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Marilu Teixeira - redatora interina

Maquiagem. Péssima repercussão da exigência de curso para renovação de carteiras de

motoristas habilitados antes de 1998 fez o Denatran optar por uma nova interpretação da
Resolução 168 do Contran. O texto exige apenas a comprovação dos conhecimentos em uma
prova, e não a realização de um curso. Entretanto, especialistas entendem que deu na mesma.
Trocaram seis por meia dúzia. Afinal, a maioria dos motoristas é leiga no quesito primeirossocorros, tema central da prova. Melhor para profissionais da saúde.

As águas vão rolar. O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de DST e Aids,

lançou ontem a campanha de combate à aids para o carnaval 2005. O slogan deste ano é "Vistase, use sempre camisinha", que chamará a atenção do público para a importância de que o
preservativo seja peça do vestuário. No carnaval, serão fornecidos 11 milhões de unidades de
preservativos - quantidade superior à entregue nos carnavais de anos anteriores. No mais, deixe
as águas rolarem...
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Ineficiência do piscinão dá
trabalho para bombeiros

Pisando em ovos. É assim que os assessores do prefeito Anderson Adauto estão se sentido

com relação ao fim do apostilamento na Prefeitura. De um lado a necessidade de moralizar o
serviço público; do outro, o grande número de servidores que sonhavam com a garantia de um
salário melhor no fim da carreira. A Prefeitura conta atualmente com 290 apostilados e mais 90
pedidos já protocolados.

Incerto. Enquanto isso, a Câmara Municipal não sabe ainda quantos apostilados tem em seu

quadro de funcionários. Mas segundo o presidente Tony Carlos, levantamento está sendo
providenciado e todos os casos serão revistos. Em recente passado, o então presidente da
Câmara, Luiz Humberto Dutra, suspendeu o apostilamento de todos os funcionários, restabelecido
depois por seu sucessor, Elmar Goulart.

Em vão. Diretores de escolas municipais se reuniram no início da semana com o prefeito
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Anderson Adauto, na tentativa de demovê-lo da decisão de acabar com o apostilamento. Tudo em
vão. Entre 19 e 20 diretores estão na bica para adquirir o direito do benefício. Entretanto, caso
não tenham protocolado o pedido, ficarão a ver navios.

Cabo de guerra. Se por um lado os funcionários da Prefeitura não conseguiram barrar o fim do
apostilamento, os servidores do Codau tiveram mais sorte. Pelo menos por enquanto. O projeto
que prevê o corte de benefícios e vantagens para os funcionários da autarquia foi retirado de
pauta, na reunião ordinária da Câmara e fica sobrestado durante 30 dias. Nesse período, muita
água pode passar por debaixo da ponte. Tanto para o lado do Codau quanto para o lado do
prefeito, que quer igualar os salários aos da Prefeitura.

Barreira. Mãe de aluno de escola estadual, em recuperação de algumas matérias, precisou
recorrer à Superintendência Regional de Ensino para ter acesso aos livros necessários aos estudos
para prova do dia 31 de janeiro. Em período de férias, a escola alegava que os livros não foram
devolvidos pelos alunos e que os demais se encontravam trancados na biblioteca.
Lixo do luxo. Uberaba mais uma vez é citada em matéria na imprensa nacional. Desta vez,

destaque vai para a Universidade de Uberaba, cujo projeto de empresas incubadoras está levando
para o país e exterior experiência de usina de lixo orgânico. Depois de ver o projeto ser levado
para a China, agora a Costa do Sauipe, que abriga um complexo de luxuosos hotéis na Bahia,
implantará a tecnologia desenvolvida pela Universidade.
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Coruja. Como ave, que presta muita atenção, os vereadores novatos entraram mudos e saíram

calados da primeira reunião da Câmara Municipal. Com exceção de Cleber Cabeludo e Valdir Vilela,
que queriam saber mais sobre os projetos em votação, os demais apenas observaram. Com
certeza querem aprender para não cometer gafes. José Ronaldo Maciel Bolão, Heli Grilo Andrade,
Itamar Resende e Marilda Ribeiro foram os mais tagarelas da reunião.

Ad doc. Falando em Marilda, mesmo sendo do PT, a vereadora, eleita pela coligação de Anderson
Adauto, exerceu a função de líder de governo ontem na reunião da Câmara. Há quem diga que a
vereadora está sendo testada na função, já que o único representante do partido do prefeito, Tony
Carlos, está presidente do Legislativo. Ainda resta Cleber Cabeludo, fiel escudeiro de Anderson
Adauto, embora seja do PMDB. Aliás, ele circulou pelo plenário na maior desenvoltura.

Aerolula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estreou ontem o novo avião presidencial, aquele

que custou os "olhos da cara" do contribuinte brasileiro, ou seja, US$ 56,7 milhões. Ele aproveitou
o lançamento da nova versão do Projeto Rondon, na cidade de Tabatinga (AM) para colocar o
Aerolula no ar.

Chocante. Não é nada fácil a vida de uma supermodel. Gisele Bündchen queixou-se no Fashion

Rio de ter pouco tempo para se dedicar à leitura. "Só no avião, quando dá tempo", fez beicinho. O
último livro foi o romance Sorria, você está na Rocinha, em que o autor, Julio Ludemir, conta como
foi a experiência de ter vivido por um ano na maior favela da América Latina, uma das mais
violentas do Rio. "Fiquei chocada!", disse a bela.

Na pele. Enquanto isso, a ONG Projeto Esperança Animal (PEA) prepara para sábado, um
protesto contra o uso de peles de animais durante a SP Fashion Week. Quatro ativistas da PEA,
vestidas com biquínis, serão caracterizadas como alguns animais que geralmente são as "vítimas
da moda": felinos, coelhos, focas e chinchilas. Estas ativistas carregarão cartazes contra o uso de
peles de animais e incentivarão o público a aderir a abaixo-assinado contra a matança de um
milhão de filhotes de focas (com menos de 12 dias de vida), no Canadá, em 2005. Suas peles são
retiradas e usadas pela indústria da moda.
Leão. Cresce cada vez mais o número de manifestações contrárias à Medida Provisória 232, que

corrige a tabela do Imposto de Renda. O Supremo Tribunal Federal já recebeu duas Ações Diretas
de Inconstitucionalidade (ADIs) contestando a medida. Na terça-feira, Associação Comercial de
São Paulo e entidades médicas lançaram a Frente Brasileira contra a MP 232.
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