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Dr. Bebeto Edmundo de Sá Almir Paraca Olavo Condé

Os produtores mostram o que Paracatu tem, na Agriminas, em BH

CANDIDATOS 
DIZEM O QUE TÊM

Materiais Elétricos em geral

Dr. Bebeto - Coligação 
Paracatu Quer Mais - diz que 
tem coração; Olavo Con-
dé - Coligação Mudança Pra 
Valer - diz que representa a 
mudança; Almir Paraca - PT 
- diz que tem capital político 
e Edmundo Sá - Coligação 
Paracatu Seguindo em Fren-
te - diz que tem visão e pla-
nejamento estratégicos. Os 
quatro candidatos a prefeito 
de Paracatu foram sabati-
nados por O Movimento e, 
cada um deles, disse o que 
tem para governar o Municí-
pio que mais cresce no Brasil. 
Páginas 6 e 7

Expô 
Paracatu 

tem Paula 
Fernandes 

A grande atração 
da 26ª. Exposição 

Agropecuária de Paracatu é 
a cantora Paula Fernandes, 
que se apresenta no palco 
de eventos do Parque, no 

sábado  4, às 23 horas. 
Confira a programação 

completa da festa 
na Página 10.

Enfim, a população paracatuense pode comemorar a ilumi-
nação da BR-040, no perímetro urbano da cidade. A obra foi 
inaugurada dia 20 de julho, no trecho que vai do Arena Show 
(Bairros Lavrado e Alto da Colina) até a Apae. Empresas e mais 
de 15 bairros foram beneficiados diretamente pela iluminação. 
Página 9

CAMPEÕES NACIONAIS
Os Produtos Paracatu, fabricados pela Indústria de Laticí-

nios da Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu - Co-
opervap - mais uma vez, são campeões nacionais. O Queijo 
Prato foi escolhido o melhor e o Queijo Minas Padrão ficou 
em segundo lugar  no 49º Congresso Nacional de Laticínios e 
no 39º Concurso Nacional de Produtos Lácteos, realizados de 
16 a 19 de julho, em Juíz de Fora-MG. O concurso reuniu mais 
de 70 empresas que concorreram nas diversas modalidades de 
produtos lácteos.  Página 12

História 
e Artes terão 
casas novas
As obras de restauração do 

Museu Histórico Municipal 
Pedro Salazar Moscoso da 
Veiga e do casarão que abriga-
rá o Museu de Arte Sacra de 
Paracatu começaram no mês 
de julho e devem terminar 
em novembro, ao custo de R$ 
537 mil. As restaurações vão 
manter as características das  
edificações para valorizar o 
patrimônio histórico-cultural 
do Município. Página 3

FEIRA DA CACHAÇA 
A Feira da Cachaça, que faz 

parte do calendário cultural 
de Paracatu, será realizada dia 
18 de agosto, na Rua Goiás. 
O presidente da Associação 
dos Produtores de Cachaça 
e Rapadura do Vale do Para-
catu, Félix de Oliveira Melo, 
garante que este ano terá no-
vidades. Uma delas é o fim da 
degustação, como forma de 
valorizar o produto e capita-
lizar os produtores.  Página 4

BR ILUMINADA
Queriam explodir 
Bairro Santana?
Cento e oitenta e sete ba-

nanas de dinamite foram 
encontradas num quintal de 
uma casa da Travessa Eduar-
do Pimentel, no Santana, dia 
23 de julho. Além das “bana-
nas”, foram apreendidas três 
bobinas de cordel detonante 
de 500 metros cada uma, di-
nheiro e certa quantidade de 
cocaína. Segundo a PM, foi 
uma das maiores apreensões 
de explosivos de Minas que 
pode estar ligada ao garimpo 
clandestino ou ao assalto a 
caixas eletrônicos.  Página 15

Representantes da Coopervap recebem os prêmios em Juiz de Fora  
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Seu filho é um “aluno problema”?

Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 238 
salas 6 e 7 - Centro - Paracatu-MG
Fones: (38) 3671-6058  /  3672-1179
Filial: Rua Uberaba, 94 - Centro
Guarda-Mor-MG - Fones: 3673-1146

Rua da Contagem, 2340 - Rodovia Paracatu/Guarda-Mor - Km 1
Bairro Paracatuzinho - Fone (38) 3671-1032

*Maurício Sampaio

Muitos pais entram em verdadeiro estado de an-
gústia quando seus filhos não vão bem na escola ou 
não tiram notas boas. Para alguns, é o início de um 
grande problema. Para outros, um enorme desafio. 
Nessa hora, muitos correm para procurar auxílio de 
profissionais especializados e o primeiro diagnósti-
co é dificuldade de aprendizado. Para os pais e edu-
cadores, são os famosos “alunos problema”. E, para 
os filhos, o rótulo: “eu sou um problema”. Esse é o 
início de um sistema prejudicial e que pode de fato 
fazer com que essa situação piore.

Vários são os motivos para que isso ocorra. Na 
visão e entendimento dos alunos, eles passam a se 
reconhecer como um problema e, com isso, o nível 
de desmotivação despenca. Outro ponto é em rela-
ção a sua turma, aos seus colegas. Na maioria dos 
casos, o “aluno problema” se coloca de forma in-
consciente aquém da turma. O que acontece é uma 
absorção do seu sistema emocional sobre a situação 
desanimadora de ser uma pessoa problema. 

Além disso, alguns pais acreditam fielmente que 
seu filho é um problema e passa a tratá-lo como tal. 
Uma prova disso é o crescimento do número de pais 
que estão procurando profissionais, como psicólo-
gos e psiquiatras, para remediar seus filhos sem a 
mínima necessidade.

Os educadores também utilizam rótulos como 
“esse aluno é um problema”. Na maioria dos casos, 
esse aluno ou aluna é tratado como “especial”. Mui-
to professores estão, precocemente, orientando os 
pais a enviarem seus filhos para uma avaliação, para 
um trabalho à parte, sem ao menos realizar um pa-

Um Noroeste de oportunidades...

              

MUSCULAÇÃO
x

ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL 
x

TERCEIRA IDADE
Uma boa alimentação aliada à pratica regular de atividade física traz muitos benefícios para a saúde. Embora 

grande parte da população tenha conhecimento a esse respeito, inúmeras pessoas encontra-se sedentárias e 
com hábitos alimentares pouco saudáveis. O acesso aos alimentos pobres em nutrientes, rico em açúcar ou 
sal, com alto teor de gordura e, ainda, com menor custo, assim como as comodidades e o conforto do mundo 
moderno, contribuem para um estilo de vida pouco saudável.

O exercício físico e alimentação saudável torna-se a fórmula necessária para se solucionar os problemas 
diários, como por exemplo, o estresse, a falta de disposição e a prevenção de muitas doenças. Em relação aos 
indivíduos da “terceira idade”, a procura por uma modalidade ou atividade esportiva tem aumentado muito 
durante os últimos anos.

Fazer musculação ainda é uma prática que nos dá uma idéia de corpos musculosos e vigorosos, embora já 
existam mudança nesta visão. A grande eficiência em estimular a massa muscular e óssea apresentada pelos 
exercícios localizados com carga,chamados genericamente de exercícios resistidos possibilita a promoção de 
saúde, particularmente no caso de idosos, em que a Osteopenia e a Sarcopenia são importantes e a mobilidade 
articular do idoso geralmente limitada também melhora rapidamente.

A atividade física e o acompanhamento nutricional bem orientado aos idosos, tem um destaque importan-
tíssimo e especial à execução de tarefas básicas do cotidiano, porque faz com que ocorra um fortalecimento 
geral da musculatura, articulações e tendões, proporcionando assim um aumento dos níveis de disposição, 
diminuindo o risco de quedas durante uma simples caminhada e preservando no idoso uma vida mais inde-
pendente e cheia de conquistas.

A musculação é na verdade um dos, senão o melhor, exercício físico a ser estimulados aos idosos, pois traz 
benefícios imediatos se comparados com outras atividades físicas, fortalecendo não só as estruturas músculo-
-articulares, mas também o aspecto mental e psicológico do idoso.

Alimentação saudável e exercícios físicos se tornaram tão importantes quanto aos remédios no tratamento de 
doenças como osteoporose, a hipertensão arterial, o diabetes melittus, as doenças degenerativas e as cardiopatias. 

Com a progressão da idade, nossa estatura começa a diminuir, o arco do nosso pé se planifica, os desvios  
da coluna aumentam, a coordenação motora se faz mais difícil, o equilíbrio diminui, mais gordura é acumulada 
e perde-se massa muscular. A musculação pode minorar ou corrigir muitos desses males.

QUANTO MAIS CEDO VOCÊ COMEÇAR UMA 
DIETA SAUDÁVEL E UMA ATIVIDADE FÍSICA BEM 
ORIENTADA, MELHORES SERÃO OS RESULTADOS. 
PENSANDO NISSO QUE CONVIDAMOS VOCÊ 
A CONHECER NOSSOS PACOTES DE 
TRATAMENTOS VOLTADO A VOCÊ IDOSO.

(38) 3672-6454 / 9962-8956 / 8837-8202 - prosaudefisio@hotmail.com
Rua Octaciano de melo, nº 91 - Centro - Paracatu/MG

*William Rodrigues de Brito
       
“...ali, por entre a folhagem, distinguiam-se as 

ondulações felinas de um dorso negro, brilhante, 
marcheteado de pardo; às vezes viam-se brilhar na 
sombra dois raios vítreos e pálidos, que semelhavam 
os reflexos de alguma cristalização de rocha, ferida 
pela luz do sol. Era uma onça enorme; de garras 
apoiadas sobre um grosso ramo de árvore, e pés sus-
pensos no galho superior, encolhia o corpo, prepa-
rando o salto gigantesco...”

Se vivo fosse, o brilhante José de Alencar poderia 
nos ajudar a definir com um universo maior de deta-
lhes o quão belo e promissor é o Noroeste de Minas. 
Seus formosos rios bons e escuros, suas grandes la-
goas, vales, chapadas e vazantes. Lugar de onças ver-
melhas e muito buriti. Por essas regiões temos em 
abundância milho, soja, feijão, leite, carnes, frutas, 
ouro, zinco, diamantes, calcário, açúcar, álcool, ma-
deira, enfim, uma região onde o que predomina é a 
produção de alimentos e seus insumos mais nobres. 
Mesmo estando a poucos meses vivendo esta região, 
a observância detida e o caminhar constante tem me 
propiciado uma visão ampla desta paisagem social e 
já me meto a dar alguns palpites a respeito.

Uma primeira constatação é a de que faz-se ne-
cessário instrumentos logísticos adequados para 
incrementar e valorizar tão nobre potencial. Pra-
ticamente todas as riquezas regionais trafegam a 
custa de fretes rodoviários e no desgaste contínuo 
das rodovias. Sem contar a enorme necessidade não 
menos constante de manutenções nas estradas e 
vias secundárias, principalmente de responsabilida-
de municipal. Toda esta teia encarece e em muitos 
casos pode levar à inviabilidade de potenciais maio-
res investimentos. O sonho da extensão que ligaria 
o Noroeste à estrada de ferro Vitória Minas, via ter-
minal intermodal de Pirapora, não pode parar. Esta, 
a meu ver, é a maior e mais importante obra a ser 
consolidada na região, para se tornar o maior cor-
redor de escoamento de produção agrícola do país.   

Parece estar com os dias contados, mas é impor-
tante frisar a importância da instalação de rotas aére-
as regionais, viabilizando assim, o ir e vir ágil de em-
presários, políticos, técnicos, investidores, turistas e 
outro tanto de uma nova classe média emergente, 
sedenta por estrear este meio de transporte.     

A abundância de águas disponíveis à margem es-

querda do Velho Chico, principalmente pelas bacias 
do Paracatu e do Urucuia, aliada ao clima ideal para 
as cultivares, fazem desta mesorregião, o enorme ce-
leiro de Minas Gerais. Ao encontro desta informa-
ção, necessário é, avaliar sua intensidade de captação 
e manejo sustentável, pois pelos Censos Agrope-
cuários e planos diretores da agricultura de Minas 
Gerais, desde 2006 são mais de 100.000 hectares de 
área irrigada no Noroeste Mineiro. Três entre os sete 
maiores municípios irrigadores do Estado estão nes-
ta região.

Outro ponto de suma importância o debate, é, 
sem dúvida, a necessidade do incremento ao aces-
so aos fundos constitucionais de crédito, a exemplo 
do FCO (Fundo Constitucional do Centro Oeste) e 
ao FNE (Fundo Constitucional do Nordeste). Estes 
instrumentos, uma vez operados pelas instituições fi-
nanceiras tradicionais, serão capazes de alavancar os 
investimentos, principalmente os mais robustos com 
longos prazos para pagamento, bem como atingir às 
comunidades assentadas mais longínquas e mais ne-
cessitadas e carentes de informações e recursos.

Poderia aqui ainda me estender e falar das mani-
festações culturais do Grande Sertão de Guimarães 
Rosa, da culinária, do turismo de uma forma geral e 
específica, dos parques e reservas ecológicas ainda 
preservadas, bem como dos grandes investimentos 
em curso como a exploração de gás, da suinocultura 
e bovinocultura em ampla expansão. O mel, o baru, 
o pequi e demais frutos do cerrado. Poderia ampla-
mente falar das questões do comércio, das perso-
nalidades regionais históricas como Afonso Arinos, 
Olegário Maciel, João Pinheiro, Ana Jacinta de São 
José, “Alisson Paulinelli” e “Oliveira Melo” e tantos 
outros, ou das principais lideranças atuais (não é o 
momento). Discorrer sobre o infinito acervo religio-
so e da fé incontável deste povo é necessário mais 
tempo. Assim farei destes temas oportunidades para 
outros rabiscos, em breve!!! 

Viver no Noroeste é um exercício constante do 
grande e do pequeno, do rico e do pobre, do formal 
e do não, do culto e do simplório, do pecado e a fé, 
do capital e o trabalho, da abundância e a escassez, 
do moderno e do rústico, ou seja, das antagonias 
necessárias a uma vida agradável.           

Venham conhecer nossa região!

*Gerente Regional Noroeste - Sebrae Minas

pel que é de um educador: oferecer novas estratégias 
de ensino e aprendizagem.

Todos nós nascemos com capacidades e limita-
ções e não podemos somente tachar essas limitações 
de problemas. É preciso um novo olhar, uma nova 
atitude mais positiva. Ao invés de dizer que o aluno 
tem um problema, porque não dizer que esse aluno 
precisa aumentar seu nível de desempenho? Isso in-
clui novas perspectivas de abordagens e estratégias 
mais positivas.

Nosso sistema de recompensas funciona infini-
tamente melhor com colocações positivas do que 
as negativas. Além disso, grande parte dos “proble-
mas” que os alunos apresentam não são de ordem 
patológica, mas, sim, de sistemas de organização e 
planejamento. Alunos que obtém melhores resulta-
dos no vestibular são os que se programam, plane-
jam, sabem se organizar e conseguem vencer suas 
dificuldades. Pensam de forma positiva em relação 
ao seu futuro e as suas conquistas. 

Problemas todos nós temos e isso não significa 
que somos pessoas problemas, o que precisamos 
é identificar os caminhos e as estratégicas corretas 
para cada pessoa.

É preciso abrir possibilidades, criar novos mo-
delos acompanhamento e aprendizagem. Trabalhar 
com foco no que é exigido no futuro profissional: 
motivação, capacidade de superação, brilhantismo 
e autoestima, e não ficar estagnado em rótulos que 
mais atrapalham do que de fato ajudam.

*Maurício Sampaio é 
especialista em orientação 
educacional e vocacional

REQUERIMENTO DE LICENÇA

Fabiano neiva Fernandes, CpF nº 826.337.626-20, por 
determinação do Conselho Estadual de política Ambien-
tal-Copam, torna público que solicitou através do requeri-
mento de licença nº 28844/2011 a licença de operação em 
caráter corretivo, para as atividades barragem de irrigação 
ou de perenização para agricultura, culturas anuais ex-
cluindo a olericultura e bovinocultura de leite na Fazenda 
paraíso/Liberdade/primavera, Municipio de paracatu/MG.

COMUNICADO 
na edição nº. 423 – que 

circulou de 1º. a 15 de Julho -, 
O Movimento publicou a lista 
dos candidatos a vereadores, 
que pediram registro na Jus-
tiça Eleitoral. porém, entre os 
186 candidatos, faltou o nome 
de Deusdete Soares Santana, 
presidente do p.A nova Lagoa 
Rica, do pMDB. o pedido de 
sua candidatura já foi deferido 
pela Justiça Eleitoral.  
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SAÚDE 

Bela Vista e vizinhança ganham PSF

CULTURA 

Obras dos museus já começaram
Além da restauração do Histórico, o de Arte Sacra terá espaço para abrigar peças dos séculos XViii e XiX 
As obras de restauração do 

Museu Histórico Municipal Pe-
dro Salazar Moscoso da Veiga e 
da edificação que abrigará o Mu-
seu de Arte Sacra começaram no 
mês de julho e devem terminar 
em novembro deste ano. 

As obras custarão cerca de R$ 
537 mil, cujos recursos foram 
viabilizados por uma emenda 
parlamentar do deputado federal 
Antônio Andrade (PMDB).

Os processos de restauração 
pretendem conservar as edifi-
cações (utilizadas há alguns sé-
culos) e também o patrimônio 
histórico-cultural do Município. 
“Queremos que essas restaura-
ções sirvam para que os próprios 
paracatuenses e os turistas co-
nheçam a fundo a rica história de 
Paracatu. Inclusive, os dois pro-
jetos vão oferecer acessibilidade 
a todos”, comentou a secretária 
de Cultura, Marina Cunha.

Realização de um antigo so-
nho. Foi este o clima que tomou 
conta de todos que participaram 
da entrega oficial do PSF Bela 
Vista em 26 de Julho. Na ceri-
mônia, o secretário de Saúde Eu-
ripedes Tobias apresentou uma 
das equipes que irá atuar na uni-
dade, que localiza-se à Rua Boa 
Vista, 677, no Bela Vista.

“Duas equipes trabalharão 
nesta Unidade Básica de Saúde 
(UBS). A novidade, para a cidade 
e para a região, é que uma delas 
será de residência médica em 
saúde da família. Estas equipes 
têm capacidade de atender 8 mil 
pessoas”, comentou Tobias.

Emiliano Pereira Botelho, 
presidente do Grupo Campo, 
ressaltou o valor das obras em 
saúde para a qualidade de vida. 
“A UBS é uma obra fundamen-
tal para a vida das pessoas. Esta 
é a apresentação de resultados do 
investimento que a administra-
ção faz. Fico feliz por ver que os 
paracatuenses reconhecem esse 
trabalho”, declarou.

A UBS do Bela Vista é a quar-
ta unidade de saúde da gestão, 
aumentando ainda mais a co-
bertura de atendimento da saú-

O Museu de Arte Sacra era 
uma reivindicação do bispo dio-
cesano Dom Leonardo para que 
as peças, datadas dos séculos 
XVIII e XIX, da Catedral de San-
to Antônio fossem expostas ao 
público. “Serão 86 peças que fa-

de pública no Município. “Com 
as novas unidades (Bela Vista e 
Santana) Paracatu atinge a marca 
de mais de 87% de cobertura dos 
bairros quanto à saúde preventi-
va, porcentagem de destaque no 
meio regional”, ressaltou o pre-
feito Vasquinho.

Na área da saúde, três são as 
novidades do governo: a reforma 
e ampliação do Hospital Muni-
cipal (centro cirúrgico, pediatria, 
tomografia e alas completamen-
te novas) e a construção de duas 
unidades de saúde: uma no Bela 
Vista e outra no Santana, que em 
breve será entregue à população. 
Atualmente, Paracatu conta com 
13 unidades básicas de saúde 
com equipes multiprofissionais, 
em funcionamento, espalhadas 
pela cidade.

“Fico muito feliz e orgulho-
so por ter um secretário como 
o Tobias, que mesmo não sendo 
da área de saúde, abraçou esse 
trabalho em tempo integral se 
dedicando com dinamismo, co-
ragem e honestidade à Saúde em 
Paracatu. Lutou para que o or-
çamento municipal tivesse 28% 
de investimento em saúde e não 
15%, como feito em outras ad-

DIA COMERCIANTE

Acipa/CDL incorporam sustentabilidade
A Associação Comercial e In-

dustrial de Paracatu e a Câmara 
dos Dirigentes Lojistas - Acipa/
CDL - comemoraram o dia 17 de 
julho, o Dia do Comerciante reu-
nindo 700 pessoas no salão social 
do Jóquei Clube Paracatuense.

O tema adotado este ano foi 
sustentabilidade, apoiado na 
frase: Falar é fácil! Fazer é mais 
ainda! Segundo Lindarcy Menlak, 
presidente da CDL, o principal 
objetivo foi mostrar ao comer-
ciante que ele pode fazer muito 
em benefício do meio ambiente. 
“Separar o lixo corretamente, 
colocar no local certo, etc. são 
pequenos gestos que fazem a di-
ferença”, afirmou. 

A noite do comerciante co-
meçou com um delicioso co-
quetel, servido logo na entrada. 
O local estava decorado e Apac, 
Coopercicla, Sicoob Credipar-
nor e Secretaria Municipal de 

MARGinAL BR 040 - KM 43,7 - Fones: (38) 3671-4523 / 3671-0555 / 9962-1616 - paracatu-MG

rão parte do acervo do Museu de 
Arte Sacra”, completou Marina.

O museu municipal e a matriz 
são dois marcos do núcleo histó-
rico paracatuense, que em 2010, 
foi tombado como patrimônio 
nacional pelo Instituto do Patri-

mônio Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan).

Assim como outros municí-
pios mineiros, Paracatu foi po-
voada a partir da descoberta do 
ouro e a Cidade foi construída 
em torno das igrejas. “É muito 

importante ressaltarmos o valor 
do nosso patrimônio e da nossa 
história, só assim podemos co-
nhecer o passado e entender o 
‘ser’ paracatuense”, observou a 
secretária.

O museu municipal está loca-

lizado à Rua Dr. Seabra, 398, no 
Centro. Para contato, o telefone 
3671-6237 ou pelo e-mail: Mu-
seuhistorico@paracatu.mg.gov.
br. Já o Museu de Arte Sacra, será 
instalado em um casarão na Rua 
Temístocles Rocha.

ministrações daqui e da região”, 
observou Vasquinho. 

O prefeito aproveitou a oca-
sião para agradecer o esforço e 
a ética dos secretários, diretores, 
servidores públicos, nos últimos 
oito anos, bem como o apoio e a 
confiança da população. 

Vizinhança - Aurora Souza 
Araújo, moradora do bairro há 
25 anos, tem agora a unidade 
para primeiro atendimento em 
frente à sua casa. “Eu não po-
deria estar mais feliz e grata ao 
prefeito. Não tenho palavras para 
descrever o quanto vai ser bom 
para o pessoal do bairro e de 
toda a comunidade esta grande 
obra”, declarou. 

A moradora contou que an-
tes, para atendimentos sem ur-
gência, recorria a unidades de 
saúde de outros bairros. “Agora, 
com esta unidade bem em frente 
à minha casa, ficou muito mais 
fácil. Nós do Bairro Bela Vista, 
sempre sonhamos em ser atendi-
das pelo programa de saúde da 
família. Hoje, além de ter todas 
as ruas do bairro asfaltadas, te-
mos essa bênção, que é ter uma 
unidade de saúde no nosso bair-
ro”, completou.

Meio Ambiente montaram seus 
stands com produtos e serviços. 
A abertura oficial do evento foi 
feita pelo presidente da Associa-
ção, Paulo Maia e pela presidente 
do CDL, Lindarcy Menlak.Alcir 
Corso, proprietário da Quimino-

va, fabricante dos produtos D. 
Beija, foi o homenageado da noi-
te. Segundo Marcos Plauto, dire-
tor comercial, nada mais coerente 
do que escolher Alcir. “Afinal, ele 
busca diariamente no seu traba-
lho a sustentabilidade”, explicou.

No decorrer do evento, foi 
apresentado também um vídeo 
sobre o dia-a-dia da Coopercicla, 
Cooperativa de reciclagem de 
Paracatu. O trabalho desenvolvi-
do pela instituição foi destacado 
como de fundamental importân-

cia para um futuro mais limpo e 
mais saudável.

O momento mais esperado 
foi o stand up de Gustavo Be-
cker, que apresentou as (Dez) 
necessárias maneiras de perder 
um cliente. O comediante dividiu 
o palco com o ator Guilherme e 
mostrou cenas vividas no comér-
cio de uma maneira bem escra-
chada, arrancando gargalhadas 
da plateia.

A diretoria Acipa, que está 
completando 50 anos em 2012, 

encerrou o evento agradecendo 
a todos que contribuíram para a 
realização do dia do comerciante: 
Sebrae, parceiro do evento; Si-
coob Crediparnor; Grupo Cam-
po;  Dornelas Credi;  Adesp e 
Sindicomercio. 

Juliana Ribeiro, funcionária 
de uma loja da cidade disse que 
participa do evento todo ano e, 
cada vez, se surpreendo mais. 
“Parabéns à Acipa – CDL, pelo 
belo presente que nos ofereceu”, 
elogiou.

Diretores da Acipa/CDL durante a comemoração do Dia do Comerciante 

O comediante Gustavo Becker  apresenta  aos comerciantes  
as deznecessárias maneiras de perder um cliente

Secretário 
de Saúde 

Eurípedes 
Tobias explicou 

como vai 
funcionar o PSF 

do Bela Vista 

O prefeito 
Vasquinho e o 
vice José Maria 
apresentam  
equipe médica 
da Unidade 
de Saúde

Este local abrigará o Museu de Arte Sacra O Museu Histórico será restaurado  



4  O Movimento - pARACATU Paracatu-MG, 16 a 31 de julho de 2012

Jeová Andrade participou 
da feira o ano passado com 
sua Cachaça Paracatu

FEIRA DA CACHAÇA 

Evento deste ano tem novidades
A Feira da Cachaça, que faz 

parte do calendário cultural de 
Paracatu, será realizada dia 18 de 
agosto, na Rua Goiás (núcleo his-
tórico da cidade). O presidente 
da Associação dos Produtores de 
Cachaça e Rapadura do Vale do 
Paracatu, Félix de Oliveira Melo, 
garante que este ano a Feira terá  
novidades. Uma delas é o fim da 
degustação. Todos os anos eram 
distribuídos mais de 300 litros 
da “branquinha” de graça aos 
apreciadores. “Este ano, vamos 
apenas comercializar a garrafa 
fechada e não vamos abrir para 

degustação, como forma de va-
lorizar o produto e capitalizar os 
produtores que vão investir na 
produção”, explica o presidente. 

Os jovens e adolescentes não 
terão acesso à bebida e os adultos 
poderão beber moderadamente. 
A segurança será reforçada e a 
serão ministradas   palestras aos 
associados. Além de Paracatu, a 
cachaça fabricada no Município 
também já esta sendo comerciali-
zada em Belo Horizonte, Brasília 
e Recife. 

Ainda segundo Félix Melo, a 
maioria dos produtores filiados à 

Associação já confirmou presen-
ça no evento.  

Ano passado - No ano pas-
sado a 13ª. edição - que reuniu 
nove dos 17 produtores da Ci-
dade - foi elogiada pela orna-
mentação, participação popular e 
animação.  Mais de cinco mil pes-
soas degustaram a branquinha 
de qualidade e ainda curtirem 
um animado show do grupo Os 
Lascadões, de Patos de Minas. A 
atração musical deste ano ainda 
não foi definida. 

O objetivo do evento é divul-
gar a cachaça de Paracatu e criar 

oportunidade de negócios, além 
de proporcionar uma noite cul-
tural. 

“Desde seu nascimento, a ca-
chaça é a bebida do povo brasilei-
ro, democrática, farta e comum. 
Símbolo da nacionalidade, da 
identidade cultural, de indepen-
dência e soberania, ela encharca, 
conspira, brinda e consola  toda a 
história desse mesmo povo, suas 
lutas, conquistas e derrotas. An-
tes ser um produto econômico, 
uma mercadoria, a cachaça é uma 
das mais belas expressões da cul-
tura brasileira.” (Marcelo Câmara 

- (cachaçólogo e degustador pro-
fissional)

Feira - A Feira da Cachaça 
começou sendo realizada em lo-
cal fechado como o Sesc-Laces e 
o Sindicato dos Produtores Ru-
rais, recebendo um público  sele-
to. Mas, aos poucos, o evento se 
popularizou e ganhou as ruas da 
cidade passando a ser realizado 
na Rua Rubens Bitencourt, Rua 
do Seabra  e  Rua Goiás, sempre 
com a presença de uma multidão. 
Além da cachaça de qualidade, o 
público  aprecia  a comida minei-
ra  e artesanato nas barracas.

A produção de cachaça e rapa-
dura em Paracatu, data do século 
18 e teve  seu auge dos anos 40 
até os 60. A bebida é apreciada 
pelo diferencial de ser produzida 
a partir da rapadura.

Nos anos 90, a produção de 
cachaça de rapadura recomeçou 
como forma  de resgate cultural, 
cursos foram ministrados e os 
produtores se uniram em uma 
associação. Hoje, Paracatu é re-
ferência na produção de cachaça 
de rapadura e conta com 17 pro-
dutores.

Do Porto - Um deles é Stanlei 
Andrade Porto (Brancão), que dá 
continuidade a tradição da famí-
lia na produção da Cachaça “Do 
Porto”. 

O produto artesanal de rapa-
dura e cana, era produzida por 
Antônio de Souza Porto, na Fa-
zenda Julião. O produtor nasceu 
na fazenda onde existia enge-
nhos de cana desde a época dos 
escravos. Através dos anos aper-
feiçoou o produto que hoje esta 
no mercado há quase 30 anos.

Atualmente Brancão conta 

com um estoque de mais de 15 
mil litros da branquinha, que está 
sendo vendida até para o Recife. 

Paracatu - Jeová Andrade é 
outro produtor que mantém a 
tradição da família. Ele começou 
a fabricação ao seguir os passos 
do avô Zé Branco - grande pro-
dutor de cachaça da Aldeia - seu 
pai João Andrade e seu tio Antô-
nio Porto. Sob o seu comando a 
cachaça Paracatu está a mais de 
dez anos. Sua produção varia em 
média de mil litros por ano. A 
Cachaça Paracatu é envelhecida 
em tonéis de carvalho e produzi-
da no alambique de cobre. 

Paraíso - Fabricação da famí-
lia de Evanir Avelino de Castro, 
na Fazenda Paraíso. A produção 
teve início em 1990, com a ca-
chaça envelhecida em tonel de 
carvalho. 

Saborosa - A cachaça pro-
duzida por Antônio Vieira de 
Souza e família na Fazenda Santa 
Rita originou-se da necessidade 
de aproveitamento da cana na 
propriedade. O produtor segue 
todos os padrões de higiene e re-

cebeu, inclusive, certificação do 
Senar. A Cachaça Saborosa exis-
te há mais de 25 anos e Antônio 
Vieira é o produtor mais antigo 
da Associação. Ele conta com 
um estoque de mais de três mil 
litros. 

Rainha - A marca Rainha é 
produzida no Sitio Vonel, região 
da Alegria, por Félix de Oliveira 
Melo. O produto artesanal de ra-
padura é armazenado, há anos, 
em tonel de carvalho e jequitibá.

Buritizana e Lambikada 
(Prata e Ouro) - Produzida por 
Jeovanine Rabelo de Resende na 
Cachaçaria Buritizana.

A Buritizana é produzida há 
mais de 25 anos. A Lambikada 
Prata é envelhecida no jequitibá. 
Sua produção já dura mais de 20 
anos. Possui também a versão 
ouro que é envelhecida em tonéis 
de carvalho por mais ou menos 
três anos, desde 1996. 

Princesinha da Serra - Ca-
chaça de fomentação de rapa-
dura com milho, produzida por 
Raquel Fonseca de Almeida, na 
Fazenda Pouso Alegre. Fabricada 

por mulheres oriundas da região 
da Serra Gira Mundo, não perde 
em nenhum quesito para as mais 
tradicionais cachaças de rapadura 
da região. 

Vieirinha - Cachaça total-
mente artesanal, produzida a par-
tir de rapadura e fermentação no 
milho por  José Vieira de Souza 
-  Zequinha.

Tagliaferro - Cachaça arte-
sanal de cana de açúcar e rapa-
dura, produzida por Moacir Ta-
gliaferro, na Fazenda Concal. É 
de tradição italiana e fermentada 
naturalmente no milho.

Sô Joca - Cachaça artesanal 
envelhecida em tonéis de car-
valho e jequitibá, produzida por 
Flávio Botelho Costa, na Fazen-
da Brocotó, Região do Córrego 
Rico. Seu antigo fabricante, Sô 
Joca, antes de falecer passou o 
nome da cachaça para o atual de-
tentor da marca. 

Extra 15 - Cachaça artesanal 
alambicada e envelhecida em 
tonéis de carvalho, produzida 
por Odilon Homem de Faria, 
na Fazenda Anchieta, região do 

Mundo Novo. O proprietário é 
descendente de fabricantes de 
cachaça oriundas da Zona da 
Mata. 

Beija Flor - Cachaça feita 
de rapadura e fermentação com 
fubá de milho e envelhecida em 
tonel, produzida por Célio José 
de Carvalho, na Fazenda Santa 
Rita. A produção teve início com 
Nilo José de Carvalho. Hoje per-
tence a seus filhos. 

Buriti Alegre e Fogo-Pagou 
- Produzida por Paulo Vieira, na 
Fazenda Machadinho. 

A Buriti Alegre é originária da 
Fazenda Buriti Alegre e existe há 
mais de 15 anos. A Fogo-Pagou  
tem seu nome derivado de um 
canto de um pássaro da região. 

Conchaves - Cachaça arte-
sanal produzida por Cornélio de 
Faria Chaves, na Fazenda Santo 
Aleixo.

Tamanduá - Cachaça de ra-
padura com fermentação natural 
de milho e envelhecida em tonel 
de carvalho, produzida por Wal-
ter Garcia da Silva, na Fazenda 
Santo Aleixo. 

Lorena - Essa também é uma 
cachaça de rapadura com fer-
mentação de milho, envelhecida 
e armazenada em tonéis de car-
valho e jequitibá por Tárcio Silva 
Neiva, no Sitio Lorena. A fabri-
cação é tradição familiar. 

Creolina, Paracatulina e 
Segura o Tombo - Aguardentes 
produzida a partir da fermenta-
ção com milho, pela Engarrafa-
dora Paracatulina Ltda. 

Creolina - inspirada na épo-
ca dos mocambos escravos nas 
serranias de Paracatu. Existe há 
mais de 30 anos e é produzida 
com pureza das águas frias e cris-
talinas das serras. 

Paracatulina - Resultado da 
combinação de milho e rapadu-
ra. È a mais antiga aguardente de 
Paracatu. Sua produção data do 
princípio do século XX.

Segura o Tombo - Possui 
descanso médio de seis meses 
em tonéis de madeira de lei, 
especialmente preparados para 
uma oxidação lenta  e unifor-
me. É fabricada há mais de 50 
anos.

paracatu é referência na produção de cachaça de rapadura
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DIA DO PRODUTOR

Sindicato Rural faz festa para seus associados
Dia 25 de julho reflete para a nação a importância do homem do campo

produtores pioneiros recebem Honra ao Mérito

produtores rurais, familiares e amigos prestigiam a festa 

Faça chuva ou faça sol, os 
produtores rurais trabalham e le-
vam o alimento à mesa da popu-
lação. Cumprem uma missão de 
vida e são peças importantes na 
engrenagem do desenvolvimen-
to nacional. Grande ou pequeno, 
todos eles cumprem com esmero 
a árdua missão de plantar, colher 
e saciar a fome de todos os bra-
sileiros. 

Paracatu e o Noroeste de 
Minas têm na agricultura e na 
pecuária as principais fontes de 
economia. Porém, apesar de ser 
referência para o Estado neste 
setor, o homem do campo da re-

NIQUINHO
Na categoria Fortalecimento 

da Classe, o homenageado foi  
Antônio Abraão Guerra - o Ni-
quinho. Ele foi representado pela 
senhora  Marina Guerra, que re-
cebeu o mérito das mãos do  pre-
sidente do Sindicato, Francisco 
Andrade Porto. 

O paracatuense Niquinho tem 
98 anos, estudou Escola Nacio-
nal e na Universidade Federal de 
Goiás. Formou-se em Direito 
Tributário e trabalhou no Cartó-
rio Criminal de Ipameri-GO; no 
Serviço Judiciário Ipameri-GO; 
Junta de Julgamento de Goiânia-
-GO; foi delegado e subpro-
motor de Justiça em Cristalina 
-GO. Contribuiu na fundação 
da Cooperativa Agropecuária – a 
Coopervap. Ajudou no serviço 
de transferência de presos da 
antiga penitenciária do interior 
de Goiás para Goiânia; è sócio-
-fundador do  Sindicato Rural, na 
época do prefeito Walter Neiva, 
quando os sindicatos  não po-
diam funcionar devido às exigên-
cias do Ministério do Trabalho e, 
a convite do Dr. Álvaro Batista 
de Oliveira, ajudou a coletar as-
sinatura de proprietários rurais 
para associar-se ao Sindicato e 
justificar a sua fundação. 

Foi presidente do Sindicato e 
instalou o atendimento médico e 
odontológico quando o serviço 
público era prestado pelo antigo 
Inamps; ganhou um fusca do Mi-
nistério da Agricultura; permuta 
com a Caixa Econômica Federal 

gião  ainda  enfrenta  inúmeras 
dificuldades para produzir ali-
mentos, como falta de incentivos, 
carência de recursos, ausência de 
tecnologia, e tantos outros. 

E o pior: os produtores ainda 
são obrigados a conviver com a 
insegurança. Volta e meia, mui-
tos deles têm suas propriedades 
invadidas por marginais. Mas o 
Sindicato Rural dos Produtores 
Rurais de Paracatu não mede 
esforços para apoiar, incentivar 
e valorizar a “jóia preciosa” do 
País, que é o produtor rural. 

O dia 25 de julho reflete para 
toda a nação a importância do 

homem do campo. Neste dia, 
comemora-se o Dia  do Produ-
tor Rural e o Sindicato de Para-

catu  não deixou a data passar 
em branco: realizou reunião fes-
tiva e entregou honra ao mérito 
a algumas pessoas que se desta-
caram em homenagem a todos 
os produtores. A cerimônia, re-
alizada dia 27 de julho, no Salão 
Social do Sindicato, reuniu auto-
ridades e as famílias que vivem 
no campo. 

A cerimônia contou também 
com bênçãos especiais do diáco-
no Renato, do pastor Fausto e da 
espírita Sônia Mendes. A ficou 
ainda mais agradável com show 
baile animado pelo Grupo “Os 
Lascadões”, de Patos de Minas. 

o terreno do sindicato no centro 
da cidade pelo prédio da antiga 
CEF e esta ficaria ali instalada 
pagando aluguel até que sua nova 
sede fosse construída e conse-
guiu uma volta em dinheiro.  

Realizou os primeiros leilões 
pelo Sindicato. Sempre foi co-
nhecido como uma pessoa muito 
justa e companheira, pelos ami-
gos e funcionários do Sindica-
to que trazem na lembrança os 
agradáveis jantares em sua casa e, 
quando o Sindicato inúmeras ve-
zes não tinha dinheiro para pagar 
a folha de pagamento, Niquinho 
emprestava do seu bolso, mas 
não deixava os funcionários sem 
pagamento. 

SANDERS
O homenageado da catego-

ria Tecnologia e Inovação foi o 
saudoso Gerardus Marinus Cor-
nelis Sanders, representado pela 
esposa Márcia Valente Custódio 
Sanders, que recebeu a placa do 
vice-presidente do Sindicato, 
José Queiroz da Silva. 

Gerardus Sanders é de família 
holandesa, mas nasceu em solo 
brasileiro, em Jaguariúna-SP. Ele 
cresceu em uma terra promis-
sora, mas aos 27 anos resolveu 
mudar-se para Paracatu, no ano 
de 1977 e, sempre com muito 
trabalho, comprou seus primei-
ros hectares. 

Inicialmente, Sanders preten-
dia trabalhar só com pecuária, 
pois a região não era favorável à 

agricultura. Mas, crente no cer-
rado, implantou 236 hectares, de 
área irrigada, com pivot central, 
técnica pouco utilizada na época, 
naquele ano de 1981 que acabou 
marcada na história da abertura 
de cerrados no Noroeste de Mi-
nas. 

Homem de uma visão ex-
traordinária, exerceu grande 
liderança sendo seguindo por 
vários agricultores que se mira-
vam em suas ousadas atividades. 
Era, sem dúvida, um homem 
que vivia à frente do seu tempo. 
Casou-se com Márcia Sanders, 
com quem teve dois filhos: Susy 
e Adrianus. 

Como marido e pai não foi 
diferente, sempre amoroso, pre-
sente, participante formou uma 
família unida, passando aos fi-
lhos o mesmo dom de empreen-
dedorismo, simplicidade, garra e 
vontade de vencer.

Sanders causou espanto, ainda 
maior, em 2000, quando, junta-
mente com sua esposa e João Ra-
nulfo Pereira, acreditou nas ter-
ras de João Pinheiro e no apoio 
dos homens de visão desta cida-
de, e implantou o maior sistema 
de irrigação linear do mundo. 

Estava assim consolidado o 
seu espírito de pioneirismo na 
agricultura do cerrado, numa 
verdadeira demonstração de que 
a terra, com sua imensa generosi-
dade, produz o que o homem for 
capaz de plantar. 

João Pinheiro e Paracatu sou-
beram acolher Gerardus e sua 
família, glorificando este produ-
tor que deixa um legado para que 
um dia alguém se mire em seu 
exemplo.

Gerardus Sanders faleceu no 
dia 5/5/2005, deixando todo o 
Noroeste Mineiro sobre o im-
pacto de uma grande perda e 
grande dor. 

LEANDRO
O mérito da categoria Con-

tribuição Econômica e Social 
ao Município foi para Leandro 
Araújo Filho, que recebeu a ho-
menagem das mãos do diretor te-

soureiro do Sindicato, Francisco 
Carlos da Silva.

 Leandro tem 68 anos e nas-
ceu em Lajes-SC, onde cursou  o 
1º e 2º graus. Fez curso técnico 
de Mecânica de Construção Civil 
no Exército, em 1964,  chegando 
a 3º Sargento. 

Trabalhou como motorista 
de táxi; construção de rodovias 
CR04 (Passo Fundo a Panambi); 
na construção da rodovia Cris-
talina a Catalão; empresário no 
ramo de restaurante em Uber-
lândia por oito anos; tornou-se 
produtor rural em Uruaçu-GO; 
restaurante e Posto de Gasolina 
em João Pinheiro – Posto Itaipu 
- chamado Felixlândia do Oeste; 
comprou fazenda em Vazante; 
comprou Posto da Sombra em 
Paracatu e, depois a Fazenda La-
goa dos Veados (produz gado de 
corte, leite e carneiro); ajudou na 
criação da Cooperativa de Crédi-
to de Paracatu – Sicoob Credi-
parnor.

É filho de pequeno produtor 
rural, adotou o Estado de Minas 
por causa do avô, que comprou 
o “Boi Mineiro” e como era co-
nhecido o Boi Gir. Pai de cinco 
filhos, dois morando nos Esta-
dos Unidos.

ELZA
Elza Moreira da Silva recebeu 

o prêmio da categoria Diversida-
de e Cooperativismo. A honraria 
foi entregue pelo diretor-secretá-
rio do Sindicato,  Tarcísio Barini 
Junior. 

Elza nasceu em  Presidente 
Olegário-MG, onde cursou o 
primário. É casa e tem dois fi-
lhos. Cursou da 5ª até 8ª série em 
Paracatu; participou de cursos 
do Senar, Emater e Cáritas. Além 
do curso de técnico agrícola - em 
Goiânia. Ficou quatro anos as-
sentada e ganhou um lote. Traba-
lhou no restaurante da Pousada 
Rodoviária e na cantina da escola 
rural Afonso Novais Pinto. Aju-
dou a criar a Associação da Santa 
Rosa há 13 anos com a busca de 
cursos, programa, e organização 
de equipes de trabalho; coorde-
nou o grupo de mulheres, quan-
do construiu a agroindústria, que 
forneceu biscoitos direto para 
a Conab e, atualmente, fornece 
para a Cooperfan, pães, biscoitos 
e polpa de frutas para lanches 
das escolas municipais; partici-
pou do programa  Leite a Pasto 
da Coopervap, saiu de satélite 
para a posição demonstrativa da 
região. 

VERA LÚCIA
Na categoria Prestação de Ser-

viço ao Produtor, a contemplada 
foi Vera Lúcia Cândida Meireles, 
representada por Thiago Mei-
reles de Freitas, que recebeu o 
mérito das mãos do diretor do 
Sindicato, José Donizete Pinton. 
Vera Lúcia nasceu em Paracatu. 
Estudou da 1ª a 4ª série na Es-
cola Estadual Temístocles Rocha; 

da 5ª à 7ª, na Escola Estadual 
Afonso Roquete. Trabalhou no 
Sindicato Rural, de 1977 a 2001, 
onde começou aos 17 anos e foi 
afastada por doença ocupacio-
nal por esforço repetitivo aos 41 
anos e, hoje, está aposentada.

Contribuiu com projetos para 
melhoria da Cooperativa de um 
modo geral;  contribuiu com os 
serviços prestados pelo Sindicato 
na área de saúde, a partir  do con-
vênio com o antigo Inamps e na 
emissão de nota fiscal ainda da-
tilografada na máquina de escre-
ver, daí a origem de sua doença 
ocupacional. 

Veio de uma família humilde, 
morava na fazenda e foi para a 
cidade aos sete anos. Tem oito 
irmãos que, apesar das dificul-
dades, foram bem criados e são 
felizes. Teve três filhos que criou 
sozinha e, depois de 21 anos, rea-
lizou um grande sonho: teve uma 
filha. Hoje mora na fazenda, ou-
tro sonho realizado. 

“O nosso obrigado ao homem 
do campo, que com coragem e 
dedicação, trabalha a terra e trata 
dos animais para nos oferecer o 
pão de cada dia! Receba a nossa 
grata homenagem, produtor ru-
ral, que planta as sementes com 
esperança e colhe os frutos com 
satisfação do dever cumprido! 
Parabéns, a todos os homenagea-
dos,  que muito bem representam 
toda classe de produtores”,  pala-
vras do presidente do Sindicato, 
Francisco Andrade Porto.

Marina Guerra 
representa Niquinho

José Queiroz entrega a 
homenagem à Família Sanders

Leandro (e) recebe 
o merecido mérito

Elza  no momento 
da homenagem

Thiago representa 
a família Meireles

O ex-presidente do Sindicato, 
Heitor Campos, aproveita 
a festa para comemorar 
seu  aniversário

Diretores do Sindicato Rural 
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Candidatos a prefeito expõem
Os quatro candidatos responderam a perguntas semelhantes e apenas dois (um mais do que o outro) aprofundaram a resposta sobre uma das mais importantes 
e polêmicas  atividades  econômicas do  Município: a mineração. Apenas um referiu-se ao crack, droga que vem devastando a juventude na periferia da cidade  

O MOVIMENTO - Por que 
o Sr. decidiu ser candidato 
a prefeito de Paracatu e por 
que optou pela coligação 
Mudança Pra Valer?
OLAVO CONDé - Quero 

retribuir ao povo de Paracatu 
tudo o que a cidade me propor-
cionou de bom e que contribuiu 
para que eu tivesse uma trajetó-
ria de sucesso, como agricultor e 
empresário.

A nossa candidatura conta 
com o apoio de sete partidos po-
líticos, além de alguns segmentos 
organizados da sociedade para-
catuense, como o Sindicato dos 
Servidores Públicos, um grupo 
expressivo de médicos da cidade, 
algumas lideranças religiosas, en-
tre outras e, é claro, o povo que 
anseia por mudanças concretas 
na forma de administrar o Muni-
cípio. Procurei me unir a pessoas 
de bem, porque acredito na polí-
tica feita por homens e mulheres 
de bem, e o nosso grupo é assim: 
pessoas simples e com interesses 
coletivos.

Se depender do Sr. 
ou do seu grupo,  a 
campanha terá troca 
de insultos e acusações?
A população almeja ver pro-

postas e não de acusações a esse 
ou aquele candidato. O nosso 
grupo propõe uma discussão de 
propostas concretas de trabalho. 
Portanto, a nossa campanha será 
de altíssimo nível e a população 
pode ficar tranquila que, nos pró-
ximos dias, estaremos submeten-
do à avaliação de todos um Pla-
no de Governo inovador para a 
nossa cidade. Assim, em vez de 
trocar insultos e acusações, pre-
ferimos mostrar o que pretende-
mos fazer na busca de resultados 
eficazes para a população. 

Então, o seu Plano 
ainda não está concluído?
Iniciamos o nosso Plano de 

Governo no momento em que 
decidi aceitar o desafio da minha 
candidatura. Ele será submetido 
à apreciação da população nos 
próximos dias. Para sua elabora-
ção, ouvimos toda a comunidade, 
através dos seus representantes.

Qual seria a prioridade 
número 1 do seu 
possível governo?
Reestruturar a máquina pú-

blica, motivando a população 
e servidores a acreditarem que, 
através de políticas públicas sé-
rias, poderemos mudar a vida 
das pessoas e transformar a ci-

O MOVIMENTO - Por que 
o Sr. decidiu  se candidatar 
a prefeito de Paracatu 
e porque optou pela 
coligação Paracatu 
Seguindo em Frente?
EDMUNDO DE SÁ - Nasci 

em Paracatu, aqui moram meus 
filhos, vão morar meus netos. 
Isto explica o imenso carinho 
que tenho por esta cidade, mas 
quero administrá-la porque acre-
dito no seu imenso potencial. 
Nos últimos oito anos, no man-
dato do prefeito Vasquinho, Pa-
racatu evoluiu como em nenhum 
outro período governamental. 
Está bem, mas pode ficar muito 
melhor. 

Estas razões explicam tam-
bém a força da nossa coligação. 
É simples. É só verificar a histó-
ria de contribuições para a nossa 
cidade dos líderes que estão co-
nosco. Nenhum outro grupo fez 
tanto. Nenhum outro grupo tem 
tantas condições de fazer muito 
mais.

Se depender do Sr. ou 
do seu grupo, vai haver 
troca de insultos/
acusações nesta campanha?
De jeito nenhum. Recorre ao 

baixo nível quem não tem pro-
postas. Nosso Plano de Governo 
é tão denso e estruturante que 
nosso tempo será inteiramente 
dedicado a debatê-lo com a po-
pulação.

Então este plano 
já está pronto? 
Não só está pronto, mas já 

está sendo debatido. Não basta 
tem boas ideias. As ideias têm 
que se fundir com a realidade 
das pessoas. Nosso Plano não 
é uma peça de gabinete. Ele vai 
evoluir no diálogo com as repre-
sentações de bairro, com as asso-
ciações de classe, com os nossos 
candidatos a vereador e, espe-
cialmente, com todas as pessoas 
de boa vontade, que gostam de 
Paracatu, independentemente de 
sua coloração partidária. 

Qual seria a prioridade 
número 1 do seu 
possível governo?
Na verdade, são quatro temas 

absolutamente prioritários: se-
gurança, saúde, educação e meio 
ambiente. Na segurança, vamos 
trabalhar com os princípios do 
planejamento estratégico. Não 
podemos fechar os olhos aos 
efeitos do crack sobre nossa so-
ciedade. A droga é corrosiva. Ela 
destrói os valores básicos de nos-
sa sociedade. Agora, não se pode 
imaginar que o trabalho repressi-
vo resolva tudo. Trata-se de um 
problema complexo, de  várias 
frentes, passando pelo apoio e 
reestruturação do sistema de re-
cuperação dos  viciados. E não 
é um problema da Prefeitura. As 
drogas – e seu efeito sobre a se-
gurança pública – devem ser en-
frentadas pela união da sociedade 

dade. Entendemos que, somente 
com credibilidade e respeito ao 
dinheiro do povo, podemos tra-
zer confiança aos corações dos 
paracatuenses, que anseiam por 
mudanças, para que assim pos-
samos resgatar o amor do para-
catuense pela nossa terra. Daí, a 
nossa prioridade nº 1 é resgatar 
a confiança do nosso povo, para 
que assim possamos fazer uma 
administração de resultados. 

Como é a Paracatu 
dos seus sonhos?
Uma cidade de oportunida-

des iguais para todos os seus ci-
dadãos. Uma cidade que possa 
voltar um dia a fazer jus ao título 
que ostentou no passado de Ate-
nas Mineira, quando a educação, 
a cultura e a qualidade de vida 
das pessoas eram mais valoriza-
das pela classe política. Uma ci-
dade sem desemprego, onde as 
pessoas possam se sentir mais 
dignas pelo que ganham pelo tra-
balho. Uma cidade com políticas 
de segurança adequadas, para que 
os seus cidadãos exerçam o direi-
to constitucional de andar pelas 
ruas sem medo, ressaltando que 
segurança é direito do cidadão 
e dever do Estado. Uma cidade 
que valorize mais a juventude, 
com políticas públicas eficazes 
na área de esporte, cultura e la-
zer, que possam fazer com que 
os jovens se sintam mais felizes 
e amparados.

Acreditamos nesse sonho, 
basta que façamos uma adminis-
tração voltada para resultados, 
onde a prioridade seja o cidadão 
e não a defesa de interesses de 
grupos que se utilizam da admi-
nistração pública para proveito 
próprio ou de grupos privilegia-
dos em detrimento da popula-
ção.

Se for eleito, como 
será o seu relacionamento 
com a Câmara? 
Os poderes são distintos e 

independentes. Entendo que a 
Câmara tem a obrigação de cum-
prir as suas funções de legislar e, 
principalmente, fiscalizar. Terei o 
maior respeito pela Câmara e es-
pero que os próximos vereadores 
cumpram com suas obrigações 
de forma responsável e coeren-
te. Temos bons candidatos, que 
merecem ser vereador, pois irão 
dignificar aquela casa. Quanto 
a fazer a maioria ou não, pouco 
importa. Nossa preocupação é 
que sejam pessoas sérias e com-
prometidas com o povo.

O que a população 
pede ao Senhor nas ruas?
O povo quer mudança. Eu e 

Dr. Zé Altino, a todo momento, 
ouvimos isso. A população não 
quer qualquer tipo de continu-
ísmos, seja dos grupos viciados 
que compuseram as várias admi-
nistrações anteriores, ou daqueles 
que de alguma forma participa-
ram destas administrações e não 
praticaram as mudanças prometi-
das nas campanhas.  

O Sr. vai encampar as 
propostas do Projeto 
Paracatu 2.030, elaborado 
pela Agência de 
Desenvolvimento 
Sustentável de Paracatu 
(Adesp) e parceiros? 
Conhecemos o Projeto Pa-

racatu 2030, e foi a partir deste 
excelente instrumento, que teve 
a coordenação da nossa Agência 
de Desenvolvimento Sustentável, 
e, é claro, ouvindo lideranças da 
comunidade, que formatamos 
o nosso Plano de Governo que, 
nos próximos dias, será levado 
ao conhecimento da população. 
Não entendemos o porque de 
até hoje a administração de Pa-
racatu não ter adotado o Projeto, 
que consideramos um dos mais 
importantes instrumentos para 
alavancar o desenvolvimento da 
cidade.

Que tratamento o 
Senhor dará à mineração 
e ao meio rural?
  São dois segmentos diferen-

tes que merecem tratamentos di-
ferenciados. Quanto à mineração, 
há de se adequar a sua importân-
cia econômica à preservação do 
meio ambiente e o respeito à qua-
lidade de vida da população de 
Paracatu. Quanto ao meio rural, 
é necessário dar total atenção aos 
pequenos e médios produtores 
que estão penalizados pela fal-
ta de política agrícola adequada. 
Devemos, portanto, desenvolver 
políticas de suporte ao homem 
do campo, por entender que o 
meio rural precisa ser atraente às 
novas gerações.

O fato de o Senhor 
estar ligado ao campo e não 
ter nascido aqui ajuda,  
atrapalha ou é irrelevante 
em  sua campanha?  
O fato de não ter nascido aqui 

não significa um problema, até 
porque ter escolhido aqui para 
viver é tão importante quanto 
ter nascido aqui e me sinto bem 
vivendo em Paracatu. Na realida-
de, a população de Paracatu está 
mesmo é interessada em mudan-
ça. Temos dados que mostram 
que 85% da população anseia 
por mudanças na administração 
pública e nós representamos essa 
mudança, porque não temos em 
nosso grupo profissionais da 
política que se utilizam do espa-
ço político apenas para defender 
interesses pessoais e de grupos 
privilegiados. 

Eu nasci em Rancho Alegre, 
no Paraná, e me mudei para Pa-
racatu em 1983, atraído pelo 
Prodecer (Projeto de Desenvol-
vimento do Cerrado). São quase 
30 anos vivendo e trabalhando 
em Paracatu, cidade que aprendi 
a amar. 

Sou casado e tenho dois fi-
lhos: a Bruna, que veio pra cá 
com apenas um ano, e o Tiago, 
que é praticamente filho de Pa-
racatu. Aqui fincamos raízes. Te-
mos um leque de amizades mui-
to grande e, ao longo desses 30 
anos, conquistamos a confiança 
do povo de Paracatu que, diga-se 
de passagem, é um povo bastante 
esclarecido e capaz de saber esco-
lher o seu prefeito, não por ser ou 
não daqui, mas pela competência 
em administrar a nossa cidade, 
pela ética no exercício do cargo, 
pela transparência com a popu-
lação, entre outros atributos que 
um bom administrador deve ter. 
Portanto, quanto a esta questão, 
estou absolutamente tranquilo e 
confiante no voto de confiança 
que receberei da população, que 
anseia por mudanças.

civil paracatuense. Queremos to-
dos juntos neste combate.

Na saúde, muito foi feito pelo 
prefeito Vasquinho. Mas, preci-
samos avançar. Vamos construir 
uma UPA no Paracatuzinho para 
atendimento 24 horas do nosso 
maior bairro. Vamos implantar o 
sistema Samu para atendimento 
emergencial. Mas, principalmen-
te, vamos investir em gestão. Te-
nho muita experiência em gestão 
e quero usar isto para colaborar 
na melhoria do serviço prestado 
na saúde pública, especialmente 
reduzindo filas e aprimorando o 
sistema.

A educação tem que ser tra-
balhada na visão estratégica da 
cidade. Se queremos crescer, a 
qualidade do ensino tem que au-
mentar muito. Os professores, 
esses profissionais de incrível de-
dicação, precisam da nossa ajuda. 
Vamos buscar os cursos necessá-
rios para melhorar a qualificação.

O Meio Ambiente será uma 
área central do nosso trabalho. 
Precisamos enfrentar esse assun-
to ao mesmo tempo com cora-
gem e serenidade. Paracatu pre-
cisa dos 14 mil empregos diretos 
e indiretos da mineração. Mas, ao 
mesmo tempo, é inadiável uma 
agenda de ações ambientais que 
respeite a vida,  a saúde e o patri-
mônio ambiental do Município.

Como é a Paracatu 
dos seus sonhos? 
Sou candidato porque acre-

dito neste sonho. Acredito no 
Planejamento Estratégico. Para-
catu não pode depender massiva-
mente de um setor para a geração 
de empregos, a mineração por 
exemplo. Temos que criar alter-
nativas dentro da vocação econô-
mica da Cidade. Por isto, vamos 
criar um polo industrial, cuja es-
pecialidade deverá ser agregar va-
lor aos produtos agropecuários já 
tradicionais em nosso município. 

É indispensável sonhar, mas 
quem garante solidez ao sonho é 
uma base econômica sólida, ga-
rantindo emprego e renda para a 
população. A partir daí, podemos 
construir muitos outros sonhos, 
que vão de um Parque da Cidade, 
de um projeto de arborização das 
ruas de Paracatu, passando pela 
implantação de uma unidade de 
combate ao incêndio ou de uma 
instituição semelhante à Apac 
para abrigar moradores de rua.  

Nosso Plano de Governo é 
uma coletânea de sonhos possí-
veis...

Se for eleito, como 
será o seu relacionamento  
com a Câmara? 
Acredito muito na visão pro-

gramática como instrumento de 
união das pessoas de boa von-
tade em torno dos interesses de 
Paracatu. A relação com a Câma-
ra terá que ser pautada por um 
programa de trabalho transpa-
rente, de forma que os eleitores 

e seus representantes possam se 
ver refletidos no cotidiano da 
convivência entre o Executivo e 
o Legislativo.

O que a população mais 
pede ao Senhor nas ruas?
Temos uma visão própria so-

bre como conduzir Paracatu na 
direção de seu futuro de sucesso. 
Mas, antes de tudo, o fundamen-
tal é ouvir a população. Fizemos 
pesquisas nesse sentido e o nos-
so Programa de Governo já é um 
reflexo do que pensa a popula-
ção da cidade, acrescido da nossa 
contribuição gerencial.

O Sr. vai aproveitar as 
propostas do Projeto 
Paracatu 2.030, elaborado 
pela Agência de 
Desenvolvimento 
Sustentável de 
Paracatu (Adesp)?
Este projeto tem tudo a ver 

com a nossa visão de Planeja-
mento Estratégico. O desen-
volvimento é consequência das 
escolhas econômicas e adminis-
trativas que são feitas hoje, mas 
também de uma base de valores 
que precisa ser defendida.

Que tratamento 
será dado à mineração 
e ao meio rural?
A questão da mineração é de-

terminante e, ao nosso ver, mais 
abrangente do que a esfera de 
um único poder. A constituição 
confere ao Ministério Público 
o poder de arbitrar diferenças 
que impactam o interesse co-
letivo. Temos a nossa proposta 
clara e contundente: é preciso 
preparar uma agenda positiva 
em relação às atividades de mi-
neração. De um lado, uma lista 
de providências inadiáveis, com 
etapas e prazos de cumprimen-
to. De outro, a garantia que ao 
longo do processo os empre-
gos oferecidos pelo setor sejam 
preservados. Acreditamos que 
é possível fazer isto, as reper-
cussões jurídicas são diversas e 
profundas, inclusive envolven-
do legislação de âmbito federal. 
Por isso é importante envolver 
o Ministério Público, o poder 
judiciário, para juntamente com 
a Câmara, o Poder Legislativo, e 
a Prefeitura, o Poder Executivo, 
possamos em primeiro lugar co-
nhecer a intimidade do proble-
ma, com a maior transparência 
e qualificação técnica possível. 
Depois disto, e num prazo bas-
tante curto, teremos todos os 
elementos para tomar decisões 
que não sejam emocionais, ou 
irresponsáveis.

Quanto ao meio rural, vamos 
privilegiar os pequenos produto-
res. Nosso programa contempla 
a construção de uma Escola-
-Fazenda, que vai abrigar, entre 
outras coisas, um Horto Flo-
restal para abastecer de mudas 
os programas de recomposição 
ambiental das mineradoras e o 
projeto de arborização das ruas 
de Paracatu.

O Senhor presidiu a 
Cooperativa Agropecuária 
Vale do Paracatu. 
é, portanto,  ligado, 
ao campo (a maioria do 
eleitorado local é urbano). 
Isso ajuda, atrapalha 
ou é irrelevante 
em sua campanha? 
Presidi uma empresa com 

faturamento anual perto de 200 
milhões de reais. É essa a experi-
ência que pretendo emprestar a 
Paracatu. O negócio da agrope-
cuária depende pouco das ações 
diretas da prefeitura, mas de-
pende muito da visão de futuro. 
Se o planejamento estratégico 
estiver incorporado à visão do 
prefeito, todos se beneficiam. 
Responsabilidade, experiência, 
serenidade, embasamento e ca-
pacidade de articulação: estes 
são os pré-requisitos de um 
bom prefeito, na nossa avalia-
ção. Não é uma questão de ser 
urbano ou rural. É uma questão 
de estar, ou não, capacitado para 
gerir os reais interesses da cole-
tividade.

EU REPRESENTO 
A MUDANÇA

oLAVo 
ConDÉ 

Olavo Condé nasceu dia 14 
de fevereiro de 1957 em Rancho 
Alegre-PR e lá viveu até os 26 anos.

Em 1983, foi aprovado no ves-
tibular para Letras, na Faculdade 
de Presidente Prudente. Mas, atra-
ído pelo então Programa de Desen-
volvimento do Cerrado (Prodecer), 
interrompeu o curso e veio para 
Paracatu. Ele é casado e pai de dois 
filhos. 

Sua vida como agricultor co-
meçou também em 1983, em 187 
hectares, na Chapada do Mundo 
Novo, adquiridos por seu pai e um sócio. Condé começou  plantando arroz 
e soja e, atualmente, é considerado um dos maiores produtores de grãos de 
Paracatu, em seis mil hectares, com uma produção estimada de 36 milhões 
de quilos de soja, milho, feijão, trigo e sorgo.

É sócio, com os irmãos, do Grupo Elo Forte Armazéns Gerais, empresa 
de armazenamento da produção própria e de terceiros. O Grupo Elo Forte 
emprega atualmente mais de 70 trabalhadores, nas atividades da área ur-
bana e rural, isto sem considerar os empregos indiretos gerados em função 
da atividade.

Ele foi presidente da Associação dos Produtores Rurais da Região do 
Mundo Novo, por mais de dez anos; vice-presidente do Sindicato dos Pro-
dutores Rurais em dois mandatos; membro efetivo do Conselho Municipal 
de Assistência Social, representando o Sindicado dos Produtores Rurais;  
presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, órgão de 
proteção e controle ambiental.

Olavo é candidato a prefeito pela coligação Mudança Pra Valer, que 
reúne PSDB, PP, PDT, PSC, PPS, PRP e PC do B e tem o médico José 
Altino, como candidato a vice. 

EDMUnDo 
DE SÁ 

Edmundo Antônio de Sá é pa-
racatuense e nasceu em 11 de de-
zembro de 1962. É casado e pai de 
três filhos. Trabalhou 12 anos no 
cartório de protesto, porém seguiu 
os passos do pai, como produtor 
rural.

Por três anos fez parte do Con-
selho de Administração da maior 
empresa paracatuense, a Coopera-
tiva Agropecuária do Vale do Para-
catu -  Coopervap – e, atualmente, 
está no segundo mandato como seu 
presidente  da empresa que comple-
tou 49 anos,  com faturamento de mais de R$ 186 milhões anuais.  Tem 
mais de dois mil associados e gera cerca de 500 empregos diretos e a mesma 
quantidade indiretos. 

Edmundo  faz parte da Coligação “Paracatu Seguindo em Frente”,que 
reúne quatro partidos: PMDB, PV, PSD, PHS. É apoiado pelo prefeito 
Vasco Praça Filho e tem como candidato a vice-prefeito, o vereador Wilson 
Martins.  

EU TENHO VISÃO 
ESTRATÉGICA

ELEIÇÕES MUNICIPAIS
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O MOVIMENTO - Por que 
o Sr. decidiu  se candidatar 
a prefeito de Paracatu? 
ALMIR PARACA - Para 

atender ao anseio da comunidade 
paracatuense por uma candida-
tura popular e sintonizada com 
as grandes questões do nosso 
tempo: o desenvolvimento sus-
tentável; o controle social, via 
participação organizada da so-
ciedade;  e a modernização da 
gestão pública. Nossa candida-
tura também procura aproveitar 
a janela de oportunidades, aberta 
à nossa cidade, junto ao governo 
federal do nosso partido, para 
ampliar as conquistas com obras, 
ações e programas estratégicos 
para melhorar a vida do nosso 
povo. Quanto ao partido, sem-
pre fui do PT, tenho orgulho de 
ser petista. Para mim, é o partido 
que mudou o Brasil, com Lula e 
Dilma, na direção da distribui-
ção de renda, direitos para todos, 
melhorias concretas na educa-
ção, saúde e condição de vida do 
povo brasileiro.

Se depender do Sr. ou 
do seu grupo, vai haver 
troca de insultos/
acusações nesta campanha? 
Não vou trocar acusações 

nem insultar ninguém. Nossa 
campanha será feita com apre-
sentação de propostas e projetos, 
motivando a participação cidadã 
da população. Agora, como po-
dem ver por todas as pesquisas, 
inclusive pelas nossas, como es-
tou posicionado na frente, os ad-
versários gostam de bater. É na-
tural, uma vez que ninguém bate 
em cachorro morto, mas sei rela-

O MOVIMENTO - Por que 
o Sr. decidiu se candidatar a 
prefeito de Paracatu e optou 
pela coligação..........?

DR. BEBETO – Como ci-
dadão, sempre me interessei pelo 
destino da cidade, mas nunca 
pertenci a nenhum partido. O 
PTB foi a primeira legenda que 
me fez o convite para filiar e me 
incentivou a candidatar a prefeito. 
Depois de profunda reflexão, de-
cidi colocar o meu nome ao jul-
gamento da população de minha 
cidade. Nos últimos anos, venho 
percebendo, como toda a popula-
ção, um enorme crescimento da 
economia do município e acho 
que o poder público representa-
do pela prefeitura, não tem feito 
um planejamento estratégico ca-
paz de aproveitar este bom mo-
mento. Diante ao grande volume 
de dinheiro que, anualmente, en-
tra nos cofres da administração, 

é possível, a custo relativamen-
te baixo, com enormes ganhos 
econômicos para o município e  
ganhos sociais importantes para 
as famílias com vocação para as 
práticas rurais.

Quanto à mineração, é ine-
gável sua força para a economia 
da cidade. Mas teremos que im-
plantar um novo modelo de re-
lacionamento, de respeito aos 
empresários do setor, mas jamais 
deixar de cobrar aquilo que é de 
sua responsabilidade. Sendo pre-
feito não serei insano em achar 
que devemos invadir as empresas 
mineradoras e nem irei aceitar 
pequenos benefícios em troca do 
silêncio do poder público, diante 
de possíveis dano à saúde de nos-
sa população. 

O fato do Sr. ser médico 
e, certamente, conhecer 
a situação da saúde 
local, ajuda, atrapalha 
ou é irrelevante?  
Sou médico por vocação. 

Gosto de ouvir, de cuidar de gen-
te. Realizo-me em poder curar ou 
mesmo amenizar o sofrimento 
das pessoas. É claro que, se tiver 
a oportunidade de governar nos-
sa cidade, terei que trabalhar para 
as mais diversas áreas e estou pre-
parado para isto. Mas, melhorar 
o atendimento à saúde de nossa 
gente, será um desafio pessoal 
de minha parte. Gostaria mui-
to, muito mesmo, de merecer a 
confiança dos paracatuenses, do 
voto de cada família, para eu ter 
a oportunidade de mostrar tudo 
que está dentro de meu coração. 
Assumo o compromisso de não 
decepcionar os que, como eu, 
acreditam e querem uma cidade 
melhor para vivermos e criarmos 
nossos filhos.

tivizar os fatos e os ataques. Não 
vou responder a insultos. Porém, 
acusações com golpes baixos te-
rão as devidas respostas.

O seu plano de governo 
a ser submetido à 
população já está pronto? 
Já existe uma proposta de 

plano de governo elaborada por 
nosso grupo, que está sendo 
aperfeiçoada com a realização 
de plenárias temáticas, onde cha-
mamos a população e pessoas 
entendidas nas áreas específicas 
para fazer suas contribuições. Já 
realizamos uma Plenária da Edu-
cação, que foi muito produtiva, 
com avaliação e alinhamento de 
novas propostas. Já marcamos 
uma Plenária da Saúde para o 
dia 4 de agosto, estamos mar-
cando uma da Segurança, outra 
da Mobilidade Urbana, outra 
da Agricultura Familiar e ou-
tra de Desenvolvimento e Meio 
Ambiente. Assim, acreditamos 
piamente que estamos aperfei-
çoando a melhor proposta para 
Paracatu.

Qual seria a prioridade 
número 1 do seu 
possível governo?
 Saúde. Sem sombra de dú-

vida, sem aumentar gastos, com 
apoio técnico do Ministério da 
Saúde, ajuda de especialistas em 
gestão, introduzindo tecnologia, 
planejamento e gestão, podemos 
fazer da saúde da Cidade uma 
referência nacional. Gostaria de 
lembrar que, hoje, o orçamento 
do município é de R$ 200 mi-
lhões por ano, enquanto há uma 
década era de 25 milhões/ano. A 
diferença é muito grande. E te-

mos informações da aplicação de 
aproximadamente R$ 60 milhões 
por ano em saúde.  

Como é a Paracatu 
dos seus sonhos? 
Sonho com uma cidade aco-

lhedora, pois é nela que con-
vivemos com nossas famílias, 
nossos amigos, nossos vizinhos. 
É em nossa cidade que, indepen-
dentemente de onde tenhamos 
nascido, nos sentimos aceitos, 
nos sentimos parte integrante de 
sua identidade e atuamos como 
construtores e participantes de 
seu desenvolvimento. 

Também sonho com uma 
cidade Inclusiva, que assegure 
acesso às políticas públicas para 
todos os seus moradores. E que 
respeite e valorize as característi-
cas do ser humano, suas opções 
e diferenças de raça, de gênero, 
de geração, de opção religiosa, 
de orientação sexual, de condi-
ções físicas ou mentais. Sonho 
em incluir principalmente os 
que mais precisam de atenção e 
cuidados. Quero e sonho ainda 
com uma cidade de oportuni-
dades, garantindo o espaço que 
nos propicie as oportunidades 
e os meios para sermos o que 
sonhamos e o que nossas habi-
lidades e talentos nos permitam 
ser. Esse sonho é realizável, sim, 
com os recursos financeiros, so-
ciais e humanos que temos, po-
demos efetivar um planejamento 
em todas as áreas da prefeitura, 
exigindo cumprimento de metas, 
com avaliações e indicadores de 
gestão. Modernizar as secreta-
rias, com técnicos qualificados, 
aproveitando e valorizando os 

funcionários públicos. Enfim, 
fazer com que valores e recursos 
se multipliquem com a força do 
planejamento, do entusiasmo e 
do altruísmo.

Se for eleito, como 
será seu relacionamento 
com a Câmara? 
Os vereadores são os repre-

sentantes do povo no Poder 
Legislativo, fazem as leis e fis-
calizam os atos do Executivo. 
Assim, merecem e terão todo o 
respeito da minha parte, mesmo 
porque, na maior parte da minha 
vida política, fui vereador e depu-
tado estadual e sei bem como são 
essas relações.  Nessa eleição não 
haverá nenhuma coligação que 
conseguirá eleger uma maioria 
na casa. Vemos chapas de vere-
adores com forças proporcionais 
nos quatro grupos em disputa, 
do que se depreende que o elei-
to terá que dialogar  e estabele-
cer um tratamento respeitoso e 
republicano com a Câmara de 
Vereadores.

O que a população mais 
pede ao Senhor nas ruas?
Não tenho dúvida que é uma 

ação efetiva para melhorar a 
saúde e mudanças no relaciona-
mento e participação transparen-
te com a população.  Na saúde, 
pelo que me falam, existe uma 
pergunta que não quer calar: por 
que hoje, com uma aplicação de 
mais de 30%, ou seja, aproxima-
damente 60 milhões por ano, dos 
recursos públicos, o sistema não 
está funcionando bem. Existem 
muitas reclamações. O povo fala 
que tem uma casca que aparen-
ta bela, mas que o conteúdo está 
ruim. Isso está claramente refle-
tido nas pesquisas que temos, 
onde aferimos que 32% dos en-
trevistados querem melhorias na 
saúde. Na minha avaliação, não 
existe um planejamento na saúde.  
Ao investir na saúde especializa-
da, esqueceram-se da saúde pre-
ventiva da população. Hoje não 
temos nem mesmo a interligação 
do sistema, mesmo com todas as 
facilidades tecnológicas existen-
tes. O Programa de Saúde da Fa-
mília precisa ser redimensionado, 
com interligação e resolutivida-
de em todo o sistema de saúde. 
É preciso prevenir e promover 
saúde, para, a partir daí, fazer a 
saúde curativa. Com isso resol-
vemos a demanda que diminui 
com este enfoque na prevenção 
e promoção.

O Sr. tem conhecimento 
do conteúdo do Projeto 
Paracatu 2.030, elaborado 
pela Agência de 
Desenvolvimento 
Sustentável de Paracatu 
(Adesp) e parceiros? 
O que se pode 
aproveitar dele?
Tenho atuando com estraté-

gias de desenvolvimento susten-
tável nos últimos 13 anos  e vejo 
esse plano com muito carinho, 
pois tive participação efetiva em 
seu planejamento, viabilização e 
elaboração, principalmente nas 
propostas da sociedade civil or-
ganizada.  O que pretendo é apli-
car todas as diretrizes do Plano. 
Partindo de um planejamento de 
ações, criar um fundo para o De-
senvolvimento Sustentável. Isto 
é, criar uma estrutura própria 
para que o plano passe a ser uma 
política pública da Prefeitura; daí 
criar um conselho para gerir esse 
plano e o fundo para aportar os 
recursos públicos e privados ne-
cessários. Depois será preciso, 
junto com a sociedade organi-
zada, definir qual a entidade de-
verá ser gestora para gerenciar 
esse plano e aplicar as ações e 
recursos necessários à sua imple-
mentação. Isso tudo está previsto 
no próprio plano. A aplicação 
requer vontade política e atitude 
democrática.

Que tratamento será 
dado à mineração e ao 
meio rural num eventual 
governo do Sr.?
Vamos por partes: com rela-

ção às minerações, tenho levado 
uma luta para que as empresas 
deixem mais valores no municí-
pio, pois senão depois ficaremos 
com um grande buraco e com 
os problemas de uma economia 
desestruturada, quando exauri-
rem o minério e pararem as ati-
vidades. Essa luta se dá em dois 
planos: um no Município, visan-
do mostrar às empresas que elas 
devem ter uma responsabilidade 
socioambiental  muito maior que 
a atual e que precisam respeitar a 
população, cuidar para não poluir 
e aportar recursos nos planos de 
desenvolvimentos sustentáveis 
da cidade. Outro no plano da luta 
do País para que mude a lei dos 
impostos (na verdade royalties) 
pagos pelas mineradoras, que no 
caso do ouro é de apenas 1% do 
lucro (faturamento líquido), pas-
sando para 5 % da produção (fa-

turamento bruto) como é atual-
mente a Lei do Petróleo. Assim, 
queremos que a mineradora pro-
duza, mas com responsabilidade, 
investindo em alternativas de fu-
turo e respeitando a população.  

No meio rural, acreditamos 
que temos que ajudar a alavancar 
a agricultura familiar aumentan-
do o apoio ao pequeno e médio 
produtores na sua produção e 
organização social para comer-
cialização. Quero garantir uma 
grande mobilização para que os 
pequenos produtores organiza-
dos em associações e cooperati-
vas consigam produzir, agregar 
valor à produção e comercializar, 
a exemplo do que acontece hoje 
com a compra de merenda esco-
lar e pelas aquisições da Conab, 
com doação às escolas e/ou enti-
dades sociais.  Para isso, também, 
vou melhorar e adquirir patrulhas 
rurais para ampliar o atendimen-
to ao agricultor familiar no pre-
paro das terras e na manutenção 
das estradas rurais, mas fazendo 
estradas ecologicamente adequa-
das, pois o que vemos hoje são 
máquinas revolvendo terra que 
vai ser conduzida para dentro 
dos córregos, na época das chu-
vas.  Vou dar um tratamento pla-
nejado, correto e entusiasmado à 
agricultura familiar, com o apoio 
à diversificação da produção e 
atuando em todas as fases da ca-
deia produtiva – produção, agre-
gação de valor e comercialização, 
essa será a prioridade.

O fato de o Sr. ser 
deputado estadual e sair, 
pela segunda vez,  para se 
candidatar a  prefeito 
ajuda,  atrapalha 
ou é irrelevante 
em  sua campanha?  
Certamente ajuda, pois não 

só como deputado estadual, mas 
também como diretor executivo 
da Fundação Banco do Brasil, no 
primeiro mandato do presidente 
Lula, acumulei grande experiên-
cia administrativa e uma ampla 
rede de relacionamento nos go-
vernos federal e de Minas Gerais. 
São este patrimônio e este capital 
políticos, baseados no respeito e 
na legitimidade, que trago para 
fortalecer nossa futura gestão 
na Prefeitura de Paracatu. São o 
prestígio e o respeito, angariados 
ao longo da minha caminhada 
política, que abrirão as portas 
para os projetos e ações estraté-
gicas de Paracatu.

estou convicto que um prefeito 
determinado, que respeite o di-
nheiro público, que não faz da 
prefeitura um instrumento para 
atender interesse meramente 
político partidário, que dê con-
tinuidade a tudo que o povo lhe 
delegou e não deixe nada pela 
metade, pode realizar muito mais 
em beneficio do nosso povo.  

O que o Sr. acha das trocas 
de insultos e acusações nas 
campanhas políticas?
Quem me conhece sabe que 

jamais aceitaria participar da vida 
política da cidade e ser candida-
to abandonando o respeito que 
tenho pelo outro. Não espere de 
mim ataques a vida das pessoas. 
Pra mim, o período das eleições 
serve para discutir ideias, assumir 
compromissos perante a comu-
nidade. O eleitor merece respei-
to, ele não quer ouvir baixarias e 
nem ser iludido com promessas 

que não serão cumpridas.  
O seu plano de 
governo já está pronto? 
Sim, está pronto. Dentro de 

poucos dias,  o farei chegar a 
cada família de nossa cidade. 

 Qual seria a prioridade
 número 1 do seu 
possível governo?
Não da pra citar apenas uma. 

A cidade, pelo tanto que arreca-
da, está carente de muita coisa. 
Um ponto primordial será plane-
jar bem o que temos que realizar, 
indicar pessoas certas, compe-
tentes, que tenham de verdade 
condições de realizar em sua pas-
ta aquilo que for da vontade da 
maioria da população e determi-
nado pelo prefeito. Não dá pra 
transformar secretarias em “ca-
bides de empregos”. Isto é velho. 
O que proponho é fazer diferen-
te, é inaugurar um novo conceito 
de administrar nossa cidade. 

Como é a Paracatu 
dos seus sonhos? 
A cidade dos meus sonhos é 

igual à de toda pessoa trabalha-
dora e de bem. Sonho ver uma 

Paracatu com mais justiça so-
cial, com oportunidades iguais 
para todos aqueles que desejam 
melhorar de vida, através do tra-
balho e do estudo. Uma cidade 
com a saúde mais humana, com 
cursos profissionalizantes para 
nossa juventude, com lazer e es-
portes saudáveis, aproveitar os 
nossos recursos e transformá-los 
todos em benefícios para o con-
junto da população e não privile-
giar os que já têm tanto em preju-
ízo dos que necessitam do básico 
para viver e criar seus filhos com 
dignidade. Nada é mais triste pra 
mim do que ver uma família que-
rer melhores dias para seus filhos 
e não ter apoio para isso. É dever 
de todo homem que se dispõe a 
participar da política, trabalhar 
no sentido de oferecer oportuni-
dades a aqueles que querem cres-
cer e eu vou lutar, com todas as 
minhas forças, se merecer a con-
fiança da comunidade, para apli-
car o dinheiro da prefeitura na 
construção de uma cidade mais 
justa, mais bonita, limpa, saudá-
vel e com justiça social e respeito 
ao meio ambiente.  

Se for eleito, como 
será o seu relacionamento 
com a Câmara? 
Se a comunidade de Para-

catu me der à oportunidade de 
ser prefeito, minha relação com 
a Câmara será republicana, de 
respeito a suas atribuições. Sou 
confiante que, se eleito, terei um 
ótimo relacionamento com os fu-
turos vereadores, não só porque 
acho que a nossa coligação fará o 
maior número de parlamentares, 
como também desfruto de bom 
relacionamento com a maioria 
dos candidatos que estão em 
outras coligações, que não estão 

pedindo votos pra mim e para 
a nossa vice, Graça, de público, 
por uma questão partidária. Mas, 
no fundo, no coração, gostariam 
de estarem na nossa campanha, 
junto com a gente. 

O que a população 
pede ao Senhor nas ruas?
Percebo que o povo está cheio 

de políticos que não cumprem o 
que prometem. O povo quer re-
sultados e não políticos que não 
concluem nada do que se pro-
põem a fazer.

O Sr. vai utilizar as 
propostas do Projeto 
Paracatu 2.030, elaborado  
pela Adesp e parceiros? 
Acho o projeto da Adesp  um 

trabalho louvável. Todo bom 
administrador não pode deixar 
de aproveitar as pesquisas rea-
lizadas por técnicos de tão alto 
nível. Caso seja eleito, pretendo 
implantar muito do que está su-
gerido naquele projeto. 

Se leito, que tratamento o 
Senhor dará à mineração 
e ao meio rural?
A assistência ao meio rural 

piorou nos últimos anos. Já foi 
melhor. A maioria das estradas 
estão muito ruins, não há assis-
tência à saúde no meio rural, os 
nossos assentamentos da refor-
ma agrária carecem de um pro-
jeto que possa facilitar que as 
famílias permaneçam em suas 
propriedades. Enfim, temos que 
reformular toda a política no 
meio rural. O que está aí é mui-
to acanhado pela importância 
deste setor para a economia do 
município e pelas condições do 
orçamento da prefeitura. Sendo 
prefeito colocarei uma equipe 
qualificada para realizar uma re-
volução em nossa zona rural. Isto 

ALMiR pARACA 
O paracatuense  Almir Paraca nasceu em 24 de agosto de  1962 como 

Almir Cristóvão Cardoso. Ele é bancário, professor e exerce o seu terceiro 
mandato de deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT).  É 
casado e pai de três filhos. Graduado em História pela UFMG e funcionário 
de carreira do Banco do Brasil, desde 1978, iniciou sua vida pública em 
1992, como vereador, em Paracatu. 

Dois anos depois, deixou a Câmara, após vencer a disputa para a 
ALMG. Exerceu o cargo de deputado estadual em 1995 e 1996, quando 
candidatou-se à Prefeitura de Paracatu. Vitorioso, completou seu mandato 
de prefeito em 2000. Foi diretor executivo de Desenvolvimento Social da 
Fundação Banco do Brasil.

Ele licenciou-se da cadeira na Assembleia do Estado para concorrer às 
eleições municipais pela  Coligação “A Força do Povo”, formada pelo PT e 
PSL. Tem como candidato a vice-prefeito, o  advogado, ex-vereador e  pre-
sidente do PT local, Silvano Alves Avelar. 

EU TENHO CAPITAL POLÍTICO

DR. BEBETo  
O candidato a prefeito Humberto Costa Rabelo - o Dr. Bebeto - 38 anos, 

iniciou seus estudos nas escolas públicas Afonso Arinos e Antônio Carlos, de 
Paracatu. Começou o curso de medicina na UnB, em Brasília, e o concluiu 
em Barbacena. Especializou-se em cardiologia na Capital Mineira e fez 
mestrado em São Paulo, com ênfase na medicina social. 

Retornou a Paracatu e seu primeiro emprego foi no Hospital do Sesp, 
onde nasceu. Hoje, Hospital Municipal de Paracatu. Há mais de dez anos, 
ministra várias graduações na Faculdade Atenas, entre elas medicina.  

Dr. Bebeto (PTB) tem como candidata a vice a vereadora Graça  Jales 
(PSB), na coligação “Paracatu Quer Mais” que, além do PTB e PSB, conta 
com o PSOL, PRB, DEM, PRTB, PRB e com o apoio do ex-prefeito Ar-
quimedes Borges. 

VOU MOSTRAR O  
QUE ESTÁ DENTRO 
DO MEU CORAÇÃO

idéias para governar Paracatu
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Depois de anos de espera, 
Enfim a população paracatuen-
se pode comemorar a entrega de 
uma das obras mais desejadas - a 
iluminação da BR-040, no perí-
metro urbano da cidade. A inau-
guração de deu em 20 de julho 
e o trecho iluminado inicia-se no 
Arena Show (próximo aos bair-
ros Lavrado e Alto da Colina) e 
termina na entrada da Apae Para-
catu.  A obra é fruto do contrato 
entre a Prefeitura e a Companhia 
Energética de Minas Gerais - Ce-
mig - e teve como executora a 
Eletro Pedro, de Paracatu. 

Diversas empresas e mais de 
15 bairros foram beneficiados di-
retamente pela iluminação. “Esta 
é uma obra que, além de clarear 
o caminho e mostrar a cidade a 
quem passa pela rodovia, pre-
serva vidas. São obras como esta 
que fazem de Paracatu uma nova 
cidade, graças à perseverança do 
prefeito Vasquinho”, frisou Emi-
liano Pereira Botelho, presidente 
da Campo.

Para o executivo, a cidade tem 
se desenvolvido com um gover-
no honesto, que tem respeito à 
população e compromisso com 
a boa aplicação dos recursos pú-
blicos”, frisou Emiliano Pereira 
Botelho, presidente da Campo. 

Obra maior - O investimen-
to total, integralmente pago pelo 
Município, ultrapassa R$ 2 mi-
lhões, para a instalação de 333 

BR ILUMINADA

Trecho urbano da 040 está todo iluminado
Moradores e empresários circunvizinhos comemoram claridade no caminho que era inseguro e perigoso

postes ao longo de sete quilôme-
tros de extensão. Assim, a obra 
atende à reivindicações da po-
pulação que pede melhorias no 
sistema de iluminação. Segundo 
a Cemig, esta é a maior obra da 
estatal de iluminação pública em 
todo Estado.

“Estamos felizes e satisfei-
tos por executar este projeto de 
grande porte. Em todo o cami-
nho de Brasília ao Rio de Janeiro, 
iluminação pública como esta só 
existe no trecho que passa por 
Luziânia, em Goiás”, observou 
Hamilton França, proprietário da 
Eletro Pedro.

Progresso - Esta rodovia é 
a mais importante ligação entre 
Belo Horizonte e Brasília. O tre-
cho iluminado facilitará a traves-
sia das pessoas pelo local à noite, 
reduzindo os acidentes causados 
pela falta de visibilidade dos mo-
toristas. Sem contar com que 
vai reduzir também o tráfico de 
drogas e assaltos à residências e 
estabelecimentos comerciais nas 
mediações. 

“Esse é um sonho de todos os 
que estão próximos da BR-040, 
no perímetro urbano de Paraca-
tu. Agora, sim, podemos traba-
lhar com mais segurança”, afirma 
Paulo Sérgio, do Posto Cruzeiro. 

“Além de mais segurança, a  
iluminação também vai trazer 
progresso e desenvolvimento 
gerando mais emprego e renda 

para a cidade”, comenta Bruno 
Guedes, do Grupo DG Conser-
vadora. 

O deputado Toninho Andra-
de ressaltou a importância da 
iluminação da rodovia e lembrou 
outras obras que o prefeito ain-
da vai entregar à população. “O 
prefeito entrega a BR-040 ilumi-
nada, mas tem obras nas áreas de 
saúde, educação, esporte e infra-
-estrutura que ainda serão entre-
gues aos paracatuenses. Todos 

deveriam estar aqui para ver essa 
prestação de contas à população. 
Os recursos que ajudamos a via-
bilizar para Paracatu são prove-
nientes do empenho, da luta, do 
Vasquinho, que sempre trabalha 
com honestidade e ética”, decla-
rou.

Homenagens - A cerimônia 
contou com secretários muni-
cipais, empresários e a popu-
lação e o prefeito Vasquinho 
homenageou os envolvidos na 

execução do projeto. Hamilton 
França (Eletro  Pedro), Jó Braz 
e Márcio Afonso (Cemig), Laudo 
Magalhães (Secretaria de Meio 
Ambiente) e Flávio Cortes Ra-
mos (secretário de Fazenda) re-
ceberam placas que agradecem o 
comprometimento com a realiza-
ção da obra. O prefeito elogiou, 
ainda, o apoio e o  empenho da 
equipe do Posto Cruzeiro, uma 
das primeiras empresas a se ins-
talar em às margens da BR-040.  

“Sonhamos com esta obra, 
que parte de onde começa a zona 
urbana e termina além das fron-
teiras da cidade. Ultrapassando 
as divisas, hoje Paracatu é o mu-
nicípio que mais cresce na região 
e tem os melhores índices em 
relação a todo o país. Investimos 
constantemente para aumentar o 
número de áreas com iluminação 
pública, e trazer mais segurança e 
tranquilidade aos paracatuenses”, 
enfatizou Vasquinho.

Dezenas de moradores e empresários dos bairros vizinhos à  BR prestigiam a inauguração

Famílias do Posto Cruzeiro e da Eletro Pedro 
estão felizes com a inauguração da obra 

Representantes do Posto Cruzeiro e 
da Eletro Pedro são homenageados 

Dionísio Guedes, da DG Conservadora, e autoridades prestigiam o evento 

Representante da CEMIG recebe placa de mérito 

Representante da CEMIG 
recebe placa de mérito 

Laudo Magalhães recebe homenagem 
pelo empenho na jardinagem do local 

O secretário de Fazenda, 
Flávio Cortes, é homenageado

A Iluminação dá mais segurança a quem usa diariamente a 040 
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pT, pp, pL (hoje pR) e pTB teriam se beneficiado do esquema, além de empresários e funcionários de instituições financeiras

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou, neste 
dia 2 de agosto, o julgamento do mensalão. Dos 
243 assentos do plenário da Suprema Corte, 152 
estão destinados aos réus e advogados do processo 
e 75 lugares foram reservados para jornalistas 

MENSALÃO

STF julga maior escândalo do País
Brasília (ABr) – Após sete 

anos das primeiras denúncias, o 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
começou a julgar, dia 2 de agos-
to, o mensalão, o maior processo 
político já analisado pela Cor-
te. Os 11 ministros definirão se 
houve esquema de corrupção e 
compra de apoio para o gover-
no no primeiro mandato de Luiz 
Inácio Lula da Silva, e caso afir-
mativo, quais foram os responsá-
veis pelos delitos.

A grandiosidade do caso 
pode ser medida por seus nú-
meros: são 38 réus, cerca de 500 
testemunhas e mais de 50 mil 
páginas de autos. A expectativa é 
que o julgamento se estenda por 
dois meses, enquanto a maioria 
dos processos que passam pelo 
Tribunal dificilmente ultrapassa 
três dias de trabalho.

Segundo a denúncia apre-
sentada pelo Ministério Públi-
co, o mensalão foi um esquema 
montado no governo Lula para 
comprar apoio de parlamentares 
e para saldar dívidas de campa-
nha com dinheiro não contabi-
lizado, o chamado caixa 2. Os 
acusadores entenderam que pelo 
menos quatro partidos - PT, PP, 
PL (hoje PR) e PTB - benefi-
ciaram-se do esquema, além da 
contrapartida para empresários 

e funcionários de 
instituições finan-
ceiras.

Correios - As 
primeiras infor-
mações sobre o 
assunto surgiram 
em meados de 
2005, quando o 
então deputado 
federal Roberto 
Jefferson, presi-
dente nacional do 
PTB, deu entre-
vista detalhando 
a arrecadação e 
distribuição de 
verba. Na época, 
Jefferson era acu-
sado de chefiar es-
quema de desvio de recursos nos 
Correios.

Segundo o parlamentar, a 
cúpula do PT autorizava o em-
presário mineiro Marcos Valério 
a captar recursos de instituições 
financeiras e empresas públicas 
por meio das agências de pu-
blicidade DNA Propaganda e 
SMP&B Comunicação. A verba 
era distribuída, então, entre alia-
dos do governo, camuflada em 
pagamentos a fornecedores.  

Coube ao Congresso Nacio-
nal fazer o julgamento político 
sobre o esquema apontado por 

Jefferson. Depois de duas co-
missões parlamentares de inqué-
rito (CPIs), a dos Correios e a do 
Mensalão, quatro parlamentares 
renunciaram ao cargo – José 
Borba (PMDB), Paulo Rocha 
(PT), Valdemar da Costa Neto 
(PL) e Carlos Rodrigues (PL). 
Além disso, três deputados fo-
ram cassados: Roberto Jefferson 
(PTB), José Dirceu (PTB) e Pe-
dro Corrêa (PP).

Organização criminosa 
- As implicações jurídicas do 
suposto esquema chegaram ao 
STF em 2006, por meio do então 

procurador-geral da República, 
Antonio Fernando de Souza. Ele 
apontou indícios do funciona-
mento da organização crimino-
sa e pediu o processamento dos 
fatos. O pedido foi aceito pelo 
STF em 2007, quando recebeu a 
denúncia conta os 40 acusados e 
abriu a Ação Penal 470.

A maioria dos réus passou a 
responder pelos crimes de for-
mação de quadrilha, corrupção 
ativa e passiva e lavagem de di-
nheiro, que é a ocultação da ori-
gem criminosa da verba. Tam-
bém há réus que respondem por 
crime de evasão de divisas (en-
vio de dinheiro para o exterior), 
gestão fraudulenta de instituição 
financeira e peculato (servidor 
que usa bem público em provei-
to próprio).

Joaquim Barbosa - O relator 
Joaquim Barbosa passou os últi-
mos cinco anos recolhendo mais 
informações sobre o processo 
para verificar se a denúncia do 
Ministério Público é respalda-
da pelas provas e testemunhos. 
Enquanto isso, o número de 
réus caiu para 38 com o acordo 
firmado em 2008 entre o Minis-
tério Público e o ex-secretário-
-geral do PT Silvio Pereira e com 
a morte do ex-deputado José Ja-
nene (PP) em 2010.

STF será avaliado pela sociedade
durante julgamento, observa Calmon

FOTO: JOSÉ CRUZ/ABr

Eliana Calmon: 
Mudanças importantes

São Paulo (ABr) - A correge-
dora nacional do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ), ministra 
Eliana Calmon, disse dia 23 que 
julgamento dos réus do mensa-
lão pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) será também uma 
oportunidade para que a Corte 
seja avaliada pela sociedade.

“A realidade que está retratada 
nos autos vai ser mostrada quan-
do houver o julgamento. E é neste 
momento que o Supremo passa a 
ser julgado pela opinião pública”, 
declarou antes de fazer uma pales-
tra no Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo (TRE-SP).

Confiabilidade - Segundo 
Eliana Calmon, o julgamento 
vem criando uma expectativa 
muito grande na opinião pública. 
“Não é que ele STF vai se pautar 
pela opinião pública, mas todo 
e qualquer poder, no regime de-
mocrático, também se nutre da 
confiabilidade daqueles a quem 
ele serve”, ressaltou.

Para a corregedora o país vem 
passando por mudanças impor-
tantes, e a participação popular 
tem papel fundamental para que 
isso ocorra. “O que foi a Lei da 

Ficha Limpa, se não uma reação 
da população contra este movi-
mento de pessoa sem qualifica-
ção para exercerem os cargos 
públicos”, disse. “Foi o primeiro 
passo da indignação popular”, 
completou.

Mensalão foi o nome dado 
para as investigações conduzi-
das pela comissão parlamentar 
mista de inquérito (CPMI), no 
governo do presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, de um suposto 
esquema de compra de votos de 
parlamentares pelo Executivo. O 
STF julgará 38 réus que constam 
dos autos do processo, entre eles 
José Dirceu, ex-ministro da Casa 
Civil no governo Lula.
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LEGISLATIVO MUNICIPAL

Falta de cultura política esvazia papel de vereadores

Brasília (ABr) - Os 68.544 
vereadores que serão eleitos 
no dia 7 de outubro por cerca 
de 140 milhões de eleitores em 
5.568 municípios terão a tarefa 
de fiscalizar as prefeituras muni-
cipais, além de criar e modificar 
leis restritas às cidades. Cabe a 
eles verificar, por exemplo, como 
o dinheiro público é aplicado e 
criar ou alterar o plano diretor de 
ocupação urbana de sua cidade.

Podem se candidatar a verea-
dor os maiores de 18 anos que 
tenham título de eleitor há mais 
de um ano no município onde 
pretendem disputar o cargo e se-
jam filiados a um partido político 
há mais de um ano das eleições.

Apesar de estar definido em 
lei quem pode se candidatar qual 
é a missão dos eleitos, especialis-
tas afirmam que a função do ve-
reador está desvirtuada por pelo 
menos dois motivos. 

O primeiro está no fato de 
muitas prefeituras cooptarem os 
vereadores por meio da distribui-
ção de cargos na administração 
local e do uso do dinheiro públi-
co. O segundo fator, relacionado 
e influenciado pelo primeiro, é a 
falta de cultura política do eleito-
rado, que não acompanha o tra-
balho dos vereadores depois de 
empossados.

Nome de rua - “A função 
das câmaras de Vereadores foi 
esvaziada. Os vereadores não 

cumprem seu papel, não fiscali-
zam. Quem legisla, de fato, é o 
Executivo. As prefeituras não 
têm importância nenhuma para 
o eleitor”, critica Cláudio Abra-
mo, do site Transparência Brasil. 
“Os prefeitos ‘compram’ suas 
bases por meio da distribuição 
de cargos”, lamenta.

O cientista político Fábio 
Wanderley dos Reis, professor 
emérito da Universidade Federal 
de Minas Gerais tende a con-
cordar com Abramo. “Não tem 
nada que aconteça de relevante 
[nas câmaras de vereadores]. O 
poder foi posto de lado e depois 
jogado fora”, disse Wanderley, 
ao comentar que vereadores “se 
ocupam mais em mudar nome 
de rua” ou escolher pessoas para 
prestar homenagem em sessões 
especiais.

“Vereadores se ocupam mais em mudar nome de rua ou escolher pessoas para prestar homenagem em sessões especiais”

Desde o dia 6 de julho, as regras da propaganda 
eleitoral para as eleições de 7 de outubro estão regu-
ladas pela Resolução nº 23.370/2011, do Tribunal 
Superior Eleitoral. Veja o que pode o que não pode.

COMÍCIO
Pode - A partir do dia 6 de julho e  até 48h antes 

do dia das eleições, das 8h às 24h. Também pode 
ser utilizada aparelhagem de sonorização fixa e trio 
elétrico, desde que este permaneça parado durante 
o evento, servindo como mero suporte para divul-
gação de jingles e mensagens do candidato.

Não pode - Com a realização de show ou de 
evento assemelhado e apresentação, remunerada ou 
não, de artistas com a finalidade de animação. Não é 
necessária a licença da polícia para a realização des-
te tipo de propaganda. Entretanto, as autoridades 
policiais devem ser comunicadas em, no mínimo, 
24h antes de sua realização.

 
ALTO-FALANTES
Pode - A partir do dia 6 de julho, entre 8h e 22h, 

desde que observadas as limitações descritas abaixo.
Não pode - A menos de 200 metros das sedes 

dos Poderes Executivo e Legislativo da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, das 
sedes dos Tribunais Judiciais, dos quartéis e de ou-
tros estabelecimentos militares, dos hospitais e ca-
sas de saúde; das escolas, bibliotecas públicas, igre-
jas e teatros, quando em funcionamento.

 
CAMINHADA E CARREATA
Pode - A partir do dia 6 de julho até as 22h do 

dia que antecede as eleições. Também são permi-
tidos a distribuição de material gráfico e o uso de 
carro de som que transite pela cidade divulgando 
jingles ou mensagens de candidatos.

No dia das eleições: é permitida apenas a ma-
nifestação individual e silenciosa da preferência do 
eleitor por determinado partido ou candidato, reve-
lada pelo uso exclusivamente de bandeiras, broches, 
dísticos e adesivos.

Não pode - A utilização dos microfones do 
evento para transformar o ato em comício. Além 

disso, as vedações sobre distância mínima de órgãos 
públicos são as mesmas para alto-falantes e ampli-
ficadores de som.

 
CAVALETES, BONECOS, 
CARTAZES E BANDEIRAS
Pode - Ao longo das vias públicas, desde que 

não dificultem o bom andamento do trânsito de 
pessoas e veículos. Mas devem ser colocados e reti-
rados diariamente, entre 6h e 22h. 

Não pode - Nos bens cujo uso dependa de ces-
são ou permissão do poder público, ou que a ele 
pertençam, e nos de uso comum, inclusive postes 
de iluminação pública e sinalização de tráfego, via-
dutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e ou-
tros equipamentos urbanos, nas árvores e nos jar-
dins localizados em áreas públicas, bem como em 
muros, cercas e tapumes divisórios, mesmo que não 
lhes cause dano. Esta vedação também vale para 
qualquer outro tipo de propaganda.

Atenção: Bens de uso comum, para fins eleito-
rais, são aqueles a que a população em geral tem 
acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros co-
merciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de 
propriedade privada.

Em Paracatu, ficou acertado que apenas os can-
didados a prefeito poderão usar cavalestes nas es-
quinas das princiais avenidas da cidade. Os candi-
datos a vereadores não podem utilizar deste meio 
de propaganda no centro da cidade, para dimuniur 
a poluição sonora. 

SANTINHOS
Pode - Até as 22h do dia que antecede as elei-

ções e não depende da obtenção de licença munici-
pal e de autorização da Justiça Eleitoral.

Não pode - Apenas com estampa da propagan-
da do candidato. Todo material impresso de campa-
nha deverá conter também o número de inscrição 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
ou o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) do responsável pela confecção, bem 
como de quem a contratou, e a respectiva tiragem.

No dia das eleições: é vedada a arregimentação 

de eleitor ou a propaganda de boca-de-urna (dis-
tribuição de santinhos) e a divulgação de qualquer 
espécie de propaganda de partidos políticos ou de 
seus candidatos.

CAMISETAS E BRINDES
Pode - A comercialização pelos partidos políti-

cos e coligações, desde que não contenham nome 
ou número de candidato nem especificação de 
cargo em disputa. Esta restrição também vale para 
qualquer outro material de divulgação institucional.

Não pode - A confecção, utilização ou distribui-
ção realizada por comitê de candidato ou com a sua 
autorização durante a campanha eleitoral. Esta veda-
ção também vale para quaisquer outros bens ou ma-
teriais que possam proporcionar vantagem ao eleitor.

FAIXAS, PLACAS, PINTURAS...
Pode - Apenas em bens particulares, indepen-

dentemente de autorização da Justiça Eleitoral, ob-
servado o limite máximo de 4m² e desde que não 
contrariem outras disposições da legislação eleitoral.

Não Pode - Em troca de dinheiro ou de qualquer 
tipo de pagamento pelo espaço utilizado. A propa-
ganda deve ser feita espontânea e gratuitamente.

 
OUTDOOR
Não pode - Independentemente do local, su-

jeitando-se a empresa responsável, os partidos, as 
coligações e os candidatos às penalidades cabíveis 
(retirada imediata e pagamento de multa). 

 
 JORNAIS E REVISTAS
Pode - Até a antevéspera das eleições, para divulga-

ção paga de propaganda eleitoral na imprensa escrita.
Atenção: É permitida a divulgação de opinião fa-

vorável a candidato, a partido político ou a coligação 
pela imprensa escrita, desde que não seja matéria paga.

Não pode - Para publicação de propaganda 
eleitoral que exceda a 10 anúncios, por veículo, em 
datas diversas, para cada candidato, num espaço 
máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de pági-
na de jornal padrão e 1/4 (um quarto) de página 
de revista ou tablóide. Também não pode deixar de 

constar no anúncio, de forma visível, o valor pago 
pela inserção.

RÁDIO E TELEVISÃO
Pode - Apenas para a propaganda eleitoral gra-

tuita, veiculada nos 45 dias anteriores à antevéspera 
das eleições (em 2012, este período corresponderá 
ao intervalo entre os dias 21 de agosto e 4 de outu-
bro, inclusive).

Não Pode - A partir de 1º de julho. Desta data 
em diante, as emissoras não poderão, em sua pro-
gramação normal e noticiário, transmitir, ainda que 
sob a forma de entrevista jornalística, imagens de 
realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de 
consulta popular de natureza eleitoral em que seja 
possível identificar o entrevistado ou em que haja 
manipulação de dados, entre outras vedações.

INTERNET
Pode - Após o dia 5 de julho, em sites de parti-

dos e candidatos, desde que comunicados à Justiça 
Eleitoral e hospedados em provedores estabeleci-
dos no Brasil. Após essa data é permitida também 
a veiculação de propaganda eleitoral por meio de 
blogs, sites de relacionamento (Orkut, Facebook, 
Twitter, etc) e sites de mensagens instantâneas. As 
propagandas eleitorais veiculadas por e-mail são 
permitidas, mas deverão conter mecanismo que 
possibilite ao destinatário solicitar seu descadastra-
mento. É permitida ainda a reprodução do jornal 
impresso na internet, desde que seja feita no sítio 
do próprio jornal, respeitado integralmente o for-
mato e o conteúdo da versão impressa.

Não pode - Qualquer tipo de propaganda elei-
toral paga. Nem propaganda em sites de pessoas 
jurídicas, com ou sem fins lucrativos, e em sites ofi-
ciais ou hospedados por órgãos ou entidades da ad-
ministração pública. Serão aplicadas aos provedores 
de conteúdo ou de serviços multimídia as penalida-
des previstas em lei, caso não cumpram, no prazo 
estipulado, a determinação da Justiça Eleitoral para 
cessar a divulgação de propaganda irregular veicula-
da sob sua responsabilidade, desde que comprova-
do seu prévio conhecimento.

TSE divulga regras para propaganda eleitoral  

O advogado Walter Costa 
Porto, ex-ministro do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) e histo-
riador especializado em eleições 
no Brasil, porém, tem visão mais 
positiva dos vereadores e diz que 
eles participam da administração 
municipal. Costa Porto reco-
nhece, porém, que o sistema de 
votação proporcional dentro de 
coligações partidárias cria uma 
disfunção grave. “O eleitor não 
sabe para onde vai seu voto. 
Ninguém conhece as listas par-
tidárias. Vota em um candidato a 
vereador e elege outro.”

Crise de confiança - A re-
presentação local - câmaras dos 
vereadores - é o sistema de elei-
toral mais antigo do Brasil. Se-
gundo Walter Costa Porto, a pri-
meira eleição para os “conselhos 
da câmara” ocorreu em 1.535 

vilas no interior do que hoje é o 
estado de São Paulo.

Para ele, apesar da antiguida-
de, o sistema eleitoral, associado 
ao desinteresse e desconheci-
mento dos eleitores, “faz da de-
mocracia no Brasil um simulacro 
(imitação)”. O problema se agra-
va com a impunidade concedida 
pelos próprios eleitores. “Falta 
educação cívica. Ninguém é pu-
nido pelo voto”, diz o advoga-
do, ao salientar que é comum os 
eleitores esquecerem para quem 
foi seu voto para vereador, assim 
como para deputado estadual e 
deputado federal.

“O grau de politização é mui-
to baixo. Muitos eleitores votam 
por obrigação” e “há uma crise 

de confiança no Legislativo”, 
afirma Carlos Eduardo Meirelles 
Matheus, líder do Comitê de Opi-
nião Pública da Associação Bra-
sileira de Empresas de Pesquisas 
(Abep) e ex-diretor do Instituto 
Gallup de Opinião Pública.

Apesar de crítico, Matheus 
ressalta que os vereadores exer-
cem o mandato como “inter-
mediários” entre os eleitores e 
a prefeitura. “Nas cidades maio-
res, eles trabalham pelos bairros 
e encaminham solicitações”. Ele 
diz que a proximidade dá “um 
pouco mais de transparência” 
aos mandatos dos vereadores.

De acordo com o site Trans-
parência Brasil, o custo de fun-
cionamento do Poder Legislativo 

no Brasil (câmaras de vereadores, 
assembleias legislativas, Câmara 
dos Deputados e Senado Fede-
ral) é, em média, R$ 115,27 por 
ano para cada um dos brasileiros 
que moram nas capitais. O valor 
varia de cidade em cidade.

“A Câmara de Vereadores 
mais cara por habitante é a de 
Palmas, capital do Tocantins, 
que custa anualmente R$ 83,10 
para cada morador da cidade. A 
mais barata é a da capital para-
ense, Belém, com R$ 21,09 por 
ano”, descreve o site, que tam-
bém monitora as propostas e 
votações nas duas maiores câ-
maras de Vereadores do país: 
São Paulo e Rio de Janeiro. 

(Gilberto Costa)

Os candidatos a prefeito, a vice e a vereador es-
tão proibidos de participarem de inauguração de 
obras púbicas ou fazer pronunciamentos em rádio 
e TV fora do horário eleitoral, a não ser em casos de 
emergência a critério da Justiça Eleitoral. 

A regra também vale para postulantes à reelei-
ção. Além disso, quem for prefeito, vice-prefeito ou 
vereador não poderá autorizar propaganda de pro-
dutos e serviços de seu governo, salvo para o que 
tenha concorrência no mercado.

Nomeação e exoneração - Também fica proibi-
do nomear, contratar ou de qualquer forma admitir 
e demitir, sem justa causa, servidores públicos até a 
posse dos eleitos no pleito.

A exceção fica para cargos em comissão e desig-
nação ou dispensa de funções de confiança; nome-

Candidato não pode participar de inauguração de obras
ação de cargos do Poder Judiciário, do Ministério 
Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos 
órgãos da Presidência da República; aprovados em 
concursos públicos homologados até 7 de julho 
deste ano; nomeação ou contratação necessária à 
instalação ou ao funcionamento inadiável de servi-
ços públicos essenciais; transferência ou remoção 
de militares, de policiais civis e de agentes peniten-
ciários.

Recursos - A partir desta data, a União não pode 
repassar recursos financeiros aos Estados e Municí-
pios, e nem os Estados aos Municípios. Apenas são 
permitidas verbas destinadas a cumprir obrigação 
formal preexistente para execução de obra ou de 
serviço em andamento e os destinados a atender 
situações de emergência e de calamidade pública.

A Câmara Municipal de Paracatu terá 17 cadeiras, 
em 2013, que estão sendo disputadas por 187 candidatos
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PROMOÇÃO 49 ANOS EXPÔ PARACATU

Produtos Paracatu são vencedores em Juiz de Fora

Cliente do Hipermercado recebe quinta moto Maior festa da 
região já começou

Os Produtos Paracatu, fabri-
cados pela Indústria de Laticínios 
da Cooperativa Agropecuária do 
Vale do Paracatu – a Coopervap, 
mais uma vez, foram destaque na-
cional. O Queijo Prato foi esco-
lhido como o melhor e o Queijo 
Minas Padrão ficou em segundo 
lugar no 49º Congresso Nacional 
de Laticínios e no 39º Concurso 
Nacional de Produtos Lácteos, 
realizados entre os dias 16 a  19 
de julho,  em Juiz de Fora-MG. 

O concurso reuniu mais de 70 
empresas que concorreram em 
diversas modalidades de produ-
tos lácteos. Além do concurso, o 
congresso apresenta para o Brasil 
o que se tem de melhor em tec-
nologias no setor lácteo: equipa-

Representantes da Coopervap são 
homenageados pela qualidade dos produtos

O motorista 
Benedito Araú-
jo Ferreira, 48, 
morador da Rua 
Bernardo Osório, 
Nossa Senhora de 
Fátima, foi o ga-
nhador da quinta 
moto do sorteio 
da promoção Coo-
pervap 49 anos. O 
sorteio - realizado 
pelo presidente da 
empresa Leandro 
Botelho e pelo di-
retor de negócios 
Francisco Andrade 
Porto, com apoio 
das quatro candidatas a rainha 
da Expô Paracatu - se deu no dia 
20 de julho. O sortudo recebeu a 
moto abastecida e com toda do-
cumentação em seu nome, cinco 
dias depois.

mentos, implementos, ingredien-
tes e aditivos voltados à indústria 
láctea. 

A Coopervap foi representa-
da pelo gerente industrial Marco 
Antônio de C. Alves e pelo super-
visor de produção, Jaci Macedo. 
Segundo eles, é uma competição 
acirrada, porém mais uma vez 
os produtos Paracatu mostraram 
que fazem parte do rol dos gran-
des em qualidade no Brasil. 

“Agradeço  o apoio de toda  
equipe e da diretoria da Cooper-
vap por mais esta grande con-
quista para Paracatu, o que mos-
tra o comprometimento de todos 
na  fabricação de um produto de 
qualidade”, agradece Marco An-
tônio.

A 26ª. Exposição Agropecuária de Paracatu será realizada no perí-
odo de 1º a 5 de agosto. Porém, desde o dia 22 de julho, já começou 
a movimentação no Parque de Exposições Emiliano Pereira Botelho, 
local do evento. A Expô Paracatu é uma das maiores festas agropecuá-
rias de Minas Gerais e, além das atrações artísticas, é palco de grandes 
negócios de outros Estados.. 

O evento deste ano, idealizado pela Cooperativa Agropecuária do 
Vale do Paracatu, é realizado em parceria com o Sindicato dos Produto-
res Rurais, Cemil, Kinross Paracatu, Banco do Brasil, Sicoob Credipar-
nor, Terrena, Caixa Econômica Federal, Votorantim Metais, Ima, Sig, 
Cerrado Produções, Black Model’S Agency. Confira a programação:

DIA: 22/7 - DOMINGO
8 às 18h00 - Entrada de animais para Torneio Leiteiro

DIA: 28/7 - SÁBADO
8 às 18h00 - Entrada de bovinos de Exposição

DIA: 29/7 - DOMINGO 
8 às 18h00 - Entrada de Bovinos de Exposição
14h00 - 1ª Ordenha do Torneio Leiteiro
22h00 - 2ª Ordenha do Torneio Leiteiro

DIA: 30/7 - SEGUNDA-FEIRA
6h00 - 3ª Ordenha do Torneio Leiteiro
8 às 18h00 - Entrada de bovinos e eqüinos de Exposição 
14h00 - 4ª Ordenha do Torneio Leiteiro
22h00 - 5ª Ordenha do Torneio Leiteiro

DIA: 31/7 - TERÇA-FEIRA
6h00 - 6ª Ordenha do Torneio Leiteiro
8 às 18h00 - Entrada de bovinos e eqüinos de Exposição 
14h00 - 7ª Ordenha do Torneio Leiteiro
22h00 - 8ª Ordenha do Torneio Leiteiro

DIA: 1/8 - QUARTA-FEIRA
6h00 - 9ª Ordenha do Torneio Leiteiro
12h00 - Saída da Cavalgada – Paracatuzinho (AC Agromercantil) 
14h00 - 10ª Ordenha do Torneio Leiteiro (Final)
15h30 - Chegada da Cavalgada na Parque de Exposições 
15h30 - Abertura Oficial 
20h00 - Parque de Diversões
20h30 - 3º Leilão Virtual Guzerá Brasil Central (Transmissão Canal Rural)
21h00 - Eleição da Rainha da 26ª Expo Paracatu 2012
23h00 - Show – Thaeme e Thiago 
00h30 - Boate D’Graus 

DIA: 2/8 - QUINTA-FEIRA
8h30 - Julgamento Guzerá
8h30 - Julgamento Girolando
15h00 - 1º Leilão Eqüinos Multiraças Expô Paracatu 
(Transmissão Canal Rural)
19h00 - Parque de Diversões
20h00 - Abertura LG Rodeio
21h00 - Desfile de Modas
23h00 - Show – Israel e Rodolffo
00h30 - Boate D’Graus 

DIA: 3/8 - SEXTA-FEIRA
8h30 - Julgamento Gir Leiteiro
8h30 - Julgamento Campolina
15h00 - Leilão Girolando Expo Paracatu (Transmissão Canal Rural)
20h00 - LG Rodeio
21h00 - Desfile de Modas 
19h00 - Parque de Diversões
23h00 - Show – Rick e Rangel
00h30 - Boate D’Graus 

DIA: 4/8 - SÁBADO
8h00 as 17h30 - Julgamento do Gir Leiteiro e Campolina 
17h00 - Entrega de Troféus do Torneio Leiteiro (Casa do Leite)
18h00 - Parque de Diversões 
20h00 - LG Rodeio
20h00 - 1º Leilão Virtual Gir Leiteiro na Terra do Ouro 
(Transmissão Canal Terra Viva)
20H30 - 4º Leilão Grande Encontro do Campolina 
21h00 - Desfile de Modas
23h00 - Show – Paula Fernandes
00h30 - Boate D’Graus 

DIA: 5/8 - DOMINGO
8h00 - Julgamento Campolina 
15h00 - Leilão Corte Carga Fechada
18h00 - Parque de Diversões 
20h00 - LG Rodeio (Final)
23h30 - Boate D’Graus 

A COOPERVAP FAZ HISTÓRIA NO BRASIL, ATRAVÉS DE SUA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS QUE FABRICA PRODUTOS DE QUALIDADE.

Benedito é cliente Coopervap 
há anos e concorreu com ape-
nas três cupons. “Essa moto ti-
nha que ser minha, mesmo, pois 
sempre compro na Coopervap e 
nunca liguei para os cupons. De 

repente resolvi preencher três, e 
graças a Deus, fui contemplado”, 
explica o felizardo. 

“Gosto sempre de comprar 
no Hipermercado Coopervap. 
Lá encontro de tudo, que preciso 
com preços especiais. Sem contar 
com ambiente familiar, o bom 
atendimento e o carinho que a 
diretoria tem com cada um de 
seus associados e clientes”, elogia 
Benedito. 

Na promoção 49 anos, esta 
foi a quinta e última moto que a 
Coopervap sorteou. Para o presi-
dente Leandro Botelho, o resulto 
da promoção superou as expecta-
tivas. “Essa é uma forma de va-
lorizar, cada vez mais, os nossos 
clientes que merecem toda aten-
ção. Sem contar que, comprar na 
Coopervap é contribuir com o 
desenvolvimento da cidade, pois 
o dinheiro fica no próprio Muni-

cípio”, avalia o presidente, que ga-
rante que novas promoções virão. 

Premiados - Além de Be-
nedito, mais quatro pessoas es-
tão irradiando felicidades com a 
promoção Coopervap 49 Anos. 
Aline Gonzaga, do Bom Pastor, 
é uma delas. Ela foi a ganhadora 
da primeira moto. Nelson Pereira 
da Silva, do Bela Vista, faturou a 
segunda. No terceiro sorteio, o 
contemplado foi   José Vicente 
Ferreira,  do JK. Quem faturou a 
quarta moto foi a estudante Anne 
Caroline Gonzaga Guimarães, re-
sidente à Rua do Cortume, Para-
catuzinho. 

Promoção - Para participar 
da promoção, bastava realizar 
compras no hipermercado da 
Coopervap. A cada R$ 50,00, o 
cliente ganhava  um cupom para 
concorrer a cinco  motos Dafra, 
Speed 150cc.

Leandro entrega a moto ao sortudo Benedito,  
do Bairro Nossa Senhora de Fátima

Mais uma edição da exposição movimenta 
Cidade, a região e mercado do agronegócio 

Marco Antônio e Jaci Macedo recebem 
as premiações dos Produtos Paracatu 
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GIGANTE ECONÔMICO

Coopervap já fatura mais de 
R$ 186 milhões aos 49 anos 
Uma história de sucesso. As-

sim é definida a trajetória da Coo-
perativa Agropecuária do Vale do 
Paracatu Ltda - a Ccooervap que, 
este ano,  completou 49 anos de 
fundação. Tudo começou em 20 
de julho de 1963, quando 40 pro-
dutores uniram forças parta criar 
a entidade, que cresceu a passos 
largos, principalmente nos últi-
mos anos. 

A empresa, que é genuina-
mente paracatuense, se tornou 
uma das maiores potências da 
região e fechou 2011 com fatu-
ramento de mais de R$186 mi-
lhões, com perspectiva de termi-
nar este ano com faturamento de 
mais de R$ 195 milhões. 

A Cooperativa emprega 500 
funcionários diretos e gera a 
mesma quantidade de indiretos. 
Seu quadro social é formado por 
mais de 2.200 associados e seu 
negócio  abastece os cofres do 
Estado e do Município com mais 
de R$  22 milhões, em Tributos e 
encargos sociais.

Comitê Educativo - Para a 
organização do quadro social, em 
1990 foi criado o Comitê Educa-
tivo da Coopervap, com o objeti-
vo de estabelecer um processo de 
comunicação e integração entre 
os associados, deles com a coo-
perativa e vice- versa, realizando 
a cooperação e viabilizando as 
atividades individuais e coletivas. 

As ações realizadas pelo Co-
mitê Educativo resultam em co-
operados mais participativos e 
conscientes dos resultados, des-
pertando o comprometimento na 
realização de um planejamento 
conjunto e projetado para o fu-
turo, com melhorias tanto para o 
associado quanto para a coopera-
tiva.

Leite a pasto - A empresa 
está trabalhando com o produtor 
na busca da qualidade do leite e 
no aumento da produtividade. 
Em 2008, implantou  o programa 
de assistência técnica gratuita - o  
Leite A Pasto,  Educação Conti-
nuada - que mudou, para melhor, 
a vida de mais de 200 pequenos 
produtores. 

O  programa foi  desenvol-
vido pelo professor Edmundo 
Benedetti com participação dos 
alunos de Medicina Veterinária 
da Universidade de Uberlândia 
e acompanhado de perto pelos 
técnicos da Coopervap. 

O programa foi o grande res-
ponsável pelo aumento da capta-
ção da Usina de Laticínios da em-
presa que atualmente recebe mais  
200 mil litros/dia. O cooperado 
conta também com a Fábrica de 
Suplementos Minerais, que pro-
duz mais de 150 toneladas por 
mês.

Serviços - A Coopervap de-
senvolve importantes serviços 
em vários segmentos econô-
micos da cidade. A Unidade de 

Indústria Láctea fabrica os Pro-
dutos Paracatu, processando 2,7 
milhões de litros por mês. Du-
rante o ano, são industrializadas 
1.600 toneladas de derivados 
como queijos, manteiga, doce 
de leite, requeijão cremoso e em 
barra e iogurte.

São produzidos, ainda, 14,6 
milhões de litros de leite pasteu-
rizado e longa vida, que são co-
mercializados em Paracatu, Bra-
sília e cidades de Goiás. 

A fábrica de laticínios foi am-
pliada, com investimento de mais 
de 2 milhões de reais, proporcio-
nando aumento da produção e 
a conquista de novos mercados. 
Com o aumento da produtivi-
dade, a área de recepção do leite 
passou por adequações e, hoje, 
tem capacidade para descarregar 
três vezes mais matéria prima.  

Produtos Paracatu - A pro-
cesso de produção funciona den-
tro das normas estipuladas pelo 
governo federal e trabalha com 
todos os programas de qualida-
de exigidos pela Ministério da 
Agricultura. Os Produtos Para-
catu são testados e monitorados 
periodicamente passando por 
análises microbiológicas e físico-
-químicas. 

A indústria possui o Siste-
ma de Gestão Ambiental com a 
destinação correta de todos os 
resíduos sólidos gerados no pro-
cesso de fabricação, reaprovei-

tamento da água, monitorações 
freqüentes, uso da lenha de euca-
lipto licenciada pelo IEF e trata-
mento de todo o efluente líquido 
gerado. 

Foi adquirida uma nova cal-
deira com filtro ciclone que reduz 
a emissão de material particulado 
e o consumo de lenha. A Coope-
rativa trabalha em harmonia com 
o meio ambiente e se preocupa 
com a sustentabilidade ambiental 
de sua indústria. 

Pela qualidade oferecida ao 
consumidor, os Produtos Para-
catu são reconhecidos em todo o 
País e já conquistaram lugares de 
destaque em 22 congressos por 
todo o Brasil. 

Com os novos investimen-
tos que fomentaram a produ-
ção somados aos recordes de 
captação, em 2012 foi possível 
proporcionar aos associados a 
maior recuperação do preço do 
leite da história da Coopervap. 
R$ 3,5 milhões foram repassados 
aos produtores que colaboraram 
para o crescimento do município, 
aquecendo o comércio e a eco-
nomia. 

Comercial Agrícola - A Co-
mercial Agrícola realiza a venda 
de sementes, adubos e defensivos 
agrícolas que, hoje, estão arma-
zenados em local adequado. Os 
associados são assistidos na pro-
dução de grãos, outra importante 
atividade exercida pela Cooper-

vap que possui duas unidades de 
armazenamento certificadas pelo 
Ministério de Agricultura. 

Uma unidade fica em Paraca-
tu, com capacidade para armaze-
nar 40 mil toneladas e a outra na 
região do Entre-Ribeiros,  que 
armazena 28 mil toneladas. Elas 
oferecem serviços de classifica-
ção, padronização, armazena-
mento, beneficiamento, indus-
trialização e comercialização de 
arroz, feijão, soja, sorgo, milho 
e café. 

Em 2010, a Unidade recebeu 
investimentos de R$ 1 milhão e, 
com a aquisição de novos equi-
pamentos, a Fábrica de Rações 
Coopervap alcançou a produção 
mensal mais de 1.500 toneladas. 
São produzidos 22 tipos de ra-
ção, sendo seis só para vacas lei-
teiras, um concentrado de quali-
dade e alto valor nutritivo.

Setor comercial - Com a 
Unidade de Suprimentos, a Co-
opervap atua no setor comercial 
oferecendo produtos e serviços 
essenciais à comunidade. Uma 
estrutura que possui um moder-
no e amplo Hipermercado com 
açougue, lanchonete, loja de con-
fecções e seção de hortifruti. 

São mais de 10 mil itens com 
preços e condições acessíveis aos 
cooperados e funcionários, con-
veniados de empresas e órgãos 
públicos, e consumidores diretos. 
A Drogaria Coopervap oferece 
medicamentos em geral e perfu-
maria. A Loja Veterinária possui 

mais de 2 mil itens 
entre rações, pro-
dutos veterinários e 
ferramentas. 

Os clientes con-
tam ainda com dois 
postos de combús-
tíveis, um no centro 
da cidade e o outro 
na BR 040, que foi 
inaugurado no ano 
de 2009. Os postos 
levam a bandeira 
Petrobrás e ofere-
cem qualidade e 
segurança nos ser-

viços prestados.
Expô Paracatu - Cumprindo 

o sétimo princípio do cooperati-
vismo que é o interesse pela co-
munidade, a Coopervap exerce 
um importante papel de respon-
sabilidade social, respeito ao ser 
humano, ao consumidor e à ética 
nos relacionamentos de mercado. 
A cooperativa apóia entidades 
filantrópicas através de patrocí-
nios, doações e arrecadação de 
alimentos,  durante a realização 
da Exposição Agropecuária, In-
dustrial e Comercial de Paracatu. 

O evento, que já é tradição, 
gera emprego e renda, aquece a 
economia do Município, fomenta 
o comércio e o turismo, fazendo 
de Paracatu referência do agrone-
gócio em toda região. Julgamen-
tos de bovinos e eqüinos, shows 
musicais, cavalgadas, concursos, 
comercialização de máquinas e 

comidas típicas transformaram a 
Expô Paracatu na festa mais es-
perada pelos paracatuenses.

Semana do Cooperado - O 
Comitê Educativo promove a 
Semana do Cooperado, onde a 
Coopervap oferece toda estrutu-
ra para a realização de um evento 
que, além de proporcionar a in-
teração da cidade com o campo, 
valoriza o produtor dando-lhe 
oportunidade de comercializar 
seus produtos. Aberta ao públi-
co, a Semana do Cooperado pro-
porciona lazer e entretenimento 
através de competições, torneios 
e concursos entre as comunida-
des rurais.

O Coopershow é a feira de 
produtos agropecuários, promo-
vida pela Cooperativa, que via-
biliza a negociação do associado 
diretamente com  empresas que 
trabalham com saúde animal, 
sementes, adubos, ferramentas 
e maquinário, além de apresen-
tação de novas tecnologias com 
preços e condições acessíveis.

A Coopervap segue sua histó-
ria vencendo desafios, superando 
obstáculos, satisfazendo necessi-
dades econômicas e sociais, atra-
vés de uma organização coletiva 
e democrática que, além de ofe-
recer diferentes produtos e ser-
viços fundamentais à sociedade, 
gera emprego e renda, produz ri-
queza e desenvolvimento susten-
tável, respeita o meio ambiente e 
proporciona bem estar aos seus 
associados.

Aniversário - Para comemo-
rar o 49º. Aniversário, a direto-
ria da Coopervap liderada pelo 
presidente interino Leandro Bo-
telho e pelo diretor de negócios 
Francisco Andrade Porto está 
realizando uma séria de ativida-
des, como promoções em todos 
os setores da empresa; sorteio 
de cinco motos; missa em ação 
de graças (celebrada em 20 de 
julho); 26ª. Expô Paracatu, com 
destaque para os leilões e show 
com Paula Fernandes e outros 
eventos que estão programados 
até o final do ano.

O presidente da Coopervap Leandro Botelho e 
o diretor de negócios Francisco Andrade Porto

COOPERVAP – COOPERATIVISMO E TECNOLOGIA ALIADOS À  FORÇA DO HOMEM DO CAMPO.

Membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal da Coopervap

Funcionários da Coopervap recebendo bênçãos especiais durante o Culto em Ação de Graças Diretores, funcionários e cooperados durante o Culto de Ação de Graças

Loja Agroveterinária e Drogaria Coopervap Um dos postos de combustíveis da Coopervap



 

14 Paracatu-MG, 16 a 31 de julho de 2012O Movimento - poLíCiA

Estelionatários usaram quadro do programa do Ratinho para dar golpe em paracatu

TRÁFICO DE DROGAS 

VAZANTE

TRAGÉDIA

TRÂNSITO LOUCO

PM prende mais supostos traficantes 

Pais são acusados de infanticídio

Mais um acidente fatal mata três pessoas

Ciclista morre ao 
bater contra parede

PÁREO DA SORTE?

Homem cai em golpe de cearenses
Um homem de 30 anos, que 

pediu para não ser identificado, 
foi vítima de golpe aplicado por 
estelionatários que se passavam 
por funcionários da rede de tele-
visão SBT. 

A vítima contou a O Movi-
mento que, no período de outu-
bro do ano passado a março des-
te ano, escreveu para o “Páreo da 
Sorte” do Programa do Ratinho 

Bela Vista II - Policiais patru-
lhavam o Bela Vista II e, na Rua 
Dois, indivíduos vendiam drogas 
em uma residência abandonada, 
um deles estariam  portando uma 
arma de fogo. 

Danilo Costa Neiva, 24, cor-
reu para dentro da casa, onde 
também foram abordados o me-
nor I  M A de 17 anos e Mei-
riane Rodrigues de Souza, 18. 
Com Danilo, foram localizadas 
seis munições intactas. Na casa, 
foram localizadas quatro pedras 
de crack, duas buchas de maco-
nha, uma porção de cocaína, R$ 
70,00 e várias moedas. Além de 
aparelhos eletrônicos sem pro-
cedência, dois celulares, dois 
facões e uma faca. Um policial 
atendeu a chamada do celular de 
um dos indivíduos e uma pes-
soa os alertou com os dizeres 
“Acorda, doido, pois os homens 
estão dando o bote, joga as coi-
sas fora”. 

Paracatuzinho I - Na Rua 
Adrilhes Ulhoa, esquina do Bar 
do Rui, local conhecido como 
ponto de drogas, militares depa-
raram-se com o menor B P O, 
de 15 anos, juntamente com José 
Braz Cavalcante Junior, 32.

José Braz jogou foram um 
objeto e o menor dispensou 
R$10,00. Os militares encontra-
ram com o menor R$ 91,00 em 
cédulas de pequeno valor e um 
embrulho contendo sete buchas 

de maconha. Nas proximidades 
da abordagem, foi encontrada 
mais uma bucha de maconha. 
Segundo José Braz, ele iria com-
prar drogas do menor com os 
R$10,00. 

Paracatuzinho II - Ainda 
no Paracatuzinho, militares en-
contraram um adolescente de 17 
anos pilotando uma Honda na 
contramão, pela Rua JJ Anselmo, 
que quase colidiu contra a viatura. 
Ele desrespeitou o sinal de para-
da na rotatória com a Avenida B 
e seguiu na contramão até à Rua 
Ana Silva Neiva, mas foi aborda-
do na Rua da Contagem e entre-
gou seis buchas de maconha. 

Lavrado - José Vitor Olivei-
ra da Silva, 21, e  Heverton Silva 
Santos, 19, foram encontrados à  
Rua Euridamas Avelino de Bar-
ros, em frente à Apac, suspeitos 
de tráfico.  Com José Vitor, a PM 
encontrou 12 pedras de crack e 
um aparelho celular. Os autores 
foram conduzidos à DP. 

Fátima - Na Rua Professor 
José Botelho Filho, Bairro Nossa 
Senhora de Fátima, a PM depa-
rou-se com indivíduos em atitu-
de suspeita. Edilon Gonçalves da 
Silva, 19, ao avistar a guarnição 
fez gestos para os outros indiví-
duos, comunicando que a viatura 
se aproximava e jogou um em-
brulho de cocaína por cima do 
muro de sua casa.

G.O.G, 15 anos;  M. L. N, 17 

José Nilson Gomes Calçado, 35, descia a Ladeira dos Farias, no 
Arraial D’Angola, em alta velocidade pilotando sua bike. No final 
da rua, porém, ele perdeu o controle e colidiu contra uma parede. 
O impacto foi tão forte, que José rachou o crânio, afundou a face e 
quebrou o braço direito. A ambulância do HM o socorreu, mas ele 
já estava sem vida.

José Nilton e a bicicleta 
chocaram-se contra este 
local da Ladeira dos Farias. 
Ele morreu na hora

Márcio Matheus Barbosa Jú-
nior, 29; sua esposa, Juliana Lobo 
Barbosa, 32;  e a filha do casal,  
um bebê de nove meses; foram 
as três vítimas fatais da tragédia 
da tarde do domingo (29/8), no 
km 110,9 da BR040, próximo 
ao Posto Tampinha, em Lagoa 
Grande-MG.

A família ocupava um Corolla 
e seguia de Patos de Minas  para 
Paracatu quando invadiu a con-
tramão e colidiu a lateral direita  
do carro contra a frente do cami-
nhão 3/4 modelo VW 9.150 pla-
ca NWL4997/GO, de Goiânia, 
que vinha em sentido contrário. 

O Corsa, placa HDJ0815/
MG, de Belo Horizonte, que 
seguia na mesma direção do ca-
minhão, colidiu na sua traseira.  
O condutor do Corola, Márcio, 
teve morte instantânea. Juliana 
faleceu após alguns instantes e 
a criança foi retirada do veícu-
lo com vida e  encaminhada ao 
Hospital Municipal de Paracatu, 
por uma ambulância que passava 
no local, uma vez que Paracatu 
e João Pinheiro não possuem 
Samu. O bebê, no entanto, não 
resistiu aos ferimentos e morreu 
já Hospital, por volta das 21h.

O passageiros do caminhão, 

Adenilza Fernandes Batista e o marido Belchior de Oliveira foram 
presos pela PM de Vazante, acusados de infanticídio. Adenilza, que es-
taria grávida de seis meses, chegou ao Hospital Municipal queixando-se 
de fraqueza e com hemorragia.

Ela disse aos médicos que, por volta de 3h, sentiu fortes dores na 
barriga e teve sangramento, vindo a sofrer um aborto espontâneo. Bel-
chior, que não levou a mulher ao HM na hora do problema, disse que a 
criança estava enterrada nos fundos do quintal de sua residência. 

e, em meados de julho, recebeu 
mensagem no celular informan-
do que ele era o sexto ganhador 
do Páreo da Sorte e que receberia 
R$ 10 mil de prêmio.

Entretanto, para receber o di-
nheiro, a vítima teria que ligar no 
número do telefone enviado na 
mensagem e ir à agência do Bra-
desco (onde a vítima tem conta) 
para realizar alguns procedimen-

to e receber o dinheiro. Assim foi 
feito. Diante o caixa eletrônico, o 
jovem retornou a ligação e rece-
beu as orientações do atendente. 

Ele só desconfiou que fora 
enganado, quando o caixa eletrô-
nico imprimiu um comprovante 
de transferência de R$1.200,00 
para uma conta em nome de 
Tayanne dos Santos e Silva, agên-
cia de Messejana - CE. 

“Empolguei com a notícia e 
fui vítima de estelionato. É um 
dinheiro que vai fazer muita falta, 
pois trabalho como autônomo”, 
disse o jovem enganado. 

Diante desse novo golpe, a 
Polícia Militar alerta a comuni-
dade para ficar atenta. Procure 
a PM, antes de aceitar propostas 
fáceis demais. Dinheiro ainda 
não cai do céu.

Ele informou ainda que Adenilza passou mal, indo ao banheiro e, 
após o nascimento da criança, ela a segurou dentro do vaso sanitário 
até que se afogasse. 

Na Delegacia, Belchior mudou a versão e disse que ouviu choro e, 
quando entrou no banheiro, encontrou a criança dentro do vaso já sem 
vida e a enterrou no quintal. 

A perícia de Paracatu constatou que era uma criança do sexo mascu-
lino e encaminhou o feto ao IML da Cidade. 

anos; Moacir José de Souza, 27;  
Edilon;  M. B. G, 17 anos;  e V. 
A. S, 16 anos; foram revistados. 
No bolso de M. B. G. tinha uma 
bucha de maconha e no de V. 
A. S tinha R$ 111,00. Na casa 
de Edilon  foram encontrados a 
droga que Edilon jogou por cima 
do muro e outro embrulho  com 
cocaína. 

No quintal da casa, ainda foi 
localizada uma porção de ácido 
bórico. Já no quarto, a PM encon-
trou um revólver 32, prateado, 
desmuniciado, e um simulacro de 
arma de fogo preta. Os militares 
entraram também na residência 
de V.A. S. e encontraram, dentro 
de um tijolo, uma pedra de crack 
de dez gramas.

Alvorada - Militares encon-
traram, à Rua do Parque, Bairro 

Alvorada, Adriano Martins Alves 
- o “Lulinha” 26; Carlos Salvador 
Rosário Fernandes - “Severino”, 
30 anos; e o adolescente  J S C 
16 anos, bebendo e consumin-
do drogas. Numa casa, foram 
encontrados um cano adaptado 
como arpão; nove celulares; um 
notebook; um MP4, três bicicle-
tas;  quadros e rodas de bicicleta. 

Em outra casa, na mesma rua, 
foram encontradas uma touca 
“ninja” e mais quadros e peças 
de bicicletas. O menor informou 
que o notebook é de um rapaz 
conhecido que o deixara em seu 
poder até que pagasse uma dívi-
da de drogas de R$ 50,00. Em 
contato com a mãe do rapaz, esta 
informou que seu filho é usuário 
de drogas e que o notebook é de 
procedência ilícita.

Dinheiro, celulares, armas brancas, computador, balas e 
outros objetos apreendidos no Bairro Nossa Senhora de Fátima 

Motorista dorme e derruba poste
Ainda no dia 22 de julho, outro acidente quase tirou a vida de 

um homem. Elcio Nascimento, 62, conduzia um Crossfox pela Rua 
Euridamas Avelino de Barros, Bairro Lavrado, perdeu o controle da 
direção e bateu  em um poste, que caiu em cima do carro. Com o 
impacto, outros dois postes ficaram comprometidos. 

Mas, apesar dos estragos, não houve vítimas. Elcio foi levado ao 
HM apenas para procedimentos de rotina e passa bem. Ele era o 
único ocupante do veículo e não soube precisar os fatos, mas por ter 
trabalhado na noite anterior, pode ter dormido ao volante.

Gol capota e deixa cinco feridos 

Três adultos e duas crianças ficaram feridas após o capotamento 
de um Gol branco, placa de Paracatu. O condutor seguia pela estrada 
de terra da Agromam, a 70 km do centro da cidade, quando perdeu o 
controle do carro, subiu no barranco e capotou no mato. 

Aparentemente, os ocupantes tiveram apenas lesões leves e fo-
ram atendidos pela equipe do Pronto Socorro Municipal, que enca-
minhou duas ambulância ao local. Após o atendimento, os pacientes 
foram liberados.

De acordo com a Polícia Militar, o motivo do acidente pode ter 
sido alta velocidade. O veículo ficou destruído. 

Ultrapassagem mal calculada 
mata mulher na LMG 690
Maria Benedita Gomes Moreira, 54, foi a vítima fatal do aci-

dente na rodovia LMG 690 –  que dá acesso ao Entre-Ribeiros,  
ás 17h, do dia 22 de julho. Ela era uma dos cinco ocupantes de 
um Pólo que ultrapassou uma caminhonete e bateu de frente 
contra um caminhão, no Km 14. 

Na colisão, o motor do Pólo explodiu mas as chamas foram 
rapidamente controladas pelo motorista do caminhão, Benedito 
de Oliveira Melo. Fato decisivo para a remoção das vítimas. 

Além da morte de Maria Benedita, mais quatro pessoas fi-
caram gravemente feridas. Ana Beatriz Moreira, 3 anos, teve o 
braço amputado e foi encaminhada a Brasília; Tácio Mendes 
dos Santos, 46, foi direto para o Bloco Cirúrgico do Hospital 
Municipal de Paracatu;  Fernando Gonçalves Santos, 24, teve 
fraturas no ombro e Elder Mendes dos Santos teve lesões na ca-
beça. Fernando e Elder também foram encaminhados a Brasília. 

Após dormir ao volante, 
Elcio Nascimento bateu o 
Crossfox na  Rua Euridamas 
Avelino de Barros

um jovem 19 anos e o motorista, 
51, sofreram lesões leves e foram 
socorridos no Hospital Munici-
pal de João Pinheiro. Os demais 
envolvidos não sofreram lesões. 
Os corpos das vítimas seguiram 
para o IML de Patos de Minas. 

Como Paracatu e João Pinhei-
ro não possuem unidade do Cor-
po de Bombeiros, uma guarnição 
da corporação de Patos de Minas 
deslocou-se até o local do aciden-
te para retirar os corpos dos dois 
adultos, que ficaram presos nas 
ferragens do Corolla. 

Márcio é natural de Coroman-
del e Juliana de Patos de Minas. 
Ambos eram advogados e traba-
lhavam em Paracatu.

O Corola e o caminhão 
ficaram destruídos

Márcio, Juliana e a filha de nove meses, 
vítimas fatais de mais um trágico acidente 
nas proximidades de Paracatu
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As 187 bananas e cordel detonante deveriam ser usados no garimpo clandestino ou na explosão de caixas eletrônicos

ARMAS

JOÃO PINHEIRO

Governo mantém posição 
favorável ao desarmamento

Filho é suspeito de 
assaltar própria casa

BOMBA, BOMBA

SEMANA DE JULGAMENTOS

PM encontra dinamites no Santana
Cento e oitenta e sete bananas 

de emulsão encartuchada po-
wergel, marca Orica (dinamite), 
foram encontradas enterradas 
no quintal de uma residência à 
Travessa Eduardo Pimentel, do 
Bairro Santana. Segundo um 
adolescente de 17 anos - que foi 
apreendido no local por suspeita 
de tráfico de drogas - os explosi-
vos pertencem ao pai dele, Nel-
son Luiz de Carvalho, 50.

De acordo com a Polícia Mi-
litar, essa foi uma das maiores 
apreensões de explosivos realiza-
da, nos últimos anos, no Estado 
de Minas. Além das bananas de 
dinamite também foram apreen-
didas três bobinas de cordel de-
tonante de 500 metros cada uma, 
R$85,00 e certa quantidade de 
substância semelhante à cocaína.  

O fato se deu em 23 de julho, 
quando a PM suspeitava de tráfico 
de drogas  na casa abordada.  Du-
rante as diligências, Elton Morais 

Caminhões - Os agentes da Delegacia da Polícia Rodoviária Fede-
ral recuperou o caminhão furtado na área de Posto Albatroz, em João 
Pinheiro. Já o caminhão Mercedes Benz 912, vermelho, placa BQF-
9185, furtado na Rua Ouro, Amoreiras II, carregado com sementes de 
milho, foi visto na BR 040, sentido Cristalina-GO. 

Adolescente - Por possuir mandado de busca e apreensão  em seu 
desfavor, o  adolescente S M Q R, 16 anos, foi  apreendido pela Policia 
Militar na Travessa Severiano Silva Neiva, Bairro Alto do Açude. 

André Luiz - André Luiz da Costa Pinheiro, 26, andava “de boa” 
pelo Bairro Chapadinha quando foi abordado pelos militares. Inicial-
mente, ele negou a fornecer seus dados verdadeiros, porém um dos mi-
litares o conhecia e repassou os dados corretos. Ao verificar no sistema 
de informação os policiais descobriram que André possuía mandado 
de prisão em seu desfavor. Ele foi preso.

Enrolou - Sérgio Antônio Rocha da Silva, 18, foi preso acusado 
de roubar a bolsa de duas mulheres na Rua Alexandre Silva, centro, 
em companhia de outro indivíduo. Um deles simulou estar armado 
e anunciou o assalto, pegaram as bolsas e saíram correndo. Sérgio foi 
encontrado à Rua Dr. Seabra, no Santana. As vítimas deram falta de um 
celular e de R$ 30,00. 

Nos dias 16, 17 e 19 de julho, o Fórum da Comarca de Paracatu 
realizou mais uma Semana de Julgamentos. Seis pessoas sentaram-
-se no banco dos réus. Veja o resultado: 

Jurados livram assassino de Dhays  
O primeiro a ser julgado foi 

o vendedor Elder Luiz da Sil-
va, 26, acusado de matar a ex-
-namorada, a balconista Dhays 
de Cássia Oliveira Rosa, 18. O 
crime, que chocou a cidade, 
aconteceu em 12 de maio de 
2010, dentro de um veículo 
estacionado à Rua Geraldo Ál-
vares da Silva Campos, Bairro 
Santa Lúcia.

Elder teria efetuado de cinco a seis tiros em Dhays, de um re-
vólver .38. Após ser socorrida, a jovem faleceu no Hospital Muni-
cipal. Elder fugiu do flagrante, mas apresentou-se à polícia cinco 
dias depois, acompanhado de dois advogados.  

O casal tinha relação amorosa há mais de dois anos e, por um 
bom tempo, moraram juntos, discutiam muito e o motivo do cri-
me pode ter sido ciúmes. 

Elder foi condenado a um ano de prestação de serviço à comu-
nidade, porém já havia ficado preso por dois  anos e recebeu alva-
rá de soltura. O Ministério Público não concordou com a decisão 
dos jurados e poderá recorrer da decisão. 

E condenam Bida, Hélio, Miguel e 
Cezinha pela chacina da Boca da onça 
O segundo caso 

a ser julgado foi o 
da chacina do Bair-
ro Nossa Senhora 
de Fátima. O julga-
mento foi um dos 
mais demorados da 
Comarca. A sessão 
começou às 8h do 
dia 17 e só termi-
nou às 6h do dia 
seguinte. 

No banco dos réus - Darlan Tavares 
Miranda, 24, mais conhecido como Bida; 
Hélio Mendes Teixeira, 36; Miguel Eurípe-
des Gomes, 37 e Antônio César Lira Soa-
res, 25 - o Cézinha - acusados de participar 
do duplo homicídio no dia 3 de janeiro de 
2010, próximo à “Boca da Onça”. 

Jonas e Ícaro - Pelo que consta nos au-
tos, o jovem Jonas Fernandes da Silva, 25, 
estava sentado na esquina da Rua Wolney 
Meireles com a Travessa Wolney Meireles, 
quando os ocupantes do Astra prata o ba-
learam à queima roupa. Jonas chegou Hospital Municipal já sem 
vida. A polícia encontrou o Astra abandonado, na Travessa Wol-
ney Meireles, com o cadáver Ícaro Gonçalves da Mota, 25, mora-
dor do Bairro JK, no porta-malas.

Desta vez, os jurados reconheceram que os quatro acusados 
participaram dos crimes. Bida e Hélio foram condenados a 27 
anos de detenção. Miguel Eurípedes foi condenado a 17 e Cezi-
nha a 19. 

Heuler pega quase três anos  

Heuler Gomes Caldas, acusado de atentar contra a vida do PM 
Paulo Henrique Fonseca, foi condenado a dois aos e oito meses de 
prisão, cumpridos inicialmente em regime fechado, dia 19.  

A tentativa de homicídio ocorreu por volta das 16h20 do dia 18 
de setembro de 2011. Heuler Gomes Caldas estava na esquina das 
ruas Wolney Meireles com Marques de Pombal, Nossa Senhora de 
Fátima - próximo à “Boca da Onça”, armado de um 38.  

Ao avistar a viatura, ele fugiu desobedecendo as ordens da PM 
e atirou  contra o policial Fonseca. 

Agosto - No mês de agosto, serão julgados mais quatro casos 
de tentativa de homicídio. No dia 28, será julgado Rômulo Olivei-
ra Melo, 33, acusado de tentar matar Valdeci Antônio Fernandes. 

No dia 29, será a vez de Alessandro Luís Xavier, 32, que aten-
tou contra a vida de Juraci Macedo Gonçalves.

Badico Pociano de Almeida, 70, se senta no banco dos réus no 
dia 30, por atentar contra a vida de Gilberto Fernandes Nascimento. 

No dia 31, o julgamento será de Ângelo Pereira Nunes, 60, que 
atirou em Izidio Alves Abrantes. 

Lima, 29, chegou ao local e, sem 
perceber a presença dos militares 
do setor de inteligência, disse para 
o adolescente: “Me dá dez”. 

Os agentes, então, percebe-
ram que Elton iria comprar o 
entorpecente e o abordaram. 
Viaturas ocupadas pelo Tenente 
Edson, Sargento  Eugênio, Sar-
gento Leonardo, Cabo Rubens, 
Soldado  Cortes, Soldado  Iran, 
Soldado  Fonseca e  Soldado  Ri-
cardo deram apoio à operação.

Os militares vistoriaram o 
quintal da casa e encontraram, 
sob uma mesa, carreiras de 
substância branca semelhante à 
cocaína, além de um recipiente 
plástico contendo outra substan-
cia branca, semelhante ao ácido 
bórico. Ao cavarem o quintal, os 
militares acharam as dinamites. 

A polícia suspeita de que os 
explosivos seriam  usados no ga-
rimpo clandestino ou na explo-
são de caixas eletrônicos.

Elder Luís e a ex-namorada 
Dhays. O autor 
do crime já 
está solto  

Hélio Mendes foi 
condenado a 27 
anos de prisão

Bida também foi 
condenado a 27 
anos de prisão

Miguel Eurípedes 
foi condenado a 
17 anos de prisão

O Projeto de Lei 3722/12, 
do deputado Rogério Peninha 
Mendonça (PMDB-SC), que re-
gulamenta a aquisição e circula-
ção de armas de fogo e munições 
no País, começou a tramitar há 
apenas três meses e já causa po-
lêmica. Enquanto o governo po-
siciona-se claramente contrário à 
proposta, o cidadão tem se mos-
trado favorável ao projeto por 
meio do serviço Disque-Câmara 
(0800 619 619).

Segundo a secretária Nacional 
de Segurança Pública do Minis-
tério da Justiça, Regina Mike, a 
posição do governo é contrá-
ria a qualquer projeto de lei que 
flexibilize o Estatuto do Desar-
mamento (Lei 10.826/03). “Nós 
temos uma condução clara de de-
sarmar a população e trazer cada 
vez mais segurança a ela, capa-
citando os agentes públicos que 
têm por dever a proteção desse 
cidadão”, disse.

A secretária considera “ilusó-
ria” a ideia de que ter uma arma 
traz proteção ao cidadão. “Se eu 
tenho uma arma e alguém invade 
a minha residência, até eu pegar a 
arma e me posicionar, eu tenho 
um problema; e, se esta arma está 
em local de fácil acesso, eu cor-
ro o risco de acidentes, inclusive 

Um adolescente é suspeito de 
coordenar um assalto em sua pró-
pria residência, uma fazenda no 
município de João Pinheiro-MG. 
Dois indivíduos - um moreno, 
magro e baixo; outro alto e claro, 
ambos armados com revólveres 
- chegaram à propriedade e um 
deles trancou uma senhora no 
banheiro e questionou-a sobre a 
existência de armas na fazenda. 
Duas pessoas ouviram gritos e 
tentaram socorrer a mulher, mas 
foram rendidas pelo outro bandi-
do. Mediante ameaças às vítimas, 
os ladrões levaram R$ 100,00, 
um GPS e fugiram a pé. A PM 
suspeita de Warley, Marcos Paulo 
e dois menores, que foram se ex-
plicar na DP. 

Tentativa de homicídio - 
Ainda em João Pinheiro, a PM 
prendeu Daivid Adriano da Sil-
va, 18, e Magnum Henrique Ti-
móteo, 19, vulgo “Maguinho”, 
e apreendeu um adolescente de 
17 anos, suspeitos de tentativa 
de homicídio durante uma festa 
de aniversário. Um dos tiros al-
vejou uma vítima de 19 anos, na 
altura do peito esquerdo, que foi 
levada ao Hospital Municipal, em 
estado grave. Testemunhas dis-
seram que, após os disparos, os 
três jovens fugiram em direção 
a um matagal, onde  Daivid foi 
encontrado. 

com adolescentes e crianças”, 
afirma Regina.

Apoio - Até o momento, os 
cidadãos têm apoiado a proposta 
por meio de ligações ao serviço 
Disque-Câmara. Até o dia 6 de 
julho, o serviço recebeu 3.066 
manifestações sobre o projeto. 
Destas, 21 foram contrárias e 
3.045 favoráveis ao projeto.

O Movimento Viva Brasil (as-
sociação civil sem fins lucrativos 
em defesa do direito de possuir 
e portar armas) patrocina cam-
panha de apoio ao projeto e, por 
meio de redes sociais, pede que 
o cidadão ligue para o Disque-
-Câmara manifestando-se favora-
velmente à proposta. Para o pre-
sidente da ONG, Bene Barbosa, 
a proposta trará benefícios para a 
segurança pública e para a garan-
tia do direito à legítima defesa do 
cidadão brasileiro.

Papel do Estado - Já na visão 
do deputado Zé Geraldo (PT-
-PA), membro da Frente Parla-
mentar em Defesa das Vítimas de 
Violência, o cidadão não deve ter 
uma arma para se defender contra 
a violência. “Quem tem que de-
fender o cidadão é o Estado brasi-
leiro”, afirma. “O Estado precisa 
ampliar e qualificar a segurança 
pública no Brasil”, complementa.

Ele resistiu à prisão, mas foi 
preso pelos militares. No Hos-
pital, a vítima disse que o autor 
do tiro que a atingiu foi “Magui-
nho”. Magnum foi encontrado 
em sua casa, na companhia do  
adolescente.  

Gorro - Mais duas pessoas 
foram baleadas em João Pinhei-
ro. Um adolescente de 17 anos 
foi atingido com um disparo nas 
costas e o outro de 16 foi atingido 
no rosto. Eles disseram que esta-
vam em uma lanchonete, quando 
chegou o indivíduo conhecido 
por “Gorro”  e atirou cinco ve-
zes na direção deles, fugindo  na 
garupa de uma motocicleta. 

Luizlândia - Michell Sancho 
da Silva Mota, 22, perdeu a vida 
após ser esfaqueado em um bar, 
à Rua Juca Maia, em Luizlândia 
do Oeste, Distrito de João Pi-
nheiro. O suspeito é Weverton 
Farias dos Santos, 22, conhecido 
por “Tom”. De acordo com tes-
temunhas, ele desferiu um golpe 
de faca no pescoço de Michell, 
que estava sentado de costas e 
não percebeu a aproximação do 
autor. Após o crime, Tom fugiu 
a pé rumo à BR 365, embrean-
do-se num matagal. Segundo 
terceiros, o motivo da vingança 
teria sido um dano causado por 
Weverton na motocicleta de Mi-
chell. 

RONDA POLICIAL

OUTRO GOLPE

ROUBOS E ASSALTOS 

Empresário cai no 
conto do protesto

Dupla é presa por 
roubo na Cidade Nova II 

Um empresário de Paracatu recebeu uma ligação de uma mulher 
se passando por oficial de justiça do Cartório de Protestos de Poços 
de Caldas/MG, que  informou que a empresa dele estava sendo pro-
testada pelo referido cartório e era necessário um depósito de R$ 
3.084,80, em uma conta da  agência Banco do Brasil,  o que foi feito. 

No dia seguinte, a mesma mulher ligou exigindo outro depósito 
de R$ 2.780,45. Só aí o empresário procurou um advogado, o que 
constatou que a empresa não tem nenhum protesto, em Poços de 
Caldas/MG. 

Demorou, hein?

Cinco indivíduos renderam 
o caseiro idoso da Chácara Pa-
racatu, região do Sobrado, há 9 
quilômetros do centro de Pa-
racatu. Eles roubaram mais de 
15 quilos de carne que estavam 
no friser, refrigerante, baralho, 
cigarro, chumbo, pólvora e um 
revólver do dono da proprieda-
de. 

Dois suspeitos que teriam 
participado do roubo foram 
presos na MG-188, próximo à 
Faculdade Finom. Trata-se We-
liton Oliveira Melo  e Miguel 
Batista Oliveira Neto, ambos 

de 21 anos e moradores do 
Paracatuzinho. Com eles a PM 
encontrou parte dos materiais 
roubados. 

Miguel e Weliton contaram 
à polícia que um dos compar-
sas chegou na chácara pedin-
do água ao caseiro e, ao veri-
ficar que ele estava sozinho, 
deu sinal para os demais. Um 
deles com o rosto coberto e, 
provavelmente, armado com 
uma faca. Eles disseram ainda 
que dois dos três que fugiram 
atendem pelos nomes de Luiz 
e Pereira. 

Cinco rendem idoso e roubam chácara

Patrick Valmon Justiano Go-
mes,18, e Fábio Ferreira dos 
Santos, 19, foram presos suspei-
tos de assaltarem um comércio, 
no  Bairro Cidade Nova II. As 
vítimas estavam trabalhando 
quando um dos autores abriu o 
portão do estabelecimento e en-
trou com um revólver cromado 
em punho, tampando parte do 
rosto com capuz.

Ele obrigou as vítimas a en-
tregar R$140,00 e saiu correndo. 
Uma guarnição da PM deparou-

-se com Patrick, numa Yamaha 
Fazer, e o garupa Fábio com 
as características dos autores, 
que saíram em alta velocida-
de, porém foram alcançados e 
presos em flagrante. 

Durante a fuga, os autores 
caíram da moto em um lote 
vago, sofreram escoriações 
e foram conduzidos ao PS, 
sendo medicados e, poste-
riormente, conduzidos à DP. 
Patrick foi reconhecido pelas 
vítimas. 

Os 187 bananas de dinamite foram apreendidas em um quintal 
de uma residência a Rua Eduardo Pimentel, no Santana



 

CAMPEONATO MUNICIPAL

Bola vai rolar dia 12 de agosto
os detalhes do certame foram definidos no arbitral de 23 de julho. nove equipes disputarão temporada em duas chaves
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Além da quadra coberta, o  
Paracatuzinho passa a contar 
com um novo  espaço para lazer,  
prática de esporte e convivência 
social, desde o dia 13 de julho, 
com a inauguração do Ginásio 
Poliesportivo. 

A obra, realizada pela Prefei-
tura Municipal, foi construída 
nas proximidades da Assampa 
(sede da Associação do Bairro) 
onde antes funcionava um cam-
po society de terra. A inaugura-
ção contou com a participação 
do prefeito, de secretários muni-
cipais, presidentes de associação 
de bairro, moradores e demais 
autoridades. 

Nos últimos oito anos, a Pre-
feitura entregou dez quadras co-
bertas à população. “A quadra 
coberta demonstra o real com-
promisso com a prática esporti-
va, a interação social e a saúde. 
Este será um espaço para todos 
se beneficiarem”, observou o 
prefeito Vasco Praça Filho.

A obra será mais um pólo 
incentivador de esportes na co-
munidade. Além da cobertura, a 
quadra tem  arquibancada, alam-
brados laterais, piso interno pin-
tado nas modalidades esportivas 
de voleibol, basquetebol, hande-
bol e futsal. “Hoje, muitas crian-
ças e adolescentes vão aproveitar 

A equipe da Celminas, representando o Bairro Alto da Colina, 
venceu o Pera’s Bar, do Bela Vista II , por 1 X 0, e conquistou o títu-
lo de campeão do 2º Campeonato Society do Bela Vista II, realizado 
este ano no Campo do “Só Camisinha”. 

Sem favorito, a  partida foi equilibrada do início ao fim, com am-
bos os lados criando e perdendo boas chances de gols, pois  a maior 
parte das finalizações paravam nas mãos dos goleiros Cássio e João 
Pedro, que tiveram boas atuações. 

Na etapa complementar, Leo fez o único gol da partida e deu a 
vitória ao Bairro Alto da Colina. A organização da competição é de 
Antônio Cará.

este espaço maravilhoso”, ressal-
tou Dinamar, diretora da Escola 
Paulo Kleber. 

Roberto Monteiro dos San-
tos, morador do local e incenti-
vador da obra, agradeceu a todos 
que participaram da “entrega do 
presente ao Paracatuzinho”, e 
frisou: “Promessas cumpridas. 
É assim que vejo este governo. 
agradecemos ao prefeito do fun-
do do coração por esta obra”.

O deputado federal Antônio 
Andrade (PMDB) enfatizou a 
importância do ginásio. “O es-
porte traz a integração das pesso-
as, inclusão, lazer e saúde. Nesses 
oito anos, testemunhei o trabalho 
honesto do prefeito e desta ad-
ministração que atua em benefí-

cio do povo. Usando os recursos 
com responsabilidade nas áreas 
de saúde, esporte, educação e in-
fra-estrutura, valoriza cada centa-
vo dos paracatuenses”, afirmou.

 Durante a solenidade, o  pú-
blico assistiu a duas partidas de 
futsal do time juvenil do bairro, 
entre eles e contra os secretários 
do governo. “Agradeço a presen-
ça de todos, pois cada um que 
participou e participa das ações e 
atividades do governo nos inspi-
ra a continuar o trabalho árduo. 
Temos satisfação da confiança 
dos paracatuenses em nosso go-
verno. É com respeito e honra 
que utilizamos os recursos públi-
cos. Isso não é adjetivo, é obriga-
ção”, concluiu o prefeito.

PARACATUZINHO SOCIETY BELA VISTA II

Moradores recebem 
ginásio poliesportivo

Alto da Colina é 
campeão de 2012 

Time do Bela Vista II, vice-campeão

Após a disputa da Taça Cida-
de de Paracatu, conquistada pelo 
Paracatu Atlético Clube, dia 17 
de junho, a bola volta a rolar pela 
elite do futebol no Campeonato 
Municipal, previsto para iniciar-
-se no próximo dia 12. 

Todos os detalhes do certame 
foram definidos no arbitral de 
23 de julho, entre os dirigentes 
dos clubes e a direção da Liga 
Paracatuense de Esportes - LPE, 
responsável pela organização da 
competição. 

Nove equipes disputarão o 
Campeonato, dividias em duas 
chaves, através de sorteio. 

A Chave A ficou composta 
por Amabap, Chapadinha, Vila 
Mariana e Real Sociedade. Na 
Chave B estão Santana, Amorei-
ra, JK, Paracatu e União. 

Estas equipes jogarão entre 
si na fase classificatória, em suas 
chaves, sendo que os dois clubes 
melhores colocados, de cada cha-
ve, garantem vagas na semifinal, 
que contará com jogos elimina-
tórios para definir os finalistas. 

Nessa fase, o primeiro coloca-
do da Chave A enfrenta o segun-
do da B. Já o primeiro da Chave 
B jogará com o segundo da A. 
A final está prevista para 20 de 
outubro, como uma das atrações 
do 214º. Aniversário de Paracatu. 

2011 - No ano passado, o 
União sagrou-se campeão do 
Campeonato Municipal, após 
vencer o Santana por 1 a 0. O gol 
foi marcado pelo atacante Peri-
nha. A conquista quebrou um 
tabu do Tricolor da Colina de 16 
anos sem conquistar um titulo de 
campeão da elite do futebol local  

Jogadores - Os jogadores que 
foram inscritos, no inicio do ano, 
em cada time para disputar a Taça 
Cidade de Paracatu não poderão 
mudar de clube. Porém, a equipe 
que quiser inscrever mais joga-
dores terá até o dia 19 de agosto 
para registrar a ficha na LPE. 

Abertura - A tabela dos jogos 
ainda não foi concluída, porém 
O Movimento teve acesso às 
rodadas de abertura do certame. 
Os jogos serão realizados, sem-
pre aos domingos, nos estádios 
Frei Norberto, Paulo Brochado 
e Beira Rio. 

1ª RODADA 
Dia 12/8 (Domingo)
9h30 - União  X   JK 
15h30 - Santana  X  Paracatu 
2ª. RODADA  
Dia 19/8 (Domingo)
9h30 - Amabap  X  V. Mariana 
15h30 - Chapadinha X  Real 

A temporada 2012 do futebol paracatuense começou com o Paracatu 
sagrando-se campeão da Taça Cidade, após 21 anos de jejum

Ano passado, 
o União foi o 

melhortime do 
Campeonato 

Municipal

Prefeito Vasquinho, deputado Antônio Andrade e demais autoridades 
entregam o Ginásio Poliesportivo aos moradores do Paracatuzinho
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