiça contra o secretário de Obras
Na reunião da Câmara Municipal de segunda-feira (16), o vereador José Geraldo da Cunha (Cabo
Cunha/PMN) disse que o secretário de Obras, Rodrigo Bahia, o chamou de “vagabundo” e de “militar
foragido”, após ter questionado o
descaso da Secretaria de Obras com
certas ruas da cidade. “O secretário tem que entender que passamos pelo crivo da sociedade,
quem nos colocou aqui foi a comunidade. Não existe nenhum
vereador escondido aqui e muito
menos policial”, disse o vereador.
Segundo Cabo Cunha, ele estaria correndo riscos a partir de então e disse que acionaria a Justiça
contra o secretário. “Graças a
Deus, a minha história está escrita. O secretário me ameaça e isso
não vai ficar assim. A minha vida
corre perigo a partir de agora,
porque estou mostrando a verdade, e ela dói e incomoda a muita

gente. A Polícia Militar foi claramente achincalhada e vai retratar o secretário. Ele será acionado na Justiça”.
Cabo Cunha se disse emocionado e que sua família estava entristecida com o ocorrido. “O secretário disse que, se eu fosse homem, eu o procuraria em sua secretaria. Senhor secretário, eu
não tenho que te procurar. É o
senhor que tem que ir até os bairros, conversar com as pessoas e
respeitar o cidadão formiguense.
Enquanto eu estiver aqui, o senhor não vai maltratar o povo de
Formiga não. A rua Frederico
Soares de Souza, que eu e o vereador Eugênio Vilela fomos, as pessoas estão respirando à poeira e
ao esgoto. Não há dinheiro que
pague esta humilhação, ser chamado de ‘vagabundo’. Nunca
pronunciei aqui palavras tão
baixas com nenhum secretário e

nem com o prefeito”, completou o
vereador.
Os outros edis, do chamado
G5, saíram em defesa do vereador
Cabo Cunha. José Gilmar Furtado
(Mazinho/DEM) enviou moção de
repúdio ao secretário de Obras,
Rodrigo Bahia. Cid Corrêa/PR ressaltou que Cabo Cunha foi o único na legislatura passada que não
foi cassado entre 24 vereadores de
várias cidades e que, hoje, ele estava sendo novamente perseguido. O vereador Eugênio Vilela/PV
e Reginaldo Henrique dos Santos
(Dr. Reginaldo/PCdoB) também
defenderam o colega. “Isso não
vai ficar impune não. Isso foi, na
verdade, uma demonstração de
desespero”, disse o presidente do
Legislativo.
No final das explicações, o vereador foi até a platéia para ser cumprimentado por algumas pessoas
que se encontravam no plenário.

local tem um sério problema,
porque ela nunca os dá direito
de resposta. “Ouve o que esses
caras estão falando, isso é
muito sério, muito grave. Eu
não tenho culpa da TV ter se inclinado por um lado político e
que, lamentavelmente, é contra o prefeito Aluísio Veloso. E

através disso fala o que quer e
sem o mínimo de direito de
resposta das pessoas que são
difamadas, levadas até a chacotas. Isso não pode ser assim,
isso não está certo”, argumentou o secretário.
Riderson Borges completou:
“pode vir aqui qualquer verea-

dor que respondemos o que está
acontecendo. Parece que eles
chacoteiam a gente porque tem
medo de enfrentar, porque resposta na ponta da língua a gente tem. Todos que trabalham
aqui têm experiência na área.
Pode vir que explicamos, o que
pode e o que vai ser feito”.

NOTA À IMPRENSA
Secretário esclarece sobre declarações de vereador
Depois do pronunciamento em plenário do vereador José Geraldo da Cunha (Cabo Cunha/PMN),
feito na Tribuna do Povo na reunião da Câmara de segunda-feira (16) e de reportagens publicadas em
parte da imprensa local, o secretário de Obras, Rodrigo Bahia enviou na tarde desta quarta-feira (18)
uma nota à imprensa esclarecendo os fatos e contestando as palavras do vereador.
Leia, abaixo, a íntegra da nota de esclarecimento.
No dia 13 de novembro do corrente, concedi entrevista coletiva à imprensa, com o intuito de prestar informações à população formiguense sobre os danos causados pelas chuvas, nas imediações da
Rua Paulo Murura.
Na ocasião, fiz um verdadeiro “desabafo” em decorrência das críticas maldosas e infundadas, a
mim dirigidas nos últimos meses por alguns Agentes Políticos.
Desta forma, tendo em vista reportagem de capa do jornal “O Pergaminho”, que circulou no dia
17/11/2009, achei por bem prestar aos citados e à população os seguintes esclarecimentos:
- O meu “desabafo” aconteceu, como disse, em decorrência de diversas críticas feitas a minha pessoa, enquanto Engenheiro, todas, nitidamente, de cunho pessoal e desprovidas de qualquer embasamento técnico.
Assim, é importante destacar que:
- Não há motivos para que o Vereador José Geraldo da Cunha se sinta ameaçado, conforme publicado, já que nas declarações por mim feitas 13/11/2009 não houve, de minha parte, qualquer ameaça
a ele ou a quem quer que seja;
- Em momento algum critiquei qualquer Instituição, muito menos a gloriosa Polícia Militar, a Igreja Católica ou o Colégio Anglo e seus corpos docente e discentes já que nutro por todas elas grande
admiração e respeito.
- Todas prestam, à sua maneira, relevantes serviços às comunidades em que atuam, sendo dignas do mais alto respeito e admiração por parte de toda a população por elas atendida, das quais
faço parte.
Neste sentido, saliento, mais uma vez, meu carinho, respeito e admiração às Instituições e aos que
nela militam fazendo com que funcionem e cumpra seus objetivos.
Portanto, o trecho da fala do Vereador José Geraldo da Cunha reproduzido por órgãos de imprensa
desta Cidade, em especial, o jornal “O Pergaminho” em sua edição de nº 2733, que circulou na última
terça-feira, dia 17 de novembro, não espelha a intenção de minhas declarações e a sua fala, distorcida
ao seu sabor está eivada de inverdades Ele colocou em minha boca, palavras dirigidas a Instituições
que, em hora alguma, citei.
Por oportuno, reproduzo, abaixo, o trecho divulgado pela imprensa, através do qual o Vereador José
Geraldo da Cunha, de certa forma e no meu entender, tentou trazer para o bojo da questão em foco,
Entidades que, repito, não foram objeto de meus questionamentos ou afirmações.
“Ao contar que é professor, Cunha disse que as afirmações de Bahia mexem com o estabelecimento no qual trabalha e com seus alunos. Ministro da eucarística, o vereador ainda citou a Igreja Católica, alegando que as “ofensas” também a atingiram, uma vez que ele a representa. Cabo
Cunha também mencionou que a Polícia Militar, que foi “claramente vilipendiada, claramente
achincalhada”. “eles vilipendiou mais de 50 mil homens da Polícia Militar, ele mexeu com as Forças Armadas, porque somos da mesma família.”.
Mais uma vez, reafirmo que as declarações prestadas à imprensa no dia 13/11/2009 apenas responderam às várias afirmativas e declarações proferidas por alguns membros do Poder Legislativo,
todas de cunho pessoal e levadas ao ar ou mencionadas por órgãos de imprensa, haja vista que elas, se
levadas a sério, denigrem a imagem de um profissional que possui formação e curriculum invejáveis,
tendo executado ou sido responsável técnico de várias obras de envergadura, neste ou em outros Estados. O teor das mesmas ao que me parece podem colocar em risco meu futuro profissional, assim, em
defesa de minha honra e, em respeito, à minha profissão e ao juramento que fiz, achei por bem respondê-las naquela oportunidade.
Formiga, 18 de novembro de 2009.
RODRIGO OTÁVIO BAHIA
Engenheiro
CREA nº 78777/D
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CAPITAL FEDERAL
OSWALDO FREIRE
*É DIRETOR DA SDE ASSESSORIA,
DE BRASÍLIA

PRODUTOS VEGETAIS
O Projeto de Lei 5.482, do
deputado federal Marcos Montes (MG), em análise na Câmara dos Deputados, cria a exigência de adoção de padronização,
fiscalização e classificação para
produtos vegetais. O padrão
deve valer também para subprodutos e derivados, assim
como para resíduos com valor
econômico, nos moldes da legislação sobre produtos de origem animal.
TRABALHO E DEDICAÇÃO
O deputado estadual Doutor Viana (MG) solicitou a realização de uma reunião especial para homenagear os 50 anos
do “Epa Supermercados”, período no qual uma mercearia
transformou-se, com dedicação
e muito trabalho, numa empresa referência em Minas Gerais,
com dezenas de grandes lojas,
além de mais de 10 mil funcionários.
PREVIDÊNCIA SOCIAL
O Brasil tem 14,8 milhões
de aposentados pelo Regime
Geral da Previdência Social, de
acordo com o deputado federal
Lincoln Portela (MG). Eles recebem, no total, R$ 15,7 bilhões
por mês - média de R$ 1.058,81
por aposentado. Tem também
6,3 milhões de pensionistas,
que recebem o total de R$ 5,7
bilhões por mês ou R$ 906,23,
em média. Números tão grandiosos encobrem, porém, séria
distorção: dois terços desse
contingente ganham apenas o
salário mínimo. “É uma situação muito ruim e que precisa
ser corrigida”, salienta Lincoln.
DOENÇA SILENCIOSA
Segundo o deputado federal
Geraldo Thadeu (MG), a hepatite é uma doença silenciosa,
visto que o portador descobre

que está com o vírus já na fase
crônica, quando o fígado está
comprometido. Em decorrência
da precariedade de atendimento,
a estimativa é de que possa surgir um milhão de infectados. “A
nossa luta é para aumentar o
acesso aos medicamentos como
garantia de vitória contra essa
doença que mata 15 mil pessoas
a cada ano no Brasil”, afirma
Thadeu.
CARTÃO DE CRÉDITO
Para o deputado federal
Humberto Souto (MG), são inconcebíveis os altos juros que as
administradoras de cartões de
crédito vêm impondo aos consumidores, sem que sejam tomadas medidas pelos órgãos fiscalizadores para coibir tais práticas
extremamente danosas às relações de consumo. “Os juros praticados por tais empresas no Brasil são tão extorsivos que chegam,
em alguns casos, a mais de
1.000%”, reclama Humberto.
CAPITAL FINANCEIRO
Tramita na Câmara dos Deputados o PL 6.143, do deputado federal Virgílio Guimarães (MG),
que prevê a incidência de imposto de renda sobre rendimento de
poupança que exceder R$ 150
mil. Segundo o projeto, o rendimento sobre o valor que exceder
esse limite deverá ser somado à
renda bruta do poupador na declaração anual de renda. Virgílio
argumenta que o objetivo principal da medida é defender a classe
média e a população de baixa renda contra os ataques especulativos
do grande capital financeiro.
QUALIDADE DE VIDA
Foi sancionada a lei federal
que barateia produtos para pessoas com deficiência. O deputado federal Otávio Leite (RJ) conseguiu incluir nessa lei uma
emenda que reduz a zero a alíquota do PIS/PASEP e da Cofins
cobrada na importação ou na
venda de cadeiras de rodas, próteses, almofadas para prevenir
escaras e plataformas elevatórias.
“O objetivo é reduzir de imedia-
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to o preço dos artigos para o
consumidor, que normalmente já gasta muito com outras
despesas médicas, e trazer uma
melhora na qualidade de vida
dos brasileiros que possuem algum tipo de deficiência”, explica Otávio.
PARALISAÇÃO EM RODOVIAS
Projeto de Lei que torna
mais rigorosa a punição para
manifestantes que invadam ou
paralisem o tráfego em rodovias federais ou estaduais no país
foi apresentado pelo deputado
federal Emanuel Fernandes
(SP). O parlamentar argumenta que não se trata de restringir
o direito à livre manifestação. “A
paralisação de uma rodovia por
manifestantes afeta milhares de
pessoas que nada têm a ver
com o protesto. O direito de
cada um termina onde começa
o do outro”, acrescenta Emanuel.
DEVERES RECÍPROCOS
No atual contexto, há que se
ter solidariedade no tratamento entre os membros do núcleo
familiar. O deputado federal
Osmar Serraglio (PR) lembra o
artigo 228 da Constituição Federal: “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos
menores, e os filhos têm o dever de ajudar e amparar os pais
na velhice, carência e enfermidade”. Infelizmente, por egoísmo ou acomodação, muitas
vezes ao dia esse dispositivo não
é aplicado.
REMUNERAÇÕES DIFERENTES
É recente na História a
igualdade dos direitos entre os
gêneros. Por isso, ainda existem
alguns preconceitos quanto à
capacidade de executivas assumirem cargos de diretoria ou
presidência de grandes empresas. “Continua a mesma discrepância: as mulheres ganham
30% a menos que os homens
para realizarem tarefas semelhantes”, critica a deputada federal Rita Camata (ES).

SANEAMENTO BÁSICO

Despoluição do Rio Formiga
deve recomeçar até dezembro
Os recursos são oriundos de
financiamento do governo federal,
por meio do Programa Saneamento para Todos, tendo como
intermediária a Caixa Econômica
Federal. O prazo de amortização
da dívida é de 240 meses, contados a partir do término da carência, sendo esta de 28 meses a partir da assinatura do contrato.

Divulgação

As obras serão feitas na margem esquerda do rio
Formiga, além do rio Mata Cavalo e córregos

O setor de Compras e Licitações da Prefeitura de Formiga
realizou no dia 24 de setembro
deste ano o processo licitatório
para a contratação da empresa
que realizará as obras de saneamento básico, compreendendo a
construção de uma estação elevatória de esgoto na margem esquerda do Rio Formiga e a construção de rede interceptora do
principal rio da cidade, emissários e do rio Mata Cavalo (margem
direita e esquerda), além de rede
interceptora dos córregos Cidade
Jardim, Matadouro, Engenho de
Serra, Bela Vista e Romualdo.
Segundo informações da Secretaria de Comunicação, o va-

lor orçado pela administração
foi de R$ 10,6 milhões, mas a
contratação foi feita por R$
9.335.61,50. A empresa vencedora foi a Soemge Construtora
Ltda e o início da obra está previsto para, no máximo, até dezembro deste ano.
De acordo com a chefe do
setor de Compras e Licitações,
Luciana Alves, o contrato já foi
assinado homologado. “O próximo passo é reunir a documentação para enviar à Caixa Econômica Federal, que fará a avaliação. Se tudo estiver correto, a
ordem de serviço será emitida
para que a empresa comece a
executar o serviço” .

Obras de despoluição do Rio
Formiga
O diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Paulo Quintiliano, ressalta que já foram construídos 4,5 quilômetros
de interceptores de esgoto na
margem esquerda do Rio Formiga, do bairro Santa Luzia ao bairro Vargem Grande. O investimento foi de R$10,6 milhões.
Segundo o diretor, nesta próxima etapa, serão construídos
interceptores, emissário e estação elevatória, sendo 19.175
metros de rede de interceptores
de esgoto, 1.281 metro de emissário de esgoto e uma estação elevatória, com intervenções em vários bairros às margens dos rios
e córregos da cidade. O prazo
para a execução da obra é de 21
meses.

MOTIVAÇÃO

Professor Pachecão ministrará
palestra em Formiga
Nesta segunda-feira (23), o famoso professor Pachecão (José
Inácio da Silva Pereira), estará em
Formiga para ministrar a palestra
“Sucesso: a arte de realizar sonhos”. O palestrante apresentará
sua incrível história de vida e falará sobre como realizou seus sonhos.
A palestra motivacional é uma

lição de vida emocionante e, ao
mesmo tempo, bem humorada, e
faz parte da programação do Sebrae
em Ação, um evento itinerante que
oferece produtos e serviços para
empresários de todo o Estado.
Além da palestra também serão oferecidas, nos dias 24 e 25 de
novembro, no Colégio Santa Teresinha, consultorias e orientações

empresariais, além de clínicas tecnológicas e atendimentos coletivos.
Os interessados poderão fazer
suas inscrições na unidade do Sebrae em Formiga, pelo 3322-2551,
que conta com o apoio da ACIF e
CDL para a realização do evento.
Mais informações na ACIF e
CDL, pelo 3322-1554 ou 33214033.

CAPACITAÇÃO

CVT oferece curso de eletricidade básica
Estão abertas as inscrições
para o curso de eletricidade básica que será oferecido no Centro Vocacional Tecnológico
(CVT), em fevereiro de 2010.
São oferecidas 25 vagas e o investimento é de R$50.
As aulas terão início no dia 20
de fevereiro do ano que vem e serão ministradas aos sábados, das
12h30 às 16h30. O término do

curso está previsto para o dia 15 de
maio, totalizando 48 horas/aula.
O curso será ministrado pelo
técnico em eletrônica Herberth
Henrique Pires Moreira. O profissional possui 13 anos de experiência em eletricidade e, há sete
anos, trabalha na Cemig.
Serão abordados os seguintes
assuntos: natureza da eletricidade, tensão elétrica, corrente elétri-

ca, Lei de OHM e potência, circuitos elétricos, princípios de geração de energia, eletromagnetismo, aterramento, transformadores, luminotécnica e interpretação de projetos elétricos.
As inscrições podem ser feitas no CVT, localizado à rua São
Luiz Gonzaga, 327, bairro São
Luiz. Mais informações pelo telefone (37) 3322-5528.

Banda Minos se apresenta dia 28
A banda de rock “ Minos” se
apresenta no restaurante Novo
Paladar, no sábado (28), às
22h30h. O estilo musical varia do
clássico rock n’ roll dos anos 60 e
70 até alguns sons mais recentes

dos anos 80 e 90. Entre as músicas, estão a banda Metallica, Iron
Maiden, Queen, Led Zeppelin e
Black Sabbath, também há uma
composição da própria Minos.
A banda Minos existe desde

2003. A atual formação conta com
Flávia Khouri no vocal, Saymon e
Daniel Japa nas guitarras, Lucas
Eduardo no baixo e Beto bateria.
O valor do ingresso está R$ 5, na
portaria.
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RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Segredo guardado
Quem administrava o segredo e os pagamentos a Maria Helena, diz
ela, era o ex-senador Ney Suassuna (PB), que depois virou ministro.
Foi por pouco
FHC tremeu após ser informado que Maria Helena considerava
pedir teste de DNA no “Programa do Ratinho”, sucesso do SBT, na
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época.
Sem retorno
Esta coluna tentou contato com o ex-presidente FHC, através de
seu instituto, em São Paulo. Ele não retornou as ligações.
Relator de 2010
O líder do PMDB, Renan Calheiros (AL), já decidiu quem será o
relator do Orçamento de 2010: senador Valter Pereira (MT). No revezamento de praxe, em 2009 o relator foi um deputado, Geraldo Magela (PT-DF).

LINHA FÉRREA

OBRAS

Executivo e Legislativo devem
recorrer ao Ministério Público
contra a Vale do Rio Doce

Ponte da rua Paulo Murura não
corre mais perigo de desabar
Arantes

Secretário de Gestão Ambiental e presidente da Câmara Municipal dão
entrevista à TV Alterosa sobre os prejuízos da linha férrea em Formiga
Eliane Estevão

As obras devem durar cerca de 30 dias

O problema da linha férrea em Formiga e a movimentação dos poderes
públicos está ganhando repercussão estadual

Na tarde de quarta-feira
(18), uma equipe de reportagem da TV Alterosa, de Divinópolis, esteve em Formiga para
gravar entrevista com o secretário de Gestão Ambiental, Paulo
Coelho, e com o presidente da
Câmara Municipal, Reginaldo
Henrique dos Santos (Dr. Reginald/PCdoB), sobre o problema
que o município enfrenta com a
linha férrea que corta a cidade.
O assunto tornou-se uma
das principais pautas de discussões, pois, a linha férrea hoje
pertence à Companhia Vale do
Rio Doce, uma das mais ricas
do mundo, e tem trazido prejuízos para o município. Existem em Formiga 14 cruzamentos de nível, que exigem o emprego de aproximadamente 60
guariteiros, além de fiscais e
chefes de turma o que onera o
município com o pagamento
desses servidores.
Durante a entrevista, o secretário Paulo Coelho ressaltou
que os guariteiros são pagos
com recursos da Prefeitura, são
cerca de R$50 mil por mês,
sendo que o município não tem
qualquer compensação por

parte da ferrovia, do contrário,
a administração está até sofrendo multas trabalhistas.
“O município precisa parar de ficar financiando a
Vale do Rio Doce, pagando
operários, onerando a folha
de pagamento e deixando de
fazer o que é obrigação do
município, que é manter ruas
e lotes limpos e capinados,
cuidar dos rios e córregos”,
declarou o secretário, completando que os funcionários estão
em desvio de função.
Paulo Coelho falou que
existe a intenção por parte dos
poderes públicos de impedir a
passagem dos trens, caso a Vale
do Rio Doce não atenda aos anseios do município. “Pelo menos se ela [Vale] não quer
contratar, que ela faça convênio com os municípios. É uma
situação esdrúxula. Se dependesse de mim, eu retirava o
pessoal daqui [das guaritas]
da noite para o dia e colocava aqui uns dois ou três caminhões de pedra para impedir
o trânsito, até resolver o problema deles”.
Dr. Reginaldo disse que o

Executivo e o Legislativo, juntos, tentaram a via diplomática,
se reuniram com representantes da Vale, entretanto, eles não
se manifestaram após o encontro e desmarcaram a reunião
que estava agendada para ocorrer em Formiga, no dia 5 deste
mês. “Eles não deram atenção
à nossas solicitações. Como as
vias diplomáticas estão complicadas, vamos tentar uma
ação via Ministério Público.
Acho uma incoerência o município ficar gastando dinheiro, que não tem, para financiar uma das empresas mais
ricas do mundo. Denunciamos isso no Ministério Público e, paralelo a isso, já existe
a possibilidade de medidas
mais radicais, que é a de interditar a linha férrea dentro
do município de Formiga”,
concluiu.
O guariteiro Moisés Oliveira
também foi entrevistado pela reportagem da TV Alterosa. Ele é
concursado de serviços gerais e,
há seis anos, foi desviado para a
função de guariteiro. Assim
como ele, existem diversos outros funcionários da Prefeitura.

Desde a manhã da última
sexta-feira (13), a rua Paulo
Murura, no Centro, foi interditada pelo secretário de Obras,
Rodrigo Bahia. Ele explicou,
por meio de uma coletiva com
a imprensa, as medidas que
estão sendo tomadas para as
reformas no local, além das
obras que estão em andamento debaixo da “galeria”, próxima à Ponte da Nestlé. O problema é que parte da ponte cedeu
em decorrência da chuva no
dia 2 de novembro.
Ainda na tarde de sexta-feira (13), os funcionários da Secretaria de Obras começaram a
tampar, com britas o buraco
que se abriu no local. O secretário informou que a Empresa
Palidez, de Muzambinho, foi
contratada para refazer o traba-

lho. “Vimos esse buraco na
rua Paulo Murura por volta
das 10h desta sexta-feira
[13]. A primeira empresa que
entramos em contato não se
interessou, por ser um trabalho de difícil execução. A obra
será feita sem licitação, por
ser caráter de urgência. Isso
foi agravado com a chuva na
tarde desta quinta-feira
(12)”, explicou na coletiva.
Rodrigo Bahia esclareceu
que, debaixo da ‘galeria’, seria
feito um “envelopamento”, colocando madeiras e enchendo
de concreto. “O suporte dessa
´galeria´, na verdade, são estacas de eucalipto. Há muitos
anos, a água corria a aproximadamente um metro acima
do percurso que corre hoje,
isso ocorreu porque o leito do

rio foi baixando, devido à erosão, e por inúmeras razões,
como retirada de areia e retirada de mata ciliar. Essa
construção é antiga, foi feita
na época do prefeito Mariano
Silva. A situação se agravou
nesta quinta-feira (12), ela
estava ruim, mas não desta
maneira”, ressaltou.
Durante a coletiva, o secretário explicou que a obra conta, inicialmente, com 300 metros cúbicos de concreto e 400
metros quadrados de forma. Na
ocasião, Rodrigo Bahia disse
que o local estava em perigo e
pediu à população paciência e
colaboração para passar com
veículos naquela região.
Em entrevista nesta quintafeira (19), o secretário adjunto
de Obras, Riderson Borges, disse que o prazo para a conclusão
das obras é de 30 dias. Segundo ele, já está praticamente
pronto o envelopamento (concreto por baixo da “galeria” da
ponte), o que corresponde a
80% desse serviço. O secretário
garante que não há mais perigo de a ponte ceder. Devem ser
gastos com as obras de R$150
mil a R$200 mil.
O trânsito nas imediações
da rua Paulo Murura será liberado parcialmente a partir desta sexta-feira (20), para acesso
à rua Marechal Deodoro. No
início da rua Doutor Carlos
Chagas (próximo ao Lanche
Tonelada) ainda não há previsão para ser liberada a passagem de veículos.

ALIENAÇÃO DE IMÓVEL POR INICIATIVA PARTICULAR
MAGALI BREDA DE MELO, brasileira, solteira, advogada, OAB nº 72.346, com escritório sito à Rua Quintino Bocaiúva, nº 269, Sala A
– Centro – Formiga/MG, CEP 35570-000. FAZ SABER a todos quantos a presente minuta virem ou dela tiverem conhecimento e possa interessar, da alienação por iniciativa particular, designada nos autos do processo de nº 0261.05.33235-0, originário da Vara Única de Família e
Sucessões da Comarca de Formiga/MG, que tem como exequente Magali Breda de Melo e como executado Alvimar da Cunha Pedroso.
DATA E LOCAL: As propostas de aquisição deverão ser apresentadas em juízo, até o dia 30/11/2009, no Edifício do Fórum Magalhães
Pinto, situado à Rua Silviano Brandão, nº 102, centro, Formiga/MG.
RELAÇÃO DO BEM: 01 terreno vago, sendo o lote nº 02 na quadra 04, que mede 250 m², sendo 10m de frente e fundos, por 25m
laterais, confrontando, de um lado com o lote 01, outro lado com o lote 03, fundos com o lote 16, frente para a mencionada Rua, acrescido
de benfeitorias (UMA CASA DE MORADA semi-acabada), coberta de laje, com área construída de aproximadamente 180m² situado à Rua
Ernestino Augusto da Costa, nº 161, bairro: Bela Vista, Formiga/MG, com 03 quartos grandes sendo 01 com suíte, 01 sala com copa conjugada, de piso; 01 cozinha azulejada, com armário de mármore; 01 banheiro social azulejado; 01 corredor que dá acesso ao quintal, de piso. O
quintal possui um cômodo com varanda, coberto de telhas coloniais. 01 banheiro azulejado, lavanderia e área para churrasco, com churrasqueira, garagem, área de claridade pequena e dependência de empregado (a). Trata-se de edificação de 2ª qualidade. Sem habite-se, impostos atrasados. (R-01-35.481, Matrícula 36.481 do C.R.I.). Avaliado no dia 02/07/2008 em R$56.250,00 (cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais).
O preço mínimo será o da avaliação, atualizado até o dia do efetivo pagamento, com aplicação da tabela publicada pela Corregedoria
Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais.
O pagamento, primordialmente, deverá se efetivar à vista.
No entanto, serão apreciadas, caso a caso, as propostas escritas de parcelamento, desde que oferecidas garantias.
O bem será alienado conforme a melhor proposta, assim considerada aquela que alcançar maior preço, com o menor prazo para pagamento.
MAGALI BREDA DE MELO
OAB/MG 72346
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RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Reajuste dos aposentados será apenas de 6,5%
O presidente Lula já definiu com o ministro José Pimentel (Previdência) que o reajuste dos aposentados e pensionistas será de apenas
6,5%. Lula deverá assinar medida provisória nos próximos dias nesse
sentido. Parlamentares da base governista já avisaram o Palácio do Planalto que será “muito difícil” defender esse reajuste. Os deputados pro-
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põem um aumento com base no INPC “cheio”, na ordem de 9,2%.
Saúde é o que interessa
A Presidência da República vai gastar R$ 14, 6 mil em filmes laser para
exames radiológicos de autoridades, servidores, parentes e visitantes.
Não é um Rafale
A TV5, parceira do Ano da França no Brasil, prometeu legendas em
70% da programação de assinante Net. Há dois anos mal entram nos
filmes.

BOLSA FAMÍLIA

TERCEIRA TENTATIVA...

Nova licitação para lanchonete
do Mirante do Cristo será dia 30

Cerca de 900 famílias em Formiga
terão o benefício bloqueado

O setor de Compras e Licitações da Prefeitura realiza pela
terceira vez uma licitação para a
concessão da lanchonete do
“Mirante do Cristo”, no bairro
Santa Teresa. O processo licitatório será no dia 30 de novembro.
A documentação e a proposta deverão ser apresentadas em
envelopes lacrados, e não grampeados, dirigidos à Comissão
Permanente de Licitação, até às
13h30 do dia 30. A abertura do
envelope contendo a documentação para habilitação da empresa será às 14h.
O vencedor da licitação, na
modalidade concorrência, terá o
direito de explorar a lanchonete para a comercialização de bebidas, lanches e refeições. A
construção é em alvenaria em
uma área de 175,31metros quadrados, de teto de laje, piso em
cerâmica, portas de vidro blindex, divisão interna com uma
cozinha, banheiros, dispensa,
espaço para mesas e cadeiras,
com uma área de 100,50 metros
quadrados, com proteção de
grades e conta com apoio da
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Parcerias.
O horário de funcionamen-

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a
Fome (MDS) informou nesta
quinta-feira (19) que bloqueou o pagamento referente
a novembro de 975.601 benefícios do programa Bolsa Família no Brasil. Em Formiga, segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Humano, cerca de 900 famílias
terão o benefício bloqueado.
De acordo com o coordenador do programa, Baltazar
José Filho, desde terça-feira
(17), o programa foi suspenso em todo o Brasil. “Em Formiga, tínhamos cerca de
1.514 famílias com o cadastro atrasado. Nas últimas
semanas, conseguimos recadastrar 600 famílias. Avisamos aos beneficiários durante meses, por meio da imprensa, em igrejas e escolas,
que o programa seria bloqueado”.
Baltazar Filho disse ainda
que “a pessoa que teve o benefício bloqueado deve ir à
Secretaria de Desenvolvimento Humano e recadastrar novamente o seu perfil,
já que muitas famílias não
se enquadram mais no pro-

A lanchonete no Mirante do Cristo foi construída
para ser uma nova opção de lazer, sendo o local um
dos principais pontos turísticos do município,
porém, já é a terceira licitação

to deverá ser das 17h às 23h de
terça a sexta e das 10h às 23h nos
sábados, domingos e feriados. O
horário poderá ser alterado em
caso de necessidade, mediante
comunicado por escrito. O contrato terá validade de um ano.
Outras licitações
No final de 2008, a Looping
Promoções venceu o primeiro
processo licitatório para a administração da lanchonete no Cristo, mas acabou rescindindo o
contrato de concessão, porque a
obra não foi entregue dentro do
prazo estipulado. O lance ofertado na época foi de R$1.358,79

mensais.
Houve uma segunda licitação, em 9 de junho, entretanto,
nenhuma empresa apareceu
para participar do processo. Foram feitas mudanças no edital e,
agora, a administração municipal abriu a terceira licitação. A
expectativa é de que, desta vez,
a situação seja diferente e, de
fato, alguma empresa assuma a
administração da lanchonete no
Mirante do Cristo. Inclusive a
Prefeitura concederá um desconto de 50% no aluguel da lanchonete nos primeiros seis meses do contrato para atrair aos
investidores.

HOMENAGEM

Reitor do Unifor-MG receberá
Medalha Desembargador
Hélio Costa
O reitor do Unifor-MG, Marco Antonio de Sousa Leão, foi indicado para ser condecorado
com a Medalha Desembargador
Hélio Costa, na Comarca de Formiga. A cerimônia de entrega
será no dia 4 de dezembro, no
Fórum Magalhães Pinto.
De acordo com a assessoria
de comunicação do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, a outorga da Medalha Desembargador Hélio Costa é realizada a cada dois anos nas comarcas de Minas Gerais e objetiva homenagear o trabalho meritório do Desembargador Hélio
Costa, integrar o Poder Judiciário com a comunidade local, divulgando os relevantes serviços
prestados pelo agraciado ao Ju-

Divulgação Unifor

diciário e comemorar o Dia da
Justiça (8 de dezembro).
O agraciado, um por comarca,
é escolhido entre aqueles que,
possuidores de conduta ilibada,
mais se destacaram na contribuição para a realização da justiça no
âmbito de cada município.
A escolha é feita por uma comissão formada pelo Juiz Diretor

do Foro, pelo representante do
Ministério Público, pelo representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e pelos representantes dos poderes Executivo e Legislativo municipais.
A Medalha Desembargador
Hélio Costa foi instituída pela Resolução nº 296/95, de 29 de dezembro de 1995.

grama. Em seguida, enviamos
os dados ao MDS em Brasília”,
conta.
Segundo o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome, a medida foi tomada porque as famílias deixaram de atualizar os dados cadastrais até o prazo previsto de
31 de outubro. Os estados que
tiveram maior número de benefícios bloqueados foram São
Paulo (165 mil), Bahia (97
mil) e Minas Gerias (91 mil).
Um decreto presidencial
publicado em março de 2008
estabelece que a cada dois anos
o governo faça uma atualização
cadastral dos beneficiários do
Bolsa Família, como forma de
fiscalizar os benefícios concedidos pelo programa. Essa foi a
primeira vez que as famílias foram chamadas para atualizar
os cadastros desde a edição do
decreto. O objetivo da norma,
segundo a assessoria do MDS,
é evitar que famílias que tenham tido aumentos salariais
continuem recebendo o benefício.
O programa é destinado ao
atendimento de famílias em situação de pobreza, com renda
per capita de até R$ 140. Em ja-

neiro de 2010, todos os inscritos que permanecerem com o
benefício bloqueado terão o
cadastro cancelado. A partir
de fevereiro, o governo espera concluir o balanço oficial
da quantidade de famílias
brasileiras que deixaram o
programa por terem saltado
para uma faixa de renda superior à estabelecida como critério para o Bolsa Família.
12 milhões de famílias
Atualmente, o programa
de transferência de renda
atende 12,4 milhões de famílias em todos os municípios do
país. De acordo com o MDS, o
governo transfere mensalmente um total de R$ 1,1 bilhão
para essa população.
Para ter acesso à bolsa, é
preciso que a família mantenha os filhos na escola, a
agenda de saúde em dia e o
cadastro atualizado, com informações como renda, endereço e escola dos filhos.
No último dia 31 de julho,
o governo concedeu aumento
médio de 9,9% aos benefícios
do Bolsa Família. O limite máximo por família foi reajustado de R$ 182 para R$ 200.

REIVINDICAÇÃO

Professores farão assembleia sobre
campanha salarial neste sábado
Os profissionais da educação
já se preparam para a campanha
salarial 2010 e, para tanto, o Sindicato dos Professores do Estado
de Minas Gerais (Sinpro Minas)
convoca a todos para uma assembleia neste sábado (21), às 14h,
na Câmara de Formiga. Na oportunidade, serão renovadas as
bolsas de estudo para o ano de
2010.
O tema da Campanha Reivindicatória 2010 do Sinpro Minas,
lançado durante seminário no
sábado (14), é “Valorizar os professores também é defender a
educação”. “Estamos inovando

Piso salarial

O piso salarial para os professores de todo o país foi definido
no ano passado, com a sanção da
lei 11.738, 16 de julho de 2008.
A lei passou a valer desde o dia 1°

com esse conceito de Campanha Reivindicatória para o próximo ano, pois precisamos ir
além da discussão sobre melhorias salariais. Queremos também estabelecer um amplo debate sobre as condições de trabalho e saúde, assédio moral,
jornada extenuante de trabalho, e outras questões que tem
afetado os professores”, destacou o presidente do Sinpro Minas, Gilson Reis.
O presidente citou ainda a
Pesquisa Professores do Brasil,
divulgada recentemente pela
Unesco, que apontou o baixo ní-

vel salarial dos docentes como
um dos principais problemas
que prejudicam a educação no
país, e que tem sido foco de intensa atuação do sindicato.
Durante o seminário, professores e diretores do Sinpro da capital e do interior, começaram a
planejar as ações da campanha
salarial nas diferentes regiões do
Estado. Houve também palestras
sobre o poder normativo da Justiça do Trabalho e sobre a conjuntura nacional. À tarde, foi realizada a assembleia de aprovação da
pauta de reivindicações a ser entregue aos sindicatos patronais.

de janeiro de 2009, estabelecendo que os professores brasileiros
não podem ganhar menos do que
R$ 950 mensais. Entretanto, esta
lei não tem sido respeitada em

vários municípios, onde existem
professores ganhando bem abaixo deste valor.
Mais informações pelo site:
www.sinprominas.org.br

Nova Imprensa

Formiga - 20 de novembro de 2009

RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Duda com Arruda
Assediado por oito candidatos a governador, o marqueteiro Duda
Mendonça deverá fazer pelo menos quatro campanhas, em 2010. Uma
delas será a de José Roberto Arruda (DEM), no Distrito Federal.
Ms. Simpatia
A Casa Civil nega que tenha havido qualquer “desentendimento”
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entre a irascível Dilma Rousseff com a droga de ministro Carlos Minc
(Meio Ambiente) durante a reunião para tratar da estratégia ambiental brasileira.
Proibido vaiar
Para a estréia do filme “Lula, o filho do Brasil”, o Palácio do Planalto garantiu sua claque distribuindo 800 dos 1.200 ingressos disponíveis. Foi uma tentativa de blindar o personagem principal das vaias
que são tradicionais no Festival do Cinema de Brasília.

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Projeto para o novo PAM foi
Somente dois comerciantes se
aprovado pelo governo federal interessam por construir quiosques
Glaudson Rodrigues

A Santa Casa está passando por reformas e, com a construção do novo PAM,
terá mais espaço e melhores acomodações

A pedra fundamental para a
construção do novo Pronto Atendimento Municipal foi lançada
em 2005. Mas, até hoje, as obras
não foram iniciadas. Na reunião
da Câmara Municipal de segunda-feira (16), o vereador Gonçalo Faria/PSB anunciou que o projeto foi aprovado pelo governo
federal. Ele recebeu a notícia de
fontes do Planalto na sexta-feira
passada (13).
Como explicou o vereador
Gonçalo Faria, o terreno foi comprado em 2005 e o deputado federal Jaiminho Martins/PR destinou duas emendas, uma de
R$500 mil e outra de R$300 mil.
Entretanto, por problemas técnicos, o dinheiro não pode ser

aproveitado e foi devolvido para
o governo federal. Agora, será liberada uma emenda de R$800
mil do deputado Jaime Martins
para o PAM.
As emendas parlamentares
devem ser pagas até março do
ano que vem, por ser ano eleitoral, então, a expectativa é de que
o dinheiro seja liberado em breve para o início das obras.
Na reunião da Câmara, o presidente Reginaldo Henrique dos
Santos (Dr. Reginaldo/PCdoB),
que é o diretor clínico da Santa
Casa, porém está afastado do cargo, disse que a provedoria do
hospital estava fazendo um acordo com o prefeito Aluísio Veloso/
PT para a construção do novo

PAM.
Segundo o provedor da entidade, ainda não existe um acordo concreto, ele disse que apenas
colocou a Santa Casa à disposição
para que seja construída uma
pista de rolamento para ser avaliada como acesso ao novo Pronto Atendimento Municipal. Ele
disse que isso não consta na escritura do terreno e que seria
preciso formalizar o acordo. A
proposta está sendo avaliada pelo
Executivo.
Com a construção do novo
PAM, o espaço hoje alugado pela
Prefeitura será transformado no
Pronto Socorro do Hospital, depois de passar por reformas e ser
remodelado.

SANTA CASA

Tomógrafo deve ser inaugurado
em janeiro
Desde 2005, quando foi feita
a “Parceria do Século” e foi anunciada a compra de um tomógra-

fo para o município, a população
espera para que ele de fato entre
em funcionamento na Santa Casa

de Caridade de Formiga. A expectativa é de que o tomógrafo seja
inaugurado em janeiro de 2010,
segundo o provedor da entidade,
Geraldo Couto.
O provedor explica que a parte física e estrutural onde o tomógrafo ficará instalado já está praticamente pronta e que, agora,
depende de aprovação e liberação
por parte da Cemig, pois as instalações elétricas na Santa Casa
são antigas, por isso, é preciso
adquirir um transformador.
Ele acredita que essa aprovação
e instalação do transformador não
seja concluída este ano, por isso
estima que, até janeiro, tudo esteja pronto para que o tomógrafo
possa entrar em funcionamento.

Na sexta- feira passada (13),
foi realizada uma reunião na
sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural Sustentável com
os interessados em assumir os
quiosques na Praça do Coreto,
no Terminal Rodoviário. Na
oportunidade, foram apresentados oficialmente o projeto e o
orçamento. Entretanto, apenas
dois comerciantes que atuam na
região da rodoviária compareceram no encontro.
A administração municipal,
por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e
Parcerias, vem se reunindo com
os comerciantes do entorno da
Praça do Coreto, a fim de chegarem a um acordo para cumprirem o Termo de Ajustamento de
Conduta firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público para
a regularização do local.
A partir da assinatura do
TAC, a Prefeitura teria 30 dias
para apresentar o projeto de revitalização da Praça da Rodoviária. O projeto foi elaborado e
conta com a construção de seis

quiosques padronizados. A ideia
apresentada aos comerciantes
era que eles construíssem os
quiosques, orçados em cerca de
R$20 mil, e poderiam usufruir
deles por um período de cinco
anos. Após esta data, seria feita
uma licitação e, caso eles ganhassem, poderiam continuar
no local.
De acordo com o secretário
de Desenvolvimento Econômico,
Paulo César Rodrigues (Paulinho
da Fidalga), o projeto é para resolver o problema dos banheiros
e estacionamentos, visa inclusive atender aos princípios legais
de vigilância sanitária, além da
segurança no local. Outro problema é que nenhum dos proprietários de bares e quiosques tem
alvará de funcionamento, eles
não atendem às normas da Vigilância Sanitária. Por isso, os estabelecimentos não têm estrutura física adequada.
O projeto não agradou aos
comerciantes. A redação do jornal Nova Imprensa e do portal
Últimas Notícias conversou com

alguns proprietários de bares da
Praça do Coreto, eles não quiseram se identificar, mas questionaram alguns pontos da proposta da Prefeitura. Alguns até concordam com os quiosques, mas
acreditam que a Prefeitura deve
assumir as despesas e fazer uma
licitação.
Eles não acham justo construírem os quiosques, ficarem no
local por cinco anos e não terem
a garantia de permanência após
este prazo. Alguns sugerem que a
Prefeitura construa os quiosques
e eles paguem o aluguel.
O secretário Paulo César disse que os comerciantes têm um
prazo para aderirem ao projeto e
a ordem do Ministério Público,
por meio do TAC, é fechar os estabelecimentos que estiverem irregulares. “Fizemos uma proposta, eles não aceitaram e
nem apresentaram contraproposta. Eles estariam dispensados de licitação se aceitassem a
proposta. Mas, agora, a ideia é
abrir uma licitação”, concluiu o
secretário.

ESTÁ QUASE...

Corpo de Bombeiros deve ser
instalado ainda este ano em Formiga
É grande a expectativa da
população formiguense para
a instalação de uma unidade
do Corpo de Bombeiros no
município. As pessoas querem mais informações e a
previsão para quando a unidade será efetivada.
Um internauta, por meio
do blog “Você pergunta, a
Prefeitura responde”, questionou se a corporação seria
instalada ainda este ano ou
se continuaria na promessa,
assim como foi o trem turístico que ligaria Formiga a
Arcos. A administração municipal explicou que o governo do Estado já licitou a obra
e que a construção da sede
do Corpo de Bombeiros em
Formiga, ao lado da Polícia
Rodoviária, na rodovia MG050, já começou.
Entretanto, por determinação do governo de Minas, as
unidades que serão construídas ao longo da MG-050 e que
já foram licitadas deverão ser

Divulgação Prefeitura

Representantes do Corpo de Bombeiros
estiveram em Formiga nesta quinta-feira (19)

concluídas rapidamente.
Dessa forma, foram iniciadas negociações junto ao DERMG para que sejam cedidos espaços ao Corpo de Bombeiros,
de forma que a unidade seja
instalada no município antes
da conclusão da sede própria.
Conforme divulgou a Secretaria
de Comunicação, as negociações estão bastante adiantadas.
Segundo informações do
comando da corporação, a unidade do Corpo de Bombeiros

deve estar efetivamente em
Formiga até meados de dezembro deste ano. Na manhã
desta quinta-feira (19), houve a visita do tenente Guimarães e uma equipe dos Bombeiros no DER-MG, em seguida, ocorreu uma reunião no
gabinete do prefeito para esclarecer todos os detalhes do
projeto e da negociação com o
DER-MG, além de outros assuntos relativos à vinda da
corporação para a cidade.
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Lorota oficial
Ex-diretor da Petrobras até há meses, o professor Ildo Sauer, da USP,
ironizou a lorota de “tempestade” como a causa do apagão: “Se fossem
tão frágeis, as linhas de transmissão vinham com guarda-chuvas”.
Zelaya, o mascote
Heróis brasileiros da base Comandante Ferraz, na Antártica, sal-

Nova Imprensa
varam um leão marinho coberto de óleo. O animal gostou tanto do
tratamento que ficou. Devolvido ao mar várias vezes, retornou. Exministro do STM em visita à base, Flávio Bierrenbach apelidou-o de
“Zelaya”, claro.

Sem pauta
A Ordem dos Músicos do Brasil perdeu uma “caixinha”, pelo
menos em São Paulo: a Justiça proibiu a filiação obrigatória - a tal
carteirinha -, exames para exercer a profissão e um monte de regrinhas.

O que é isso, ‘cumpanhêro’?
O tititi corre solto na Petrobras: o todo-poderoso Gerente de Comunicação Wilson Santarosa, e o não menos chefão de Recursos
Humanos, Diego Fernandes, quase saíram no braço, semana passada.

Conselhos, conselheiros
Jorge Viana, como não poderia deixar de ser, preside um conselho de administração, o da Helibrás, que fabricará helicópteros com
a França.

PREVENÇÃO

LEGISLATIVO X EXECUTIVO

Chefe de Gabinete e vereador Campanha de vacinação contra
meningite C será no dia 28
também se desentendem

A “briga” começou quando Sheldon foi “instigado” a falar da atitude do
vereador, depois Cid foi “convidado” a retrucar

Está virando moda os embates
entre vereadores e secretários municipais. Desde a semana passada,
uma nova polêmica surgiu, desta
vez envolvendo o vereador Cid Corrêa/PR e o chefe de Gabinete, Sheldon Almeida.
Na reunião da Câmara da semana passada, Cid Corrêa desmentiu
boatos de que estaria “se bandeando” para o lado do prefeito, isso porque ele foi a uma audiência em Brasília a convite de Aluísio Veloso/PT,
com outros formiguenses. Na data
em que ele foi para a audiência, levantou-se a questão sobre o projeto de reforma das praças, quando a
mesa diretora da Câmara anunciou
que faria um plebiscito.
Circularam pela imprensa informações de que o chefe de Gabinete
questionou o apoio de Cid Corrêa ao
plebiscito, pois uma das emendas
parlamentares para a reforma das

praças é do deputado federal Jaiminho Martins/PR, que é da mesma legenda do vereador e o qual ele tem
trabalhado junto.
Isso causou um novo mal estar,
pois o vereador se disse indignado
com as declarações do secretário.
“Sempre respeitei o chefe de gabinete, Sheldon Almeida, e achava
que ele faria o mesmo, mas não,
ele vem com declarações maldosas. Quero deixar claro que a política de perseguição é coisa do passado, coisa antiga. Eu tomei uma
punhalada pelas costas, pois nem
em Formiga eu estava. Eu tentando aproximar o grupo e eles vêm
com manobras maquiavélicas.
Essas pessoas da Prefeitura Municipal vão nos ver como inimigos,
porque estamos falando a verdade. Estamos criticando a administração, mas mostramos a solução.
Não somos oposição do governo e

sim estamos do lado do povo”, ressaltou Cid Corrêa.
O presidente da Câmara Reginaldo Henrique dos Santos (Dr.
Reginaldo/PCdoB) também se manifestou sobre o assunto. “Nós, vereadores, buscamos verbas e pleitos para a cidade, assim como o
vereador Cid Corrêa, que acompanhou o prefeito até Brasília, eu já
fui a Belo Horizonte, na questão da
rede ferroviária, e só recebemos facada nas costas, e ainda quer que
nós vamos lá conversar com eles.
O chefe de Gabinete, Sheldon Almeida, já mentiu aqui dentro desta casa e temos testemunha. Então,
eu não entendo, o governo quer se
aproximar dos vereadores, porém
dá facadas nas nossas costas”,
questionou Dr. Reginaldo.
Procurado para falar sobre o
assunto, o chefe de Gabinete não
quis se pronunciar.

VEÍCULO RECUPERADO

Motocicleta furtada em
Formiga é receptada em Arcos
Durante patrulhamento
pelo bairro Calcita, em Arcos,
por volta das 21h15 deste domingo (15), os policiais militares determinaram que o
condutor de uma motocicleta
parasse o veículo. Mesmo com
os sinais luminosos e sonoros,
o condutor ignorou as ordens.
Os militares bloquearam a
via e o condutor realizou manobra brusca, retornando
com a motocicleta, momento
em que foi agarrado pelos
policiais, que evitaram a fuga.

O suspeito, mesmo após a
queda, tentou fugir a pé, sendo
necessário o uso de força física,
técnicas de imobilização e uso
de algemas. O indivíduo foi
identificado no meio policial
por diversos crimes. A motocicleta é uma Honda CG 125 Fan,
cor azul, placa HCP- 4253, de
Formiga. Ao verificar no sistema, foi constatado que existe
queixa de furto conforme o Boletim de Ocorrência 7.797/08,
de 21 de agosto de 2008.
Ao ser questionado sobre a

origem do veículo, o suspeito
contou que “negociou” com
outro homem a troca da motocicleta em um Fiat Uno. Foi
dada voz de prisão ao indivíduo e a moto foi apreendida.
O veículo estava com o lacre
da placa violado, os números
4 e 3 adulterados e a tarjeta
do município foi trocada por
uma da cidade de Arcos. Segundo o Boletim de Ocorrência 6.339/09, o suspeito é albergado e, há vários dias, não
comparecia no albergue.

A Secretaria Municipal de
Saúde está em preparação para a
introduzir a vacinação contra a
meningite C, uma iniciativa do governo de Minas Gerais, que é o pioneiro na disponibilização das
doses na rede pública para crianças menores de dois anos.
No dia 28 de novembro, será
realizado em todo o estado a
Campanha de Vacina Contra Meningite C. Os trabalhos em Formiga estão sendo administrados
pela coordenadora do Setor de
Epidemiologia, Juliana Silva Castro, que participou, no dia 4 de
novembro, de uma capacitação
para o manejo e implantação da
vacina no Estado.
Segundo a coordenadora, receberão as doses crianças que tenham de três meses a um ano,
onze meses e 29 dias. As vacinas
serão disponibilizadas nas unidades de saúde, a partir do dia 28.
Nesta data, que marca o início da
campanha em toda Minas Gerais,
os pais devem levar seus filhos no
posto de saúde no horário de 8h

às 17h. A partir desse dia, a vacina
fará parte do calendário de rotina
das crianças. “Na campanha, por
ser a primeira vez que a vacina
será disponibilizada, todas as crianças de três meses a um ano,
onze meses e 29 dias serão imunizadas. Depois, as crianças devem receber a primeira dose aos
três meses, a segunda aos cinco
meses e um reforço com um ano”,
explicou Juliana Castro.
O treinamento para a orientação das equipes das UBS’s, começou na terça-feira (17) e termina nesta sexta (20).
Zona rural
Uma reunião com os agentes

comunitários de saúde das comunidades rurais foi realizada
para que eles fossem orientados sobre a vacina contra a meningite C e sua importância,
para que os profissionais repassem as informações às mães. A
campanha de vacinação da
zona rural será do dia 23 a 25
de novembro.
Os agentes de saúde da
zona rural farão contato com os
pais para o agendamento da
vacina. Os moradores das comunidades rurais que não têm
cobertura por agente comunitário devem levar os seus filhos
da idade indicada a uma unidade de saúde da zona urbana.

OPORTUNIDADES PARA OS JOVENS

Licitação para contratar profissionais
do Pró-Jovem ocorre dias 23 e 25
No dia 23 de novembro, próxima segunda-feira, terá início o
processo licitatório para a contratação de profissionais qualificados para trabalharem no Pró-Jovem, programa do governo federal que tem como objetivo principal a inclusão de jovens no
mercado de trabalho.
Na segunda-feira, a partir de

14h, terá início a sessão para o
recebimento e a abertura dos
envelopes de documentações e
propostas relativos à licitação,
além do credenciamento dos representantes das empresas. Nesta data, será realizada a licitação
para a contratação de psicólogo
para atendimento aos trabalhos
do CRAS I, a fim de suprir as ne-

cessidades do município e a elevação da qualidade e eficiência
dos serviços prestados, com
apoio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Humano.
Já no dia 25 (quarta-feira), o
processo licitatório será para a
contratação de profissionais de
psicologia, educação física e coordenador de Programa Social.
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Concessionária explica questionamentos
sobre a MG-050
A Assembleia Legislativa de
MG enviou um oficio à Câmara
Municipal de Formiga sobre uma
audiência realizada em meados de
setembro entre as comissões de
Participação Popular e de Transportes, Comunicação e Obras Públicas para debater diversos problemas na MG-050.
Como resultado dessa audiência, foram aprovados diversos requerimentos.
A redação do Nova Imprensa
e do portal Últimas Notícias entrou
em contato com a assessoria da

Nascentes das Gerais para saber
sobre as providências a serem tomadas.
A Concessionária Nascentes
das Gerais se disse à disposição da
ALMG para esclarecer quaisquer
questões relativas ao Sistema MG050/BR-265/BR-491 e ressaltou
que esteve presente na audiência.
Sobre a adoção de medidas
que impeçam motoristas de veículos pesados adotarem “rotas de
fuga”, a concessionária ressalta
que “toda a extensão do Sistema
MG-050 é monitorada diaria-

mente. Caso seja constada uma
rota de fuga, a Concessionária
Nascentes das Gerais tomará as
providências necessárias para
impedir que os motoristas utilizem trajetos para praticar evasão de pedágio. Contratualmente, a Nascentes das Gerais pode
valer-se da implantação de pedágio de bloqueio de fuga, desde que seja viável economicamente em função dos custos de
implantação e operação deste
novo pedágio em relação ao tráfego retornável”.

Sobre a divulgação do montante recebido com a cobrança de
pedágio pelas concessionárias em
Minas Gerais, a arrecadação da
concessionária é de aproximadamente R$ 5 milhões por mês.
Quanto às isenções totais às
ambulâncias e veículos escolares
públicos, por meio do acesso garantido ao sistema “Via Fácil”, a
assessoria explica que as isenções
são previstas em edital somente
para veículos oficiais do Estado de
Minas Gerais e para ambulâncias
prestadoras de serviço público,

quando em real trabalho. Em
outras situações, o contrato não
prevê isenção.
No que diz respeito à revisão
do cronograma de obras da PPP/
MG-050, antecipando a construção da 3ª faixa em todos os trechos de difícil ultrapassagem, especialmente nos trechos entre
os municípios de Itaúna, Formiga, São Sebastião do Paraíso, e
Divinópolis, “a concessionária
está aberta para estudar a antecipação de obras em todo o
Sistema MG-050. No entanto,
qualquer alteração nesse sentido provoca impacto financeiro no contrato de concessão e
isso precisa ser definido e autorizado pelo poder concedente. A empresa informa que já
trabalha em regime de antecipação com instalação no primeiro ano de concessão de sinalização completa no trecho,
a construção de 3,4 km de terceiras faixas e a restauração de
90 quilômetros de pavimento”.
Outro questionamento foi
sobre a reavaliação dos valores
cobrados nos pedágios ao longo
da MG-050, em função de inúmeras irregularidades e deficiências. A assessoria explicou que
os valores das tarifas de pedágio
foram definidos durante a licitação do Sistema MG-050. Desde
o início da concessão, já foram
investidos R$ 140 milhões na
rodovia, sendo que a arrecadação ficou em torno de R$ 70 milhões. Na prática, a concessionária já aportou um valor que é o
dobro do arrecadado, sendo que
não há fundamento legal para
essa necessidade de redução da
tarifa, em função da inexistência
de irregularidade e deficiências
por parte da concessionária,
haja vista que o seu desempenho operacional, financeiro e social, é mensalmente avaliado
pela Setop. “A Concessionária
informa que o cronograma encontra-se em dia em sua maior parte, existindo alguns pontos localizados de atraso em
função de problemas nas desapropriações , interferências e
licenciamentos, aspectos que
fogem à alçada de deliberação
da Nascentes das Gerais”.
No que concerne à elaboração do projeto e execução de asfaltamento entre Divinópolis e
São Sebastião do Oeste, o projeto de engenharia deste trecho se
encontra em licitação pelo DER.
“No momento, a licitação se
encontra na fase de análise da
proposta técnica pelo DER. Não
há prazo definido para o término desta etapa. Após a conclusão da análise o processo de licitação prevê cinco dias para
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prazo de recurso. Concluídos os
prazos previstos no edital, a comissão de licitação passa a fazer
a análise das propostas de preço, com o objetivo de definir o
nome da empresa vencedora”.
Sobre a isenção de pagamento de pedágio ao longo dos perímetros urbanos, a assessoria enfatizou que o contrato de concessão
não prevê isenções para esse perfil de usuário.
A assessoria de imprensa do
deputado estadual Antônio Carlos/
PSC enviou recentemente dois releases sobre a MG-050. Em um
deles, informava sobre uma reunião com o secretário de Estado
de Transportes e Obras Públicas
(Setop), Fuad Noman Filho, para
cobrar intervenções urgentes na
MG-050, principalmente no trecho que vai de Formiga a São Sebastião do Paraíso e no outro informava que o deputado Antônio
Carlos se reuniu com caminhoneiros de quatro entidades representativas da região que cobrava
providências. O deputado disse
que o pedágio cobrado de R$ 3,50
(R$ 36 ida e volta de BH a Paraíso) precisa ser justificado e reiterou que há atraso no cronograma
das obras. Antônio Carlos teve informações de que a Concessionária Nascente das Gerais, responsável pelas obras, está sendo multada em R$ 12 mil diariamente.
A assessoria da concessionária
respondeu que, especificamente
para o Centro-Oeste, está em curso a duplicação da MG-050 entre
Juatuba e Mateus Leme, com investimento na casa de R$ 30 milhões, e a duplicação da BR-491
em São Sebastião do Paraíso. Em
Córrego Fundo, a CNG já entregou
aos usuários e moradores a travessia urbana do município.
“No que diz respeito ao início
da construção de novas terceiras
faixas, a Concessionária Nascentes das Gerais informa que depende de liberação de licença ambiental para iniciar as obras de uma
intervenção desse tipo na altura
do quilômetro 309 da MG-050. As
demais terceiras faixas estão previstas para acontecer a partir do
terceiro ano de concessão”.
Com relação à notificação recebida pela Secretaria de Transportes e Obras Públicas (Setop),
“trata-se de um procedimento
administrativo previsto em contrato. Os atrasos pontuais verificados nas intervenções ocorreram em virtude da demora na
liberação de licenças ambientais
e a existência de obstáculos,
como adutoras e postes e desapropriações. Essas situações são
previstas em contrato e a Concessionária apresentará suas
justificativas”.
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Pensando bem...
...o “fio desencapado” do apagão está na Casa Civil.
Vaca louca
O Brasil será acometido de (mais) um surto de porralouquice, dia
23: recebe Ahmadinejad, do Irã, e anuncia a compra dos caças Rafale.

Nova Imprensa
Fiat Lula
“O cara” é ironizado na imprensa internacional com as subsequentes tentativas do governo de explicar o apagão. A última foi “curto-circuito”.
Mãe coragem
Era hora: a ministra Dilma em Copenhague estrilando “olha aqui,
meus filhos, por que vocês adiaram o acordo climático tirando minha vitrine?”

IPVA pode ter descontos em 2010
Todo início de ano, é hora de
se preparar para o pagamento de
contas e tributos, entre eles o
Imposto Predial Territorial Urbano (IPVA). Mas, em 2010, pode
ser um pouco diferente. O IPVA
dos 5,5 milhões de veículos em
Minas Gerais pode ficar mais barato. Em São Paulo, por exemplo,
a redução do imposto será de
9,3% em média. Ao contrário de
outros estados, o governo de Minas ainda não se pronunciou de

quanto será o desconto.
A redução do IPVA não é uma
iniciativa dos governos estaduais.
Como o preço do carro novo e
usado caiu em função do IPI
zero, praticado durante quase
todo o ano, a tendência é de que
o IPVA também diminua, já que
o cálculo dele é feito sobre o valor do veículo.
O anúncio da redução é aguardado com ansiedade pelos contribuintes, principalmente para pe-

quenos empresários, que dispõem de frota de veículos. Muitos
empreendedores vão aproveitar a
economia para investirem nas
empresas. Mas, investir o que seria gasto com o pagamento do
IPVA não deve se aplicar a todos,
explica o economista Leonardo
Augusto. Segundo ele, o início do
ano é momento de contas, por
isso mesmo, o melhor é usar o
dinheiro para pagar dívidas ou
invés de fazer outras.

FHC forçou o exílio do filho nascido em 1991
Esta coluna noticia há mais de uma década, quase solitariamente, a existência de Tomás, filho de FHC nascido em setembro de 1991
cujo exílio na Europa o ex-presidente forçou. Ele admitiu reconhecer
Tomás em 1999, mas em “testamento fechado”, conforme também
revelamos. Manter Tomás na “clandestinidade” seria exigência da
mulher, d. Ruth. Mirian Dutra, a mãe, optou pela discrição, para proteger Tomás.

EVOLUÇÃO

Formiga registra novamente saldo
positivo na geração de empregos
Reprodução Internet

CONCURSO DE VITRINES

Inscrições começam nesta
segunda-feira

Os dados do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do
Trabalho, referentes ao mês de
outubro, revelam que Formiga
teve novamente saldo positivo na
geração de empregos: foram admitidos 843 trabalhadores e demitidos 562, o saldo é de 281
empregos, o que corresponde a

uma variação de 2%.
Em primeiro lugar na movimentação de empregos permaneceu o setor da construção civil,
sendo o que mais contratou, com
360 admissões e teve 98 desligamentos. O saldo positivo foi de
262 admissões (13,53%).
Na segunda posição no
ranking de geração de empregos

se encontra o setor de serviços.
Com um saldo positivo de 39 empregos, pois 124 pessoas foram
contratadas e 85 demitidas, a
variação foi de 1,15%.
O comércio está na terceira
posição. O setor apresentou um
crescimento devido às preparações para o período natalino. Portanto foram 162 admissões e teve
140 desligamentos. Apresentou
um saldo de 22 empregos
(0,66%).
A agropecuária apresentou
um saldo negativo (-1,84), com
33 admissões e 48 desligamentos, menos 15 postos de trabalho.
No período de janeiro a outubro deste ano, a evolução do
emprego de todas as áreas em
Formiga teve um saldo de 1.014
postos de trabalho (7,64%). Foram 8.480 admissões contra
7.943 desligamentos.

DOAÇÃO

Asilo São Francisco de Assis
recebe 50 cobertores
As inscrições para a terceira edição do Concurso de Vitrines, realizado pela Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agronegócios
de Formiga (Acif) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), estarão abertas a partir desta segunda-feira (23).
As empresas associadas às entidades
poderão se inscrever gratuitamente
até o dia 5 de dezembro, nas sedes
das instituições.

O objetivo da ACIF e CDL, ao
promoverem, o concurso é incentivar e despertar a criatividade dos
empresários para a decoração das
lojas no período natalino. Um júri
formado por sete pessoas, representantes de diversos segmentos da sociedade e que não estejam participando de forma direta ou indireta do
concurso, ficará responsável pela escolha dos vencedores, de acordo

com os critérios de beleza, originalidade e criatividade.
O julgamento está previsto para
acontecer entre os dias 15 e 19 de
dezembro, e o resultado será divulgado no dia 22 de dezembro. Serão
premiados o 1º e 2º lugares, com R$
1 mil e R$ 500, respectivamente.
Mais informações e inscrições
na ACIF e CDL, pelos 3322-1554 ou
3321-4033.

EDUCAÇÃO

XVI Concurso de Educação
Ambiental premia os vencedores
Alunos das escolas municipais,
estaduais e particulares de Formiga participaram da XVI edição do
Concurso de Educação Ambiental
“Amigos da Natureza”, realizado
pela Furnas Centrais Elétrica.
O tema deste ano é “Pegada
Ecológica” e teve como objetivo
principal ensinar os alunos a calcular o quanto de recursos da natureza são utilizados para sustentar o estilo de vida das pessoas. Por
meio de um cálculo simples, é
possível saber se a forma com que

cada pessoa vive está de acordo com
a capacidade do planeta em oferecer, renovar seus recursos e absorver os resíduos gerados.
Na primeira fase do concurso,
os alunos tiveram que responder a
um questionário para avaliar o tamanho exato de sua “pegada ecológica”. Em seguida, sob a orientação
e supervisão dos professores, os estudantes realizaram oficinas sobre
o tema. Após a apresentação desses trabalhos, cada escola selecionou os quatro melhores de cada sé-

rie do ensino fundamental e enviou para a Secretaria Municipal de
Educação, que formou uma Comissão Especial para que fossem
sorteados os 36 ganhadores, sendo quatro por série. A Comissão foi
formada pelas educadoras Fátima
Aparecida Rodrigues Belo, Ilma
Lopes Silva Alves e Anienne Teixeira de Ázara. A premiação dos vencedores deverá acontecer até o dia
28 de novembro. Furnas Centrais
Elétricas premiará os vencedores
com um Kit da instituição.

Por intermédio do vereador Cid
Corrêa/PR, da deputada estadual e
secretária de Estado Elbe Brandão/
PSDB e de seu assessor parlamentar Luis Henrique, a Sociedade São
Vicente de Paulo, que é mantenedora do Asilo São Francisco de Assis, recebeu na semana passada a
doação de 50 cobertores pelo Serviço Voluntário de Assistência Social
(Servas). O material foi liberado
pela presidente do órgão estadual,
Andrea Neves da Cunha (irmã do
governador Aécio Neves).
O vereador Cid Corrêa fez a
entrega dos cobertores para a presidente da Sociedade São Vicente de
Paulo, Inês Alves de Oliveira, para
a vice-presidente Dorvina Lopes e
para a assessora jurídica do Asilo,
Deize Aparecida.
A assessora jurídica ressaltou
que “os cobertores são de ótima
qualidade e serão muito impor-

Divulgação

A doação dos 50 cobertores beneficiará aos
internos do Asilo São Francisco de Assis, da
Sociedade São Vicente de Paulo

tantes, pois não é só no inverno
que os internos precisam ser protegidos contra o frio. Os idosos são

pessoas mais frágeis e todo tipo de
ajuda é bem vinda”, ressaltou
Deize.

LEVE SEU CÃOZINHO!

Espaço Animal promove cãominhada
neste sábado
O pet shop Espaço Animal
fará neste sábado (21) uma
cãominhada pelas ruas de Formiga. Os interessados em levar

seus cães para a caminhada devem fazer as inscrições até sextafeira (20). A taxa é de R$2,00.
Para mais informações, en-

trar em contato pelo telefone
(37) 3321-2061. O Espaço Animal se encontra na rua Doutor
Henrique Braga, 98, Centro.
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Aproximação
Apenas nos últimos anos o ex-presidente FHC buscou aproximarse de Tomás, sobretudo após o falecimento de sua mulher.
Bom garoto
Tomás não herdou a covardia paterna. Em 2007, foi vitima de
facada, em Barcelona, ao encarar assaltantes para defender a na-
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morada.
Intermediário
FHC somente começou a pagar pensão na adolescência do filho,
mas quem providenciava tudo era o amigo e sócio Jovelino Mineiro.
Sabotagem
Até empresas estão sob suspeita da sabotagem que provocou o
apagão da semana passada. Pelo sim, pelo não, no dia do blecaute o
BNDES liberou R$ 5 bilhões para o setor distribuidor de energia.

REFORMAS DE PRAÇAS

População participa de mais um plebiscito
Arantes

A votação foi realizada na praça Getúlio Vargas na quarta e quinta-feira

Mais uma vez, a mesa diretora da Câmara Municipal promoveu um plebiscito em Formiga. A
população foi conclamada a opinar se é a favor ou contra o investimento de R$ 2,8 milhões nas
reformas de 30 praças em Formiga. A votação ocorreu na quarta
e quinta-feira (18 e 19), na praça Getúlio Vargas, das 9h às 17h.

O resultado estava previsto para
ser divulgado na manhã desta
sexta-feira (20), quando a edição
já estaria fechada.
Houve algumas críticas
quanto ao plebiscito, visto por
muitos como uma “enquete”. Na
verdade, não foi explicado para os
participantes que as verbas não
são da Prefeitura, serão repasses

feitos por meio de emendas parlamentares. Por serem verbas carimbadas, se o dinheiro não for
usado para este fim, volta para os
cofres dos governos federal e estadual. O município apresentará
apenas a contrapartida, como é
feito sempre que recebe alguma
emenda. Mas isso não foi explicado na cédula de votação.

A pergunta foi a seguinte:
“Você aprova que a Prefeitura
gaste mais de R$ 2,8 milhões
para reformar praças?”. As opções eram sim ou não. Em outro
campo, a pessoa poderia opinar
a área que precisa de mais investimentos, sendo elas saúde, educação, geração de empregos, calçamento de ruas, abastecimento
de água, cultura, segurança pública e meio ambiente.
O advogado Leonardo Almeida estava informado sobre o assunto e ressaltou que “as verbas
são carimbadas, mas o plebiscito poderia ser feito antes do
prefeito ir pedir recursos para
os governos e antecipadamente saber da população qual área
precisa ser priorizada. Acho
importante também este trabalho da Câmara em saber a opinião das pessoas”, disse.
A dona de casa Eliana Luzia
Silva não concorda com o investimento em praças. “Há outras
áreas que devem ser priorizadas, principalmente o saneamento básico na Vila Padre Remaclo Fóxius, onde eu moro”.
O estudante de engenharia elétrica do IFMG, Deivison Batista, disse que concorda com as reformas
das praças, já que são verbas carimbadas e o dinheiro poderá voltar para o governo. A nutricionista
Iara Souza Costa ressaltou que,

“para não perder estas verbas,
deve sim investir nas praças, pois
assim melhora a estética da cidade e indiretamente gera empregos”, comentou.
Segundo o prefeito Aluísio Veloso/PT, as verbas chegarão a Formiga por meio de emendas parlamentares previstas para 2010. Já

estão garantidos R$700 mil, sendo
R$500 mil do deputado federal Jaiminho Martins/PR e R$200 mil do
deputado federal Odair Cunha/PT.
Também deve haver um repasse
por parte do deputado estadual
Antônio Carlos Arantes/PSC. A administração municipal entraria
com contrapartida de 20%.

Enquete

O portal Últimas Notícias
lançou uma enquete com o seguinte questionamento: “Os
vereadores querem fazer um
plebiscito para ouvir a população sobre a reforma das
praças da cidade, que estão
orçadas em mais de R$2,8
milhões. O que você acha desta iniciativa?”.
Segundo o resultado, no final da tarde de quinta-feira
(19), quando a edição estava
sendo fechada, 48 % dos votantes não concordavam com o
plebiscito e marcaram a op-

ção: “Acho besteira, pois os vereadores sabem que é verba
carimbada do governo federal
e não pode ser usada para outros fins”. 39 % concordaram
com a opção “Acho válida a iniciativa dos vereadores, existem
outras prioridades do que reformar praças, mesmo com
verba carimbada”. E 13% ficaram no meio do caminho, e
votaram “Concordo em partes,
pois existem outras prioridades, mas esse dinheiro só pode
ser usado em praças e elas
precisam mesmo de reforma”.
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Casa dos servidores
No DF, o governo anunciará nos próximos dias a destinação de
1.800 lotes exclusivos para funcionários públicos na cidade do Guará, uma região bem valorizada. Os servidores do DF terão prazo de
até 10 anos para pagar os terrenos, onde somente poderão ser construídas casas.

Nova Imprensa
Os bons companheiros
Não pode dar certo: João Vaccari Neto, presidente da enroladíssima Bancoop (Cooperativa Habitacional dos Bancários), é conselheiro de Itaipu. O diretor da binacional, Jorge Samek, é engenheiro-agrônomo.
Lula Bó
O presidente Lula ironizou no programa “Café com o presidente”,
que “todo mundo agora quer encontrar um culpado” (para o apagão).
É exatamente isso que o Brasil inteiro espera. Sem panos quentes.
CLAUDINÊ SILVIO DOS SANTOS

É TEMPO DE EVANGELIZAR

ESPAÇO 2009

Sinal do Reino
PE. JOSÉ LUÍS, SCJ

Após a realização da Semana Eucarística Paroquial, muitas pessoas se manifestaram
positivas diante dos ofícios religiosos, bem como contaram as
graças alcançadas frente às necessidades da vida.
É bom recordar que para a
fé católica a Eucaristia é o cume
e a fonte da vida da Igreja, um
sinal da unidade entre as pessoas e o bom Deus e das pessoas entre si. É a Eucaristia que
faz a Igreja. Esta, tomada de
zelo pela Palavra do Senhor,
invoca o dom, abrindo-se, ao
mesmo tempo, para recebê-lo,
com humildade, esperança e fé.
A Igreja tem consciência de
sua fé e professa a presença da
Trindade no mistério Eucarístico, pois eucaristia é ação de graças dirigida ao Pai por todas as
suas maravilhas, pelas realizações acontecidas desde o início
da criação, seja ela da maneira
que foi. É o reconhecimento da
primazia do amor divino e da livre iniciativa em favorecer à humanidade, tomada pela força
do pecado, a possibilidade da
redenção em Jesus Cristo. A
Santa Missa deve favorecer a
todos os que dela tomam parte
a possibilidade de um estilo de

vida de intimidade divina e práxis eucarística, favorecer a comunhão e a partilha para que todos
possam tomar parte no banquete da vida.
Ao mesmo tempo, a Eucaristia é dom do Filho. Por amor Jesus assumiu o sacrifício da cruz
como gesto oblativo ao Pai em
favor da humanidade. É o banquete da sua entrega, da sua generosa doação para que todos
vivam e vida abundante. O sacrifício de Jesus acontecido na cruz
uma vez por todas é atualizado
no altar por obra do Espírito Santo. A igreja crê e professa a sua fé
na presença real de Jesus nas
espécies do pão e do vinho. O
tomar parte no mistério do Pão
deve favorecer à comunidade
uma vida pascal, pois quem dele
participa experimenta o sabor da
glória de Deus e da vida humana.
A bondade de Deus e a vida efêmera e pecadora da humanidade se encontram no mistério Eucarístico. Mais uma vez Deus oferece à humanidade a possibilidade de eternizar.
Assim, pela invocação do Espírito Santo a Igreja reafirma-se
como Igreja do Pão, partido e
repartido para a vida do mundo.
É o Espírito que atualiza no nosso tempo a presença e a obra salvífica acontecida no altar da cruz.

Foto Histórica
A Igreja suplica ao Pai o dom do
Espírito e roga que Ele torne presente sob os sinais o Cristo morto e ressuscitado. Quer dizer, o
mesmo Jesus, nascido de Maria
por obra do Espírito, que passou
fazendo o bem, sofreu a paixão e
morte na cruz, mas que está vivo
porque ressuscitou, está de fato,
por obra do Espírito, presente na
sua Igreja e se oferece nas formas
sacramentais. Para a comunidade orante, o Espírito não só dá
Jesus, como favorece à comunidade para que viva em comum
união com o seu Senhor.
Para a vida da Igreja, a Eucaristia é sustento e remédio, é o
próprio Jesus que se entrega junto com o Pai e o Espírito para a
santificação dos seus. Surge a
nova e eterna aliança firmada no
sangue redentor. Quem toma
parte nesse mistério pode rezar
como São Paulo: “É Cristo que
vive em mim”.
Dessa forma, a Eucaristia nos
remete à grande festa que será
celebrada: Jesus Cristo, Rei do
Universo. A Igreja peregrina celebra o mandato de Jesus e o tem
como Rei e Centro dos corações.
Jesus revelou à sua Igreja o mistério de amor, um Deus que ama
e porque ama perdoa e oferece
possibilidades. O presente de
amor é a redenção. Porém, en-

quanto peregrina nos caminhos da história, a Igreja é chamada a tomar parte no mistério do Pão e ao mesmo tempo
se comprometer com a eucaristia dos irmãos e irmãs par que
nada se perca daquilo que foi
dado pelo Pai. O maior compromisso é o pacto com a verdade,
pois Ele é a verdade, o caminho
e a vida.
O reinado de Jesus é mostrado à humanidade no sinal da
cruz, sinal da paixão de um Deus
que não poupa e nem se poupa
para que a vida seja a referência
de amor. O Reino do Coração de
Jesus está presente na sociedade desde o seu nascimento e,
ainda hoje, como semente germina no coração de tantos quantos procuram colocar em prática o seu ensinamento.
A semente do Verbo no coração humano plenifica a presença do Reino e o satisfaz, colocando os sinais sacramentais
como oblação em favor da vida,
bem como a luta em favor do
advento da vida que se almeja.
Jesus, ainda hoje, quer ser Rei
na vida de tantos que, perdidos
nas estradas da vida, buscam
sentido para viver.
A Eucaristia é o sacramento do Reino nos corações e na
sociedade.

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES

Coordenadora da Vigilância Sanitária fala
sobre CCZ na Câmara
A coordenadora da Vigilância
Sanitária em Formiga, Fernanda
Pinheiro Lima, esteve presente
na reunião da Câmara Municipal
na segunda-feira (16). Ela falou
sobre o Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ), que está sendo
construído na fazenda “Vista Alegre”, da Prefeitura
Fernanda Pinheiro explicou
que a Vigilância Sanitária é um
órgão e que o Serviço de Controle de Zoonoses é outro órgão, que
fazem parte da Vigilância e Saúde. “Na verdade, não se trata de
um canil municipal como muitos pensam, e sim um Centro de
Controle de Zoonoses. Temos
uma estrutura física independente e uma estrutura jurídica
legalmente habilitada”, contou.
Os funcionários da CLL Enge-

Arantes

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Fernanda
Lima, foi à Câmara pedir o apoio dos vereadores
para a regulamentação do CCZ

nharia, empresa vencedora do
processo licitatório, já estão trabalhando na construção do CCZ.
O espaço conta com 285 metros
quadrados. O valor da obra é de
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R$ 189.501,91 e a previsão para
o término é de 120 dias.
A coordenadora falou sobre
vários aspectos que trarão benefícios para o município com a

construção do CCZ. “É importante se ter uma lei para regulamentação, não adianta somente o CCZ ficar pronto. Outro ponto positivo será a vacina, que será disponibilizada o
ano todo, pois, hoje, é disponibilizada somente uma vez ao
ano”.
Fernanda Pinheiro ressaltou
também pontos importantes,
como a implantação de uma convivência saudável entre o cão e o
homem, o cuidado com as transmissões de doenças por cachorros, o recurso do Ministério Público para castrar cães de pessoas de baixa renda e a questão do
recolhimento de animais que,
infelizmente, não resolve totalmente o problema de animais
soltos nas ruas.

Um fato em foto: A construção
do Clube Centenário na Praça
Ferreira Pires
Equipe de pedreiros, comandado pelo músico e construtor
Josevir Ribeiro (Virico), tendo
como mestre de obras o outro
músico Germí de Souza.
Construção do Clube Cente-

nário, na fundação da 1ª Lage,
em 1956, já como prefeito Dr. Ari
Aluízio Soares.
Neste ano de 1956, a Orquestra Irmãos Azevedo foi transformada em Conjunto Centenário.

Fotos: Aquivo Pessoal

Em cima do escoramento: Dr. Afonso Braga
(terno branco), engenheiro Delor Camargo (terno
escuro), de chapéu, o construtor Josevir Ribeiro
(clarinetista da banda São Vicente Férrer)
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Life Folia
Uma das festas mais esperadas do ano, a Life Folia, será realizada no dia 12 de dezembro. É
a oportunidade de se ver os jovens mais descolados da região,
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realmente a festa é tudo de bom.
A atração principal será a excelente banda da cidade de Divinópolis “Boralá”. Os ingressos já
estão a venda e são números limitados. Imperdível.

Vereadores

Landico

É impressionante o número
de pessoas que se dizem arrependidas em terem confiado seus votos a alguns ocupantes de nossa
Câmara Municipal. Eles (os vereadores) deveriam repensar suas
atitudes, pois a maioria dos habitantes de Formiga não estão satisfeitos com suas “picuinhas” na
Casa que representa a vontade do
povo. Os salários ali pagos são
muito bons e não condizem ao
trabalho até hoje apresentando e
que não está satisfazendo aos anseios da população. Queremos
muito mais do que isso.

Um abraço especial ao maior comunicador da região, não
dá mais para iniciar o dia sem
ouvir nosso querido Landico.
Seu programa é o mais descontraído e alegre da rádio formiguense. Landico é único, uma
lenda viva do nosso meio de comunicação.

Reforma das praças
Esta notícia da vinda de uma
verba federal para reforma de
nossas praças é super bem aceita. Nossas praças estão feias,
mal iluminadas e algumas estão
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até servindo de ponto de tráfico
de drogas. Que as reformas sejam feitas o mais rápido possível. O aspecto de uma cidade
civilizada e progressista começa
pelas suas praças e ruas asfaltadas e bem sinalizadas. É a voz do
povo. A primeira impressão é a
que fica.

Minuto de sabedoria
“Há coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a
palavra pronunciada e a oportunidade perdida.”
Um cheirinho pra vocês...
Itamar da Silva

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

A alegria do papai Denis com seu robusto e lindo filho, Lucas

São bonitos e jovens finíssimos, Henrique e Elida

Nos principais point’s de nossa cidade, só casais bonitos, Miriam e Samy

Marcel e Fernanda, são extremamente simpáticos e muito bonitos

Outro casal que encanta, Joelma e Leonardo

Só pessoas elegantes e bonitas na coluna, Roberta e Glauco
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RAPIDINHAS DO COELHO
Fonte: claudiohumberto.com.br

Pararaios
Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) se
articulam contra possível retaliação contra o coordenador Osmar Pinto
Jr., que descartou raios como causa do “microincidente à la Tarso”.

Nova Imprensa
Combate à fome
A Universidade Federal de Viçosa, que tem tradição em pesquisas agropecuárias, foi à primeira da America Latina a firmar um acordo com a
FAO – diante do presidente Lula – para atuar no combate à fome.
Perto
A francesa Vivendi está cada vez mais perto de um acordo de compra
da empresa de telefonia brasileira GVT, por mais de € 2,8 bilhões. A Vivendi disputa a compra da GVT com a espanhola Telefónica.

CAMPANHA

“Você Pergunta, a Prefeitura responde” é a
nova campanha da Prefeitura
.wordpress.com, onde o internauta pode deixar sua pergunta. Também serão espalhadas
urnas em locais estratégicos
do município, com um questionário a ser preenchido.
De acordo com o secretário
de Comunicação, Túlio Fonseca, o objetivo da Prefeitura é
discutir os assuntos de interesse da população. “Ouvir as

perguntas, os questionamentos e a voz da comunidade,
com certeza, fará com que as
ações da Prefeitura estejam
mais próximas do cidadão e
que sejam melhor compreendidas por ele. Há falhas, há
acertos, precisamos agora é
estreitar o relacionamento”,
disse.
Para o diretor geral da

campanha, Tales Tagliaferri,
este trabalho cria canais de comunicação, além dos já existentes, para aproximar a população da Prefeitura, buscando
esclarecer várias dúvidas sobre a atual administração. “Esperamos a participação de
todos para que o resultado
seja positivo”, comenta o diretor.

PREFEITURA RESPONDE

Administração esclarece sobre
prazo do concurso público
Foi criado um blog, onde o internauta pode deixar sua pergunta

A administração municipal
lançou na sexta-feira passada
(13) a campanha “Você pergunta, a Prefeitura responde”,
para esclarecer as dúvidas da
população referentes à saúde,
educação, obras, meio ambi-

ente, gestão, entre outros assuntos.
Uma equipe da Secretaria
de Comunicação está entrevistando os moradores, indo a
bairros e em locais de aglomeração de pessoas para buscar

os questionamentos, os quais
serão respondidos em todos os
veículos de comunicação,
como jornais impressos, rádios, TV, sites e revista.
Além disso, foi criado o
blog http://prefeituraresponde

Esta semana, duas internautas perguntaram sobre o
prazo para o concurso público
da Prefeitura de Formiga, que
já foi adiado várias vezes desde o ano passado. A Secretaria
de Comunicação respondeu o
seguinte, por meio do blog: “O
prazo dado pelo Ministério
Público para que o Concurso
esteja concluído é março de

2010. Entende-se por conclusão do concurso a etapa de homologação, quando será conhecida a lista de aprovados.
O próximo passo então é chamar os aprovados de acordo
com a necessidade do município. O edital deste concurso
terá validade de dois anos, podendo ser prorrogadas por
mais dois.

A situação do concurso
hoje: o Projeto de Lei Complementar 06/09 foi encaminhado em setembro de 2009 à
Câmara Municipal e já está
sendo avaliado. Após a aprovação pela Câmara e sanção
da Lei pelo Prefeito, aí sim a
Prefeitura poderá publicar o
edital do concurso, que será
feito imediatamente”.

OBRAS

Finalizados os reparos na
avenida Arnaldo Barbosa

RECONHECIMENTO

Professor Carlos Gomide é
homenageado na Câmara
Uma das figuras mais ilustres
da área da educação em Formiga recebeu uma homenagem na
Câmara Municipal nesta segunda-feira (16), por iniciativa do
vereador Eugênio Vilela/PV. O
professor Carlos Gomide Leite
dedicou boa parte de seus 87
anos de idade lecionando em escolas de Formiga e no Unifor-MG.
Durante a homenagem na
Câmara, o presidente do Legislativo, Reginaldo Henrique dos
Santos (Dr. Reginaldo/PCdoB),
enfatizou que o Professor Carlos,
como é chamado, tem um extenso trabalho pedagógico na educação em Formiga e que a Câmara
tinha o prazer em homenageá-lo.
O vereador José Geraldo da
Cunha (Cabo Cunha/PMN) leu
um texto escrito pela professora
Aparecida Guerra, enaltecendo o
trabalho educacional do Professor Carlos. Eugênio Vilela ressal-

Arantes

O professor Carlos Gomide Leite recebeu do
vereador Eugênio Vilela uma placa de condecoração

tou que a homenagem seria estendida a todos os professores, na
pessoa de Carlos Gomide Leite, e
agradeceu à ex-vereadora Hortência Nunes, que foi a mentora
intelectual da homenagem.
Em seu discurso de agradecimento, Professor Carlos disse
que era uma honra ser homena-

geado pela Câmara e que isso
mostra como é cordial o relacionamento dos vereadores para
com ele. “Expresso mais uma
vez minha gratidão. Esta homenagem foi a maior da minha
vida. Estou sumamente grato e
sentindo algo inexplicável”, disse emocionado.

Os reparos para tampar o buraco que se abriu na avenida Prefeito Arnaldo Barbosa, na saída
da cidade pelo bairro Engenho de
Serra, terminaram no sábado
passado (14). Segundo informou
o secretário adjunto de Obras, Riderson Borges, no local, foi feita
uma calha dissipadora e o bueiro foi elevado para a frente da
pista de rolamento. A previsão de
gastos é em torno de R$ 50 mil.
Há cerca de um mês, uma
cabeça de bueiro cedeu no local e causou um buraco na lateral direita da pista de quem
segue rumo à BR-354, depois
da ponte.
A empresa que fez o novo
acesso à cidade foi a Fidens, com
recursos do governo federal, da
ordem de R$9 milhões. O secretário adjunto de Obras, Riderson
Borges, informou no mês passado que, na época, a empresa não
fez a chamada “asa de ponta”,

Glaudson Rodrigues

O local foi prejudicado em função das chuvas, o
que deve ser evitado com a instalação da calha

por isso o local foi danificado.
Questionado se a Fidens não deveria ser acionada para fazer os
reparos, o secretário disse que,
como era uma obra de baixo va-

lor, a administração faria para
não comprometer ainda mais o
local, mas que o prefeito Aluísio
Veloso/PT depois apresentaria os
custos ao governo federal.
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CULTURA

Semana do Músico começa no próximo domingo

Homenagem póstuma a
Antônio
Olympio
Carlos Basílio
Nogueira
será
o
homenageado do ano

A Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Escola
Municipal de Música Eunézimo
Lima (Emmel) prepara a programação da “Semana do Músico”,
que este ano será comemorada de
22 a 27 de novembro.
Os eventos terão início no domingo (22), a partir de 14h, no
Ginásio Vicentão, com o Encontro
de Baterias. De 23 a 27, diversas
apresentações serão realizadas no
auditório Odette Khouri, a partir de
19h30. Haverá encontro de flautistas, canto coral, apresentações de
violinos, teclado, piano, violão e
outros instrumentos musicais.
Para o maestro Gibran Zorkot,

diretor da Emmel, o início das comemorações será no dia 22, em
homenagem à Santa Cecília, padroeira dos músicos. Ele disse ainda
que, na programação, haverá espaço para os alunos iniciantes da
Emmel. “É muito importante eles
se apresentarem para começarem a ganhar performance de
palco. Por eles estarem entre amigos, familiares e professores, se
sentem mais acolhidos”, afirma.
Dentre as comemorações, será
feita uma homenagem póstuma a
Carlos Basílio, com a canção “Música é tudo para mim, é minha vocação”, e a homenageado do ano
será a Antônio Olympio Nogueira.

Programação
Dia 22
Local: Ginásio Vicentão - 14h
Abertura: Hino Nacional Brasileiro/Hino à Formiga/Banda Lira São
José
Banda Expresso Brasil / Cavaco e Samba / Banda de Latas da E. M.
B.Benedita G. Leite / Asas do Tempo

Dia 25
Local: Teatro Odete Khoury- 19h
Abertura: Hino Nacional Brasileiro/ Banda de Latas da E.M. Benedita G. Leite

Dia 23
Local: Teatro Odete Khoury -19h30
Apresentação: Teclados/ Pianos

Dia 26
Local: Teatro Odete Khoury- 19h30
Apresentação de Corais: Coral Cristo Rei/ Coral Irmã Terezinha/
Coral I.B.V.B/ Coral Filhos de Deus/ Coral da E.M. Franklin de Carvalho/ Coral da Emmel

Dia 24
Local: Teatro Odete Khoury- 19h30
Apresentação: Violões/ Quinteto de violões/ Baixos e cavaquinhos

Dia 27
Local: Teatro Odete Khoury- Horário:19:30h
Apresentação de Violinos/Encerramento

20 de novembro - Dia Nacional da
Consciência Negra
Nesta sexta-feira, dia 20,
é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. A
data foi escolhida como homenagem a Zumbi, líder
máximo do Quilombo de Palmares e símbolo da resistência negra, assassinado em 20
de novembro de 1695.
A data é comemorada de
várias formas, por todos os
cantos do país. Em Formiga, o
Conselho Municipal da Identi-

dade Negra (Comin) concentrou suas ações em palestras
escolares, abordando sobre o
preconceito e o racismo nas
escolas, as leis 7.716 e 9.459,
que falam de crimes de injúrias. Uma das palestras estava
marcada para ocorrer na Escola Estadual Jalcira Santos Valadão (Escola Normal) nesta
quinta-feira (19).
Outra palestra está agendada no dia 27, na escola

Municipal Angelita Gomes,
no bairro Cidade Nova, com
apresentação do grupo Impacto da Dança, do Cemute,
e grupo de capoeira. No dia
25, haverá um debate sobre
a consciência negra na biblioteca Osvaldo Tavares, no
bairro Ouro Negro, a partir
das 8h.
No dia 26, o presidente do
Coimin, José Antônio, participará do encerramento de

DIVERSÃO

Vem aí a Life Folia
No dia 12 de dezembro,
Formiga terá mais um mega
evento: a Life Folia. A animação ficará por conta da banda
Borá Lá, de Divinópolis, que
promete muito agito e muitas
horas de axé.
O primeiro lote de ingressos já está esgotado, tanto
para o camarote quanto a pista. O segundo lote já está à

venda na Tabacaria do Mauro.
O preço é de R$15 a pista e
R$45 o camarote.
O terceiro lote terá preços
de R$20 (pista) e R$55 (camarote). Haverá ainda o quarto
lote de R$65 para camarotes.
Lembrando que o camarote é
open bar e, na compra do ingresso, a pessoa ganha um abadá.

Segundo o organizador da
festa, Gustavo Frade, a expectativa é de casa cheia. São esperadas cerca de 1.300 pessoas,
lotação máxima para este mega
evento na Life Clube.
O telefone de contato da Tabacaria do Mauro é o (37)
3321-2766. Mais informações
também pelo (37) 3322-1508 e
(37) 8406-5303.

um seminário promovido sobre o Mês da Consciência
Negra, em Belo Horizonte.
Nos dias 3 e 4 de dezembro,
ele também representará
Formiga e região no VIII Encontro Nacional do Fórum
Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial
(Fipir). O presidente do Comin de Formiga coordena o
Fipir na região Centro-Oeste,
que abrange 65 cidades.
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Todos no cinema
DIVULGAÇÃO

Cerca de 300 mil brasileiros já
têm programa para a noite de hoje:
ir ao cinema, assistir o dilema de
Edward, que morre de amores por
Bella, mas que precisa se afastar
dela por causa de seu instinto de
vampiro. Aí que aparece Jacob, o lobisomem, e eis que se forma o triângulo amoroso mais comentado
da indústria cinematográfica dos
últimos anos. “Lua Nova”, segunda fase do mote criado por Stepehenie Meyer, finalmente, chegas às telonas. A febre é tanta que, no Bra-

sil – país que não tem tanta atenção voltada para o cinema se comparado ao mercado norte-americano, por exemplo – as entradas em
diversas das principais salas do país
já estão esgotadas desde o final de
outubro. A primeira parte da saga,
“Crespúsculo”, arrecadou dez vezes mais que seu custo de produção no cinema. Já o livro foi adquirido por nada menos que 70 milhões de pessoas. “Lua Nova” está
pronta para bater todos os recordes.

PRESENTE DE NATAL POP
Nos próximos dias, a Looping Promoções iniciará através de seu
site oficial (www.looping.com.br) um concurso de bandas, do qual três
serão selecionadas para participar do Natal Pop, evento que acontecerá entre os dias 24 e 26 de dezembro no Espaço Multishow, em Formiga. Shows com a banda Biquíni Cavadão e Wilson Sideral já estão
confirmados.

O REI NA MTV
A MTV Networks adquiriu os direitos de transmissão de “This Is
It”, filme sobre os últimos dias de Michael Jackson, para a TV. Todas
as emissoras ligadas à companhia, incluindo os canais VH1, Palladia
e BET, poderão exibir o filme a partir de 2011. O contrato de exclusividade é válido por seis anos.

SAMBA DO PADRE
O formiguense Fábio de Melo, que passou pela cidade há um mês,
fez show sábado passado na quadra da Beija-Flor, em Nilópolis, Rio.
Na ocasião, Padre Fábio confessou que adora o Carnaval e já encaminhou uma parceria com Neguinho da Beija-Flor. A dupla deverá gravar uma nova versão de “Nessas Asas”, música de autoria do padre,
em homenagem à agremiação carioca.

TERMINA
Aconteceu no início desta semana a gravação do último episódio de
“Toma Lá, Dá Cá”. O seriado capitaneado por Miguel Falabella, que durou
quase 90 episódios durante três temporadas, será substituído pelos
especiais de fim de ano na Globo, mas vai migrar para as telonas. Já está
aprovado um projeto de “Toma Lá, Dá Cá” para o cinema.

CONTINUA
Neste domingo próximo, 22/11, o SBT exibe a segunda temporada de “Californication”, logo após o Programa Silvio Santos, por volta
das 00h15. A série, que foi uma grata surpresa na grade do dono do
Baú e deixou o SBT por diversas vezes em 1º e 2º lugar no Ibope, é
protagonizada pelo ator David Duchovny (ex-Arquivo X), que interpreta
Hank Moody, um escritor. Nesta nova e inédita fase, depois de reconquistar o amor da esposa, Hank quer mudar de vida e largar todos os
seus vícios. Mas além do passado que não para de bater em sua porta, as tentações do presente ainda o cercam. No elenco ainda estão
atores como Natascha Mcelhone, Pamela Adlon, Madeleine Martin,
Madeline Zima e Evan Handler.
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CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR

Ponte Vila e Beira Rio farão a
final do Amador
Neste domingo (15), foram disputadas as semifinais
do Campeonato de Futebol
Amador. Frangão e Ponte Vila
se enfrentaram às 14h, no estádio João Francisco de Paula
(Campo do Vila). Ponte Vila
goleou por 5 a 1, gols marcados por Stênio Junior (2), Jader Luis (2) e Ronaldo Ramos.
O outro jogo das semifi-

nais foi entre Beira Rio e Guarani, às 16h. As duas equipes
ficaram no 0 a0. Entretanto, o
Beira Rio fez a melhor campanha e ficou com a vaga para a
final.
Segundo a organização do
evento, o jogador Jader Vinicius (Ponte Vila), é o artilheiro da competição com 7 gols.
Wagner Jeremias (Guarani), é

Cartão vermelho para a arbitragem
REPRODUÇÃO

o vice-artilheiro, com 5 gols.

1ª partida da final
No próximo domingo (22),
será disputada a final entre
Ponte Vila e Beira Rio, às 16h,
no estádio João Francisco de
Paula (Campo do Vila). A grande decisão será no dia 29,
quando será conhecido o campeão da cidade 2009.

COPA SUL MINEIRA DE JUNIORES

FEC vence por WO na primeira
semifinal e joga neste sábado

A foto acima, de Thierry Henry conduzindo a bola no braço,
durante a prorrogação no jogo da
França contra a Irlanda, mostra
que não só o Brasil se dá ao luxo
de ter arbitragens atrapalhadas e
ridículas. A França está na Copa
do Mundo graças à conivência de
um trio de arbitragem sueco que
não viu a irregularidade cometi-

da pelo atacante francês no lance que resultou no gol de empate dos franceses. A corda, mais
uma vez, arrebentou para o lado
mais fraco e os Le’Blues vão para
sua 13ª Copa.
No Brasileirão 2009, a cada
rodada uma grande polêmica,
sem falar nas decisões duvidosas
e arbitrárias tomadas pela Co-

missão de Arbitragem e pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.
Mas para 2010, a expectativa
é de novos caminhos. Os próprios árbitros se movimentam nos
bastidores e articulam a mudança na Comissão de Arbitragem.
Sérgio Corrêa, o atual chefe que
nunca apitou nem uma ‘pelada’,
tem sido alvo de críticas inclusive internas. Árbitros mais experientes não concordam com suas
escalas. Falta transparência na
hora de tomar decisões relacionadas à punições dos juízes.
Quem deve pintar em 2010
como novo chefe da Comissão é
o ex-árbitro Antônio Pereira da
Silva. Ricardo Teixeira, presidente
da CBF, também perdeu a paciência com Sérgio Corrêa e vê com
bons olhos a indicação de Tonhão, que passou os últimos
meses fazendo um curso para
árbitros na Europa.

VELHO PARCEIRO NOVO?

O Formiga fará o segundo jogo das semifinais neste sábado, em Pouso
Alegre

O Formiga Esporte Clube
(FEC) estava confiante para o
jogo de sábado (14), pelas semifinais da Copa Sul Mineira de
Futebol Juniores. Entretanto, o
Guarani Futebol Clube, de Pouso Alegre, não compareceu para
o jogo no estádio Juca Pedro,
ocasionando o WO.
Pelo regulamento da competição, o prazo de tolerância é de
30 minutos. O jogo estava marcado para 16h45, assim, o árbitro da partida, Tiago Sigiani,
aguardou até as 17h15, como o
Guarani não apareceu neste intervalo de tempo, às 17h17 o juiz
chamou o capitão do FEC e declarou o WO pelo não comparecimento da equipe de Pouso Ale-

gre, “alegando a quebra do ônibus
na cidade vizinha”, como ressaltou o árbitro.
O caso será julgado pela Junta
da Justiça Desportiva (JJD) e depende da análise de vários fatores,
como a documentação do ônibus
quebrado e de boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária. Com o
WO, o FEC tem saldo de 1 gol.
Como não houve o jogo, a comissão técnica aproveitou para
fazer um treinamento seguido de
coletivo. O dinheiro dos ingressos
foi devolvido aos torcedores, mesmo assim, alguns ainda ficaram
para assistir ao coletivo.
No próximo sábado (21), o
Formiga fará o jogo de volta contra o Guarani, às 15h30, no está-

dio Gino Rossi (Mandu), em
Pouso Alegre.
Pela outra semifinal, o Comercial Esporte Clube venceu o
Clube Recreativo Campomeiense por 3 a 1, em Campo do Meio.
O jogo de volta será em Campo
Belo, também no sábado, no
mesmo horário do jogo entre o
FEC e o Guarani.
A Liga Sul Mineira considerou o WO justificado, pois a equipe compareceu no local para a
realização da partida. O comparecimento foi após o tempo estabelecido na Nota Oficial 038 –
09/11/09 e Artigo 14º do Regulamento. Diante do exposto a
equipe não será eliminada da
competição.

ESPORTE

1ª Corrida de Rua Primavera/
Verão será dia 29
A Academia Fisio Estetic, em
parceria com o Departamento
Municipal de Esportes, está promovendo a 1ª Corrida de Rua
Primavrea/Verão. O evento será
realizado a partir das 9h, no dia
29 de novembro, saindo do Terminal Rodoviário.
Os corredores passarão pela

avenida Augusto Sousa Júnior,
seguindo pela avenida Juca Almeida, avenida Geraldo Almeida
até o trevo de interseção do
Country Clube e Albertos, voltando pelo mesmo caminho.
Além da corrida, haverá também um grupo de caminhada.
Serão premiados os primei-

ros, segundos e terceiros colocados das categorias elite e
amador. As inscrições podem
ser feitas na Academia Fisio
Estetic, à rua Barão de Piumhi,
510. Os cem primeiros inscritos ganharão camisetas e brindes. Mais informações pelo telefone 3322-2626.

Após dois tropeços seguidos
no Brasileirão, Alexandre Kalil
resolveu aparecer com uma novidade fora das quatro linhas
para amenizar as recentes decepções da torcida atleticana.
Convocou a imprensa no início
da semana, na Cidade do Galo
e alardeou que está acertando
para o Galo o “maior patrocínio
da história do futebol mineiro”.

Estima-se que serão investidos
R$ 15 milhões anuais por parte parceira. O Cruzeiro, por
exemplo, recebeu do Banco
Bonsucesso durante seis meses
de 2009 a quantia de R$ 8 milhões. A princípio, o atleticano
ficou feliz com a notícia. Mas,
segundo reportagem do jornal
Hoje em Dia, em sua edição de
ontem, o tal patrocínio come-

morado por Kalil será do Banco BMG, que tem como mandatário Ricardo Guimarães, expresidente durante uma fase
conturbada do Atlético e acusado de colocar dinheiro próprio,
a juros altos, dentro do clube,
do qual é credor. Kalil levará a
proposta para o Conselho Deliberativo na próxima terça-feira,
24 de novembro.

zes que só decidirá seu futuro
ao final do Brasileirão. Ele tem
o apoio de grande parte da torcida, dos jogadores e da diretoria. O treinador também é o
sonho de times como Santos e
Atlético/PR, além de clubes do
mundo árabe e futebol japonês.
Pro Japão, a princípio, Adilson
reluta voltar. Ele prefere ficar
no Brasil pra continuar “próximo” da família, que reside em
Curitiba. A movimentação de
bastidores caminha para que

ele diga “sim” para a renovação
com o Cruzeiro. O impasse,
parece, é a duração do contrato. A diretoria propõe 2 ou 3
anos. Adilson quer renovar por
apenas uma temporada, já que
essa é sua filosofia de trabalho,
tanto que o Cruzeiro é o clube
que ele dirigiu por mais tempo
até agora em sua carreira. A
equipe depende apenas de suas
forças para chegar à Libertadores 2010 e isso pode pesar na
decisão do técnico.

VAI OU FICA?
Adilson Batista está muito
cotado no Grêmio, a ponto dos
dirigentes gaúchos falarem que
não existe no Olímpico um
“plano B”. De acordo com a
imprensa de Porto Alegre, a diretoria oferece um salário entre R$ 250 mil e R$ 300 mil
para o treinador. No entanto,
nomes como o de Dorival Júnior e Silas também estão cotados
no Tricolor gaúcho. Alvo de críticas por parte da torcida celeste, Adilson já avisou diversas ve-

MURICY NA BERLINDA
Cresce o burburinho de que
Muricy possa trocar de Palestra,
caso Adilson deixe mesmo o Cruzeiro. O ex-treinador do São Paulo não conseguiu manter a boa

campanha do Palmeiras rumo ao
título. Ele tem rejeição de parte da
diretoria alviverde. O vice de futebol, Gilberto Cippulo, que mandou embora os brigões Obina e

Maurício após a partida contra o
Grêmio, é o seu maior opositor.
Ele já queria dispensar Muricy
após o empate contra o Sport, mas
a situação foi contornada.

TABELA DIVULGADA
A Federação Mineira de Futebol
divulgou nesta semana a tabela do
Módulo I do Campeonato Mineiro
de 2010. A abertura acontecerá no
dia 24 de janeiro com um clássico:

América x Atlético. O Cruzeiro estreia contra o Uberlândia. O recémpromovido América de Teófilo Otoni, que ficou com a vaga do Rio
Branco, enfrenta o Villa Nova, em

Nova Lima. Os outros jogos são
Ituiutaba x Uberaba, Tupi x Ipatinga e Caldense x Democrata. O clássico Cruzeiro x Atlético está marcado para o dia 21 de fevereiro.

