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Opinião 5
DO LEITOR
Fiat em Pernambuco I
É chocante saber que o
presidente Lula manipulou a
legislação federal que trata de
incentivos fiscais para o Nordeste para levar para o Estado
natal dele, o Pernambuco, empregos que seriam gerados
aqui em Minas, com uma nova unidade da Fiat. Toda a negociação para favorecer a Fiat
e aos pernambucanos foi feita na calada da noite, nos porões do Palácio do Planalto.
Os mineiros que votaram
em Dilma devem estar se sentindo, no mínimo, traídos pelo presidente e pela candidata dele. E a bancada do PT da
Assembleia foi conivente
com este ato? O que eles, que
representam o Governo federal em Minas, vão fazer em defesa do nosso Estado? E a prefeitura do PT de Betim, também vai ser conivente?
Reinaldo Oliveira, professor,
BH, por e-mail

FiatemPernambucoII
Estranho o presidente do
Indi, Adriano Magalhães, afirmar que foi surpreendido
com a notícia do investimento de R$ 3 bilhões da Fiat em
Pernambuco. O que ele está
fazendo no cargo? Deve estar
negociando mais um projeto
faraônico do Eike Batista em
mineração para levar nossas
montanhas para o Rio de Janeiro e Espírito Santo via mineroduto. E nada é processado em Minas. O que é melhor,
um investimento de R$ 10 bilhões em mineração ou R$ 3
bilhões em uma nova montadora de veículos?
José Roberto Oliveira,
Conceição do Mato Dentro,
por e-mail

Cristiano Machado
Hoje, ao passar na avenida Cristiano Machado em

frente à estação do metrô Primeiro de Maio, vi que a cerquinha colocada já foi arrancada em parte por alguém
que parece não ter se conformado com aquela situação
mal arrumada, contra os pedestres, que só acarretará benefício para a empreiteira. Situação que vai se tornar crônica, com o empresário ficando
cada vez mais milionário, fazendo a cerquinha e alguém
derrubando, e o empresário
refazendo e alguém arrancando. Parece até conveniente para alguém que a faixa de pedestre seja daquela maneira
mal feita, sem respeito algum
às pessoas que precisam atravessar ruas e avenidas, e é o
meu dinheiro que vai para o
esgoto, um absurdo.
Ronaldo Gomes Barbosa,
BH, por e-mail

quim esbraveja histericamente. Sintomático não é? Dilma
que se cuide.
Jeferson Malaguti Soares,
por e-mail

Censura
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A Força Aérea dos EUA
bloqueou os sites de jornais
para seu público interno. Isto
não configura censura à Imprensa? Cerceamento da liberdade de pessoas em busca
de notícias? Claro! Então por
que nossa mídia não denuncia? Porque o ato vem dos
EUA? Mas, quando vem do
Irã, Cuba, Rússia ou Coreia do
Norte toda a Imprensa tupini-

Prezados (as) jornalistas,
Parabéns pela edição de
hoje. É incrível como as pessoas ainda caem no golpe de
gente como o Thales Maioline. Quem procura acha, enquanto o mercado paga ganhos em torno de 0,70%, as
pessoas que investiram sonhavam com 5% de lucro, pode? A fotografia do policial
com expressão de força em-

Bairro Ouro Preto
Aqui no Bairro Ouro Preto, onde moro, a minha rua já
foi um encanto! Mas hoje, é lixo pra todo lado, e mato pra
todo canto. Nos bairros adjacentes, reclamam do mesmo
mal. As ruas estão imundas e
o meio fio, um matagal.
Diga aí sr. prefeito. O que
está acontecendo? Nossas
ruas não são varridas e o mato
está só crescendo. Será falta
de dinheiro ou porque venceu o contrato? Se a coisa aí
não funciona, nós é que pagamos o pato.
José Rocha, por e-mail

BH, 113 anos
MARCO ANTÔNIO SILVA

No último dia 12 de dezembro, Belo Horizonte completou 113 anos. Contudo, o
povoamento da região é bem
mais antigo. Há milhares de
anos o povo de Luzia e os homens de Lagoa Santa viveram
nesta região. Entretanto, vamos falar das origens a partir
dos paulistas que chegaram
por aqui há aproximadamente 300 anos.
No início do século XVIII
bandeirantes chefiados por
João Leite Ortiz se apossaram
desta região que atualmente
abriga a capital do Estado. Ortiz fundou a Fazenda do Cercado e com seus escravos explorou incansavelmente os
córregos do lugar em busca
de ouro. Sem encontrar metais preciosos, os desbravadores buscaram alternativas de
sobrevivência e à custa de
muito trabalho rapidamente
desenvolveram a agricultura
na região.
Mais tarde, a região recebeu um impulso econômico
ao tornar-se ponto de parada
de tropeiros que transitavam
por toda a capitania transportando produtos e fazendo comércio. A prosperidade foi
atraindo novos moradores
dando origem ao povoado conhecido como Curral Del Rei
- ali havia um curral que abrigava o gado destinado ao pagamento de impostos à Coroa
portuguesa.
Quando a República foi
proclamada, os mineiros passaram a discutir a necessidade de uma capital, moderna
como Paris e Washington, para o Estado. Ouro Preto, com
suas apertadas ruas e acentuadas ladeiras era associada ao
Regime Imperial que os republicanos julgavam atrasado.
Depois de longos e acalorados debates o Congresso Mineiro decidiu em 1893 o povoado de Curral Del Rei receberia a nova capital que em 12
de dezembro de 1897 foi inaugurada com o nome de Cidade de Minas.
O engenheiro civil Aarão
Reis elaborou o projeto que

DO INTERNAUTA
purrando os processos do fotógrafo Maurício de Souza é
ótima. Minas continua crescendo e a construção civil é
um dos termômetros deste
crescimento, além, é claro, da
sempre líder Vale. Montanhas saindo e prédios subindo. No caderno Minas, a reportagem sobre o congestionamento está muito boa. A falta de planejamento das capitais do Brasil e, em particular,
de Belo Horizonte, é sem dúvida o fator causador de tamanha demora das pessoas no
transito, ruas e avenidas estreitas, número grande de semáforos e o excesso de cruzamentos. A cidade parece um
labirinto. A foto é muito representativa, basta prestar atenção no detalhe dos rostos dos
motoristas no retrovisor em
meio ao congestionamento.
Lemar Campos, por e-mail

Zebra
O Internacional não tomou os devidos cuidados. Era
só raciocinar um pouco e ver
que, sendo da África e listrado
de preto e branco, só poderia
ser uma zebra. A zebra é africana, mas o mico é bem brasileiro.
Ronaldo Gomes Ferraz, por
e-mail

Ficha Limpa
A iniciativa do Projeto Ficha Limpa deu uma lição para o Brasil e praticamente iniciou uma verdadeira reforma
política, não a que querem a
maioria dos nossos políticos.
Quem renunciou para fugir
de suas responsabilidades, já
foi ou será punido, com perda
de mandato, ou ”seja renunciou, perdeu”. O Ficha Limpa
deveria ser apenas o início de
uma redescoberta do Brasil,
de uma verdadeira revolução.
Walter Gregório de Oliveira,
presidente da Amap

Violência em
Montes
Claros – 1
EDERSON DA CRUZ PEREIRA

previa grandes avenidas, ruas
largas e um parque central para uma população que deveria chegar a 200.000 moradores por volta do ano 2000. Entretanto, a busca de melhores
oportunidades na capital que em 1906 passou a se chamar Belo Horizonte - elevou o
número de moradores para
mais de 2 milhões ainda no século XX.
Atualmente, Belo Horizonte é uma cidade moderna
como previam seus idealizadores. Por um lado, concentra uma variedade de espaços
culturais e de entretenimento, polos de pesquisa, centros
de excelência hospitalar no setor privado, uma rede diversificada de comércio e pelo visto terá a infraestrutura necessária para ser uma das 12 sedes dos jogos da Copa do
Mundo de futebol em 2014.
Entretanto, existem mui-

tos problemas que precisam
ser superados como as desastrosas consequências das chuvas, o combalido serviço público de saúde e a falta de segurança. O mais espantoso é
que sobrevivemos a tudo isto
e ainda conseguimos sair e
voltar para casa todos os dias
apesar do caótico trânsito de
uma cidade sem um transporte coletivo de boa qualidade.
É notável a capacidade
dos belo-horizontinos de enfrentar os problemas que o
curso da história nos reservou. É bem possível que tenhamos herdado a vocação
para o trabalho e a capacidade de superação dos primeiros habitantes dessa terra e a
esperança no futuro dos idealizadores da nova capital.
Professor de História, autor de livros didáticos
e pesquisador do Laboratório de Estudos e
Pesquisa em Ensino de História da Faculdade
de Educação da UFMG

Apresenta-se aqui alguns
dados da pesquisa sobre os
homicídios ocorridos em
Montes Claros, no período de
2005 a 2008. Buscou-se estabelecer uma relação desses
crimes e a violência contra a
mulher no município, tendo
como eixo da análise a concentração espacial dos crimes, as características e particularidades das vítimas.
De acordo com a Polícia
Militar de Minas Gerais
(PMMG) e a Polícia Civil, no
ano de 2005 foram 64 mortes;
em 2006 foram 56 casos; em
2007 ocorreram 77 e em 2008
foram 92 homicídios dolosos.
Portanto, podemos perceber que juntamente com o
crescimento da cidade, houve também um crescimento
na taxa de homicídio. Em
2005 foi de 18,68 crimes por
100 mil habitantes; em 2006
essa taxa diminuiu para
16,05; entretanto, em 2007 subiu para 21,85 e em 2008 chegou a 25,68 homicídios por
100 mil habitantes.
A Lei Federal 8072, de 25
de julho de 1990, considerou
hediondo o crime de homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que praticado por um só agente é considerado qualificado, tornando-o, nestes casos, insuscetível de anistia, fiança e liberdade provisória. Contudo, os
dispositivos legais parecem
não surtir efeito para diminuir a incidência de homicídio, evidenciando que seu enfrentamento envolve outros
aspectos que não o “endurecimento da lei penal”.
A pesquisa demonstrou
que os crimes de homicídios
ocorridos em Montes Claros
apresentam uma alta concentração em locais públicos. Para fins de definição de local
privado, considerou-se os locais de acesso restrito, como
por exemplo, a residência da
vítima. (Segue amanhã)
Capitão da Polícia Militar de Minas Gerais

Unificação de títulos da CBF
A CBF vai restabelecer a verdade homologando a unificação dos títulos nacionais da 1ª divisão do futebol brasileiro. Corrige-se assim um equívoco histórico, pois ficava difícil imaginar o Brasil conquistando três Copas
do Mundo sem ter uma competição nacional dentro
de seu próprio território. Era uma simples questão de
nomenclatura. Nosso Estado passará a contar com
três conquistas, sendo campeão brasileiro desde 1966.
Já a segunda divisão foi mesmo criada em 1971, somando mais quatro conquistas para Minas, com as campanhas memoráveis do Villa Nova em 71; Uberlândia,
em 84; América, em 87; e Atlético Mineiro, em 2006.
João P. Medrado, assinante, BH
Pelo ‘fale conosco’ do portal HD

Entulhos na cidade
Olá! Discordo quando vocês dizem que a culpa dos entulhos jogados é da população. Há uma semana estou
ligando no 156 e na Subprefeitura do M’Boi Mirim para retirarem uma beliche desmontada e uma cômoda
que tivemos que desmontar por estarem úmidas. Está
no meu quintal porque não jogarei na rua para não entupir os bueiros. Também denunciei que no fim da rua
jogaram um sofá todo rasgado. As pessoas com as
quais falei disseram que o Caminhão Cata-Bagulho só
passa no centro e em bairros como o meu passa somente de três em três anos. Conclusão: a gente só se cansa e
de estressa implorando para a prefeitura fazer um serviço que é dela.
Elisabete Cortes do Carmo, São Paulo
Pelo ‘fale conosco’ do portal HD

Um programa diferente!
Eu gostaria que vocês do programa (Hoje em Dia, da
Rede Record) me ajudassem. O meu sonho é presentear a minha filha, de apenas três anos, mas não tenho
condições. Minha filha pede de presente ao Papai
Noel uma casinha de boneca. Gostaria que vocês me
ajudassem.
Ilmara de Azevedo silva
Pelo ‘fale conosco’ do portal HD

ENQUETE
A instalação de câmeras de vídeo resolve
o problema da segurança nas escolas?
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NÃO
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DEU NO TWITTER
Dia chuvoso, um bom livro e um porre d guaraná Jesus
q meu amiguinho @sandroslz do Maranhao me mandou. Is this paradise or what?
Rita Lee, cantora e compositora
Vou pedir votação nominal para o projeto dos bingos.
Este projeto não é bom para o país. Os Democratas estão contra. http://migre.me/2WecG
Paulo Bornhausen Deputado Federal (DEM-SC)
Dep. M.Itagiba, PSDB-RJ (em outras palavras): “Tem
gente defendendo bingo pq acredita msm q será bom p
o turismo. Tem gente levando $”.
Soninha Francine
Os discursos de despedida no Senado promovem um
festival de repetições. Os apartes são sempre semelhantes.O protocolo às vezes é cansativo
Álvaro Dias, senador (PR)
Amo!RT @LeoJaime: Para mineiro Tá quendimais. Pro
paulista faz um puta calor. Pro baiano, um
calôdaporra. Pro carioca Tá quente pra carango
Leda Nagle, apresentadora de TV

HD ON LINE
Notícia mais acessada ontem no portal

Ana Carolina é eliminada
com 50,2% dos votos
COMENTÁRIO

Coluna Eduardo Lima
Caro Eduardo Lima, É sempre um prazer ler suas crônicas! Que bom lembrar os Beatles, “suas canções e poesias”, lendo seu texto. Concordo que não podemos esquecer as “balas descomedidas” que ainda matam por
nenhum motivo. No dia em que lembramos a morte de
John lamentamos também o professor morto por um
aluno, dentro de uma Faculdade, em Belo Horizonte.
Obrigado por lembrar os anônimos dizimados. Eles
também não podem ser esquecidos.
Postado por Julio Arantes, sobre a crônica “Ainda”
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