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anosO Mo
Paracatu cresce mais no Brasil

Internet substitui cartas da Eco92 na Rio+20

Trevo da BR-040 registra primeiro acidente grave

Chances 
do União 
melhoram

Crianças brincam com o mundo, na Cúpula dos Povos, evento paralelo à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável

O União Esporte Clube 
derrotou o Januária e 

assumiu  a terceira 
colocação na Chave Aª

O Uno chocou-se contra um ônibus 
às cinco  da manhã e ficou destruído

Fieis carregam a imagem do padroeiro 
em procissão no dia 13 de junho

Com a freada brusca, a carreta deu 
um nó e dobrou-se sobre si mesma

O Estado de Minas - o 
maior e mais conceituado 
jornal de MG - publicou, 
à página 13 do caderno de 
Economia, dia 8 de junho, 
extensa reportagem assinada 
por Paulo Henrique Lobato, 
onde se afirma com gran-
de destaque que Paracatu é 
o novo eldorado de Minas. 
“Cidade do Noroeste minei-
ro cresce acima da média na-
cional e está atraindo traba-
lhadores de todos os cantos 
do Brasil”, afirma a matéria 
citando balanço de vagas 
formais do Governo Federal 

O Armazém Pop Ciência, 
localizado no Píer Mauá, faz 
uma releitura do símbolo da 
Conferência das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente e 

SANTO PADROEIRO
Uma multidão de fieis, com velas, terços e outros adere-

ços simbólicos em mãos, depois de rezar a trezena por 13 
dias, agradeceu a Deus e a Santo Antônio pelas graças alcan-
çadas, durante o ano, na procissão em louvor ao santo que é 
padroeiro de Paracatu. Página 11

O União Esporte Clube 
se recompôs da derrota em 
Uberlândia e goleou o Janu-
ária  por 3 a 0, na sexta roda-
da da Seletiva do Mineiro de 
Juniores, dia 16 de junho, no 
Estádio Frei Norberto, com 
gols de Iago, Jefte e Dênis. 
Esta foi a quarta partida do 
União, que estreou em 19 de 
maio perdendo de 3 a 2 para 
o Cassimiro de Abreu, fora 
de casa. Depois venceu o Araxá por 2 a 1, em casa;  perdeu para o Uberlândia, por 4 a 0 e; agora, 
se reabilitou  assumindo o terceiro lugar da Chave A. As chances de Paracatu melhoram, já que, 
no próximo dia 23, volta a enfrentar o Januária, no jogo de volta, na casa do adversário que ainda 
não pontuou. Página 16 

Tragédia no Escuro
A paracatuense Tamires Ferreira de Souza, 25, anos per-

deu a vida após acidente, na manhã de 9 de junho,  próximo 
à ponte do Rio Escuro - a 33 quilômetros do centro de Para-
catu. Ela era um dos três ocupantes do Fiat Uno, que bateu 
de frente contra um ônibus. A condutora do Uno, Patrícia 
Luciana Caetano, foi encaminhada ao PS com ferimentos 
leves. O passageiro Élson Cristiano da Silva, do banco da 
frente, deu entrada no HMP com ferimentos graves e, horas 
depois, foi encaminhado a Patos de Minas. Tamires estava 
no banco traseiro, foi arremessada para fora do veículo e 
morreu na hora. Página 15

Uma carreta carregada 
com caixas de aparelho de 
barbear tombou na BR-040, 
próximo ao trevo que dá 
acesso à Kinross – a cerca 
de três quilômetros do cen-
tro de Paracatu. O condutor 
Marcelo Barros afirmou que 
perdeu o controle de direção. 
Ele teve apenas ferimentos 
leves. Chovia na hora do aci-
dente e a pista estava escor-
regadia, o que pode ter sido a 
causa do acidente. Página 15
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de abril, que dá conta de que 
o  percentual de empregos 
criados na cidade supera as 
médias nacional e estadual. 
“No setor da indústria da 
transformação, por exem-
plo, enquanto Paracatu re-
gistrou alta de 10,35%, a mé-
dia do país ficou em 0,37% 
e a de Minas, em 0,45%. A 
construção civil na Cidade 
também obteve excelente 
desempenho (12,43%), se 
confrontada com os índices 
médios do país (1,36%) e do 
estado (1,55%)”. 

Página 3

Desenvolvimento (Eco92), 
quando foi montada a Ár-
vore da Vida, no Aterro do 
Flamengo, zona sul carioca. 
Na estrutura, transformada 

em monumento, as pessoas 
penduravam cartas com su-
gestões para um mundo me-
lhor. Na nova versão da Ár-
vore da Vida, as mensagens 

levadas pelos participantes 
da Rio+20 serão encaminha-
das aos dirigentes de diversos 
países e difundidas pela inter-
net. Página 4 
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Não é pela espada que Deus nos faz vitoriosos

Sombra negra sobre sonho cândidoEx-votos e milagres

Seja prefeito, seja vereador!

Dália Maria Neiva Moreira Salles

Pela mídia tomei conhecimento que o IPHAN (Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional) adquiriu a coleção de ex-votos 
da historiadora Márcia Moura  Castro, recentemente falecida. Assim, 
o acervo que consta de medalhas, imagens, esculturas e tábuas voti-
vas está sendo catalogado e restaurado para finalmente ser exposto 
em  caráter permanente em Congonhas do Campo.

O costume da confecção de ex-votos que chegou em Minas Ge-
rais por volta de 1725 a tiracolo dos colonizadores portugueses que 
trouxeram o catolicismo nas caravelas encimadas pela cruz de Malta. 
As primeiras ações dos descobridores possuíam um profundo cunho 
religioso como bem atestam a I Missa em terra firme e, em 1503, a 
denominação de terra de Santa Cruz à nova Colônia. Note-se tam-
bém o batismo e as tentativas de catequese do gentio.

Num universo de muitas igrejas e nenhum hospital (algumas san-
tas casas), os anseios e necessidades físicos e morais da população 
eram intermediados pelos santos, sedimentados numa religiosidade e 
fé profundos. No Brasil, o costume lusitano de promessas e ex-votos 
floresceu  abundantemente e chegou, robusto ainda, ao século XXI.

Conheço salas de milagres em igrejas de diversos estados. A mais 
impressionante pelo tamanho e diversidade é a do Santuário Nacio-
nal de Aparecida do Norte.

Estas salas me atraem e impressionam principalmente pela ener-
gia da fé  que emana daqueles objetos. Impossível não remeter-se 
à passagem bíblica narrada nos evangelhos sinópticos em que uma 
mulher é curada de um mal antigo só de tocar as vestes de Jesus.E Ele 
a despede dizendo: Tem ânimo,  filha a tua fé te salvou.

Paracatu do Príncipe escondida nos sertão,  “prisioneira  das dis-
tâncias silenciosas” no dizer de seu ilustre filho Carlos Campos tam-
bém possui a sua cultura de ex-votos, aqui denominados “milagres”.O 
maior deles (um tesouro não explorado cultural e turisticamente) é a 
Igreja de São Sebastião do Pouso Alegre, na zona rural.Quem a cons-
truiu, em cumprimento de uma promessa foi o fazendeiro Emiliano 
da Silva Neiva 

(1832 – 1893), casado com D.Júlia Albernáz Neiva. Além da Igreja 
completou a doação com alguns alqueires de terra incluindo o cemi-
tério ao lado. Ele está sepultado no interior da nave junto a outros 
membros da família.

Mas são nas festas de São Benedito que aparecem na Igreja do 
Rosário, a mais antiga da cidade, as compridas mesas de milagres. Ao 
longo de anos eram esculpidos pelas  mãos de Eucária de Oliveira 
Mello, a popular Tataia, que tem a sua foto entronizada no Salão de 
Fotografias  da Casa de Cultura.Eram singelas peças de pés, mãos, 
seios, cabeças e também cenas inteiras, pessoas deitadas em camas 
feitas com pauzinhos de picolé com suportes para soro, o vidro e a 
borrachinha, tudo muito bem feito e personalizado. Para maior rea-
lismo era aplicada tinta vermelha imitando sangue ou mercúrio cro-
mo, gases, pontos de linha como pontos cirúrgicos.

Estes milagres não têm comprovação cientifica são frutos da mais 
pura e genuína fé popular. Também colocam fotografias, asas de an-
jos, coroinhas de virgens, agradecimentos em pequenos pedaços de 
papel ao lado de dezenas de velas sempre acesas.

Na minha infância eu e algumas amigas durante algumas horas 
“tomávamos conta” da mesa de milagres. Isto incluía não deixar 
ninguém tocar, manter as velas acesas e  retirar os tocos. Éramos 
da “Cruzada Infantil” uma irmandade da época, e aquela atribuição 
era considerada uma honraria. Outras crianças olhavam-nos de olhos 
compridos, achavam-nos “mandonas”, e éramos mesmo.

Infelizmente, o material dos milagres era a cera de abelha, sem 
nenhuma condição de conservação, e passada a festa era reduzido 
a bolas que eram vendidas pelo sacristão, já que não se prestavam a 
outra  utilidade.

Com a morte de Tataia apareceram outras pessoas habilidosas que 
exercem o minucioso trabalho de esculpir a cera e tudo continua...

Lamentável que a indiferença do Clero e do povo - à falta e uma 
cultura de preservação – não tenham pesquisado um material mais 
resistente que a cera para a confecção de ex-votos. Ai, sim, Paracatu 
do Príncipe também possuiria o seu acervo de ex-votos, a sua sala 
de milagres.

Enfim é hora de fazermos a nossa “meã culpa” religiosa e cultu-
ral, encarar a omissão dos representantes, e, obviamente, também a 
nossa de cada um.

Saudades...
Daquela que com seu jeito sincero nos fazia sorrir 

com tanta esperteza  e lucidez nos conduzia em seu 
querer...

Com atitude nos chamava a atenção e jamais se dei-
xou abater...

Sempre vaidosa, sorridente,  atrevida, querendo 
mais ainda da vida e mesmo nos momentos de fragili-
dade nos recomendava os seus desejos ...

num instante pensamos que seria eterna, no outro 
uma grande história em que precisamos saber viver...

Saudades da mãe, avó, sogra, tia, irmã, amiga... 
Tudo se em uma se fazia em uma só.

olindina Andrade Souto

nASCiMEnTo 16/08/1929

FALECiMEnTo  03/06/2012

*Cícero Ferreira Lopes

Neste ano da graça de 2012, haverá eleições para prefeitos e Câ-
maras de Vereadores, e mais,  as eleições para o interior tem um signi-
ficado todo especial. É nessa ocasião que o povo, o eleitor simplório, 
o homem da roça, o carroceiro, o carpinteiro, o pedreiro enfim todo 
mundo participa do pleito  com mais prazer e mais determinação. 
Pois, é justamente nessa hora que a comunidade elege seu prefeito, 
seu vice-prefeito e seus vereadores.

Ora, a política é um fenômeno social tão abrangente que o grego 
Aristóteles disse o seguinte: “o homem é um animal político”. E o 
grande pensador Santo Agostinho veio corroborar com essa ideia 
quando afirma que: “A Política é a rainha das ciências”.

Contudo, pelo sim pelo não, a Política é uma filosofia de vida, de 
ação, de atitude e de fatos. A História, também, como ciência tem a 
importância de registrar o dia a dia dos relatos dos homens, das cida-
des, das sociedades, dos países e do universo.

As eleições municipais estão aí, serão em outubro, mais precisa-
mente, no dia 7.  Claro eleitor, você que é oriundo de um pequeno 
município, uma cidadezinha qualquer, com certeza, lembrará dos 
candidatos à prefeira, à câmara municipal, e todos conhecidos como 
amigos, parentes, colegas e até vizinhos, sabe muito bem da impor-
tância de ser homem público conhecido pela própria  comunidade.

Por outro lado, você que é eleitor e gosta de sua  cidade, por que 
não se candidata? Eis a chance para amigo servir à sua gente, à sua 
cidade com o nobre ideal de administrar, com zelo e honestidade, o 
seu povo que por extensão é a sua própria pessoa.

*Cícero Ferreira Lopes é jornalista em Brasília

(Síndrome de Maiakovski) 

Pauliran Resende 
pauliranresende@uol.com.br

Se uma mineradora como a Rio Tinto Zinc, com 
dezenas de anos de tradição na atividade explora-
tória de minério, que se pressupunha portadora de 
maiores preocupações com a degradação ambiental 
e com a saúde das pessoas, se retirou aos primeiros 
e incontestáveis sinais danosos à comunidade e re-
passou seus direitos e responsabilidades para outra 
empresa de curta existência -- sem que possa atestar 
sua suposta responsabilidade no cumprimento de 
suas obrigações como contrapartida da outorga de 
exploração -- o que será se esperar do futuro do nos-
so município e da região? 

E veja o tamanho do pote de mel que ela começou 
a lamber! É considerada a maior mina de exploração 
de ouro a céu aberto do país, e com uma produção 
invejável por qualquer grupo com eira e beira. E essa 
exploradora vem ofertar ninharias em pagamento de 
nossas riquezas naturais: uma réplica do que aconte-
ceu na época do descobrimento do país. 

Dessa vez não somos apenas ingênuos desconhe-
cedores dos efeitos da rapinagem, como os aboríge-
nes de então. Já fomos ofendidos e ficamos apenas 
com sequelas da enganação. Hoje já temos uma no-
ção, ainda que não perfeitamente previsível por toda 
a população, das graves consequências dessa indese-
jável e bandida intervenção, ainda que respaldada por 
autorização concedida sem o adequado assentimento 
e perfeita compreensão do povo do lugar. Fato que 
é considerado até mesmo nas intervenções próximas 
de terras ocupadas por indígenas ou nos casos que 
possam prejudicar logradouros sagrados ou valoriza-
dos pela população! E a gruta de Vênus? E a praia?!

Curiosamente, um jornal da cidade, apoiado em 
dados do ativo e combatente Blog “Alerta Para-
catu”, anuncia: “Kinross rói Paracatu e o arsênio 
liberado mata silenciosamente”. O Periódico pre-
nuncia a constatação de mais veneno imposto ao 
povo, em volume, como ressalta o artigo, capaz 
de matar toda a população brasileira. E, no mes-
mo Jornal, no contexto de matéria publicada sob 
o título “Promotor denuncia esquema de corrup-
ção na prefeitura de Paracatu”, em cujo mérito da 
questão não nos imiscuímos, poderemos avaliar o 
descaso da Kinross com as coisas públicas. Trata-
-se de conclusões sobre pleito judicial movido pela 
municipalidade, para receber impostos que a mine-
radora deixou de pagar por anos seguidos. Embora 
a questão seja relativa a honorários de sucumbência 
do pleito judicial, pode-se perfeitamente aquilatar 
o que será das promessas de reparação de danos e 
outros compromissos.

Verdadeiro deboche é o que se pode apreender 
da atitude da empresa com relação às suas obriga-
ções com a municipalidade. Além de não pagar o 
IPTU pontual e espontaneamente, como todos os 
cidadãos de bem, o faz obrigada por determinação 
judicial e, ainda mais agravante, por meio de acordos 
que encerram deságio exorbitante, de aproximada-
mente 50% do valor imposto, para cessar o processo 
e abocanhar a outra metade, depositada em juízo, 
dando, assim, o “tomé” no erário municipal. 

A transição precisa 
começar agora

*Kit Vaughan

Nosso Planeta está em um es-
tado precário. O caminho rumo à 
sustentabilidade está mais fora do 
trilho q ue há 20 anos, quando a 
primeira conferência das Nações 
Unidas aconteceu no Rio.  Em 92 
já sabíamos quais eram os desa-
fios e soluções e hoje também os 
conhecemos. O que nos impede 
de avançar?  

Não nos falta ciência ou recur-
sos materiais. São os nossos sis-
temas políticos e econômicos que 
profundamente falham em cessar 
a injustiça social, erradicar a po-
breza e combater a degradação 
ambiental. O que vemos é a falta 
de vontade política para melhorar 
a vida de milhões de homens e 
mulheres que vivem na pobreza 
e salvaguardar o meio ambiente.

Nosso atual e cego modelo de 
crescimento econômico favorece a 
prosperidade da minoria que vive 
nas nações desenvolvidas e que 
concentra riqueza nos países em 
desenvolvimento. Ainda que este 
sistema tenha retirado comuni-
dades vulneráveis da pobreza, ele 
falha profundamente em manter 
milhões de outras em uma condi-
ção de pobreza opressora. O atual 
modelo é também alicerçado na 
exploração dos recursos naturais 
e se dá a um custo cada vez mais 
elevado de destruição dos biomas 
e da biodiversidade.

As disparidades globais de po-
der e de acesso a recursos, aliadas 
ao consumo excessivo dos países 
industrializados, exacerbam as 
desigualdades socioeconômicas 
e a degradação ambiental, tan-
to a nível local (com extração de 
recursos), quanto global (através 
dos efeitos das mudanças climá-
ticas).  Chegamos a um nível de 
degradação ambiental que ameaça 
reverter os avanços do desenvol-
vimento e que já limita as opções 
de desenvolvimento de gerações 
atuais e futuras.  Mudanças cli-
máticas, perda de biodiversidade 
e degradação dos ecossistemas 
minam a saúde do planeta e do 
capital natural que todos depen-
demos. Este capital natural é es-
sencial para as nossas sociedades e 
economias e especialmente crítico 
para as populações mais pobres 
que dependem do seu solo e do 
acesso à agua para a sua sobrevi-
vência. Este modelo, portanto, 
que degrada o meio ambiente e 
perpetua a injustiça social é clara-
mente insustentável.

Precisamos de uma mudança 
radical e de uma transição para 
um desenvolvimento sustentável, 
resiliente, e com equidade, que 
priorize as necessidades dos mais 
pobres  e  garanta a proteção dos 
biomas. Esta transição deve efe-
tivamente endereçar as mudanças 
climáticas, a segurança alimentar 
de uma população em crescimen-
to e a equidade de gênero, com 
foco no aumento da resiliência 
das comunidades vulneráveis.  Os 
esforços do caminho de constru-
ção de uma sociedade sustentável 
não pode se dar às custas dos 
mais pobres ou sob o manto das 
injustiças sociais.

Os líderes mundiais presentes 
na Rio +20 discutirão os mais 
graves problemas do planeta e 
tem a responsabilidade de agir 
sobre as oportunidades reais 
para uma efetiva transição para 
uma economia verde, inclusiva e 
sustentável. Ações insuficientes 
destes líderes não só comprome-
terão as gerações atuais como as 
futuras, que herdarão um planeta 
insustentável.

Precisamos pressionar e fazer 
com que lideranças globais as-
sumam a sua responsabilidade,  
ao mesmo tempo em que lhes 
apontamos oportunidades, apre-
sentando experiências de sucesso 
e formulando novas ambições 
e formas de cooperação para a 
construção de um futuro mais 
sustentável. Em jogo está o futu-
ro do nosso único lar e o bem-
-estar de seu meio ambiente e de 
seus habitantes. Não temos tem-
po a perder. A transição precisar 
começar agora!

*Kit Vaughan, coordenador 
de Advocacy da Care 
Internacional para 
questões de Pobreza, Meio 
Ambiente e Mudanças 
Climáticas, integra a 
delegação da ONG na Rio +20 

O que se pode esperar dessa “exploradora”?!
Atitudes como promover publicações de apa-

rentes engodos, como propósito de exortar sua an-
gelical imagem, do tipo “recuperação de áreas de-
gradadas” mediante a construção de parquinhos de 
diversão? Não! Não é tapando o sol com a peneira e 
fazendo brilhar quinquilharias para atrair a simpatia 
de ingênuos! 

Não é interessante nem conveniente fazer uma 
reportagem informativa, fundada em trabalhos de 
técnicos competentes e idôneos, onde se possa ava-
liar, por exemplo, o que ocorrerá durante e após a 
interrupção do tratamento dos resíduos ácidos, ar-
mazenados em grandes áreas inundadas? 

Se não há como conter a exploração, que conven-
cionemos, agora, chamá-la de “Pró-sal”, por ter sido 
expressivamente ampliada a área de extração, troca-
do o usuário explorador e engambelados os senho-
res proprietários de terras com valores avantajados 
em troca de suas tocas, que haja, pelo menos, a miti-
gação dos danos mediante ações concretas e na justa 
medida.  Tenha-se em conta, no entanto, que, no 
conjunto, “tocas” não eram somente dos “compra-
dos” eram também de todo o povo brasileiro e que 
eles somente as ocupavam para exploração do solo.

A propósito, podemos considerar como exemplo 
as inundações de áreas para construção de barra-
gens de usinas de geração de  energia, pois deixará 
de existir (lucro cessante pela exaustão das minas 
e, até então, da exploração agropecuária das terras) 
renda da grande fatia de terras explorada e utilizada 
ou adquirida pela empresa para outros fins. O muni-
cípio deve, igualmente, recorrer a meios que possi-
bilitem a compensação do bem-estar da população, 
os danos ambientais e outros tantos transtornos em 
troca. Fato até então praticamente desconsiderado.

Cidades do Vale do Aço, em Minas Gerais, já es-
tão em busca de atividades alternativas para ocupar 
a mão de obra que será dispensada quando do esgo-
tamento das minas e a geração de renda para desen-
volvimento da comunidade. E isso envolve encargos 
para os extrativistas de suas riquezas.

Municípios diversos reivindicam royalties do pe-
tróleo que será explorado na camada do “pré-sal” 
brasileiro, sabendo-se que a extração se fará fora do 
seu território, apenas nas águas territoriais brasilei-
ras que margeiam a do município; que não haverá 
ocupação de suas terras produtivas e tampouco afe-
tará o seu meio ambiente e, de forma maléfica, a sua 
população. 

Em Paracatu, tudo ocorrerá com fortes impac-
tos no seu território, no meio ambiente, no seu 
povo e nas terras que proporcionam permanentes 
empregos e rendas. Os termos dessa mineração a 
céu aberto, com grande ocupação e destruição do 
meio ambiente e das fontes permanentes de renda 
do município devem ser revistos sobre o aspecto de 
indenização pelas explorações, pois são processos 
devastadores, muito diferentes de qualquer outra 
extração mineral em subsolo. 

No contexto dos meios de direito, deve figurar, 
com peso expressivo, o repúdio da população, que 
é lesada, como seus antecessores, pela “rapinagem” 
despudorada da riqueza das terras onde nasceram e 
de onde tiram o alimento para viverem, agora sob 
as nuvens praguejadas de doenças do lugar onde só 
restarão buracos cheios de água contaminada com 
metais pesados e outros tantos “pesticidas”. 

Há mais coisa no céu e na terra do que sonha tua filosofia. 
(Willian Shakespeare)

Golias era um homem extremamente forte, hábil 
na luta e gigantesco. Por esses atributos, foi escolhi-
do para lutar pelos filisteus.  Vendo que os judeus 
‘tremeram na base’, Golias debochadamente disse: 
“Quando é que o Deus de vocês vai arrumar um 
homem que nos vença? Nós venceremos vocês e o 
seu Deus; levaremos todos como escravos”. 

Diante de tamanho insulto a Deus, Davi não se 
conteve e, diante do rei Saul, pediu para lutar contra o 
gigante.  Vendo aquele menino disposto a lutar contra 
um homem de enormes proporções, o rei chegou a 
sentir pena. Sua derrota era dada como certa. Por 
outro lado, viu tanta determinação naquele jovem 
que não conseguiu dizer não. Saul deu a Davi todas 
as suas armas de guerra: couraça, cinturão, espada... 
O jovem destemido tentou se vestir, mas viu que até 
a espada do rei era maior do que ele. 

Davi se despojou de tudo e foi corajosamente em 
direção ao gigante Golias, dizendo: “Tu vens contra 
mim armado de espada, lança e dardo. Eu, porém, 
venho a ti armado com o nome do Senhor, o Deus 
das fileiras de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo, o 
Senhor te entregará em minhas mãos. E todos saberão 

que há um Deus para Israel. Toda esta assembleia 
saberá que não é pela espada, nem pela lança, que o 
Senhor concede a vitória, mas a guerra pertence ao 
Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos”.

Dito isso, Davi apanhou cinco pedrinhas à beira 
de um riacho. Depois, tomou uma das cinco, colocou 
em seu estilingue, girou sobre a cabeça e arremessou. 
Foi certeiro! Aquela única pedra pegou no centro da 
testa do gigante, que caiu com a cara no chão. E assim, 
Davi deu a vitória ao povo de Deus. 

Que lição tiramos disso tudo? Que todos nós 
não passamos de meninos como Davi, esse valente 
homem de Deus. Só que, no lugar de Golias, nosso 
inimigo poderoso é este mundo. Muitos usam os 
meios de comunicação (televisão, jornais, revistas, 
músicas, cantores...) na tentativa de escravizar o povo 
de Deus. Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a vitoriosa 
das batalhas de Deus, hoje, está dando a você essas 
cinco pedrinhas para que você possa seguir na luta 
diária, confiante na vitória em nome de Deus. 

Seu irmão,

Monsenhor Jonas Abib (www.cancaonova.com)

FinAL
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ELDORADO DE MINAS

MEMóRIA

Maior jornal de MG afirma que Paracatu cresce mais
Cidade do noroeste mineiro cresce acima da média nacional e está atraindo trabalhadores de todos os cantos do Brasil

O Jornal Estado de 
Minas, que circulou em 
8 de junho, publicou no 
caderno de Economia, 
que Paracatu é o municí-
pio que mais cresceu em 
Minas Gerais nos últi-
mos anos. Abaixo segue 
a reportagem assinada por 
Paulo Henrique Lobato: 

“Há 189 anos, o pa-
triarca da Independência, 
José Bonifácio de Andrada 
e Silva (1763-1838), enviou 
à Assembleia Constituinte 
o documento Memória, 
sugerindo que a sede do 
então Império fosse trans-
ferida para a comarca de 
Paracatu do Príncipe e que 
ela recebesse o nome de 
Brasília ou Petrópole. A 
ideia de mudar a capital do 
país para Minas não vingou, 
mas, quase dois séculos de-
pois, o município histórico, 
cujo nome foi reduzido a 
Paracatu, transformou-se 
num eldorado do Noroeste 
do estado, atraindo trabalha-
dores dos quatro cantos do 
país. Em alguns setores, o 
percentual de empregos cria-
dos em abril - o último mês 
em que o governo federal 
divulgou o balanço de vagas 
formais geradas no Brasil - 
supera as médias nacional e 
estadual.

No setor da indústria da 
transformação, por exemplo, 
enquanto Paracatu registrou 
alta de 10,35%, a média do 
país ficou em 0,37% e a de 
Minas, em 0,45%. A constru-
ção civil na cidade também 
obteve excelente desempe-
nho (12,43%), se confrontada 
com os índices médios do país 
(1,36%) e do estado (1,55%). 
“A economia no município está 
de vento em popa. E não é só 
na indústria. O comércio está 
aquecido. Veja bem: em 2011, 
enquanto a média das consultas 
ao Serviço de Proteção ao Crédi-
to (SPC) do país caiu 2%, a nossa 
subiu 13%. É um indicador de 
que as vendas estão crescendo”, 
comemorou Manoel Paulo Maia, 

Especialista em: 
Gastroenterologia, 

Vídeo Endoscopia Alta 
e Coloproctologia

Policlínica São Lucas

DR. ALMIR JOSÉ DO AMARAL

Rua Geraldo Álvares da Silva Campos, 477 – B 
Bairro Santa Lúcia – paracatu-MG - Fone: 3672-2042

presidente da Associação Co-
mercial e Industrial de Paracatu 
(Acipa).

A geração de emprego no lo-
cal refletiu no crescimento popu-
lacional acima da média estadual 
na última década. Em Paracatu, o 
número de habitantes subiu 9,5% 
no período, com o total saltando 
de 75.216 pessoas em 2000, para 

BR-040 

Cemig promete iluminação em julho
Dirigentes da Cemig reuni-

ram-se, dia 11de junho, com o 
prefeito Vasco Praça Filho e al-
guns dos seus secretários para 
discutir detalhes da instalação da 
iluminação da BR- 040. O prefei-
to e os secretários Alberto Men-
des, Edmar Lemes, Ildeu Goulart 
e Roberto Mendonça, das pastas 
de Administração, Assuntos Jurí-
dicos, Obras e Governo, respec-
tivamente, questionaram a estatal 
sobre o prazo final para a entrega 

da obra. Jó Braz, gerente de ser-
viço de distribuição em Paracatu, 
Márcio Afonso, agente de rela-
cionamento com o poder público 
e Roberto de Oliveira, supervisor 
de obras, da companhia energé-
tica, confirmaram que até o final 
de julho a obra será entregue. 
“Esta é a maior obra da Cemig, 
em execução, de iluminação em 
todo Estado”, relatou Márcio.

O trecho, que compreende o 
projeto, começa nas imediações 

do Arena Show e segue até a en-
trada da Apae. Este foi mais um 
ponto levantado pelo prefeito: a 
necessidade da iluminação che-
gar até a porta da associação, 
para garantir, ainda mais, a segu-
rança no local. 

333 postes - Esta rodovia é a 
mais importante ligação entre as 
capitais, Belo Horizonte e Brasí-
lia. A obra não só beneficiará os 
moradores circunvizinhos mas 
todos os usuários da BR. Ilumi-

nado, o trecho facilitará a traves-
sia das pessoas pelo local à noite, 
reduzindo os acidentes causados 
pela falta de visibilidade dos mo-
toristas. 

A iluminação da rodovia é 
fruto do contrato celebrado, 
ano passado, entre a Prefeitu-
ra e a estatal. O investimento 
total ultrapassa R$ 2 milhões, 
para a instalação de 333 postes 
ao longo de sete quilômetros de 
extensão.

Obras - A Prefeitura promo-
veu mais uma caravana de visi-
tação às obras da administração. 
Desta vez,  os comerciários, pre-
sidentes de associações de bairro 
e outros convidados, puderam 
acompanhar, junto ao prefeito 
Vasco Praça Filho, o andamento 
das obras.

Foram visitados o Hospital 
Municipal (centro cirúrgico, pe-
diatria, tomografia, e alas com-
pletamente novas); PSFs do 

Bela Vista e do Santana; a pon-
te e a praça da Cidade Nova; as 
quadras poliesportivas da Vila 
Mariana e do Paracatuzinho; as 
casas (Minha Casa Minha Vida) 
no Chapadinha; o CVT e a jar-
dinagem no Novo Horizonte e a 
iluminação da BR040.

Segundo o prefeito, dentro de 
alguns dias, novas caravanas le-
varão cidadãos para ver de perto 
a aplicação dos recursos munici-
pais em prol da sociedade.

82.362. Já o percentual no esta-
do, em igual intervalo, cresceu 
7%, de 17.891.494 homens e mu-
lheres para 19.159.260. A maior 
empregadora da terra sonhada 
pelo Patriarca da Independência 
é a canadense Kinross Gold Cor-
poration, que explora, a poucos 
quilômetros do núcleo histórico 
de Paracatu, a maior mina de 
ouro a céu aberto da América 

Praça Getulio Vargas, 305 
- ao lado da Igreja do Rosário - 

Centro - Fone: (38) 3671-1711 / 3671-9313
Paracatu-MG

Av. Israel Pinheiro, 241 - Paracatuzinho
Paracatu-MG

Primeiro laboratório em automação
de Paracatu em hormônios

PSA e Bioquímica 

A iluminação do trecho da BR 040  que margeia 
a cidade deve ser inaugurada em julho Caravana visita obras da Prefeitura Municipal Prefeito Vasco Praça Filho em reunião com dirigentes da Cemig

José Bonifácio não foi o primeiro a sugerir a transferência da 
capital do Rio de Janeiro para o interior do país. Com a justifica-
tiva de que, em caso de guerra, uma capital no litoral seria alvo 
fácil de inimigos, personalidades importantes dos séculos 18 e 19 
defenderam a tese de que a sede do governo deveria migrar para 
longe do Atlântico. Um dos maiores defensores da mudança foi 
o diplomata e jornalista Hipólito José da Costa (1774–1823), fun-
dador do Correio Braziliense – o jornal era impresso em Londres 
e distribuído no Brasil e em Portugal. Ele publicou vários artigos 
em seu periódico, defendendo a tese de que a capital fosse trans-
ferida para o planalto brasileiro.

Latina.
Em 2011, a empresa extraiu 

453 mil onças, o correspondente 
a 14 toneladas, da mina Morro 
do Ouro. Apesar de a extração 
de ouro ser tema polêmico, a 
empresa emprega 1,3 mil funcio-
nários diretos e mais 3,4 mil in-
diretos. Centenas deles vieram de 
outras cidades. De Patos de Mi-
nas, chegou o técnico em refrige-
ração Eduardo César da Rocha, 
de 42 anos, que presta serviço 
ao empreendimento estrangei-
ro. “Quem quer trabalhar não 
fica desempregado nesta terra”, 
garante Eduardo, acrescentando 
que muitos de seus amigos mo-
ram em hotéis da cidade.

HOTÉIS - Isso explica parte 
da expansão das vagas formais na 
construção civil. “Os empresá-
rios do setor (hoteleiro) vêm in-
vestindo na cidade, pois era uma 
deficiência que a cidade tinha”, 
disse o presidente da Acipa. Um 
dos empreendimentos do ramo 
inaugurado há poucos meses é 
o Hotel Eldorado, de onde se 
pode avistar a mina do Morro do 
Ouro. O empreendimento, com 
104 quartos, consumiu cerca de 
R$ 10 milhões. A gerente do 
local, Elaine Reis Batista, de 27 
anos, e contratada há seis meses, 
ressalta que a maioria dos hós-

pedes é funcionário de grandes 
empresas da região.

Entusiasmada com o momen-
to econômico do município, ela 
conta que o mercado de trabalho 
está melhorando a vida de muita 
gente: “Eu, por exemplo, traba-
lhava em outra empresa e vim 
para cá para receber um salário 
30% maior”. Boa parte dos hós-
pedes do empreendimento que a 
jovem gerencia trabalha na uni-
dade da Votorantim, que empre-
ga, entre diretos e indiretos, mais 

de 2 mil pessoas. Em 2011, a em-
presa extraiu 62 mil toneladas de 
concentrado de zinco sulfetado. 
Para este ano, a previsão é de au-
mento de 10,5%.

Mas Paracatu também enfren-
ta desafios da época do império. 
Estradas que cortam a região ca-
recem de investimentos. A prin-
cipal delas é a BR-040, que liga o 
município a Brasília e a Belo Ho-
rizonte. A maior parte da rodovia 
não é duplicada, e sinalização ho-
rizontal e vertical são deficientes 
e falta acostamento.

Mudança para interior 
seria por segurança
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ÁGUA

RIO+20

Crianças mandam recado ao Planeta
Rio de Janeiro (ABr) – O 

Armazém de Popularização da 
Ciência, ou simplesmente Arma-
zém Pop Ciência, montado no 
cais do Porto do Rio de Janeiro 
para aproximar a ciência e a tec-
nologia dos cidadãos, durante a 
Conferência das Nações Unidas 
sobre Desenvolvimento Susten-
tável (Rio+20), recebeu  dia 14 
de junho, a visita de estudantes 
de diversas idades, principalmen-
te de escolas públicas do Rio.

Em um dos espaços, as crian-
ças escreveram recados para o 
planeta e fizeram desenhos sobre 
sustentabilidade. Cada bilhete foi 
pendurado em um painel feito 
com pedaços de caixotes reutili-
zados.

Sentada em um banquinho 
produzido com papelão e apoia-

no Armazém de popularização da Ciência, criança pede desculpas à Terra por destruição
FOTO: RODRIGO PAZZEBOM - ABr

da na mesa de madeira reciclada, 
a estudante sul-matogrossense 
Vanessa Martinez, de 11 anos, 
fez um pedido de desculpas à 
Terra pela destruição causada 
pelo homem.

Ela faz parte de um grupo de 
crianças atendidas pela organiza-
ção não governamental (ONG) 
Moinho Cultural, que promove a 
inclusão social por meio das ar-
tes, como a dança e a música. 

Ao todo, dez crianças ligadas 
à instituição vieram de Corumbá 
(MS) para participar de atividades 
da Rio+20. “Fiz uma mensagem 
para me desculpar porque todos 
nós estamos poluindo muito a 
Terra. Eu acredito que é possí-
vel melhorar tudo isso, basta ter 
bons hábitos, como economizar 
água e energia”, disse.

Brasília (ABr) - Os municípios podem re-
ceber R$ 3 milhões em recursos para trans-
formar prédios públicos comuns em edifícios 
sustentáveis em relação ao uso da água. 

Para conseguir o investimento, que será fei-
to pela Agência Nacional de Águas (ANA), os 
governos locais têm que apresentar projetos 
de boas práticas na conservação do recurso, 
até o dia 17 de setembro.

Cada projeto tem que prever formas de eli-
minar vazamentos em sistemas de reservação 
e distribuição de água, reparo e modernização 
de equipamentos hidráulico-sanitários, medi-
ção setorizada em banheiros e cozinhas, além 
de medição independente para as diferentes 
fontes de abastecimento, como a concessioná-
ria, a água de chuva e a água de reuso.

As prefeituras também terão que definir 
cursos de capacitação dos servidores que tra-
balham na edificação e ações educacionais 
sobre a importância da conservação e uso ra-
cional da água.

Um exemplo de reuso e aproveitamento de 
água de chuva é o uso dessa água não potável, 
nas edificações, para lavagem de pisos, descar-
ga de vasos sanitários e irrigação de jardins.. 
As propostas ainda ganham mais pontos caso 
a prefeitura tenha legislação que regule o uso 
racional de recursos hídricos ou, pelo menos, 
comece a elaborar essas normas.

A ANA vai escolher cinco propostas, sendo 
um em cada região do país. No dia 17 de julho, 
sai a divulgação da primeira lista de seleciona-
dos. “As propostas vão ser analisadas a cada 
mês. Os demais projetos que não forem sele-
cionados vão ficar um banco de projetos e, as-
sim que tivermos disponibilidade orçamentária, 
vamos contemplando outras iniciativas”, expli-
cou Cláudio Itaborahy, especialista em recursos 
hídricos da ANA, responsável pelo edital.

As propostas devem ser enviadas para o 
portal do Sistema de Convênios do Governo 
Federal (Siconv) na página https://www.con-
venios.gov.br/siconv/.

Rio de Janeiro - O Armazém Pop Ciência, lo-
calizado no Píer Mauá, faz uma releitura do sím-
bolo da Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio92), 
quando foi montada a Árvore da Vida, no Aterro 
do Flamengo, zona sul carioca. 

Na estrutura, transformada em monumento, 
as pessoas penduravam cartas com sugestões para 
um mundo melhor. Na nova versão da Árvore da 
Vida, as mensagens levadas pelos participantes da 
Rio+20 serão encaminhadas aos dirigentes de di-
versos países e difundidas pela internet.

Ainda no Armazém Pop Ciência, o Museu 
da Vida, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
montou uma exposição baseada nas experiências 
dos cientistas britânicos Charles Darwin e Alfred 
Wallace, quando estiveram no Brasil, no século 
19. 

No local, os visitantes se impressionaram com 
os exemplares da biodiversidade brasileira, entre 
eles, fósseis de peixes fluminenses e amazônicos 
de água doce, como a piranha, o peixe-cascudo 
e a arraia.

Besouros - A estudante carioca Luanna Ro-
drigues, 15 anos, disse estar encantada com a 
exposição e contou ter aprendido coisas interes-
santes sobre a vida de Darwin. “Eu achei muito 
interessante porque descobri muitas coisas sobre 
a vida dele, coisas que a gente não aprende na 
escola, como o fato de que ele era colecionador 
de besouros”, disse ela, cuja matéria preferida na 
escola é biologia.

O Armazém de Popularização da Ciência fica-
rá montado até o dia 22 deste mês e tem entrada 
gratuita, das 9 às 18h. O espaço conta com a par-
ticipação de 50 instituições de ensino e pesquisa 
e traz exposições sobre biomas do Brasil, energia, 
biodiversidade e mudanças climáticas. A progra-
mação prevê debates e palestras sobre temas rela-
cionados à conferência.

Paralelamente ao Armazém, a Feira de Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia mostra dezenas 
de trabalhos de jovens do ensino fundamental e 
médio do Rio de Janeiro. Ali, instituições ligadas 
ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
apresentam, em estandes, suas atividades.

Já o recado da estudante ca-
rioca Ana Carolina Torres, de 11 
anos, trazia um alerta: “Devemos 
cuidar da água do planeta, pois 
sem água a gente não sobrevive”, 
escreveu a menina. Todos os bi-
lhetes, que refletem pensamentos 

e propostas das crianças, inte-
grarão um documento intitulado 
Carta das Crianças para a Terra, 
que será apresentado no dia 22 
deste mês no Espaço Humani-
dade 2012, montado no Forte de 
Copacabana, zona sul do Rio.

Árvore da Vida da Eco92 na internet em 2012
Pessoas 
prendem 
mensagens 
na Árvore 
da Vida, 
durante 
a Eco 92, 
também 
no Rio de 
Janeiro

Participantes 
chegam ao 
Riocenter, 
palco da 
Rio+20 

Uso racional pode render 
R$ milhões a prefeituras
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DIA DO MEIO AMBIENTE

Moradores do NH adotam árvores
O Dia Mundial do Meio Am-

biente (5 de junho) foi comemo-
rado com carreata que percorreu 
as principais avenidas do centro 
de Paracatu para informar aos 
comerciantes sobre a Lei Munici-
pal Nº 2.738/2009, que proíbe o 
uso de sacolas plásticas e começa 
a vigorar no próximo dia 29 de 
setembro.

A Faculdade Atenas montou 
stand alusivo à data, em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Casa do Artesão 
Art Nossa e  Coopercicla (Coo-
perativa de Reciclagem).

O stand expôs informações e 
deu explicações sobre coleta sele-
tiva e logística reversa, com o in-
tuito de alertar a população sobre 
preservação, destinação correta 
de resíduos e reciclagem. 

O público teve contato com o 

PARANAÍBA

CBH renovará 
seus membros

Moradores plantam árvores no canteiro 
da avenida principal do Novo Horizonte

artesanato produzido a partir de 
recicláveis e participou de pales-
tras sobre a questão ambiental e 
saúde. A Secretaria de Meio Am-
biente plantou, durante a Sema-
na dedicada ao tema, mudas no 
canteiro do Novo Horizonte e 

Eles vão cuidar das mudas plantadas por alunos de Engenharia e Gestão Ambientais na avenida principal do bairro 

Representantes de municípios, 
usuários de água e organizações 
da sociedade civil de Goiás, Minas 
Gerais, DF e Mato Grosso do Sul 
tem até 31 de agosto para se ins-
creverem no processo seletivo de 
renovação do Comitê da Bacia Hi-
drográfica do Rio Paranaíba (CBH 
Paranaíba). Os eleitos integrarão a 
gestão 2012-2016. 

O Comitê do Paranaíba conta 
com 45 cadeiras de membros titu-
lares, das quais 38 serão ocupadas 
por membros eleitos: há sete vagas 
para representantes de municípios; 
18 para usuários de água e 13 para 
entidades civis de recursos hídricos 
com atuação comprovada na bacia. 
O preenchimento das outras sete 
vagas - pertencentes à União e aos 
estados - será feito por indicação 
dos poderes federal e estaduais. Os 
documentos para habilitação deve-
rão ser entregues em envelope la-
crado pessoalmente nos postos das 
unidades federativas de Goiás, Mi-
nas Gerais, Distrito Federal e Mato 
Grosso do Sul, ou pelos Correios 
postados para o endereço do CBH 
Paranaíba em Itumbiara (GO). 

As normas do processo eleito-
ral contendo a lista completa dos 
locais de inscrição, além do for-
mulário e documentos necessários 
para habilitação, constam do Edi-
tal de Convocação nº 1/2012 e na 
Deliberação nº 26/2011 do CBH-
-Paranaíba.

A Bacia - A bacia do rio Pa-
ranaíba banha 193 municípios: 
Goiás (133), Minas Gerais (55) e 

os premiados
Categoria: projetos ambientais
• Wilson Martins - projeto de 

sacolas retornáveis e projeto de lei 
para a proibição do uso de sacolas 
plásticas no Município até dia 29 de 
setembro desta ano.

• Movimento Verde - projetos 
Salve o Córrego Pobre e de sacolas 
retornáveis

• Associação do Espalha - Proje-
to Espalha (preservação e recupera-
ção da Bacia do Espalha)

• Votorantim Metais - práticas de 
gestão para preservar o meio am-
biente e fomentar a sustentabilidade 
reconhecidas pela ONU.

Outra ação no Dia Mundial 
do Meio Ambiente foi a entre-
ga do Prêmio de Responsabili-
dade Ambiental, pela Secretaria 
de Meio Ambiente, a pessoas e 
empresas voltadas à preservação. 
Estas pessoas, através de paisa-
gismo, plantio, reciclagem e pre-
servação, contribuem para a qua-
lidade ambiental. Esperamos que 
outras pessoas sigam o exemplo 
e tenham a inspiração para pra-
ticar a sustentabilidade, o amor 
e cuidado com o meio ambien-
te”, declarou a secretária de Meio 
Ambiente, Cláudia Torres.

O prefeito Vasco Praça Filho 
(PMDB) ressaltou que as par-
cerias entre o poder público, o 
setor privado e a sociedade são 
fundamentais para a melhoria 
da qualidade ambiental. “Hoje, 
raramente eu compro produtos 
que utilizam garrafas pet, pois sei 
o quanto este material é prejudi-
cial ao meio ambiente. Qualquer 
ação que seja feita para a preser-
vação ambiental, não é pequena, 

entregou o Prêmio de Responsa-
bilidade Ambiental.

Mudas - As obras no canteiro 
linear da estação de luz do bairro 
(Avenida Vereador Henrique Nei-
va) estão em sua terceira fase: arbo-
rização do local. A primeira etapa 

foi o plantio de grama e a segunda 
foi a construção do calçadão. 

“Esta terceira etapa envolve 
a Secretaria, alunos da área am-
biental, os moradores e o setor 
privado, dado o apoio da empre-
sa Kinross”, contou a secretária 
de Meio Ambiente Cláudia Tor-
res As mudas de murta, bambu 
areca e oiti que foram plantadas 
são fruto de doação da minera-
dora. “Escolhemos espécies de 
plantas indicadas para a arbori-
zação e paisagismo urbanos. “,  
explicou Alexandre Araújo, en-
genheiro florestal da empresa. 

O supervisor de Meio Am-
biente da Kinross, Osmar Fer-
reira, confirmou a disposição 
da empresa de apoiar iniciativas 
sociais, ambientais e culturais. 
“O trabalho em conjunto é fun-
damental para o bem comum. 
Afinal, todos nós temos o com-
promisso de cuidar e preservar o 
meio ambiente”, observou.

Adoção - Alunos dos cur-
sos Engenharia Ambiental, da 
Finon, e Gestão Ambiental, da 
Unitec, fizeram o plantio junto 
aos moradores. “Fizemos um 
trabalho de educação ambiental 
com os moradores para que cada 
um cuide e se responsabilize por 
uma planta. Para isso, fomos 
porta-a-porta passando as orien-
tações e o resultado foi a adesão 
de 43 pessoas, as quais assinaram 
o termo de adoção para aguar e 

Através desta parceria, utiliza-
mos uniformes usados para a 
fabricação de sacolas ecológicas. 
Somente através da preservação 
do meio ambiente teremos o res-
peito e cuidado com as gerações 
futuras”, afirmou.

Destaque especial foi dado 
ao trabalho da Coopercicla. “Os 
catadores são agentes ambien-
tais que contribuem diariamen-
te para a promoção da saúde e 
qualidade ambiental. Com seu 
trabalho, eles economizam, atra-
vés da coleta seletiva, os recur-
sos naturais e aumentam a vida 
útil do aterro sanitário”, afirmou 
Cláudia.

Após entrega dos prêmios, 
o prefeito escolheu mais duas 
pessoas que, ao seu ver, deve-
riam receber o certificado: Ma-
rina Cunha (secretária de Cultu-
ra) pelo replantio e cuidado da 
Barriguda do Santana e Uldiceia 
Riguetti (O Lábaro), por seu 
trabalho no jornal em defesa da 
questão ambiental.

prêmio reconhece quem preserva
pois faz parte de um todo. Neste 
sentido, este evento pretende di-
vulgar as iniciativas para que ou-
tros façam o mesmo”, observou.

FM Repórter - Além de in-
dicações da Secretaria, os pre-
miados foram escolhidos através 
do programa FM Repórter, da 
Boa Vista FM. Os ouvintes do 
programa foram convidados a 
indicar pessoas e empresas que 
tivessem comprometimento 
com a questão ambiental. “Cada 
um dos premiados, à sua manei-
ra, melhora e enriquece a nossa 
Paracatu. Portanto, é importan-
te que essas informações sejam 
divulgadas para a população”, 
frisou Ed Guimarães, do FM Re-
pórter, que, por sua atuação, tam-
bém recebeu o certificado.

O vereador Wilson Martins 
estava presente, não só por seu 
papel legislativo, mas como em-
presário que atua na área. “Nós, 
do Alô Cerveja, firmamos uma 
parceria com diversas empre-
sas e com o Movimento Verde. 

Mato Grosso do Sul (4), além do 
Distrito Federal. A população da 
área é de cerca de 8,5 milhões de 
habitantes - os quais movimentam 
uma economia bastante diversifi-
cada, com muitas interfaces com a 
água. Geração de energia, irrigação 
e abastecimento humano. O CBH 
Paranaíba foi criado em 2002 por 
decreto presidencial, com o obje-
tivo de permitir uma gestão parti-
cipativa e democrática da água. O 
Rio Paranaíba nasce no município 
de Rio Paranaíba e, após percorrer 
1.170 km, junta-se ao Rio Grande, 
formando o majestoso Rio Paraná. 
A mais distante nascente forma-
dora do Rio Paranaíba é a do seu 
afluente Rio São Bartolomeu, cujo 
curso se inicia nas proximidades de 
Brasília, a partir da junção dos rios 
Pipiripau e Mestre d’Armas.

A partir dos municípios de 
Coromandel e Guarda-Mor, o Pa-
ranaíba forma a divisa natural de 
Minas Gerais com Goiás e, já pró-
ximo de sua foz, a de Minas Gerais 
com Mato Grosso do Sul.

Seus principais afluentes são: 
Margem direita (GO): rio São 
Marcos (MG-GO), rio Corumbá, 
rio Meia Ponte, rio dos Bois, rio 
Claro, rio verde, rio Corrente e rio 
Aporé (GO-MS). Margem esquer-
da (MG): Bagagem, Dourados, 
Araguari e Tejuco.

Mais informações com a Secre-
taria-Executiva do CBH-Paranaíba 
pelo (64) 3433-0499 ou no site do 
comitê: www.paranaiba.cbh.gov.
br .

preservar uma muda no canteiro 
central”, relatou a estudante da 
Finon, Welyda Maria Braga.

Maria Ruivo de Oliveira Silva, 
moradora há dez anos do local, 
adotou uma muda e estava pre-
sente no momento do plantio. 

“É um sonho meu ver esta ave-
nida toda arrumada com muitas 
árvores. Achei uma ideia maravi-
lhosa a vizinhança fazer sua par-
te ajudando a preservar a nature-
za. Eu vou cuidar muito bem da 
minha plantinha”, afirmou.

Categoria: paisagismo
• Davi Vasconcelos Rabelo - 

plantio de mudas na Praça Alvorada
• Dionísio Guedes - preservação 

do canteiro da BR-040
• Eugênio Carvalho - preserva-

ção da Praça Capelinha
• Jaider Franco de Moraes - plan-

tio de mudas na marginal da BR-040
• Joaquim Pedro Brochado da 

Costa - preservação de cachoeiras 
• Pedro Humberto Albernaz 

- preservação da Praça Rodrigues 
Bijos

• Empresa Campo - preservação 
do Largo da Jaqueira

• Empresa Kinross - preservação 
da Praça JK (Matriz)

Categoria: educação ambiental
• Suely Batista - professora de Ciências da rede estadual de ensino (profis-

sional de destaque)
• Maria Nativa Gonçalves de Noronha - moradora do Paracatuzinho que 

contribui com a coleta seletiva em sua casa e mobiliza os vizinhos para a se-
paração de resíduos

• Milton Barbosa - presidente da Associação do Cidade Jardim, que desenvol-
ve no bairro e nas escolas trabalhos educativos de implantação da coleta seletiva

• José Fernandes - radialista que leva aos seus ouvintes informações das 
questões ambientais e de saúde pública

Categoria: logística reversa
• Quiminova - empresa realiza a coleta de óleo comestível para a produção 

de materiais de limpeza e trabalha com a reciclagem de embalagens de qual-
quer marca

• Restaurantes Flor de Alecrim e Giraffas - empresas que praticam a logís-
tica reversa do óleo comestível

• Correios - a agência de Paracatu realiza o recebimento para devida desti-
nação de pilhas e baterias

Maria Ruivo, moradora do 
bairro, adotou uma muda e 

vai cuidar dela até virar árvore
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Weliton Prado entrega chave 
de mais uma máquina a José 
Raimundo, prefeito de 
Chapada Gaúcha

O prefeito João Paulo da Silva, 
de Dom Bosco, recebe a 
chave de Alcides Guedes

Prefeito de Paracatu, 
Vasco Praça Filho, dá 
boas-vindas aos visitantes

Luis Araújo, presidente 
da Amnor e prefeito 
de Bonfinópolis de Minas

Alcides Guedes representa  
o ministro Pepe Vargas

Luis Felipe entrega a chave 
de mais uma retro a Ricardo 
de Castro, prefeito de 
Presidente Juscelino

O prefeito de Vazante, 
Orlando Fialho, recebe a chave 
da máquina das mãos 
de Elícia PradoPrefeitos do Noroeste de Minas e Sertão de Minas

Lideranças regionais se fazem presentes em ParacatuEstas máquinas foram entregues a 27 municípios de Minas Gerais

Carlos Calazans e o prefeito 
de São Gonçalo Fabiano Magela 
recebendo a chave

Almir Paraca entrega a chave 
da retro à prefeita de Uruana 
de Minas, Tânia Menezes

Vinte e sete municípios recebem retroescavadeiras em mais uma ação do programa de Aceleração do Crescimento

AMNOR 

Associação do Noroeste de Minas
sedia entrega de máquinas do PAC2 
A Amnor  – Associação dos 

Municipios da Microregião do 
Noroeste de Minas, entregou, 
dia 2 de junho, em sua sede em 
Paracatu,  uma retroescavadei-
ra a cada um dos 27 municípios 
da região. O presidente da enti-
dade e prefeito de Bonfinópolis 
de Minas, Luís Araújo Ferreira, 
e o prefeito de Paracatu, Vasco 
Praça Filho,  recepcionaram  au-
toridades nacional, estaduais e 
regionais. 

Dentre elas, o delegado do 
Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), Alcides Guedes 
Filho; os deputados estaduais – 
Almir Paraca e Weliton Prado; o 
superintendente do Incra-MG, 
Carlos Calazans; a prefeita de 
Uruana de Minas, Tania Mene-
zes; o representante do Ifet Cam-
pus Paracatu, Geraldo Vagner; o 
representante da Federação dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras 
na Agricultura no Estado, José 
dos Reis; o coordenador do Co-
légiado do Território da Cidada-
nia Noroeste de Minas, Américo 
Jesus de Melo; coordenador do 
Colégiado do Território da Cida-
dania Sertão de Minas, Luís Feli-
pe; assessor técnico do Território 
da Cidadania Noroeste de Minas, 
Joaquim Carlos; representante da 
Associação de Apoio a Agricul-
tura Familiar, Elícia Prado; vice-
-presidente da Amnor e prefeito 
de Arinos, Carlos Alberto Filho. 

A disponibilização dos equi-
pamentos é uma iniciativa do  
Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) e esta foi  a ter-
ceira etapa das entregas no Esta-
do, somando 115 equipamentos. 
Outros 88 municípios receberam 
as retroescavadeiras no primei-
ro semestre, em mais uma ação 
do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC 2). 

Agricultura Familiar - O 
maquinário vai recuperar e re-
estruturar as estradas vicinais, 
facilitando a ligação das pro-
priedades rurais e favorecendo 
a comercialização dos produtos 
da agricultura familiar. “Acredita-
mos que 70% da alimentação do 
Noroeste é mantida pela agricul-
tura familiar e, na contramão, os 
produtores da agricultura fami-
liar têm pouca infraestrutra. As 
máquinas chegam em boa hora 
para apoiá-los no seus dia a dia’, 
comemora o presidente da Am-
nor, Luís Araújo, que não mediu 
esforços para que as máquinas 
contemplassem os municípios 
do Noroeste. 

Dos municípios beneficiados 
na região, 22 pertencem a dois 
Territórios da Cidadania: Noro-
este de Minas e Sertão de Minas, 
um nvestimento na ordem de 

Autoridades do Noroeste de Minas durante o encontro da Amnor,  em Paracatu

R$ 4 milhões. Um dos municí-
pios beneficiados pela ação do 
PAC 2 é Riachinho, cujo prefei-
to, José Vilmar Alves, avalia que 
receber a máquina representa 
uma contribuição ao desenvol-
vimento da agricultura familiar e 
do município. 

“Aproximadamente 1,6 mil 
famílias rurais serão favorecidas, 
incluindo os assentamentos da 
reforma agrária. A comercializa-
ção da produção de banana, ar-
roz, feijão, leite, queijo e outros 
produtos terá a logística facili-
tada, resultando em uma maior 
abrangência de mercado desses 
alimentos”, afirma. 

Escolas - José Vilmar enfatiza 
que a prefeitura é pequena e não 
teria condição de adquirir uma 
retroescavadeira. “Com o equi-
pamento, poderemos facilitar, 
também, a vida dos estudantes 
do meio rural, pois ao melhorar 
as estradas simplificamos a loco-
moção até as escolas”, analisa o 
prefeito. 

O prefeito de Presidente 
Olegário, Sebastião Martins dos 
Santos, também avalia que rece-
ber a máquina representa uma 
contribuição ao desenvolvimen-
to da agricultura familiar e do 
município. 

“A máquina vai ajudar no 
atendimento ao pequeno produ-
tor e complementar a frota que já 
recebemos através do Governo 
Estadual, via BDMG. Estamos 
felizes”, comemora Tânia Mene-
zes, prefeita de Uruana de Minas. 

A entrega das máquinas foi 
feita pelo delegado federal do 
MDA no Estado, Alcides Guedes 
Filho. Ele  explica que os municí-
pios contemplados possuem um 
número significativo de assenta-
mentos da reforma agrária. “A 
entrega das máquinas implica na 
dinamização desses assentamen-
tos, fora as vantagens que serão 
geradas aos agricultores familia-
res tradicionais”, afirma. 

Ele acrescenta que estradas 
com melhores condições auxi-
liam no escoamento da produção 
rural, tanto para atender aos mer-
cados locais, quanto a programas 
do governo federal, como o Pro-
grama Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae) e o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), 
ambos com articulação do MDA. 

Outro ponto ressaltado pelo 
representante do ministério é a 
diminuição dos impactos da seca. 
“Os equipamentos podem ser 
utilizados na construção de pe-
quenas barragens e para auxiliar o 
trabalho dos agricultores no perí-
odo de estiagem, principalmente 
para a criação de bovinos, capri-
nos, aves e para a piscicultura

Regras para seleção 
A escolha dos municípios beneficiados pela ação do PAC 2 se-

gue alguns critérios como  ter maior participação do Produto Interno 
Bruto Agrícola no PIB total do município, ter menos de 50 mil ha-
bitantes, possuir maior extensão territorial e maior presença de agri-
cultores familiares em relação ao total dos produtos registrados no 
município. 

Entregas  - Na primeira etapa de doação de retroescavadeiras no 
Estado, 46 municípios de três Territórios da Cidadania foram beneficia-
dos: Alto do Rio Pardo, Serra Geral e Sertão de Minas. O secretário de 
Agricultura Familiar do MDA, Laudemir Muller, representou o minis-
tro Pepe Vargas na solenidade de entrega do maquinário. Na ocasião, 

ele destacou que os prefeitos estavam recebendo não apenas máquinas, 
mas sim um projeto de desenvolvimento do Brasil. 

“Esse investimento gera mais emprego, renda e consumo. A agricul-
tura familiar produz alimentos e alimenta o crescimento de nosso País”, 
disse.  A segunda entrega favoreceu mais 42 municípios nos Territórios 
da Cidadania de Baixo, Médio e Alto Jequitinhonha, Vale do Mucuri, a 
Alto Suaçuí Grande. As doações ocorreram entre os meses de março 
e maio. 

PAC 2 - Até o momento, o MDA já entregou 664 máquinas, levan-
do benefícios a 686 municípios brasileiros. Neste primeiro momento, 
serão entregues 1.275 máquinas a 1.299 municípios, ao custo total de 
R$ 211,83 milhões. A ação deve beneficiar uma população rural de 8,8 
milhões de pessoas. O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a rece-

ber os equipamentos, em dezembro de 2011. Este ano, municípios do 
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Alagoas, Minas Gerais, 
Rondônia, Bahia, Ceará, Pernambuco e Piauí  receberam as máquinas. 

Recentemente, a presidenta Dilma anunciou a doação de retroes-
cavadeiras para mais 3.591 municípios até 50 mil habitantes, e de mais 
1.330 motoniveladoras. 

Os municipios mineiros que receberam as máquinas em Paracatu  
são: Perdizes, Tiros, União de Minas, Rio Paranaíba, Santana de Pira-
pama, Arinos, Bonfinópolis de Minas, Chapada Gaúcha, Dom Bosco, 
Formoso, Guarda-Mor, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa Grande, Presi-
dente Olegário, Riachinho, São Gonçalo do Abaeté, Uruana de Minas, 
Vazante, Natalândia, Presidente Juscelino, Santo Hipólito, Três Marias, 
Corinto, Inimutaba, Monjolos e Morro Da Garça.



MOÇÃO DE REGOZIJO

Câmara homenageia Ministério para Criança da Igreja Católica 

Enquanto a criminalidade au-
menta no Município, envolvendo 
cada vez mais número maior de 
crianças e adolescentes com o trá-
fico de drogas e outros crimes, o  
Ministério Para  Crianças da Igre-
ja Católica mostra o lado bom da 
vida e os caminhos para tirá-los 
desse mundo mau.  Há cinco 
anos, o Ministério realiza um tra-
balho de evangelização para mais 
de 50 crianças e adolescentes, na 
faixa de cinco a 12 anos.

O objetivo dos tios do Mi-
nistério - casais voluntários - é 
repassar valores cristãos a esse 
público-alvo e orientações e li-
vrá-lo das drogas, do alcoolismo 
e da prostituição, mostrando o 
valor da família e dos princípios 
éticos, capazes de inseri-lo no 
meio social e, assim, diminuir o 
número dos crimes violentos em 
Paracatu.

Em reconhecimento a esse 
trabalho, a Câmara Municipal 
de Paracatu, através do verea-
dor José Maria Coimbra - o Zé 
Maria do Paracatuzinho (PSD), 
com aprovação de todos os co-
legas de Legislativo, homena-
geou os membros 
do Ministério com 
Moção de Rego-
zijo.

O mérito foi 
entregue durante 
Reunião Ordiná-
ria, de 4 de junho.

Durante a sole-
nidade, as crianças 
e adolescentes que 
fazem parte do 
Ministério deram 
mostras de que 
este é o melhor 
caminho a seguir. Fantoche, 
apresentação teatral, testemu-
nhos e danças mostraram que 
todos aprenderam e estão viven-
do o verdadeiro amor de Cristo. 
E, conseqüentemente, aprende-
ram a amar o próximo - um dos 
mandamentos de Deus. 

O prefeito Vasco Praça Filho, 
que fez questão de prestigiar a 
homenagem - foi o primeiro a 
fazer uso da palavra e lembrou 
que as crianças merecem todo 

Casais voluntários mostram valor da família e princípios éticos para inserir adolescentes no meio social

o carinho, pois são o nosso pre-
sente e o nosso futuro.

“É bonito ver um trabalho 
como este. E mais bonito ainda 
é presenciar iniciativas como a 
do vereador José Maria, que re-
conhece e valoriza o trabalho do 
Ministério Para Crianças”, des-
tacou o prefeito.

Tia Taty - como é conhecida 
pelas crianças - falou em nome 
do Ministério e ao agradecer o 
reconhecimento da Câmara Mu-
nicipal, enalteceu o trabalho dos 

vereadores. Em especial, do par-
lamentar José Maria. 

“José Maria é mais do que 
amigo do Ministério, ele é nosso 
irmão. Pessoa humilde enviada 
por Deus para nos ajudar neste 
trabalho de evangelização”, des-
tacou Tia Taty. 

Fruto da Renovação Caris-
mática, o Ministério se reúne 
uma vez por semana e ainda 
promove grupinhos de oração 
nas comunidades São Gabriel, 
São Francisco, Santa Luzia, São 
Lucas e São Miguel. 

Palavras do vereador - José 
Maria não conseguiu conter as 
lágrimas ao falar do Ministério 
para Crianças. Emocionado, ele 
disse: 

“É com muita alegria que ho-
menageamos o Ministério Para 
Crianças de Paracatu, reconhe-
cendo os frutos do trabalho des-
te Ministério diante das crianças 
e adolescentes. Aproveito para 
agradecer também o apoio dos 
vereadores que aprovaram por 

unanimidade esta moção. 
“Através deste ato solene, 

buscamos reconhecer o cari-
nho e a dedicação dos membros 
deste Ministério, que carinhosa-
mente são chamados de tios e 
tias.Pessoas que buscam, a cada 
encontro, passar às crianças -  
através de ensinamentos de Je-
sus Cristo - o caminho da paz, 
da harmonia e do amor. 

“Rogo a Deus que continue 
a iluminar os passos de todos 

vocês, na busca de um futuro 
com coragem e sabedoria. Vocês 
devem usar, como ferramenta 
nesta caminhada, a fé em Deus, 
com simplicidade nas orações 
e humildade no coração. Assim 
vocês alcançarão o verdadeiro 
sucesso. 

“Lembrem-se que Jesus an-

dou por caminhos difíceis, mes-
mo sabendo que era o filho de 
Deus. Sendo assim, fica aqui o 
meu respeito e admiração por 
todos os membros em especial 
pelas fundadoras do Ministério 
Para Crianças de Paracatu, que 
são Tia Bela, Tia Jéssica e Vovó 
Marlene”. 

Vereadores e membros do Ministério para as Crianças A homenagem foi prestigiada

Tia Tati agradece 
ao vereador 
José Maria pelo 
reconhecimento

O casal Rubens/Edina e 
seu filho dão testemunho 

sobre o Ministério 
para as Crianças

Membros 
do Ministério

A iniciativa do vereador 
José Maria teve o apoio 

dos vereadores

As tias Valquiria 
e Josilene contam 
a história do Ministério

O prefeito Vasco Praça Filho 
parabeniza o Ministério

José Maria, emocionado, fala 
do Ministério Para Crianças

Ladeados pelos vereadores Sílvio 
Magalhães e Rosival Araújo, José 
Maria entrega o Mérito a Tia Daniela, 
do Ministério para as Crianças 
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CORAIS

II Encontro atrai 
público diversificado

EDUCAÇÃO

Dois estados e 52 municípios não cumprem investimento

Brasília (ABr) - A Constitui-
ção Federal determina que esta-
dos e municípios devem investir 
em educação pelo menos 25% de 
sua arrecadação com o Impos-
to Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e o Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). 

Levantamento feito por meio 
do Sistema de Informações so-
bre Orçamentos Públicos em 
Educação (Siope) mostra que em 
2010 pelo menos dois estados e 
52 municípios não cumpriram a 
regra. 

Eles aplicaram percentuais 
inferiores ao que estabelece a lei. 
Há ainda 60 cidades que não in-
formaram os dados ao sistema, 
administrado pelo Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE), e que também 
são consideradas em situação ir-
regular. Os dados de 2011 ainda 
não foram consolidados.

Na lista dos estados que não 
cumpriram o mínimo em 2010 
estão o Rio Grande do Sul e o 
Rio Grande do Norte. De acor-
do com a secretária de Educação 
do Rio Grande do Norte, Betania 
Ramalho, até a gestão anterior os 
gastos com aposentados eram 
computados no cálculo feito pelo 
estado, o que não é permitido pe-
las regras do Siope. 

Por isso, em 2010 o patamar 
de investimento ficou em 22,4%. 
“A partir de 2011, nós desagrega-
mos esses dados e identificamos 
que isso feria uma demanda da 
Constituição. Neste ano, já es-
tamos retirando os aposentados 
do cálculo, mas isso será feito 
em escalonamento”, explicou a 
secretária.

Perda - O Rio Grande do 
Sul foi o estado que aplicou o 
menor percentual em educação 
em 2010: 19,7%. O secretário de 
Educação, Jose Clovis de Azeve-
do, culpa o governo anterior. Se-

Sessenta cidades não informaram dados ao sistema, administrado pelo Fundo nacional de Desenvolvimento da Educação (FnDE)

gundo ele, houve um decréscimo 
dos investimentos na área entre 
2008 e 2010. 

“Em 2011, já sabemos que 
investimos 28%, recuperando 
um pouco a perda. Certamen-
te em 2012 o investimento será 
ainda maior”, disse. A conta que 
o estado gaúcho fez para 2011, 
entretanto, inclui os gastos com 
aposentadoria que não são con-
tabilizados pelo Siope. 

De acordo com Azevedo essa 
metodologia é aceita pelo Tri-
bunal de Contas do estado. Em 
outras unidades da Federação 
também há divergência sobre a 
inclusão dos aposentados no cál-
culo e não há um entendimento 
comum sobre a regra, apesar de 
o governo federal não considerar 
esse gasto um investimento dire-
to em educação.

Crianças - Para a presiden-
ta da União Nacional dos Diri-
gentes Municipais de Educação 
(Undime), Cleuza Repulho, as 52 

cidades que não inves-
tiram o mínimo cons-
titucional nas suas 
redes de ensino repre-
sentam um número 
pequeno se for consi-
derado o total de pre-
feituras no País: 5.565. 
Ela avalia, entretanto, 
que o problema não 
pode ser desprezado. 

“O percentual é 
pequeno, mas para 
as crianças desse mu-
nicípio [que inves-
tiu menos] significa 
muito. A nossa maior 
preocupação é que as 
crianças não podem 
dar a sorte ou o azar 
de nascer em um mu-
nicípio onde o gestor 
se preocupa mais ou 
menos com educação; 
A vinculação é ne-
cessária e precisa ser 

cumprida”, defende.
Para Cleuza, o problema ocor-

re, em muitos casos, pela má ges-
tão do dinheiro. A maioria dos 
secretários de Educação não é o 
gestor pleno dos recursos para a 
área, que acabam administrados 
pelas secretarias de Finanças ou 
Planejamento. Dessa forma, é 
mais difícil ter um controle ri-
goroso do que é aplicado. “Com 
isso, o grau e a importância [dos 
recursos da educação] se diluem 
na administração pública”.

Inadimplentes - Na lista 
dos municípios “inadimplen-
tes”, a maioria é do Rio Grande 
do Sul (nove), Paraná (sete), de 
Minas Gerais (sete) e São Paulo 
(seis). O restante das prefeituras 
que não cumpriram a regra é do 
Acre, de Alagoas, do Amazonas, 
Amapá, da Bahia, do Ceará, Es-
pírito Santo, de Goiás, do Mara-
nhão, Pará, de Pernambuco, do 
Piauí, Rio de Janeiro, de Roraima 
e Sergipe.

As informações incluídas pela 
prefeitura ou pelo verno estadu-
al no Siope são declaratórias e a 
veracidade dos dados é de res-
ponsabilidade do ente federado. 
Quando o FNDE detecta que 
um município aplicou menos do 
que determina a Constituição, as 
informações são automaticamen-
te enviadas ao Ministério Público 
Federal (MPF) que as encaminha 
a um promotor de justiça do es-
tado. 

“O governo municipal ou 
estadual terá a chance de se de-
fender e pode ser aberto um in-
quérito civil público”, explica o 
coordenador do Siope, Paulo Ce-
sar Malheiros. O ente federado 
também pode ficar impossibilita-
do de receber recursos de trans-
ferências voluntárias do governo 
federal.

Veja o percentual de investi-
mento em educação de cada es-
tado em 2010
Acre....................................26,21%
Alagoas...............................25,61%
Amapá................................32,04%
Amazonas..........................25,78%
Bahia...................................26,28%
Ceará...................................29,20%
Distrito Federal.................29,28%
Espírito Santo....................30,57%
Goiás...................................27,48%
Maranhão...........................26,72%
Mato Grosso......................26,01%
Mato Grosso do Sul.........32,51%
Minas Gerais......................27,25%
Pará.....................................25,33%
Paraíba................................26,54%
Paraná.................................31,79%
Pernambuco.......................26,45%
Piauí....................................27,27%
Rio de Janeiro....................27,17%
Rio Grande do Norte.......22,40%
Rio Grande do Sul............19,70%
Rondônia............................26,21%
Roraima..............................25,65%
São Paulo............................30,18%
Santa Catarina....................26,19%
Sergipe................................28,31%
Tocantins............................25,90%

Cleuza Repulho: As crianças não 
podem dar sorte ou azar de nascer em 
um município onde o gestor se preocupa 
mais ou menos com educação

Um dos nove corais se apresenta no Centro Pastoral São Benedito

O II Encontro de Corais de Paracatu, no dia 2 de junho, lotou o 
Centro Pastoral São Benedito, no Largo do Rosário. O público, en-
tre autoridades entidades e diversas pessoas da sociedade, aplaudiu 
com excitação, os nove corais que se apresentaram.

O evento foi promovido pela parceria entre a Secretaria de Cul-
tura, o Coral Stella Maris e a empresa Kinross. O gerente-geral da 
mineradora, Gilberto Azevedo, ressaltou a importância da participa-
ção da empresa nos projetos socioculturais do Município.

As canções religiosas, folclóricas e da MPB foram apresentadas 
por corais compostos de crianças, jovens, adultos e idosos, sendo 
eles: Irmã Letícia, Vivace, Stella Maris, Estrelinha, As pequeninas de 
Maria, São Domingos e os corais das escolas Caic, Afonso Arinos 
e Objetivo.

Maria Aparecida Lopes, mãe de Emily Lopes, 8 anos, do Coral 
As pequeninas de Maria, permaneceu no encontro mesmo depois 
da apresentação da filha. “Este tipo de evento é muito importante 
para a sociedade. As crianças, por exemplo, já vão pegando gos-
to pela música e aprendem muito sobre a valorização da cultura, a 
responsabilidade e a disciplina. Além disso, é uma ótima opção de 
lazer, afinal as apresentações dos corais é linda, vale a pena ficar para 
ver, e ouvir, bem de pertinho todos eles”, relatou Maria Aparecida.

O encerramento do encontro foi realizado com todos os corais 
cantando a música, típica da cultura mineira, Calix Bento. O prefei-
to Vasco Praça Filho disse que é muito importante que as pessoas 
compareçam a este tipo de evento, que vai muito além da emoção. 
“Temos a cultura e o lazer estimulando os valores de amizade e 
família”, frisou.
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ETANOL

Negócios em 2012 
quadruplicam 

Mendes Ribeiro Filho: 
Exportações do agronegócio 
brasileiro já somam R$ 97 
bilhões nos últimos 12 meses 

LICENÇA PRÊMIO

Servidor poderá ter 
benefício de 120 dias 

Tramita na Câmara Muni-
cipal de Paracatu, Projeto de 
Lei Complementar, de autoria 
do vereador Glewton de Sá 
(PMDB) que estipula prazo 
de 120 dias para conceder li-
cença-prêmio  aos servidores 
públicos  municipais, conta-
dos da data do protocolo do 
requerimento do servidor.  

O projeto, que foi protoco-
lado na Câmara Municipal em 
4 de junho de 2012, propõe a 
alteração da Lei Complemen-
tar Nº. 5, de 1991, acrescen-
tando ao Artigo 99, o Pará-
grafo 2º. e o Artigo 100-A à 
Seção XIII da mesma Lei.

O Parágrafo 2º. prevê que 
a concessão de conversão em 
pecúnia deverá obedecer rigo-
rosamente a ordem cronoló-
gica da aquisição do direito e 
do pedido do servidor. 

Já o Artigo 100-A estabele-
ce que o prazo de concessão da licença-prêmio será de até 120 dias, a contar do protocolo do reque-
rimento do servidor. 

Segundo o vereador Glewton de Sá, essa é uma iniciativa que vem sanar uma lacuna existente  reco-
nhecendo e dando valor ao servidor público municipal, que merece respeito dos governantes.

projeto do vereador Glewton de Sá foi 
apresentado à Câmara Municipal no início de junho

O vereador Glewton de Sá (PMDB)  é autor do Projeto que 
concede licença-prêmio de 120 dias ao servidor municipal 

AGRONEGóCIO

Exportações devem superar meta do ano
Rio de Janeiro - O minis-

tro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Mendes Ribeiro, 
anunciou no último dia 19 que o 
agronegócio brasileiro pode su-
perar a meta de US$ 100 bilhões 
em exportações neste ano, com 
aumento de 5,7% em relação a 
2011.

“Embora tenhamos tido pro-
blemas de mercado com a Rússia 
e a Argentina, outros mercados 
estão se abrindo”, disse o minis-
tro, referindo-se às atuais bar-
reiras comerciais impostas pelo 

Aumento deve chegar a 5,7%  em relação a 2011, superando U$ 100 milhões

BH – A receita das exportações mineiras de etanol, no acumu-
lado de janeiro a maio de 2012, alcançou US$ 16,9 milhões, cifra 
398%  superior à registrada em idêntico período do ano passado, 
informa o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 
(MDIC). 

Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), este resultado se deve principalmente ao aumento dos em-
barques:  14,2 mil toneladas, ou volume 353% superior ao dos cinco 
primeiros meses de 2011.

Além disso, de acordo com o superintendente de Política e Eco-
nomia Agrícola da Seapa, João Ricardo Albanez, o etanol teve va-
lorização no mercado internacional. “A cotação média nos cinco 
meses analisados foi de US$ 1,2 mil a tonelada, valor 10% superior 
na comparação com o mesmo período do ano passado.”

Albanez explica que 99% do etanol exportado por Minas nesses 
cinco meses foram destinados aos Estados Unidos. “Esse resultado 
já reflete a decisão do governo americano de eliminar as barreiras 
tarifárias ao etanol brasileiro a partir deste ano”, ressalta. 

O crescimento da venda de etanol por Minas Gerais supera a 
média nacional. As exportações brasileiras do produto, nos cinco 
primeiros meses do ano, foram de US$ 361,5 milhões. Um aumento 
de 33,2% em relação ao ano passado. 

Vendas externas de MG - janeiro/maio
Etanol    
US$ 16,9 milhões (+398%)
Embarques:  14,2 mil/t (+353%)
Preço médio: US$ 1,2 mil/t (+10%)

BH - A produção mineira de 
grãos, na safra 2011/2012, deve  
alcançar 12 milhões de tonela-
das,  conforme levantamento da 
Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab) divulgado em 5 
de junho. Segundo a Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Seapa), o valor equivale a 
um aumento de 12,9% em relação 
à safra anterior. Para o Brasil, a es-
timativa é de 161,2 milhões de to-
neladas de grãos, retração de 1,0%.     

De acordo com o superin-
tendente de Política e Economia 
Agrícola da Seapa,  João Ricardo 
Albanez, os resultados de Minas 
reforçam a previsão de safra re-
corde, liderada pelo milho. O 
levantamento mostra que a pro-
dução do grão deve alcançar 7,7 
milhões de toneladas,  volume 
17,4% superior ao registrado no 
período 2010/2011. 

O superintendente considera 
que, no caso do milho, há o re-
gistro de uma expansão da área 
para 1,3 milhão de hectares, que 
corresponde ao crescimento de 
8,4%.  Já a produtividade, da or-
dem de 5,9 toneladas por hectare, 

governo argentino a vários pro-
dutos e ao bloqueio russo sobre 
as exportações de carne suína e 
bovina do Brasil. 

A China e o Japão estão entre 
os países com os quais o Brasil 
pretende ampliar negócios nos 
setores suíno e bovino.

Mendes Ribeiro participou, 
nesta manhã, do seminário Segu-
rança Alimentar e Sustentabilida-
de no Agronegócio, no Espaço 
Humanidade 2012, evento pa-
ralelo à Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável, que está sendo rea-
lizado no Forte de Copacabana.

O ministro também elogiou 
o novo Código Florestal que, se-
gundo ele, vai servir para aprimo-
rar a regulamentação ambiental 
no Brasil, e servirá de referência 
para o mundo.

Dados do Ministério da Agri-
cultura mostram que as exporta-
ções do agronegócio brasileiro 
somaram cerca de US$ 97 bi-
lhões em 12 meses até maio. No 
ano passado, as exportações che-
garam a US$ 94 bilhões.

possibilita um aumento de 8,3% 
na comparação com o volume 
apurado na safra anterior.  

“A crescente demanda por mi-
lho no mercado interno, princi-
palmente para atender à produção 
de ração utilizada nos segmentos 
de aves e suínos, é o principal fa-
tor de incremento da produção 
mineira do grão”, explica. Além 
disso, existe a perspectiva de 
atender à demanda internacional 
em função da queda dos estoques 
mundiais.  Atualmente, a produ-
ção de milho em Minas equivale a 
61,0% da safra estimada do grão 
no Sudeste do Brasil”, acrescenta 
o superintendente.          

Ele aponta também a expan-
são da safra de soja, com estima-
tiva de 3,0 milhões de toneladas, 
volume 5,0% superior ao regis-
trado em 2010/2011. Segundo 
Albanez, predominaram no Es-
tado condições climáticas favorá-
veis à produção. Este fator, mais 
a utilizaçao de tecnologia, possi-
bilitaram uma produtividade mé-
dia de 3 toneladas por hectare, 
volume 5% maior que o obtido 
na safra anterior. 

Para Albanez, também no 
caso da soja, a produção está 
sendo estimulada pelas oportu-
nidades de comercialização do 
grão no mercado interno, neste 
caso para atender ao processa-
mento do grão para a produção 
de óleo e farelo. A análise dos 
dados de Minas mostra também 
números expressivos para o sor-
go, que deve alcançar uma safra 
de 431,5 mil toneladas, aumento 
de 17,3%. O resultado foi benefi-
ciado pela expansão da área plan-
tada, que alcançou 135,0 mil hec-
tares, 6,5% maior que a da safra 
passada. E a  produtividade de 
3,2 toneladas por hectare equi-
vale a um crescimento de 10,2%.

Outro produto com resultado 

expressivo em Minas é o feijão, 
que deve alcançar uma safra de 
628,4 mil toneladas. O cresci-
mento da produção em 7,9% 
deve ser atribuído aos plantios 
da segunda safra, com a provável 
expansão da terceira.  Segundo 
Albanez, os produtores aumen-
taram o uso de tecnologia porque 
o mercado tem proporcionado 
bom retorno aos investimentos 
nas lavouras. 

Já o amendoim cultivado em 
Minas tem safra prevista de 8,3 
mil toneladas, volume 2,5 su-
perior aos registros do período 
anterior. A projeção pode ser 
atribuída à produtividade de 3,2 
toneladas por hectare, cresci-
mento de 18,2%.

Milho alavanca safra recorde de Minas

Milho: vedete do agronegócio mineiro
Safra 2011/2011
Minas:
Total:...............................................................12 milhões/t (+12,9%)
Milho:...............................................................7,7 milhões/t (+17,4%) 
Soja:..................................................................3,0 milhões/t (+5,0%)
Feijão:...................................................................628,4 mil/t (+7,9%)
Sorgo:.................................................................431,5 mi/tl (+17,3%)
Amendoim:................................................................8,3 mil/t (+ 2,5)

            

Móveis  e  Decorações
martan

Filial: Rua Joaquim Murtinho, 515 - Centro 
Paracatu-MG - Fone: (38) 3671-8542 

Rua Goiás, 305 - Centro
Fone: (38) 3672-1475 - Paracatu-MG

A cana de açúcar vem se tornando 
uma das grandes riquezas de Minas
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As professoras Marina de 
Souza Matos, Maria Celcídia Ma-
cedo Mundim e  Cléria Geralda 
Mundim da Costa Pereira e o ser-
vidor público José Geraldo Alves 
de Sousa tiveram seus trabalhos 
reconhecidos pela Câmara Muni-
cipal através moções de regozijo, 
numa iniciativa do vereador João 
Batista dos Santos - o Joãozinho 
Contador (PSDB) que recebeu 
apoio dos demais edis. 

Segundo Joãozinho, os ho-
menageados são pessoas simples 
que muito contribuem para o 
desenvolvimento do Município e 
formação do cidadão. 

Os homenageados agradece-
ram o carinho dos vereadores e 
parabenizaram Joãozinho Con-
tador pela dedicação ao trabalho 
como parlamentar e como amigo 
e companheiro de todas as horas. 

Marina - Marina de Souza 
Matos reside no Paracatuzinho e 
é mãe de  Anne Caroline. “Gra-
ças a Deus, somos uma família 
unida no amor e na oração”, diz 

MOÇÕES DE REGOZIJO

Professoras e servidor público têm 
reconhecimento dos vereadores 

a professora que possui licencia-
tura plena em Pedagogia, pela 
Faculdade Finom, e larga expe-
riência em regência de turma do 
ensino fundamental I (alfabetiza-
ção). É professora de educação 
física, de educação religiosa e 
supervisora.  

Maria - Maria Celcídia Ma-
cedo Mundim mora não Bairro 
Arraial D’Ángola. È mãe de três 
filhos- Melissa, Aracelle, e Rafael. 
É graduada em Pedagogia. Tra-
balha com crianças da pré-escola, 
com aprendizagens lúdicas; alfa-
betização de crianças em idade 
escolar e atividades em educação 
física, trabalhando  psicomotrici-
dade, lateralidade,etc...

Cléria - Cléria Geralda Mun-
dim da Costa Pereira mora no 
Santana. Casada com Juarez da 
Silva Pereira e mãe de três fi-
lhos - Daniela, Danilo, e Daniel. 
Também é formada em licen-
ciatura plena em Pedagogia. Foi 
auxiliar de secretaria, na Prefei-
tura Municipal, de l978 a l979; 

professora de educação física, 
ensino fundamental- Escola 
Municipal Leonor Ulhoa Victor 
Rodrigues;  professora do ensi-
no fundamental II,  no Colégio 
Dom  Elizeu ano de 1982-1983, 
professora Colégio Antônio 
Carlos, ano 1984-1985; profes-
sora regente de turma na Escola  
Josino Neiva,em  1980, auxiliar 
de biblioteca, vice-diretora, pro-

fessora regente de turma, na Es-
cola Júlia Camargos, de 1980 a 
2009.

José Geraldo - Natural de 
Unaí, José Geraldo Alves de 
Souza  é casado com Ana Al-
ves de Souza Mata, com quem 
tem quatro filhos – Fernanda, 
Isaque, Lucas e Matheus. Presta 
serviço em Paracatu desde 1989, 
inicialmente promovendo, pela 

primeira vez, um levantamento 
completo do patrimônio públi-
co do Município, tendo visitado 
cerca de 80 escolas da zona ru-
ral, promovendo a inclusão do 
patrimônio público na era digi-
tal. Posteriormente, atuou como 
diretor de material e patrimônio; 
diretor de programação e orça-
mento e presidente da Comissão 
de Licitação da Prefeitura de Pa-

racatu, por diversos anos. Desde 
de 2005, presta serviços como 
assessor administrativo, tendo 
atuação destacada como  asses-
sor no julgamento de recursos 
administrativos, elaboração de 
pareceres técnicos e administra-
tivos e, elaboração de editais de 
licitação. Um profissional que 
presta relevantes serviços ao Mu-
nicípio. 

Joãozinho entrega a Moção 
a Marina de Souza Matos

José Geraldo Alves de Sousa, 
recebe sua Moção

Cléria Geralda Mundim da Costa 
Pereira, recebe sua Moção

Maria Celcídia Macedo Mundim 
recebe a Moção de Joãozinho

Vereadores, José geraldo e familiares do homenageado Maria, Marina e Cléria ladeadas pelos vereadores

SANTO ANTÔNIO

Fieis rezam ao Padroeiro da Cidade
Os católicos paracatuenses ce-

lebraram, de 1º a 13 de junho, a 
Trezena de Santo Antônio – o Pa-
droeiro da Cidade, na Matriz que 
recebe o nome do santo.  O tema 
central deste ano foi “Santo An-
tônio, o grande pregador da fé”.

Na noite de 13 de junho, o 
monsenhor João César levou os 
fiéis a refletirem sobre “Santo 
Antônio, ensina a grandeza do 
Reino”, na missa campal oficiada 
em frente à Matriz. Em seguida, a 
procissão percorreu ruas do cen-
tro e do Bairro Santana.

Com velas, terços e outros ob-
jetos nas mãos, dezenas de devo-
tos agradeceram a Deus e a Santo 
Antônio pelas graças alcançadas. 

Maria Helena, moradora do 
Bairro Bela Vista, ajoelhou aos 
pés do Santo para agradecer duas 
graças alcançadas. Há cinco anos, 
seus três filhos sofreram acidente 
e, segundo ela, sobreviveram gra-
ças à intercessão de Santo Antô-
nio. 

“Hoje minha família celebra a 
vitória. Graças a Deus e a Santo 
Antônio meus filhos estão vi-
vos.” Maria Helena garante que 
ela também foi curada, pois vivia 
doente e estressada. 

na procissão em louvor ao santo, devotos relatam graças que consideram verdadeiros milagres
“Nada me curava até quando 

pedi a Santo Antônio que inter-
cedesse por mim e, hoje, sou uma 
pessoa liberta da enfermidade”, 
garante a Maria Helena. 

Maria Conceição mora no 
centro e aproveitou o encerra-
mento da festa para subir ao pal-
co e dar o seu testemunho sobre 
as graças que recebeu.  Segundo 
ela, ano passado, sua filha estava 
grávida e sofreu um acidente de 
trânsito. O carro teve perda total.

“Ao saber que minha filha 
sangrava muito, corri aos pés de 
Santo Antônio e pedi a ele que 
intercedesse para que Jesus sal-
vasse minha filha e meu neto. 
Graças a Deus e a Santo Antônio 
deu tudo certo”.   

Trezena -  No primeiro dia a 
missa foi celebrada pelo Pe. Rui. 
A homilia foi uma reflexão de 
“Santo Antônio como pregador 
da fé e da justiça do Reino.”

No dia seguinte, o Pe. Wagner  
mostrou o exemplo de “Santo 
Antônio, como pregador da fé 
em tempos de incompreensões.”

No domingo, o Pe. Toninho 
chamou a atenção para o subte-
ma “Santo Antônio, pregador da 
inclusão social.”

Na segunda-feira, a celebração 
levou os fiéis a refletirem sobre 
“Santo Antônio, fiel trabalhador 
da vinha do Senhor.” A missa foi 
celebrada pelo Pe. Rafael. 

O momento  “Santo Antô-
nio, consagrou-se plenamente a 
Deus”, foi celebrado na terça-
-feira, dia 5. A missa foi presidida 
pelo Pe. Wellington. 

Na quarta-feira, Pe. Dito fa-

lou sobre o subtema “Santo An-
tônio, anunciador da fé no Deus 
dos vivos.”

“Santo Antônio, fiel seguidor 
dos mandamentos”, foi o refle-
xão da quinta-feira, pelo Pe. Re-
nato. 

O Pe. Vartene celebrou “San-
to Antônio anuncia o Reino de 
Deus.”

No dia 9, Pe. Lano presidiu 

A imagem de Santo Antônio 
percorre as ruas de Paracatu

A procissão do padroeiro atrai 
uma multidão de fieis, todos os anos

a Missa com o subtema “Santo 
Antônio, pregador da partilha 
generosa.”

No domingo, dia 10,  foi a vez 
do bispo Dom Leonardo anun-
ciar “Santo Antônio como prega-
dor da vontade do Pai.”

No dia 11, o Pe. Geraldo Mar-
cone refletiu sobre “Santo Antô-
nio, pregador das bem-aventu-
ranças.”

No dia 12, a celebração do Pe. 
Wander girou em torno do sub-
tema  “Santo Antônio, anuncia-
dor da luz de Cristo.”

No feriado municipal, Dia do 
Padroeiro da Cidade, as celebra-
ções começaram cedo. Pela ma-
nhã o Pe. Preguinho presidiu a 
Missa Sertaneja com o subtema 
“Santo Antônio, intercessor dos 
devotos.”

Leia versão digital de 

o jornal necessário
vimentoO Mo
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TECNOLEITE

Em busca 
de qualidade 

FENALEITE

Coopervap  participa de Feira em Patos
O Sindicato dos Produtores 

Rurais de Patos de Minas reali-
zou, dia 28 de maio, a I Feira Na-
cional do Leite - Fenaleite, pro-
movida pela Cemil, em parceria 
com a Emater e Epamig. 

O evento, que fez parte da 
programação da 54ª Fenamilho, 
teve como objetivo valorizar a 
produção leiteira da região con-
siderada uma das maiores ba-
cias leiteiras do Brasil, oferecer 
workshops e palestras sobre o 
setor. 

Também fizeram parte da 
programação, exposições de ani-
mais de produção de leite, leilões 
e torneio leiteiro. Produtores 
paracatuenses, associados à Co-
opervap participaram das ativi-
dades e fizeram bonito nas pistas 
da Fenamilho. 

Os paracatuenses, criado-
res de girolando, Cleone Costa, 
Marcio Areda, Emiliano Pereira 
Botelho, Ricardo Wachsmuth, 
Fabrício Siqueira e Igor Furtado 
participaram dos julgamentos. 
Assim como os criadores de gir 
Rodrigo Borges, Cristiano Sen-
soni e Luís Fernando Barros 
proprietário do animal que foi 
o campeão do Torneio Leitei-
ro com média de 50,920 quilos.  
Os leilões, que foram sucesso de 
vendas e público, tiveram a parti-
cipação de vendedores de Paraca-
tu, foram realizados por Toninho 
Kalangal e Carlos Eduardo Ma-
tuk, da Nova Leilões, e transmiti-
dos ao vivo pelo Canal Rural.

As fotos desta página mos-
tram a participação dos paraca-
tuenses na Fenaleite e no Tec-
noleite e outros momentos no 
parque da Fenamilho.

Feira nacional do Leite fez parte da 54ª Fenamilho e valorizou produção leiteira com workshops e palestras

A abertura da Feira foi marcada pela quarta 
edição do Tecnoleite - Encontro Coopatos, sobre 
qualidade do leite, que este ano também passou a 
integrar a programação da Fenaleite. 

Durante o dia 28, a diretoria da Coopervap 
acompanhou os integrantes do Comitê Educativo, 
cooperados e funcionários dos departamentos li-
gados à qualidade do leite a Patos de Minas para 
o encontro que contou com caravanas das quatro 
cooperativas afiliadas à Cemil. 

Produtores rurais, funcionários e estudantes 
participaram de minicursos que abordaram aduba-
ção, plantio, ponto de corte, ensilagem e genética. 
Em seguida, os participantes assistiram à palestra 
“Gestão das informações na propriedade”, minis-
trada pelo professor Marcelo Cabral. 

Nas dependências do parque, os cooperados vi-
sitaram os galpões em que estavam os animais dos 
conterrâneos e os estandes da Agrofena - Feira de 
Agronegócios, paralela à FenaMilho.



14 Paracatu-MG, 1º a 15 de junho de 2012O Movimento - poLíCiA

BALEADOS 

ROUBO 

Gilsinho 
recebe 
dois tiros 

Adolescentes assaltam 
no Jardim Serrano 

DROGAS 

PORTE ILEGAL

Mais supostos traficantes são presos 

Polícia apreende dois treisoitão 

AFOGAMENTOS

Corpo aparece no Rio Paracatu

Bela Vista II - Durante pa-
trulhamento pela Rua Oito, Bela 
Vista II - local identificado como 
ponto de tráfico de drogas - mi-
litares depararam-se com Wesley 
Pereira de Assunção, 33, em atitu-
de suspeita. Ele tentou fugir, mas 
foi abordado. Os militares loca-
lizaram com ele R$ 13,00, uma 
bucha de maconha, um papelote 
de cocaína e uma pedra de crack 
e apreenderam uma balança e um 
canivete. Wesley foi preso.  

Paracatuzinho - Jairo Perei-
ra De Oliveira, 24, e Eliton Pires 
Silva, 19, foram presos na Rua 
Landim, Paracatuzinho, consu-
mindo cocaína. com Jairo e Eli-
ton, um frasco de éter etílico, 
50 gramas de ácido bórico, uma  
porção de cocaína, duas colheres 
e um prato utilizadas no prepa-

Militares do Corpo de Bom-
beiros encontraram no dia 2 de 
junho, o  corpo de Luiz Gonza-
ga Martins, 56,  às margens do 
Rio Paracatu.  Ele estava desa-
parecido, desde 31 de maio.  A 
Policia Militar informou ter 
recebido queixa do desapareci-
mento do pescador, que estava 
acampado sozinho às margens 
do rio em um povoado conhe-
cido como Rancho Pontal. Ele 
foi visto pela última vez no dia 
31 de maio por moradores da lo-

Gilson Silva Marques - co-
nhecido no meio policial como 
Gilsinho, 43 anos, deu entrada 
no Hospital Municipal vítima 
de disparos de arma de fogo. 
Gilsinho foi alvo de cinco tiros, 
porém apenas dois acertaram a 
vítima - um no braço esquerdo 
e outro no flanco direito. 

A tentativa de homicídio se 
deu na noite de 2 de junho, à  
Rua Guimarães Rosa, Bairro 
Vila São João Evangelista II. 
Uma testemunha, que socor-
reu Gilsinho, passou à polícia 
as características dos possíveis 
autores. Militares foram atrás 
de Auro Damasceno Coim-
bra - conhecido por “Aurin”, 
21 anos, que seria o autor dos 
disparos e Edvaldo Pereira da 
Silva, que atende pelo nome de  
“Valdão”, 18 anos, suspeito de 
ter repassado a arma.  

Auro não foi encontrado, 
mas na casa Valdão foi localiza-
do  um revólver .38, com cinco 
munições intactas e uma defla-
grada. Como o local é  conhe-

Duas homens foram presos 
pela Polícia Militar por atitudes 
suspeitas e porte ilegal de arma 
de fogo. Um deles foi preso no 
Bairro JK. Um caminhoneiro 
abordou a viatura da PM e dis-
se que três indivíduos tentavam  
assaltar caminhões, próximo ao 
quebra-molas,  à  Rua Professor 
José Botelho Filho. 

Ao se aproximar do local a 
PM encontrou indivíduos que 
fugiram  ao ver as viaturas e en-
traram na residência de Moacir 
José De Souza, à Rua Professor 
José Botelho Filho. 

A Princípio Moacir não queria 
franquear a entrada dos militares 
à residência, se mostrando muito 

Um adolescente de 15 anos 
foi apreendido pela Policia Mi-
litar suspeito de ter participado 
do assalto a Marmoraria Vitó-
ria, à Rua Marginal MG 188, 
Bairro Jardim Serrano. 

O roubo se deu em 8 de 
junho. Três indivíduos arma-
dos com revólver .38, rende-
ram os proprietários e levaram 
R$ 1.400,00; um cheque de 
R$1.000,00, três celulares, um 
notebook, as carteiras e cartões 
de crédito das vítimas.  

Policiais apreenderam o 
adolescente no Bairro Nossa 
Senhora de Fátima com um 
notebook e três celulares. O 
adolescente confessou ter parti-
cipado do roubo e disse que os 
outros envolvidos seriam mais 
dois adolescentes - um 16 e ou-
tro de 17 anos - e que a arma era 
do adolescente de 16 anos. 

Os militares foram na casa 
dos dois outros envolvidos e 
encontraram no quarto do ado-
lescente de 17 anos, uma porção 
de maconha e um documento 
de uma moto Honda 125. 

Ainda de acordo com a PM, 
o ex-funcionário da marmora-
ria - Flávio dos Reis Gomes, 27, 

calidade, com quem Luis jantou 
naquela noite. 

Os bombeiros iniciaram as 
buscas no dia seguinte, nas ime-
diações de onde ele estava acam-
pado. A equipe chegou a fazer 
mergulhos no rio, mas não teve 
sucesso. As buscas foram reto-
madas na manhã do dia 2, quan-
do o corpo de Luis foi encontra-
do a três metros de onde teria 
desaparecido. 

Luís trabalhava em uma bar-
bearia em Paracatu. 

Criança afoga-se em represa
Maria Vitória da Silva Lopes, 2 anos, faleceu após cair em uma 

represa da Fazenda Teixeira. A mãe da criança trabalha na resi-
dência da fazenda e a menina brincava no quintal. 

Em determinado momento, a mãe chamou pela filha, mas não 
obteve resposta e saiu para procurá-la, deparando-se com o cor-
po de Maria Vitória boiando na represa. 

O pai e a mãe tentaram reanimar a menina, mas ela já não 
apresentava sinais vitais. A perícia liberou o corpo para o serviço 
funerário.

ro, um cartão do Banco Itaú, em 
nome Eliton, uma  lâmina de 
barbear e dois isqueiros. Eliton já 
tem passagem por tráfico e esta-
va em liberdade provisória. 

Ronivaldo - Ronivaldo Perei-
ra Machado, 32, também foi pre-
so no Paracatuzinho.  Ele estava 
na  Rua Ismael Faustino Pereira, 
quando tentou dispensar algo ao 
solo. Militares constataram se 
tratar de set pedras de crack. O 
autor foi preso, juntamente com 
a droga apreendida.

Dairam - Dairam Barros 
Costa, 20, estava transitando de 
bicicleta pelo Paracatuzinho, em 
atitudes suspeitas. Ele foi abor-
dado com quatro pedras de cra-
ck, prontas para o comércio. Dai-
ram foi preso. 

Projeto 21 - Após receber de-

núncia anônima, a PM chegou até 
Juscelino Pereira da Silva - 40, pre-
so acusado de tráfico de drogas. 
Ele foi encontrado à  Rua Belmira 
Araújo Neves, Bairro Projeto 21e  
onde segundo denúncia anônima, 
um indivíduo conhecido como 
Tubão estaria comercializando 
drogas. Informando ainda que, 
a droga estava próxima ao muro. 
No local, militares abordaram o 
autor Juscelino Pereira da Sulva, 
40 anos, o  Tubão e,  próximo a 
ele, uma pedra de crack, pronta 
para o comércio. 

JK -  Na Rua Benedito Pereira 
de Souza, JK, militares depara-
ram-se com alguns adolescentes 
em atitudes suspeitas. O adoles-
centes de 14 anos, “dispensaram” 
um embrulho num matagal, onde 
foram localizadas 26 pedras de 

crack. Durante a abordagem, 
chegou no local Camila Araújo 
Ribeiro, 20, dizendo ser irmão 
do adolescente e, bastante exalta-
da, passou a tumultuar o trabalho 
dos militares. Camila foi presa e o 
adolescente  apreendido. 

Centro - Danilo Gonçalves 
do Prado, 19, foi flagrado passan-
do um pequeno objeto para um 
adolescente 17 anos, próximo ao 
Cemitério Santa Cruz.  Com Da-
nilo a PM encontrou  um celular, 
um papel de seda, um isqueiro 
e R$315,00. Com o adolescente 
foram apreendidos uma pedra 
de crack de R$10,00. Danilo é 
conhecido por envolvimento no 
tráfico de drogas. Após consulta 
no Sistema, ficou constatado que 
ele se encontrava em liberdade 
provisória.

nervoso, porém, a irmã dele libe-
rou a entrada da polícia, que en-
controu  um  revólver  .38,  com 
quatro munições intactas, dentro  
do tanque de lavar roupas. 

Moacir confessou que escon-
deu a arma e disse que os três 
autores que se tratavam de Ke-
verson, Cristian e Tatá, conheci-
dos no meio policial por diversos 
roubos, furtos e homicídios. 

Paracatuzinho - Outro re-
vólver .38 - com seis  munições 
intactas - foi tirado de circulação. 
A arma - que poderia ser usado 
na prática de crimes -  estava na 
cintura de  Danilo Buenos Lima, 
23, que andava pela  Rua Bias 
Forte, Paracatuzinho.  

sabia de toda movimentação 
financeira do estabelecimento, 
inclusive sabia que nesta data 
ocorreria o pagamento dos 
funcionários. O menor confir-
mou que eles agiram após Flá-
vio ter passado as informações. 
A PM não localizou Flávio. 

Os três adolescentes pos-
suem várias passagens por trá-
fico de drogas, furto e porte 
Ilegal de arma. Rastreamentos 
seguem no intuito de localizar 
e apreender os outros dois me-
nores e prender Flávio. 

Coletivo – Poucas horas 
pós a marmoraria ser visita-
da pelos malandros, uma em-
presa de ônibus de transporte 
coletivo também foi alvo de 
assalto. O motorista fazia a li-
nha Paracatuzinho/Alvorada e, 
quando chegou ao ponto final, 
próximo ao Parque de Expo-
sições foi surpreendido por 
dois indivíduos - ambos com o 
rosto coberto e armados de re-
vólveres. Eles levaram o celular 
e dinheiro do motorista. Um 
deles usava blusa de frio azul 
e o outro, blusa preta. Após o 
assalto ambos fugiram a é pela 
BR-040. 

Um dos revólveres apreendidos

Nesta e na foto abaixo, celulares e drogas 
apreendidos com supostos traficantes

cido como ponto de  tráfico de 
drogas, foi encontrado vários 
vestígios de “maconha”  e ain-
da dez celulares, cinco relógios 
de pulso, um  MP3 e um MP4; 
uma porção de maconha; e R$ 
183,00. Edivaldo e um adoles-
cente de 17 anos foram presos.  
Gilson Silva Marques não corre 
risco de morte. A suspeita da 
PM é que o crime seja motivado 
pelo tráfico de drogas. O caso 
foi repassado a Polícia Civil. 

Alto do Açude - Ainda 
na noite d e 2 de junho,  ou-
tra tentativa de homicídio foi 
registrada na cidade. Sebastião 
Guilherme dos santos, 47, foi 
baleado na virilha esquerda. 
Ele foi socorrido por militares 
e não corre risco de morte. 

Sebastião estava no Bar do 
Gelson,  à  Rua Severiano Silva 
Neiva, Alto do Açude, quando 
foi atingido. A polícia já tem o 
suspeito, porém, até o fecha-
mento desta edição ninguém 
foi preso. O motivo também é 
desconhecido. 
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BR-040 

Carreta capota e ônibus evita tragédia 

pálio capota e ocupantes nada sofrem 

TRAGÉDIA 

Uno bate em ônibus e mata jovem
Mais duas pessoas ficaram feridas em acidente na MG-188. Motorista pode ter dormido ao volante

RONDA POLICIAL 
Sumiu - Kátia Regina da Silva Neiva, 42, registrou no Bata-

lhão da PM  que a filha dela -  Kamanda Paola Nogueira Neiva, 
15, saiu de casa em 2 de junho e não voltou. Kamanda trajava 
short jeans, jaqueta de frio estampada em vermelho e preto. Con-
tato pelo 190 e/ou 181.

Leidiane - Durante batida policial pelo Bairro Bela Vista II, a 
PM encontrou Leidiane Pereira da Silva, 23 anos, andando pelas 
ruas do bairro.  Leidiane foi presa por possuir  mandado de Pri-
são em aberto. Worley Fernandes Viana, 38, também foi preso 
por ter mandado de prisão em aberto..  

Suzuki  - Uma dona de casa chegou na residência dela -  Tra-
vessa Torre,  Bairro Vista Alegre e encontrou  no quintal uma  
moto Suzuki azul  125, Placa HCZ5933, não  sabendo informar 
quem teria deixado o veículo no  local. Militares constataram que 
a moto  é produto de crime. 

Yamaha - Quatro indivíduos estavam em atitudes suspeitas 
tentando levar  um moto Yamaha,  que estava à  Rua Professor 
José Botelho Filho, Nossa Senhora de Fátima. Eles fugiram sem 
que pudessem ser identificados.  Enquanto isso, o proprietário da 
moto,  encontrava-se na DP registrando o roubo da moto.  

Honda - No Povoado São Sebastião, a PM encontrou uma 
moto Honda 125 cinza, abandonada em um ponto ermo da Rua 
Joaquim Brochado. Um indivíduo conhecido por Vitin teria dei-
xado a moto no local. No momento em que os militares aguarda-
vam o reboque, o autor passou noutra moto Yamaha azul. A PM 
o perseguiu, mas ele abandonou a moto em uma estrada de terra, 
subiu em outra e fugiu. 

Facas - Após dar buscas em Jorge Santiago Ferreira,  conhe-
cido por Jorjão, 33 anos, a PM  apreendeu duas facas peixeiras. 
Jorjão foi encontrado em um trecho escuro à Rua Bernardo Ca-
parucho Filho, Centro. O autor já é conhecido no meio policial 
por práticas de roubos e furtos.

O então aspirante Bruno 
Carvalhais Dutra Noronha 
Moreira, do 45º Batalhão de 
Policia Militar,  foi promovido 
ao posto de 2º Tenente. 

O novo oficial, desde o 
início de 2012, esteve no 45º 
BPM cumprindo o período 
de arregimentação previsto 
para ser promovido ao Oficialato -  carreira dos comandantes da 
Polícia Militar.

Noronha cumpriu o Aspirantado e demonstrou grande profis-
sionalismo e habilidades como gerente e administrador. O militar 
se pautou com dedicação, discernimento e inteligência multifocal, 
diante das situações que lhe foram apresentadas.

O policial civil de Vazante, Rafael Araújo, provocou um aciden-
te grave no Nossa Senhora de Fátima. Moradores da Rua Olivia 
Martins afirmaram a O Movimento que Rafael conduzia o Golf  
em velocidade acima do permitido quando bateu a frente do carro 
na parede da sala de uma residência e a traseira na grade de um bar. 

Apesar do grande fluxo de pessoas e veículos na rua,  ninguém 
saiu ferido. A proprietária da casa estava no quarto no momento do 
acidente o filho na cozinha. 

A pancada foi tão forte que a frente do Golf  e a parede ficaram 
destruídas. O sofá foi arrastado e a placa e peças do veículo foram 
arrancadas.  

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência para demais 
providencias. 

A paracatuense Tamires Fer-
reira de Souza, 25, anos perdeu 
a vida após acidente próximo à  
ponte do Rio Escuro - a 33 qui-
lômetros do centro de Paracatu. 
Ela era um dos três ocupantes 
do Fiat Uno, que bateu de frente 
com um ônibus. A condutora do 
Uno, Patrícia Luciana Caetano, 
foi encaminhada ao Pronto So-
corro com ferimentos leves. 

O passageiro Élson Cristiano 
da Silva, que estava no banco da 
frente, deu entrada no Hospital 
de Paracatu com ferimentos gra-
ves e, horas depois, foi encami-
nhado a Patos de Minas. Tamires 
estava no banco traseiro, foi ar-
remessada para fora do veículo e 
morreu na hora. 

O acidente aconteceu por vol-
ta das 5h30 de sábado (09/6). O 
ônibus fretado, vinha da Bahia 
para Patrocínio, com 46 passa-
geiros, seguia sentido Guarda-
-Mor e o Uno trafegava em senti-
do oposto.  Segundo o motorista 
do ônibus, Cícero Brito, o Uno 
circulava na contramão e não foi 
possível evitar a colisão frontal. 

“Até achei que eles iriam en-
trar em uma fazenda, quando vi 
que não era isso, dei sinal de luz 
e ainda tentei tirar o ônibus, mas 
não foi suficiente. Fiz o que pude. 
Mas, infelizmente, não deu”, rela-
tou Cícero a O Movimento. 

O Uno parou a dez metros do 
local da batida e o ônibus a 30, 
depois de  bater em uma árvore. 
Cícero teve apenas ferimentos 
leves e os passageiros do ônibus 
nada sofreram. “Tivemos sor-
te. Foi Deus quem nos livrou”, 

Uma carreta carregada de 
caixas de aparelho de barbear 
tombou na BR-040, próximo ao 
trevo que dá acesso à mineradora 
Kinross - a cerca de três quilôme-
tros do centro de Paracatu. 

O condutor Marcelo Barros, 
que seguia sentido Brasília/Para-
catu, afirmou que perdeu o con-
trole de direção. Ele teve apenas 
ferimentos leves. 

Chovia na hora do acidente e 
a pista estava escorregadia, o que 
pode ter sido a causa do acidente. 

Mas, por pouco, o acidente 

completou o motorista. Na pista 
ficaram espalhados peças dos ve-
ículos, chapéus, roupas e brincos 
das vítimas.

A primeira versão da Polícia 
Rodoviária Estadual é que pos-
sivelmente a condutora do Uno 
dormiu ao volante. 

“O horário e o fato de veícu-
lo estar transitando pela contra-
-mão isso pode ser um sinal de 
cansaço da condutora. Por isso 
não é recomendado dirigir sem 
antes descansar”, alerta o sargen-
to Gustavo. 

Uma empresa de ônibus de 
Paracatu foi acionada para levar 
os passageiros ao destino final. 

não se transformou numa tragé-
dia maior. Um  ônibus que vinha 
logo atrás, com 49  passageiros 
de Mariana - a maioria professo-
res e estudantes universitários – 
quase bateu na carreta. 

O motorista Mauro Ribeiro 
Alves disse que, quando avistou 
o caminhão  tombado, não teve 
outra maneira senão deslocar o 
ônibus para um pequeno barran-
co, evitando assim o choque.

Os motoristas passaram pelo 
teste do bafômetro e nada foi 
constatado. 

Realização: 
Rotary Club 

Paracatu 200
Local: 

União Esporte Clube
Data: 

8 de julho de 2012.
Horário: 

de 12:00 às 18:00 hs

VEM AÍ O CHURRASCANDO 2012!!

O Uno bateu de frente contra o ônibus e matou a jovem paracatuense

O ônibus levava trabalhadores para colher café em Patrocínio

A carreta deu um nó e sua cabine parou em cima da carroceria

O Pálio ficou com as quatro rodas pra cima, mas ninguém 
se feriu com gravidade. Milagre de Santo Antônio?

Este Pálio, placa HDF 7144 
(Itabirito-MG), capotou na BR-
040, na curva que fica a  50 me-
tros do restaurante Casa da Con-
cessa. O acidente se deu por volta 
das 14 horas do sábado, 16 de 
junho, e o condutor Simão Maga-
lhães e a passageira Lidia Lopes, 
que trafegavam sentido João Pi-
nheiro/Paracatu, alegaram que a 
água deixada pela cavalgada em 
louvor a Santo Antônio, que pas-
sou pelo local, contribuiu para o 

acidente já que o pálio deslizou 
na pista e bateu no meio-fio, vin-
do a capotar.

Simão e Lídia seguiam para 
Unaí e acreditam que foram sal-
vos pelo cinto de segurança e 
também pela mão de Santo An-
tônio, já que o velocímetro mar-
cava 100 km/hora, a pancada foi 
muito forte e eles não sofreram 
nenhum ferimento grave. “Acho 
que nós nascemos de novo”, afir-
mou Simão. 

TRÂNSITO

PROMOÇÃO

Policial bate em casa 
em alta velocidade 

Aspirante Noronha é 
promovido a tenente
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ALTO DO AÇUDE

FUTSAL 

BIKE

TAÇA CIDADE

Eletrogás conquista Integração invicto 

Militares vencem 
society de integração 

Alô Cerveja vence 
Copa Municipal 

Acadêmicos fazem 
passeio ecológico 

Paracatu é campeão depois de 21 anos  

Eletrogás, campeão da Copa Integração Monark, vice-campeão da Copa Integração

MINEIRO DE JUNIORES

União vence e sobe na Chave A 
os paracatuenses venceram Januária e  subiram do quarto para  terceiro lugar  com seis pontos
O União Esporte Clube se 

recompôs da derrota em Uber-
lândia e goleou Januária  por 3 a 
0, em partida válida pela sexta ro-
dada da Seletiva do  Campeonato 
Mineiro de Juniores, no sábado 
(16/6), no Estádio Frei Norber-
to, em Paracatu. Os gols do Tri-
color da Colina foram marcados 
por  Iago, Jefte e Dênis. 

Essa foi a quarta partida do 
União. O time estreou em 19 de 
maio e perdeu de 3 a 2 para o 
Cassimiro de Abreu fora de casa. 
Venceu o Araxá por 2 a 1 em 
casa,  perdeu para o Uberlândia, 
por 4 a 0 e venceu Januária por 3 
a 0, nos jogos de ida.  

Com esta vitória, o time para-
catuense subiu para terceiro lugar 
na Chave “A”, com seis pontos e 
um gol negativo de salto. A lide-
rança é do Uberlândia, que tem 
100% de aproveitamento - com 
12 pontos em quatro  jogos. Em 
segundo lugar aparece o Cassi-
miro de Abreu (Montes Claros), 
com nove pontos; Araxá é o 
quarto  com três pontos e Januá-
ria segue na  lanterna.  

Próximos jogos - Januária 
será também o primeiro adversá-
rio do União nos jogos de volta. 
O jogo está previsto para o dia 
23/6, no Estádio Municipal de 
Januária. No dia 30/6, às 15h, o 

Em Paracatu, várias ações foram realizadas para celebrar o Dia 
Mundial do Meio Ambiente (5/6). As atividades encerraram no dia 
11, com o 1º Passeio Ciclístico Ecológico promovido pelos estu-
dantes do Curso Técnico de Meio Ambiente da Unitec em parceria 
com a União Ciclística de Paracatu.  

Eles saíram da Praça Firmina Santana e percorreram as princi-
pais ruas de alguns bairros da cidade. Fizeram uma rápida parada 
na Praça do Santana para repor as energias e retornaram para Praça 
Firmina Santana, aonde aconteceu sorteio de brindes e confrater-
nização entre os mais de 40 ciclistas. 

O objetivo foi conscientizar a população sobre a importância de 
usar a bicicleta como meio de transporte, pois pedalar não polui, 
não congestiona e ainda gera qualidade de vida. 

Policiais militares, rodoviários Estadual e Federal,  agentes peni-
tenciários e convidados  participaram de um quadrangular de fute-
bol society realizado no final do mês de maio, no campo da Policia 
Rodoviária Estadual. 

As partidas foram eliminatórias, no primeiro jogo o time for-
mado pelos militares da reserva venceu os Agentes Penitenciários 
e garantiram vaga na final. O adversário saiu do confronto entre  
Policia Estadual e Lions Clube, esta última equipe venceu a partida.

Na final militares da reserva conquistou o título de campeão ao 
vencer o duelo por 3 a 2. Porém,  para todos os participantes o mais 
importante foram os momentos de confraternização. 

A equipe da  Eletrogás sagrou-se campeã da 2ª. Copa Integração 
realizada no Estádio Ananias, Bairro Alto do Açude. 

O duelo final - que aconteceu em 10 de junho - foi contra o time da 
Monark. A partida foi equilibrada com a primeira  etapa terminando 

A experiente equipe do Alô Cerveja foi  campeã da terceira edi-
ção da Copa Municipal de Futsal, promovida pela Seela - Secretaria 
de Esporte  e Lazer. 

O triunfo se deu na partida final realizada em 2 de junho, na 
Quadra Coberta do Bairro Nossa Senhora de Fátima. O duelo final 
foi contra o time do Espaço 10. Alô Cerveja venceu por 4 a 2. 

Na partida preliminar, Meninos da Vila venceu natureza Limpa 
de Unaí por 5 a 4 e ficou com o terceiro lugar. 

Premiação – Além do troféu de campeão o Alô Cerveja recebeu 
também R$1.000,00 como prêmio. O vice-campeão - Espaço 10 
-levou R$500,00 e o terceiro colocado recebeu R$250,00. O arti-
lheiro foi Bruno Pimentel (Alô Cerveja), com 17 gols. Enquanto 
que, o goleiro menos vazado é Railton Silva (Meninos da Vila), que 
sofreu 20 gols. Ambos receberam troféu e R$125,00. 

Balanço  - A 3ª. Copa Municipal de Futsal teve duração de três 
meses. Foram realizadas 48 partidas e marcados 386 gols. Os 20 
times que participaram do certame foram divididos em quatro cha-
ves. Os dois melhores pontuados de cada grupo passaram para fase 
eliminatória até chegar ao campeão. 

Após 21 anos sem conquistar 
um titulo de campeão da elite do 
futebol paracatuense, o Paracatu 
Atlético Clube voltou a reinar ao 
sagrar-se campeão da Taça Cida-
de, no último domingo (17/6), 
quando os canarinhos venceram 
o JK por de 3 a 2, em partida vá-
lida pela decisão do certame, no 
Estádio Beira Rio.  

Os gols do Paracatu foram as-
sinalados por Júlio César, Roque-
te e Rivaldo. Júnior ET marcou 
os dois gols do JK.   

O Paracatu terminou a com-
petição invicto.   Na fase classifi-
catória goleou o Chapadinha por 
4 a 0 e venceu o Real por 2 a 1. 
Somou seis pontos e ganhou a 
vaga da Chave “C” para próxima 
fase. Na semifinal, empatou por 
3 a 3 com o Amoreira, no tempo 
regulamentar e venceu por 8 a 7, 
nas cobranças de pênaltis. 

JK - Na primeira fase, o JK 
perdeu na estreia - 3 a 2, para o 
Amoreira. Na seqüência se reabi-
litou ao derrotar a Vila Mariana 
por 3 a 0. Somou três pontos e 
ficou com a quarta vaga da semi-
final, sendo o segundo colocado 

União recebe o Uberlândia, no 
Frei Norberto. O terceiro adver-
sário do returno será o Araxá. A 
partida será também às 15h, do 
dia 14 de julho, no Estádio Fausto 
Alvim. O União encerra sua par-
ticipação, na fase classificatória da 
Seletiva, em casa. O jogo será no 
dia 21 de julho, às 15h, no Estádio 
Frei Norberto, contra o Cassimiro 
de Abreu, de Montes Claros. 

Disputa - A  Seletiva do 
Campeonato Mineiro de Junio-
res, temporada 2012, iniciou em  
12 de maio e tem  término pre-
visto para 28 de julho. Os 19 clu-
bes que disputam  a competição  
foram divididos em três grupos. 

As  equipes estão jogando entre 
si  em suas chaves. 

Serão dois turnos corridos, no 
sistema de ida e volta, Cada equi-
pe jogará uma partida em casa e 
outra no campo do adversário. 
A Chave do União foi formada 
apenas por cinco times, uma vez 
que URT de Patos de Minas e Pa-
trocinense, de Patrocínio, desisti-
ram por falta de recursos finan-
ceiros. Sendo assim, na Chave 
“A”, apenas os três times melho-
res colocados garantem vagas no 
Campeonato Mineiro de Junio-
res. Nas outras duas chaves, vão 
se classificar os quatro melhores 
pontuados.

O Alô Cerveja foi campeão da terceira edição da 
Copa Municipal de Futsal, promovida pela Seela

no empate por 1 a 1. No segundo tempo as redes balançaram mais três 
vezes - duas em favor da Eletrogás e uma para a Monark. Durante um 
mês e meio de competição foram realizadas 15 partidas e marcados 87 
gols. A organização foi dos desportistas Lalinho e Valmir Pereira. 

no geral. Na semifinal, venceu o 
Santana por 1 a  0 e perdeu para 
o Paracatu na final.  

Balanço - A organização da 

competição foi da Liga Paraca-
tuense de Esportes - LPE. No 
total foram realizadas 11 partidas 
e marcados 38 gols. O artilheiro 

foi Junior ET, do JK, com seis 
gols. Em julho, a bola volta a ro-
lar pelo Campeonato Municipal, 
temporada 2012. 

Estudantes se preparam para o passeio ciclístico

O Paracatu Atlético Clube voltou a reinar na elite do futebol ao sagrar-se campeão da Taça Cidade

Militares da reserva conquistaram o título de campeão

Esta equipe do União Esporte Clube venceu o Januária por 3 a 0 e subiu na Chave A

QUADRANGULAR 


