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Passos contraria pesquisa e
fica mais violenta após 2010
HÉLDER ALMEIDA

Passos surpreendeu
até levantamento realizado pela Secretaria de
Direitos Humanos da
Presidência da República (SDH) que compara os dados de mortalidade entre adolescentes por homicídios
nos anos de 2009 e 2010.
A cidade aparece com
tendência de queda,

porém a perspectiva
não se confirmou. Pelo
contrário, a onda de violência começou e continua até os dias de
hoje desafiando as autoridades responsáveis
pela segurança pública.
No Brasil, o comparativo mostra crescimento de 14% de um ano
PÁGINA 5
para outro.

Capotamento
deixa 3 feridos
na MG-050
MORTE

O CORPO DE BOMBEIROS E A POLÍCIA MILITAR FORAM ACIONADOS NO BAIRRO CASARÃO, EM
PASSOS, NA OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO EM UMA CASA. O MORADOR DE 58 ANOS MORREU. PÁGINA 7
REPRODUÇÃO

Um acidente na madrugada desta sexta-feira na rodovia MG-050,
em Capitólio, deixou
três feridos. De acordo
com o condutor do veículo, Venzel Magno da
Silva, de 30 anos, da ci-

dade de Franca (SP),
ele transitava na pista
no sentido Furnas/Capitólio quando ao efetuar curva à direita perdeu o controle direcional e caiu em uma riPÁGINA 7
banceira.

Novos gestores debatem saúde
Prefeitos que assumem os municípios
para a gestão 2013-2016
participaram ou enviaram representantes ao
encontro promovido
ontem pela Superin-

tendência Regional de
Saúde de Passos (SRS).
O debate teve como
tema “Os desafios para
a gestão e consolidação
do Sistema Único de
Saúde” mantendo a

prestação do serviço do
SUS com qualidade. Segundo o vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, Geraldo
Heleno Lopes, o encontro teve o objetivo

de discutir novo tempo
que está se formando
com participação da
sociedade, que vem interferindo e propondo
ações e serviços voltados para a área. PÁGINA 3
FÃO TAVARES

Retorno fica mais difícil

A volta do atacante Diego Tardelli ao Atlético pode ter ficado
ainda mais distante. Ontem, o jogador garantiu que os problemas que emperram o negócio não são os salários. PÁGINA 8
DIVULGAÇÃO

Editorial

A dançarina Fernanda D’Ávila, do
Balé do Domigão
do Faustão, posa
para um editorial
de biquíni e moda
fitness – edição de
verão. PÁGINA 2B

REPRODUÇÃO

VEREADORES E PREFEITOS DURANTE EXECUÇÃO DO HINO NACIONAL; DIPLOMAÇÃO É O ÚLTIMO ATO ANTES DA POSSE

Eleitos recebem diploma da Justiça
Potencial de mercado

Mesmo com previsão menos otimista para este natal, o mercado de smartphones continuará trajetória de forte alta neste final
de ano e principalmente em 2013 em todo o Brasil. PÁGINA 1C

A Justiça Eleitoral
promoveu nesta sextafeira a entrega de diplomas para os candidatos
eleitos em Passos e São
João Batista do Glória.
A diplomação é um

atestado de legalidade
para que os candidatos
possam assumir seus
cargos no próximo dia
1º de janeiro de 2013
para um mandato de
quatro anos nas prefei-

turas e câmaras de vereadores. Diversas autoridades participaram
da solenidade presidida
pelo juiz eleitoral
Juarez Raniero juntamente com o promotor

Éder Capute. Em São
Sebastião do Paraíso, a
diplomação foi realizada na quinta-feira
abrangendo também os
eleitos em São Tomás
PÁGINA 4
de Aquino.

