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Gestão dos aeroportos é
ainda amadora na região
FÃO TAVARES

O Aeroporto Municipal José Figueiredo
continua operando sem
regulamentação principalmente no que se refere ao uso de hangares
e demais áreas, além de
aguardar a liberação da
Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). A
administração, que está
em final de mandato,

garante que agora envia projeto de lei à Câmara de Passos para
acertar a situação. Em
Piumhi, a realidade é
praticamente a mesma.
São Sebastião do Paraíso é a única cidade que
parece estar um pouco
mais organizada na gestão do seu aeroporto
PÁGINA 3A
regional.

Pavimentação
de estrada vai
ser anunciada
AVIÃO POUSA NO AEROPORTO DE PASSOS QUE SEQUER FOI REGULAMENTADO E AINDA AGUARDA LIBERAÇÃO DA ANAC
FÃO TAVARES

Mais uma antiga reivindicação da população regional está prestes a se tornar realidade. A pavimentação da
estrada entre Delfinópolis em São João Ba-

tista do Glória será
anunciada na próxima
segunda-feira, dia 6 de
agosto, em Belo Horizonte, pelo governador
do Estado Antonio
PÁGINA 4A
Anastasia.

Produtores viram alvo de tiros
em plena luz do dia na Penha
Um tiroteio no final
da manhã desta quintafeira assustou os moradores da Rua Imaculada Conceição, a antiga Rua do Valinho, na
Penha, e agitou os mei-

os policiais de Passos.
Ao encontrar um adolescente portando alguns materiais que haviam sido furtados em
sua propriedade, um
grupo de fazendeiros foi

até a casa do suspeito
para recuperar os objetos levados. Mas quando já estavam saindo do
local surgiu um segundo envolvido e atirou
várias vezes contra as

vítimas, acertando o
veículo em que eles estavam. Eles escaparam
e acionaram imediatamente a Polícia Militar.
Os autores não foram
localizados. PÁGINA 7A
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Uma aventura eletrizante

CRIANÇAS CHEGAM PARA AULA EM ESCOLA ESTADUAL

REPRODUÇÃO

Bronze com superação

“Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge” estreia nesta sexta-feira no Cine Roxy de Passos fechando uma trilogia de sucesso. Mas a saga parece ter fôlego para muito mais. PÁGINA 1B

Com o braço esquerdo machucado, a brasileira Mayra Aguiar
conquistou a segunda medalha de bronze no judô nas Olimpíadas de Londres. O país ocupa agora a 18ª posição. PÁGINA 8A
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A modelo Dani Menezes, mineira de Conselheiro Lafaiete, defende o time do Cruzeiro no certame de beleza Musa do BrasileiPÁGINA 2B
rão 2012, que é promovido pela TV Globo e CBF.

Por três dias, a Bahia atraiu a atenção de chocolateiros do mundo todo. Foi a primeira vez que o mais importante evento de
chocolate foi realizado em país produtor de cacau. PÁGINA 1C

Cadastro de alunos
para 2013 começa
na próxima semana
Os pais ou responsáveis devem ficar atentos se quiserem matricular alunos no ano letivo de 2013. O Cadastramento Escolar é o
primeiro e importante
passo que tem início na

próxima semana, dia 7,
e vai até 10 de agosto,
na Casa da Cultura e em
todas as escolas municipais e estaduais. Com
base no levantamento
é que ocorre a previsão
PÁGINA 5A
de vagas.

Representante celeste

Estreia no calendário

