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O TREM DA DILMA

Materiais Elétricos em geral

Sol deu um banho de leite em Paracatu A cavalgada foi um dos momentos marcantes da festa 

O Programa de Investimen-
tos em Logística: rodovias e 
Ferrovias, lançado no último 
dia 15, pelo Governo Federal, 
contemplará nove trechos de 
rodovias, 12 de ferrovias e resta-
belecerá a capacidade de plane-
jamento do sistema de transpor-
tes, com integração de modais e 
articulação com as cadeias pro-
dutivas. O novo programa vai 
contemplar 7,5 mil quilômetros 
de rodovias e 10 mil de ferro-
vias, além de portos. segundo o 
ministro dos Transportes, Pau-
lo Sérgio Passos, tudo ficará a 

Quem é esse tal de vice? 
se for preciso ele assumir, em que mãos estaremos? Acontecimentos da história política brasileira provaram que nem sempre o vice é de-

simportante. Veja o que cada candidato a vice-prefeito tem a dizer em mais uma entrevista-debate exclusiva de O Movimento. Páginas 6 e 7

Expô Paracatu atrai 40 mil por dia

Noroeste lidera produção de grãos
A região Noroeste foi a maior produtora de grãos de Minas 

em 2012: 3,1 milhões de toneladas. um crescimento de 13,6% 
em relação ao ano passado. Triângulo Mineiro (2,7 milhões), 
Alto Paranaíba (2,6 milhões) e sul (1,6 milhão) vêm em seguida, 
segundo o IBGE. O Estado colheu safra recorde de 12,1 mi-
lhões de toneladas. unaí manteve a liderança estadual, com 849,8 
mil toneladas. O segundo lugar ficou com Uberaba, (741,6 mil), 
Paracatu (550,1 mil) e Buritis (536,4 mil), ambos no Noroeste 
ocupam o terceiro e quarto lugares, e uberlândia (354,3 mil), o 
quinto. Página 10

SUPER-HONESTO 
DE PARACATU
um idoso, que pediu para não 

ser identificado, entregou à polícia 
cerca de r$ 30 mil encontrados den-
tro de um mochila roubada de uma 
distribuidora de bebidas, no Paraca-
tuzinho, por quatro indivíduos e, ao 
fugirem da PM, abandonaram a mo-
chila com o dinheiro num matagal, 
próximo à casa do idoso, que acabou 
achando o dinheiro. Página 14

SUPERVACA DE ARAXÁ
O Torneio Leiteiro da 26ª Expô Paracatu registrou uma marca 

histórica: a quebra do recorde de produção nacional de leite de todas 
as raças pela vaca sol Girolando do rancho, de 8 anos, que atingiu a 
média, em dez ordenhas, de 104,696 quilos de leite por dia. sol per-
tence aos criadores David rezende cortez, Geraldo carvalho Vilela 
e Beto Vilela, de Araxá-MG, e alcançou 314,0 kg/leite em dez orde-
nhas, em três dias. A supervaca de Araxá tem grau de sangue 3/4 e 
registro L.A.  Página 5

O ministro joaquim Barbosa, 
relator do processo do mensa-
lão no supremo Tribunal Fede-
ral (sTF), disse que a presença 
dele no Tribunal incomoda al-
guns veículos da imprensa. sem 
citar nomes, o ministro criticou 
a cobertura jornalística do jul-
gamento. “Gostaria de corrigir 

cargo da estatal recém-criada 
Empresa de Planejamento e Lo-
gística (EPL). “A criação dessa 
empresa é passo fundamental 
para essa nova etapa, de forma a 
recuperar a capacidade de inves-
timento adequado (na logística 
do País) e reestruturar um siste-
ma de transporte mais eficiente. 
começamos com rodovias e 
ferrovias, mas vamos atender 
portos e aeroportos também”, 
disse a presidente Dilma rous-
seff, durante o lançamento do 
novo programa. 

Página 8

Barbosa reclama da imprensa
umas bobagens que foram ditas 
na imprensa. Há muita intole-
rância no Brasil. E, para alguns 
periódicos neste País, incomoda 
muito a minha presença neste 
Tribunal”, disse o ministro pa-
racatuense, em entrevista coleti-
va, após sessão plenária do dia 
20 de agosto. Página 3

Dilma: Sistema de transportes mais eficiente

Barbosa: dores  na 
coluna poderiam 

explicar o mau 
humor com 

imprensa

A 26ª Expô Paracatu foi a 
principal atração dos 49 anos da 
cooperativa Agropecuária do 
Vale do Paracatu - coopervap. 
O evento, nos dias  28 de julho 
a 8 de agosto, atraiu cerca de 40 
mil paracatuenses e visitantes 
em cada dia festa, segundo a or-
ganização. A festa ofereceu tor-
neio leiteiro; rodeio profissional; 
leilões; cavalgada; copa Minas 
de Marcha campolina; exposi-
ção de animais; julgamentos de 
raças; shows; boate móvel; elei-
ção da rainha; desfile de modas; 
parque de diversões; exposições 
de veículos e máquinas agríco-
las; palestras; estandes de órgãos 
e empresas e o primeiro show de 
Paula Fernandes no Noroeste de 
Minas. Páginas 4 e 5

Silvano Avelar (PT): 
A força do povo

Graça Jales(PSDB): 
Paracatu quer mais

Wilson Caetano Martins 
de Melo (PSD): Paracatu 
seguindo em frente

Dr. Zé Altino (PP): 
Mudança pra valer
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Voto obrigatório e... desqualificado

ABANDONO DE EMPREGO 

Sr. Amadson Ferreira Santos - CTpS: 8674253/0010 MG

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em 
local não sabido, convidamos o Sr. Amadson Ferreira Santos a comparecer em 
nosso escritório, a fim de retomar ao emprego ou justificar as faltas desde 17 de 
junho de 2012, dentro do prazo de 72:00 hs a partir da data desta publicação, sob 
pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do 
artigo 482 da CLT.

Local: ConDoMÍnio RESiDEnCiAL oURo MinAS 
Rua Tupis, 66 - Centro - paracatu-MG. 

ABANDONO DE EMPREGO 

A EMpRESA JB CALDEiRARiA LTDA, situada à Rua Tório, 
230 - Bairro Amoreiras ii - paracatu-MG, convoca o funcionário 
Eli Mendes da Silva, portador da CTpS número 61 24984 - Sé-
rie 0030, para comparecer no escritório da empresa (endereço 
acima mencionado), dentro do prazo de 72:00,a contar a partir 

da data desta publicação.caso contrário será considerado abandono de emprego  
ocorrido desde o dia 17 de julho de 2012. Conforme  termo do art.482 da CLT.

OPORTUNIDADE DE EMPREGO 

A empresa patrus Transportes Urgentes, comunica que precisa de entre-
gador que tenha carro tipo Fiorino Furgão.

os interessados podem fazer contato com Ítalo Rodrigo F. Costa, através 
dos telefones: (38) 9151-3586 / 9803-3001, e-mail: italorodrigo@patrus.com.br

*Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves

A campanha eleitoral sai às ruas em todo o País. 
Os quase 470 mil candidatos a prefeito, vice-prefei-
to e vereador começam a abordagem dos 140 mi-
lhões de eleitores aptos a votar nos 5564 municípios 
brasileiros. É um verdadeiro desfile de promessas, 
propostas e disparates que caracterizam as eleições 
nacionais, todas muito parecidas. 

Via de regra, os caça-votos repetem os proble-
mas que já prometerem resolver nos pleitos ante-
riores e renovam a promessa de, agora sim, lutar 
pela sua solução. O ramerrão é conhecido e justifica 
a imagem de pouca importância e o desprezo que 
boa parcela do povo tem em relação aos políticos e, 
especialmente, aos candidatos. Não é raro os pos-
tulantes terem de amargar piadas e comentários de 
mau gosto no momento em que pedem votos. 

Esse clima negativo em nada contribui para a 
evolução da sociedade, mas é uma constante. Boa 
parcela dos eleitores reclama da obrigatoriedade 
do voto. Mas, para evitar problemas com a justiça 
Eleitoral, comparece às urnas e vota em branco ou 
em qualquer um. Perde-se assim a oportunidade do 
povo influir conscientemente nos destinos da co-
munidade e beneficiam-se os candidatos que podem 
montar esquemas, independente de suas propostas 
e do comprometimento com os interesses da socie-
dade.

O voto facultativo, já praticado em 205 países – a 
maioria dos europeus, o japão e os EuA -, poderia 
ser uma solução para o estabelecimento de uma li-
nha de interesse e até de cumplicidade entre os can-
didatos e o eleitorado. com sua adoção, só restariam 
na massa de votantes os eleitores efetivamente inte-
ressados nos resultados das eleições. 

Em vez de promessas sempre iguais, formuladas 
por marqueteiros, os candidatos teriam de discutir 
com o eleitor os seus reais interesses e convencê-lo 
a comparecer para votar. Deixariam de existir os vo-
tos dos ignorantes e descompromissados que, não 
tendo a obrigação de comparecer às urnas, usariam 
o dia da eleição para outras atividades, mas não atra-
palhariam o bom resultado do pleito.

Existem apenas 24 países onde o voto é obriga-
tório. O Brasil é um deles. A instituição do voto fa-
cultativo vem sendo proposta há muito tempo mas, 
ainda em março do ano passado, a comissão da 
reforma Política, do senado Federal, rejeitou uma 
proposta pela sua instituição. Para os senadores e 
políticos hoje detentores de mandatos, a liberação 
dos eleitores da obrigatoriedade de votar pode re-
presentar um risco. 

Mas para a sociedade, seria um avanço, pois abri-
ríamos mão da quantidade em favor da qualidade 
dos votos. Deixaríamos de ter aquele grande contin-
gente de eleitores que não sabe em quem votou nas 
últimas eleições.

A democracia tem sua força pela representa-
tividade que consegue do povo. Mas, mantendo o 
eleitorado como uma verdadeira boiada obrigada a 
conviver com os currais eleitorais e os abatedouros 
de idéias e propostas em que se transformaram as 
urnas, dificilmente conseguiremos ser uma demo-
cracia eficiente e respeitada. No bojo do processo 
eleitoral brasileiro ainda existem resquícios da velha 
política café-com-leite, mesclado com vícios dos pe-
ríodos autoritários. Isso precisa acabar...

 * Dirigente da Aspomil (Associação de 
Assistência Social dos Policiais Militares 
de São Paulo) - aspomilpm@terra.com.br

A luta inglória contra juros bancários 
*Antonio Carlos Morad

Fala-se que os anos posterio-
res a 2008 foram difíceis para o 
consumidor, tanto pessoa física 
quanto jurídica, na tomada de 
créditos em bancos. E os anos 
anteriores a 2008 foram bons? se 
pensarmos de forma macroanalí-
tica, claro que não.

O sistema financeiro brasilei-
ro deveria contribuir com o cres-
cimento do País de forma justa, 
exercendo um papel social e, ob-
viamente, com lucro. 

Entretanto, nossos empresá-
rios do setor bancário, aprovei-
tando da formulação econômica 
e política adotada por nossos 
governantes, impuseram uma 
forma desumana quanto às suas 
operações de créditos com pes-
soas físicas e jurídicas. 

juros altamente elevados e 
não compatíveis com a média 
usual mundial. Tarifas exorbitan-
tes e formas amorfas de receber 
seus dividendos, tanto do adim-
plente como do inadimplente.

Essa forma desumana tem 
um certo respaldo da justiça 
quase que unânime em decisões 
que depauperam o consumidor 
como se ele fosse culpado em 
buscar crédito e, posteriormen-
te, não conseguir arcar com tais 
dívidas.

é fato que a dívida hoje con-
traída pela sociedade está avilta-

da por desvios e desequilíbrios de 
ordem política e econômica. Os 
juros, taxas, tributos e tarifas em-
butidos nesses débitos demons-
tram isso.

O devedor, cliente do banco, 
tem culpa em não conseguir pa-
gar juros 15 vezes maior do que 
aquele que é pago em qualquer 
lugar do mundo?

O devedor, cliente do ban-
co, tem culpa em não conseguir 
arcar com contratos adesivos 
leoninos? E os serviços de pro-
teção ao crédito? Estes, na atual 
conjuntura, apenas destroem os 
devedores, deixando à míngua 
qualquer possibilidade de recu-
peração do indivíduo. 

Por conta disso, os operado-
res do direito têm como obri-
gação a defesa do consumidor, 
exercendo com força e com toda 
a forma legal que puder utilizar 
para defender e coibir qualquer 
cobrança indevida e/ou aviltante. 
Essa luta é árdua e desequilibra-
da, pois o devedor tem a “pecha” 
de ser um descumpridor de seus 
deveres. 

O devedor não é um inadim-
plente! é sim uma vítima da fór-
mula conspirada entre o Estado, 
por seus poderes executivo e le-
gislativo e os bancos que operam 
no Brasil.

Hoje, são poucas as medidas 
legais a serem utilizadas para 
demonstrar tais deslindes para-

Não espere a velhice para viver plenamente
*Eliane Quintella

Quero começar dizendo que 
falta o verdadeiro sentimento de 
vida nas pessoas, mas eu não te-
nho a resposta. Talvez, ninguém 
tenha.

A perfeição que almejamos é 
uma clássica utopia. Ainda que 
o mundo perfeito não seja pos-
sível, a verdade é que sinto que 
tem algo de muito errado no 
mundo em que vivemos. Tiran-
do uma rara minoria sábia que 
entende que está aqui para viver, 
o que vejo são milhões de formi-
guinhas desorientadas, perdidas 
de seu formigueiro. 

As pessoas vivem automática 
e roboticamente vidas insossas, 
elegem uma série de deveres, ne-
cessidades e até sonhos que não 
são seus. A busca pela segurança 
é uma preocupação forte do nos-
so tempo e o maior objetivo da 
grande massa perdida. Mas por 
que essa obsessão pela seguran-
ça? se a vida é única, preciosa e 
esplendorosa, como nosso maior 
foco pode ser nos protegermos 
de viver? Vale mesmo não arris-
carmos nada em nome de uma 
velhice tranquila, nem nosso so-
nho mais querido? 

Os antigos gregos tinham 
outra forma de compreender a 
vida. Eles sabiam que era para 
ser vivida prazerosamente e 
preferiam uma vida curta e mar-
cante àquela longa e monótona. 
Em sua sabedoria eles desfruta-
vam e não viviam voltados para 

o dever, tampouco se cercavam 
com tanta segurança, deixavam 
a vida penetrar-lhes até a últi-
ma gota de sangue. A beleza, a 
música, a arte em toda sua ple-
nitude com seus grandes escul-
tores, poetas e artistas dos mais 
variados, fazem até hoje nossos 
olhos ainda se encherem de lá-
grimas.

Nietzsche que estudou esse 
povo com profundidade des-
creveu sua filosofia: “o melhor, 
em primeiro lugar, é não ser, 
em segundo lugar é morrer em 
breve”. Os gregos compreen-
diam a magnitude da morte, que 
lhes dava a exata dimensão de 
que cada dia deveria ser desfru-
tado da melhor forma possível. 
Acreditavam que sua existência 
só seria digna de ser lembrada 
se vivessem intensa e apaixona-
damente, buscando alegria, be-
leza, inteligência, conhecimento 
e conquistando aquilo que real-
mente queriam. 

Hoje o valor exaltado pela 
segurança torna a vida mais 
cinza, sem graça e, certamente, 
muito mais chata. Atualmente o 
desfrute é artigo raro, de luxo e 
visto injustamente como leviano. 
Obrigações inúteis são lançadas 
exigindo o que temos de mais 
valioso para executá-las: nosso 
tempo. A arte é descartável, as-
sim como nossos ícones. Faz 
parte do mundo que escolhemos 

Eleições nas mídias sociais: a visão do eleitor
*Acácia Lima

As eleições estão se aproximando e muito se tem 
falado sobre a conduta dos candidatos nas mídias 
sociais. O que pouco se ouve é de que maneira o 
eleitor está enxergando esse movimento nas redes 
em que, teoricamente, deveria haver apenas o com-
partilhamento entre família e amigos. 

 Quando, em 1929, Frigyes Karinthy escreveu 
“correntes” - base para a teoria dos seis graus de 
separação - e, em 1967 a teoria foi criada através de 
um estudo científico de Stanley Milgram, ninguém 
podia imaginar que um indivíduo comum pudesse 
ter acesso a celebridades, políticos e marcas como 
vemos hoje tão claramente. Entendemos como fun-
ciona na prática, e de maneira muito simples, graças 
ao advento do Orkut e, mais ainda, após a explosão 
do Facebook - em 2012, o grau de separação caiu 
para 4,47 pessoas.

 Assim como aconteceu com o rádio e outras 
mídias - telefone, inclusive -, logo entendeu-se que 
os veículos que alcançam as massas deveriam ser 
utilizados para além da diversão. é possível e ne-
cessário acrescentar informação e provocar desejos, 
oferecendo sonhos e vendendo conceitos. Isso de 
chama marketing.

 já acostumado a receber informações e divul-
gações de empresas e produtos em seu mural, o 
usuário das mídias sociais agora se depara com uma 
nova investida: os “santinhos” dos políticos invadi-
ram o Facebook e Twitter e a campanha chegou às 
redes sociais, antes mesmo de ir para a TV e rádio. E 
como o eleitor está reagindo a tudo isso? sem pes-
quisas oficiais sobre esse comportamento, portanto 
sem números precisos sobre tal, observo diariamen-
te a reação dos usuários e analiso de que forma seria 
mais eficaz a abordagem dos políticos nas redes. 

 é possível perceber entre os internautas uma for-
te resistência e uma tentativa de blindar-se, evitando, 
assim, todo e qualquer contato político através das 
mídias sociais. O que é, ao meu ver, um grande erro, 
pois, se o político pode, e deve, usar as redes para 
promover-se, o eleitor também pode usá-la para co-

nhecer seus possíveis candidatos e fazer uma análise 
mais apurada sobre suas propostas.

seria, dessa forma, mais produtivo que cada can-
didato, ao invés de sair postando suas propostas e 
fotos, “ouvisse” e pesquisasse o que os eleitores 
estão dizendo nas redes sociais e quais são suas 
principais necessidades. certamente assim, ele e sua 
equipe teriam conteúdos mais objetivos e focados 
naquilo que mais aflige a população e quais são seus 
interesses mais urgentes. 

um candidato a vereador, por exemplo, através 
de ferramentas digitais específicas, consegue avaliar 
em quais horários seu público é mais participativo e 
nesses períodos, então, colocar-se à disposição para 
conversar. José Serra ficou conhecido por tuitar du-
rante as madrugadas e tem conseguido boa audiên-
cia entre seus eleitores.

Outra observação importante é que o eleitor 
deseja falar de política e não de eleições. Portanto, 
cabe aos candidatos não limitarem seus posts a fa-
lar somente sobre sua proposta de governo. E nada 
de agressões, também, pois ficou claro que a ética é 
fundamental nas mídias sociais: o usuário bane por-
nografia e comportamento agressivo e sem embasa-
mento ético.

Em se tratando de uma rede social é fundamen-
tal também não esquecer que ali estão pessoas. E 
pessoas gostam de saber da vida de outras pessoas. 
O político deve lembrar-se, portanto, de que é uma 
pessoa, antes de ser político, e que uma pitada de 
sua vida pessoal causará empatia, se exposta com 
bom senso.

 Para finalizar, assim como qualquer outro amigo 
ou empresa, o candidato jamais deve demorar para 
responder uma pergunta, crítica ou até mesmo su-
gestão. A mídia social só funciona se houver intera-
tividade e deve-se fazer uso dela, lembrando sempre 
que número de seguidores não ganha eleição. O que 
ganha eleição é proposta de governo devidamente 
elaborada e divulgada.

*Jornalista e diretora da YellowA, 
agência especializada em mídias sociais

viver. Afinal, em um mundo em 
que as pessoas vivem suas vi-
das sem prazer, em troca da tão 
enaltecida segurança, que arte 
poderia agradar? somente aque-
la que aliena, retira seus olhos da 
realidade, amortece a dor da sua 
rotina degradante e não o deixa 
pensar. 

como eu disse no início do 
texto, não tenho a resposta. Não 
sei como viemos parar aqui. só 
sinto em meu âmago que tem 
algo de muito errado nessa for-
ma de vida que escolhemos, em 
que aquilo que temos de mais 
valioso, que é o tempo, é o artigo 
mais desperdiçado e violentado. 
Pode ser porque ainda não te-
nhamos entendido a preciosida-
de do tempo e estamos corren-
do demais para pensar. Pode ser 
porque nos distanciamos demais 
da vida e da sua realidade. Não 
sei mesmo. De qualquer forma, 
é muito triste pensar que somen-
te na velhice as pessoas poderão 
gozar um pouco de liberdade, 
mas, então, já lhes restará tão 
pouco tempo!

Eu queria entender a lógica do 
nosso mundo, mas quanto mais 
penso, menos compreendo. Tal-
vez não tenha mesmo qualquer 
lógica. Eu só sei que falta vida, 
no sentido pleno. E isso nós po-
demos mudar. é só não esperar 
a velhice para viver e ser quem 
você deveria ter sido.

*Escritora 
(http://pactosecreto.wordpress.com

doxais. Entretanto, devem ser 
usados, pois é a única forma de 
proteger um bem que foi cons-
truído pela sociedade, o seu pa-
trimônio, seja ele concreto ou 
abstrato.

Essa luta inglória é arrebatada 
pela força econômica, pela legis-
lação atual e pela justiça que, na 
maioria das vezes, vê o devedor 
bancário como um oportunista, 
que captou dinheiro e não pa-
gou. O motivo a ele não interes-
sa, dada a enorme e total super-
ficialidade em analisar e decidir o 
destino do processo. 

Devemos verificar e conside-
rar o contexto social e político, 
não apenas analisar a letra da lei, 
lembrando que o presidente do 
sTF, Ministro Ayres Britto, em 
sua posse, evocou aos juízes de 
todo o País que pensassem so-
cialmente quando decidissem as 
ações que presidem.

Por conta disso, acreditamos 
na possibilidade extrema de agir. 
O consumidor deve exercer seu 
direito de resguardo, de auto pro-
teção e com medidas legais pode-
rão levar essa discussão a formas 
menos intolerantes quanto às 
decisões judiciais atuais, como 
também atitudes mais defensivas 
quanto a seu exercício de direitos.

*Especialista em direito 
tributário, empresarial 
e societário
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AÇÃO PENAL 470 (MENSALÃO)

Barbosa: Minha presença incomoda 
Relator reclama das “bobagens” ditas pela imprensa e afirma que há muita intolerância no Brasil
Brasília (ABr) - O ministro 

joaquim Barbosa, relator do pro-
cesso do mensalão no supremo 
Tribunal Federal (sTF), disse no 
dia 20 de agosto, nesta capital, 
que a presença dele no Tribunal 
incomoda alguns veículos da im-
prensa. sem citar nomes, o mi-
nistro também criticou a cober-
tura jornalística do julgamento.

“Gostaria de corrigir umas 
bobagens que foram ditas na im-
prensa. Há muita intolerância no 
Brasil. E para alguns periódicos 
neste país, incomoda muito a 
minha presença neste Tribunal”, 
disse Barbosa, em entrevista co-
letiva após sessão plenária desta 
segunda-feira.

O ministro acredita que a im-
prensa polarizou de forma equi-
vocada o debate sobre o formato 
de julgamento do mensalão, o 

que classificou como “falta de as-
sunto” e “grande bobagem”. 

O plenário acabou acatando a 
proposta de Barbosa, que fatiou 
o julgamento por capítulos, em 
detrimento da proposta do revi-
sor ricardo Lewandowski, que 
defendia a leitura do voto de cada 
ministro por inteiro.

Debate - De acordo com Bar-
bosa, não havia mistério sobre a 
disposição de seu voto, pois ele 
tornou seus critérios públicos em 
junho, em reunião administrativa 
para discutir o cronograma de 
julgamento da ação penal. 

Ele ainda disse que ocupou 
um posto “marginal” na discus-
são ocorrida na última quinta-
-feira (16) sobre a metodologia 
do julgamento, e que o debate 
mais robusto foi travado entre 
os ministros carlos Ayres Britto, 

ricardo Lewandowski, Luiz Fux 
e Gilmar Mendes.

Barbosa ainda disse que pode 
mudar seu ponto de vista após 
exposição dos colegas e que cabe 
apenas ao presidente decidir se o 
ministro cezar Peluso deve ante-
cipar seu voto. “Não é da minha 
alçada, é da alçada do presidente. 
Minha preocupação aqui é profe-
rir um voto, se eu estiver na pre-
sidência eu decidirei”.

Peluso se aposenta compul-
soriamente no próximo dia 3 
de setembro, e a última sessão 
dele na corte será no dia 30 de 
agosto. O ministro só conseguirá 
votar por completo caso se an-
tecipe ao relator e ao revisor. O 
regimento do sTF abre brecha 
para o adiantamento do voto, 
mas a manobra é tratada como 
exceção.

Brasília (ABr) – Os ministros 
do supremo Tribunal Federal 
(sTF) consideraram improceden-
te a petição feita pelos advogados 
dos réus do processo do mensa-
lão em que o modelo de julga-
mento fatiado foi questionado. 

A petição foi protocolada no 
início da tarde do dia 20 de agos-
to e analisada pelo plenário do 
STF no fim da sessão, após a lei-
tura de uma parte do voto do mi-
nistro joaquim Barbosa, relator 
da Ação Penal 470.

A principal crítica dos defen-
sores é contra o modelo de vota-
ção fatiada, proposto pelo relator 
e acatado pela corte na última 
quinta-feira (16). Eles também 
queriam saber qual será a ordem 
de votação, o roteiro a ser segui-
do e o momento de votação do 
cálculo de penas.

De acordo com o presidente 
do sTF, ministro carlos Ayres 
Britto, a segmentação dos votos 
em nada diminui o princípio da 
ampla defesa assegurada aos réus. 
segundo ele, isso já foi feito em 

Supremo acata modelo 
de julgamento do relator

várias oportunidades. “Essa ma-
téria foi amplamente debatida. 
[…] No caso collor de Mello, o 
supremo fez o voto segmentada-
mente”, disse Ayres Britto.

Réplica/tréplica - respon-
sáveis pelos principais votos no 
julgamento do mensalão, o rela-
tor joaquim Barbosa e o revisor 
ricardo Lewandowski voltaram 
a se estranhar no final da sessão 
desta quinta-feira,23, no supre-
mo Tribunal Federal (sTF).

repetindo o mal-estar do deba-
te sobre o fatiamento dos votos, 
desta vez, os ministros discorda-
ram sobre o direito que cada um 
tem de falar após o voto do outro. 
Tudo começou quando, ao final 
da sessão de hoje, Barbosa disse 
que queria “esclarecer alguns pon-
tos” do voto de Lewandowski.

contrariado, o revisor disse 
que só aceitaria “a réplica se tives-
se a tréplica”, mas a proposta não 
foi bem acolhida pelo presidente 
da corte, carlos Ayres Britto, res-
ponsável por dirigir o julgamento. 
“Se ficarmos no vaivém no termo 

dos debates, não terminaremos 
nunca”, justificou o presidente.

Ayres Britto disse que o re-
lator tem o direito de falar após 
o revisor porque tem uma certa 
“proeminência” no processo, 
o que provocou indignação de 
Lewandowski. “Temos uma con-
cepção diferenciada sobre o pa-
pel do relator e de revisor”, disse 
o ministro, que prometeu se au-
sentar do plenário durante a fala 
de Barbosa caso não seja autori-
zado a falar novamente.

A discussão só foi encerrada 
após intervenção abrupta do pre-
sidente enquanto Lewandowski 
ainda reclamava, pedindo que a 
proposta da tréplica fosse levada 
a plenário. No final da sessão, o 
revisor foi acalmado em conversa 
reservada com os ministros Luiz 
Fux, Marco Aurélio Mello e An-
tonio Dias Toffoli.

A decisão sobre o direito de 
réplica e tréplica do relator e do 
revisor do processo, respecti-
vamente, ficou para a sessão da 
próxima segunda-feira, 27.

Enquanto, o ministro Gilmar Mendes 
dorme no plenário do STF, o 

paracatuense Joaquim Barbosa 
rala na relatoria o mensalão 



4  O Movimento - pARACATU Paracatu-MG, agosto de 2012

ELEIÇÃOCAVALGADA

Aloma Valesca 
é rainha de 2012

1.700 cavaleiros e amazonas nas ruas

Cerca de 40 mil pessoas passaram pelo parque de Exposições Emiliano pereira Botelho em cada dia de festa

EXPÔ PARACATU

Coopervap comemora 49 anos em grande estilo

 A Expô Paracatu foi a prin-
cipal atração das comemorações 
dos 49 anos da cooperativa 
Agropecuária do Vale do Paraca-
tu - coopervap - celebrados em 
22 de julho. 

O evento, realizado de 28 de 
julho a 8 de agosto, franqueou a 
entrada  todos os dias , menos no 
sábado, 4, para o show de Paula 
Fernandes e, segundo estimativas 
preliminares, cerca de 40 mil pa-
racatuenses e turistas, de várias 
partes do Brasil,  passaram pelo 
Parque de Exposições Emilia-
no Pereira Botelho, em cada dia  
festa,  movimentando  a cidade e  
aquecendo  a economia local. 

Tudo transcorreu em clima de 
harmonia. Para isso, foi montado 
um forte esquema de  segurança. 
Além dos agentes contratados 
das empresas privadas de segu-
rança, a Expô contou com um 
número maior de policias milita-
res e civis. sem contar, as opera-
ções realizadas pelas Polícias ro-
doviárias Federal e Estadual, que 
ajudaram a controlar o trânsito e 
coibir ações de malandros. Isso 
garantiu a segurança e, ao con-
trário do que muitos imaginavam 
- devido à grande aglomeração 
de pessoas - nenhum incidente 
grave foi registrado.

A programação a festa ofereceu 
atrações que atendeu todos os gos-
tos: torneio leiteiro; rodeio profis-
sional; leilões especiais; cavalgada; 
etapa da copa Minas de Marcha 
campolina; exposição de animais; 
julgamentos ranqueados das ra-
ças nelore, gir, guzerá, girolando 
e campolina; shows; boate móvel; 
eleição da rainha; desfile de modas; 
parque de diversões; exposições 
de veículos e máquinas agrícolas; 
palestras; além de  estandes de ór-
gãos e empresas da cidade. 

Abertura Oficial - A abertura 
oficial da festa, no dia 4 de agos-
to, foi rápida e objetiva, porém 
com brilho. Ao lado do diretor 
de Negócios,  Francisco Andrade 
Porto,  o presidente Leandro Bo-
telho abriu o evento agradecen-
do os parceiros que ajudaram a 
coopervap realizar o evento. 

“Muito obrigado a Kinross, 
sicoob crediparnor, caixa Eco-

A jovem Aloma Valesca souza Nascimento, 16, 1,82 de altura, 
57 kg, foi eleita a rainha da 26ª. Expô Paracatu. Aloma é filha de  
josé carlos Neto Nascimento e Leida de Fátima souza; estuda Es-
cola Estadual Altina de Paula, onde cursa o 2º ano.

A disputa foi entre cinco candidatas  jovens que representaram 
muito bem a  mulher paracatuense. Elas se apresentaram aos ju-
rados em trajes social, esporte e country luxo. Foram avaliados os 
itens beleza, simpatia, elegância e desenvoltura na passarela. 

janaína Oliveira Martins, 19, foi eleita primeira princesa e Na-
thália Negri souza, 16,  escolhida segunda princesa. 

Aloma recebeu a faixa de Márcia silva, rainha de 2011.  

A tradicional cavalgada, este 
ano, reuniu 1.700 cavaleiros e 
amazonas, registrando o maior 
número de participantes de to-
dos os tempos. Ano passado, 
cerca de 1.500 participaram do 
desfile. As comunidades rurais 
atenderam o pedido da diretoria 
da coopervap e promoveram um 
momento de rara beleza, mos-
trando a credibilidade que atual 
diretoria tem com os associados 
da empresa que cresce e valoriza 
o produtor.  

A concentração foi em um 
área próxima à quadra cober-
ta do Paracatuzinho, de onde 
o desfile saiu e passou pelas 
ruas do Paracatuzinho, Arraial 
D’Angola, centro da cidade, 
Br-040 até chegar ao Parque de 
Exposições.

Foram mais de duas horas de 
desfile e, mais uma vez, a cidade 
parou para ver a beleza e a cria-
tividade dos cavaleiros e amazo-
nas (adultos e mirins), em blo-
cos com ornamentação e vestes 
típicas, que eram aplaudidos por 
onde passavam. 

A comunidade vitoriosa foi a 
do Morro Agudo. Em seguindo 
lugar ficou a do João Gomes. 

nômica Federal, Votorantim 
Metais, Banco do Brasil, Terre-
na, cemil, sindicato rural, Ima, 
todas as policias. Nossos agrade-
cimentos especiais aos funcioná-
rios que também não mediram 
esforços para que a festa aconte-
cesse”, elogiou Leandro. 

Leilões - Dos seis leilões rea-
lizados, quatro foi transmitido ao 
vivo para todo Brasil, através de 
parceria entre a coopervap, canal 
rural, Nova Leilões e Terra Viva. 

O terceiro leilão Guzerá Bra-
sil central foi realizado em 1º. 
de agosto. Foram vendidos tou-
ros, bezerros, novilhas e vacas 
Guzerá PO, dos criatórios LBN, 
AsOL, Palestina, EG, Hum so-
nho capital e Morumbi.

No dia 2, foi realizado o leilão 
de eqüinos multi-raças de Para-
catu, sendo negociados cavalos 
crioulos, manga-larga machador, 
quarto de milha e muares. 

No dia 3, dois leilões: o Giro-
lando, com vendas de bezerras, 
novilhas e vacas de alta lactação. 
E o grande encontro do cavalo 
campolina com animais de sela, 
reprodução e pista. Todos do 
criatório da fazenda solar da La-
goa e convidados. 

No sábado, 4, o 1º Leilão 
Gir Leiteiro na Terra do Ouro. 
Bezerras, novilhas e doadoras 
dos criatórios Gir Paracatu, Gir 
cAcc e convidados. Os leilões 
encerraram-se no domingo, com 
gado para cria, recria e engorda.

Representantes da Comunidade Morro Agudo recebem 
os prêmios de melhor comunidade da Cavalgada 2012

Os diretores da Coopervap, Leandro Botelho e Francisco Andrade, 
entregam o mérito Coopervap ao vice-prefeito José Maria Andrade Porto

Presidente da Coopervap, Leandro Botelho e o diretor de 
Negócios Francisco Andrade, ladeados pela presidente da Campo, 
Emiliano Botelho e pelo prefeito Vasquinho, durante 
abertura oficial da Expô Paracatu

Criadores de Gir, de Unaí

Família-destaque da cavalgada

Major Aquino, comandando da PM 
em Paracatu, recebe o Mérito Coopervap Funcionário da Coopervap recebe homenagem Francisco Andrade, Humberto Neiva e Darcy Neiva Amazona-destaque da cavalgada

Diretores da Coopervap e participantes do Torneio Leiteiro

A Cavalgada de 
2012 bate recorde: 

1700 montarias

A comunidade 
Morro Agudo foi 
a mais organizada 
da Cavalgada

A rainha Aloma e as princesas Juliana e Nathália
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SHOWS 

RODEIO PROFISSIONAL TORNEIO LEITEIRO

Paula Fernandes faz 
primeiro show no Noroeste

Montarias promovem 
espetáculo de 
emoção e adrenalina

Sol - a supervaca - quebra recorde nacional 
Este ano o Torneio Leiteiro 

realizado durante a 26ª. edição 
da Exposição Agropecuária - a 
Expô Paracatu, virou referência 
para o Brasil e o mundo, ao regis-
trar um fato histórico para a cida-
de. Durante o evento foi batido 
o recorde de produção nacional 
de leite de todas as raças em um 
torneio leiteiro. 

A vaca sol Girolando do ran-
cho, de 8 anos, de grau de sangue 
3/4 e registro L.A. atingiu a mé-
dia, em dez ordenhas, de 104,696 
kg de leite por dia. sol - que per-
tence aos criadores David rezen-
de cortez, Geraldo carvalho Vi-
lela e Beto Vilela, de Araxá-MG 
- produziu no total 314,0 kg/leite 
em dez ordenhas, em três dias. 

“Nós passamos muitos me-
ses rodando as principais expo-
sições do Brasil, conhecendo e 
convidando criadores para nossa 
Exposição e hoje temos a satisfa-
ção de presenciar este fato histó-
rico em nossa terra, que projeta 
o nome de nossa cidade para o 
mundo inteiro”, afirmou Alys-
son, veterinário da coopervap. 

Este foi o quarto título conse-
cutivo que sol ganhou este ano. 
Para  os proprietários do animal, 
não existe segredo, mas sim, de-
dicação e  amor à criação. “A vaca 
tem um alto potencial genético 
que, junto com o manejo e trata-
mento, contribui para o resulta-
do. Mas o principal é o amor e a 
dedicação ao que fazemos e isso 
mostra a capacidade do gado gi-

com narração do consagrado locutor jhony Barretos, o rodeio 
profissional foi um verdadeiro espetáculo de emoção e adrenalina. 
Na arena, alguns dos melhores peões do Brasil, ganhadores de vá-
rios prêmios e títulos nacionais. 

A cada montaria em touros, o público delirava ao testemunhar a 
coragem, a ousadia e o talento dos peões. No total,  foram 27 peões 
e 89 montarias. 

O nível da disputa foi tão alto que foi difícil definir os cinco pre-
miados. Mas o vencedor foi rogério Araújo, de Aracaju-sE, com 
340 pontos.

Em segundo lugar, ficou Hélio Mota Júnior, de Patos de Minas, 
com 323 pontos. éderson roberto, de Patrocínio, foi o terceiro 
colocado com 319 pontos. com 274 pontos, juliano Azeveto, tam-
bém de Patrocínio, ficou em quarto e, em quinto lugar ficou Genesi 
souza, de casilândia-Ms, com 216 pontos. 

Além disso, outra atração foi a equipe de palhaços, salva-vidas 
e humoristas - que deu suporte ao espetáculo e ajudou a animar a 
galera. 

Os quatro shows da festa também se destacaram ao agradar os 
paracatuenses e visitantes. Todas as noites, uma verdadeira  mul-
tidão prestigiou as atrações musicais, que começaram na quarta-
-feira, com a dupla Thaeme e Thiago. No dia seguinte, a jovem 
dupla Israel e rodolfo animou a festa. 

Na sexta-feira, foi à vez de Rick e 
rangel. No sábado, o Parque de Ex-
posições foi pequeno para compor-
tar a multidão que foi prestigiar 
Paula Fernandes, que escolheu 
Paracatu para ser palco de seu pri-
meiro show no Noroeste de Minas.

“Gostei muito de estar em 
Paracatu. Fui muito 
bem recebida e espero 
que esse seja apenas o 
primeiro de muitos 
shows que preten-
do realizar nessa 
região. Beijos a to-
dos”, disse Paula 
Fernandes a equi-
pe de O Movi-
mento.

rolando brasileiro, que supera to-
das as raças do mundo.” afirmou 
o jovem criador Davi rezende 
cortez, que segue os passos do 
pai, desde os dez anos de idade.

O recorde anterior pertencia 
à vaca ½ sangue girolando, Boti-
que jM Monte Alverne, que pro-
duziu uma média de 86,8 kg/leite 
durante a Megaleite 2012, em ju-
lho. segundo o Guinness Book, 
o recorde mundial de produção é 
da vaca cubana ubre Blanca. Ela 
produziu 109,5 litros em 1982. 

Resultado - como prêmio 
pela conquista, sol rendeu aos 
proprietários um Fiat uno 0 
km, outra novidade da cooper-
vap no  torneio leiteiro de 2012. 
Em segundo lugar ficou a vaca 
“Diferença”, de Délcio Tannos. 
O animal produziu um total de 
226.130 kg e média diária de 
75,32 kg. Em terceiro lugar ficou 
“Marcela”, de propriedade do 
paracatuense Fabrício siqueira. 
A vaca produziu 193.520 kg e 
média de 64,50 kg. 

Novilhas - Na categoria novi-
lhas a campeã foi “Dengosa”, de 
joão Miapelli. Dengosa produziu 
um total de 177.490 kg e média 
de 59,16 kg e foi premiada com 
uma moto 0 km. “Lucina”, de 
propriedade de Délcio Tannos, 
foi a novilha segunda colocada 
com total de 140.460 kg de leite 
e média de 46,82 kg. Em terceiro 
lugar ficou “Granada”, de João 
Domingos, com total de 122,630 
kg e média de 40,87 kg. 

O Torneio Leiteiro da Expô 
Paracatu - realizado no período 
de  29 de julho a 1º de agosto - 
reuniu 18 fêmeas da raça girolan-
do e nove produtores rurais. Nos 
três dias de competição, foram 
produzidos mais de 12 mil litros 
de leite. “Estamos satisfeitos 
com o resultado, principalmente 
por contar com a sol.  

“Nós tínhamos notícia do 
potencial da vaca, mas não pen-
sávamos que ela tinha potencial 
para bater recorde nacional. 
Isso dá a Paracatu um destaque 
nacional pra sempre. A Expo-
sição de Paracatu já entrou pra 
história”, comemorou Leandro 
Botelho, presidente da cooper-
vap.

Vaca Sol e 
proprietário 

felizes com a 
conquista

Os proprietários 
da  vaca Sol l
evaram este 
Fiat Uno 0 km

Durante a Expo Paracatu, 
a vaca Sol bateu recorde 
nacional de produção 



GRAÇA JALES

Se for preciso ele assumir, em que mãos estaremos? Acontecimentos da história política brasileira provaram que nem sempre o vice é desimportante

ELEIÇÕES 2012

Saiba quem é o vice. A cidade pode precisar dele

O Movimento - Quais 
foram os ideias e princípios 
que levaram a Sra. a 
ingressar na política e a 
aceitar disputar as eleições 
deste ano como 
candidata a vice?
 Graça Jales - O meu envol-

vimento com as artes e a cultura 
de Paracatu inicialmente foram 
fundamentais na minha decisão 
de somar junto a outras pessoas 
pela busca por uma cidade que 
valoriza e preserva suas riquezas 
históricas e culturais.  

como vereadora, conheci 
mais de perto muitos problemas 
que afligem as famílias, como 
os males causados pelas drogas, 
e pude conviver com a angústia 
de muitas famílias. sei o quanto 
precisamos envolvermo-nos e 
unirmo-nos em favor do com-
bate ao tráfico e à disseminação 
das drogas. sei que é difícil, mas 
não é impossível quando acredi-
tamos no resultado positivo de 
nossas ações. sonho com uma 
Paracatu mais humana, mais bo-
nita, que respeite, cresça e se de-
senvolva;  mas conviva com suas 
ricas e cultas origens. 

sinto-me feliz e honrada por 
colocar meu nome ao lado do 
Dr. Bebeto ao cargo de vice-
-prefeita.

Vale lembrar que em seu 
consultório, há dois anos, o 
Dr. Bebeto, que é meu médico, 
perguntou-me se concorreria ao 

um antigo personagem de jô soares, em programa televisivo de 
humor, ironizava a falta de importância de qualquer vice - vice-pre-
feito, governador ou presidente - no processo político-administrativo 
brasileiro. convidado a ser candidato a qualquer dos cargos, ele recu-
sava a oferta de forma veemente, argumentando: - Você já viu algum 
estádio importante ou grande viaduto ter o nome de um vice? “Não”, 
respondia meio sem jeito o interlocutor. E o personagem ia diminuin-
do: - já viu uma quadra de  esporte ou uma  ponte receber o nome 
de um vice?  “Não...”  E o diálogo continuava: - já viu uma simples 
pinguela ou uma quadrinha de jogo de botão  ter o nome de um vice?  
“é, bem, quer dizer... não”. E o convidado encerrava o papo: “Pois é: 
vice eu não aceito”. 

Posteriores acontecimentos da história política brasileira provaram 
que nem sempre o vice é tão “desimportante” assim: Hélio Garcia 
chegou à governança de Minas em substituição a Tancredo Neves 
que, surfando na onda da redemocratização, deu asas ao seu velho 

sonho presidencial. Escolhido presidente da república em eleições 
indiretas, Tancredo foi impedido de assumir o cargo em razão de pro-
blemas de saúde que ocasionaram a sua morte, ocupando o seu lugar 
o vice josé sarney. 

Por fim, apeado da Presidência da República por um processo de 
impeachment, Fernando collor foi substituído pelo vice Itamar Fran-
co. Este, por ironia, anos mais tarde, morreria meses depois de ter 
sido eleito ao senado, vindo a ocupar o seu lugar o suplente zezé 
Perrela, então presidente do cruzeiro Esporte clube, mas esta já é 
outra história.

Esses fatos mostram que, diferentemente do que propalava o per-
sonagem de jô soares, o vice tem importância e pode até ser decisivo 
no processo administrativo federal, estadual ou municipal, além de, 
em sendo bem escolhido, constituir instrumento de peso em termos 

de fortalecimento eleitoral do candidato principal nas chapas que 
concorrem às eleições majoritárias. 

Por isso, o conselho Editorial de O Movimento começou a fazer 
uma reflexão que sugere a cada eleitor: “E se for preciso o vice assu-
mir?” Não, não se trata de substituição temporária, em decorrência   
de férias, licenças ou afastamentos de curta duração, e sim  de subs-
tituição definitiva por algum motivo mais grave, que parece pouco 
provável - e queira Deus não aconteça! -, mas pode acontecer.  Em 
que mãos estaremos?

é por isso que, nas entrevistas que se seguem, o leitor/eleitor vai 
encontrar um pouco do perfil de cada candidato a vice-prefeito de 
Paracatu nas eleições de 2.012. Florival Ferreira  

WiLSon MARTinS

O Movimento - Quais 
foram os ideais e princípios 
que levaram o Sr. a ingressar 
na política e a aceitar 
disputar as eleições deste 
ano, como candidato a vice? 
Wilson Martins - como lí-

der sindical, lutei pela causas tra-
balhistas e sempre acreditei que 
poderia contribuir ainda mais. 
como vereador por três man-
datos legislei com ética e res-
ponsabilidade. como presidente 
da câmara sempre trabalhei em 
prol do bem comum. E agora um 
novo desafio, sou candidato à vi-
ce-prefeito porque tenho a con-
vicção de que gestão pública se 
faz baseado na ética, na transpa-
rência e na participação popular.

Que importância tem o 
vice e o seu grupo/partido 
na campanha eleitoral do 
candidato Edmundo de Sá? 
somos um grupo com repre-

sentatividade social, vamos aliar 
a força da agricultura familiar e 
dos assentamentos de reforma 
agrária. Vou assumir a bandeira 
de fazer de  Paracatu uma cidade 
cada vez melhor para se viver.

O Sr. e o seu grupo 
fizeram alguma exigência 
como condição para 
compor a chapa?
Fizemos nossa escolha por 

acreditar na coligação Paracatu 
seguindo em Frente. com a graça 
de Deus e o apoio de nossa gen-
te, vamos trabalhar com garra e 
entusiasmo para que Paracatu se 
transforme num município mais 
desenvolvido de Minas Gerais.

Caso a sua chapa saia 
vitoriosa, o Sr. vai participar 
do novo governo ou vai se 
limitar a substituir o 
prefeito em seus 

eventuais afastamentos?
com certeza serei um vice 

atuante, quero contribuir efetiva-
mente com o crescimento da nos-
sa cidade e, para isso, estarei, dia a 
dia, na Prefeitura cumprindo com 
o meu dever de gestor público.    

Se, por um caso fortuito, 
for preciso substituir o 
titular em definitivo, 
o Sr. se sente preparado 
para a missão? 
A minha caminhada política 

sempre foi pautada pelo respei-
to, mantendo um bom relacio-
namento com todos os partidos. 
com certeza, me sinto preparado 
para esta missão.

O que deverá ser a sua 
“marca registrada” no 
provável novo governo?
Honestidade e trabalho. Essa 

sempre será a minha marca regis-
trada.Vou exercer o meu mandato 
com ética e responsabilidade em 
prol da população de Paracatu.

Que faria, num eventual 
governo Edmundo, em 
defesa da agricultura 
familiar e dos assentamentos 
da reforma agrária, sua 
bandeira de sempre?
O nosso governo vai ampliar 

a assistência à agricultura fami-
liar e aos assentamentos de re-
forma agrária. com Edmundo e 
Wilson, teremos mais gradagem, 
mais distribuição de calcário, 
mais silagem, mais distribuição 
de sementes, mais produção de 
leite e implantação do programa 
criar Bem e reforma e ampliação 
das estradas rurais, em parceria 
da Prefeitura e coperfam. Ga-
rantiremos a comercialização da 
produção da agricultura familiar. 
Enfim, valorizaremos mais o ho-
mem do campo.  

Natural de Paracatu, Wilson 
Caetano Martins de Melo (PSD) 
nasceu em 25 de maio de 1966. 
Como produtor rural sempre foi li-
gado ao campo e chegou a presidir o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Paracatu e incentiva a agricul-
tura familiar. Nos três mandatos 
de vereador que exerceu atendeu os 
pequenos produtores e a população  
menos favorecida. Ele é candidato 
a vice-prefeito na chapa encabeça-
da por Edmundo de Sá. Eles fazem parte da coligação “Paracatu seguindo 
em frente”, composta pelo PMDB, PV, PSD e PHS. Edmundo e Wilson 
recebem o apoio do atual prefeito Vasco Praça Filho(PMDB). 

VOU AMPLIAR A 
AGRICULTURA FAMILIAR

VOU PROMOVER
AÇÕES DE RESGATE 
HISTÓRICO-CULTURAL

Maria das Graças Caetano Jales 
(PSDB) nasceu em Coromandel-
-MG, em 20 de agosto de 1952, 
porém, há anos reside em Paraca-
tu onde criou a família. Exerce o 
primeiro mandato como vereadora. 
Sempre valorizou a cultura, as ar-
tes e o patrimônio histórico da ci-
dade.  Foi secretária municipal de 
Cultura e presidente da Fundação 
Casa de Cultura. Também luta 
pelas causas sociais e combate ao 
tráfico de drogas.  É a única mulher candidata a vice-prefeita. Faz parte da 
coligação “Paracatu quer mais”, composta pelos partidos: PTB, PSB, PRB, 
PR, PRTB, DEM e PSOL encabeçada pelo candidato a prefeito Dr. Bebeto, 
que recebe o apoio do ex-prefeito Arquimedes Borges.

cargo de prefeita em 2012, dis-
se-lhe que não, mas que aceitaria 
ser sua vice. Pois a profecia foi 
feita e aqui estou parar ser sua 
parceira, ajudando-o a adminis-
trar esta cidade que,  apesar de 
não ser nascido aqui, amo de 
coração.

Gostaria de ver mais mu-
lheres na política, disputando 
cargos e empunhando bandei-
ras! somos determinadas e, ao 
mesmo tempo, somos sensíveis. 
Gostamos de respeito e justi-
ça. Gostamos do diálogo e da 
conquista de resultados. Não 
temos preguiça e “arregaçamos 
as mangas”, numa empreitada. 
Gostamos de servir ao próxi-
mo, portanto, me honra muito 
concorrer ao cargo que hoje me 
apresenta. 

Que importância tem 
a vice e o seu grupo na 
campanha eleitoral do 
candidato Dr. Bebeto?
O PsB é um dos partidos que 

mais cresceu no cenário brasi-
leiro. Em Paracatu, o partido 
nasceu em berço de idealistas e 
eu destaco, dentre eles, o saudo-
so e respeitado intelectual joão 
Fonteles calmon, que já não se 
encontra entre nós. Hoje, o PsB 
mantém um grupo unido, apesar 
dos muitos atropelos, nos últi-
mos meses. 

Atualmente, com muita hon-
ra, presido o partido, indicada 
pelo ex-ministro de turismo, 

Walfrido de Mares Guia. A cha-
pa atual - composta por Francis-
co sales jales (vice-presidente), 
Dilson roquete Franco (secre-
tário-geral), Geraldo do carmo 
Filho (secretário de organiza-
ção), josé rubens Alves Martins 
(secretário de finanças), Wandir 
Monteiro da silveira (secretário 
político) - defende com deter-
minação e dignidade o nome de 
Dr. Bebeto numa coligação for-
mada pelos partidos PTB/PrB/
PrTB/PsOL/Pr/DEM.

respeito todas as coligações 
que concorrem democratica-
mente a estas eleições. Agradeço 
ao PT e ao PMDB pelo convite 
feito a mim para o cargo de vice-
-prefeita. respeito-lhes, como 
também ao PsDB, mas propo-
nho-lhes que façamos uma elei-
ção de verdadeira democracia, 
onde o respeito e ética sejam os 
grandes vencedores.

A Sra. e o seu partido 
fizeram alguma exigência 
como condição para 
compor a chapa?
Nenhuma. O PsB acredita 

que um governo só se efetiva ple-
namente se der a cada secretaria, 
o gestor com o perfil adequado 
a ela.  Pessoas técnicas, com co-
nhecimento, comprometimento 
e determinação e amor à fun-
ção e ao cargo que vão abraçar. 
Queremos somar em favor do 
Município, para termos uma ad-
ministração comprometida com 
o desenvolvimento efetivo, sau-
dável e ético. 

Caso a sua chapa saia 
vitoriosa, a Sra. vai 
participar do novo governo 
ou vai se limitar a substituir 
o prefeito em seus 
eventuais afastamentos?
Quero ser uma vice-prefeita 

atuante, caso sejamos eleitos, 
pois as pessoas que me conhe-
cem sabem que não assumo 
desafios pela metade. Quero 
ter meu espaço para colaborar 
com o Dr. Bebeto em sua ges-
tão frente aos destinos do Mu-
nicípio, nestes próximos quatro 
anos. Assumo o compromisso 
de honrar os interesses do povo 
de Paracatu, dentro da legalida-
de, buscando com humildade o 
conhecimento e as informações 
necessárias para termos resulta-
dos eficientes. Quero continuar 
minha militância em favor do 
combate às drogas, em respeito 
às famílias; defender a cultura, 
respeitando assim a rica história 
de Paracatu.

Se, por um caso fortuito, 
for preciso substituir o 
titular em definitivo, 
a Sra. se sente 
preparada para a missão? 
Todos nós somos capazes de 

vencer desafios, quando temos 
humildade e um nome limpo. 
Desejo, com toda sinceridade, 
ser colaboradora no cargo de 
vice-prefeita. Acredito que di-
namismo, coragem e sensibili-
dade são características femini-
nas, fundamentais numa gestão 
tão importante como esta, de 
gerenciar os interesses de um 
povo. O relacionamento que 
mantemos com os partidos é de 
cordialidade e respeito, não só 
com nossa coligação, mas com 
os demais grupos que concor-
rem à Prefeitura.

O que deverá ser sua 
“marca registrada” no 
provável novo governo?
Vou me dedicar mais às áre-

as que tenho afinidade, às áreas 
de território cultural e social. 
Incentivar o embelezamento da 
cidade, não só do centro, mas 
arborizar e florir praças nos bair-
ros.  Isso valoriza e promove a 
auto-estima, ativa os princípios 
da cidadania e, ao mesmo tem-
po, incentiva o turismo. O que 
agrada aos olhos, fica gravado 
na lembrança. O combate e pre-
venção às drogas serão também 
marcantes em nossa gestão, caso 
sejamos eleitos. 

Que faria, num eventual 
governo Dr. Bebeto, 
em defesa das artes 
e da cultura, sua 
bandeira de sempre?
Incentivaria a preservação 

histórico-cultural, pois sei que é 
através da cultura que elevamos 
o nível intelectual de uma socie-
dade. A cultura de um povo é o 
patrimônio simbólico mais im-
portante, pois agrega valores im-
prescindíveis à qualidade de vida 
humana. 

- Incentivaria, valorizaria 
e divulgaria as artes 
e o artesanato;
- promoveria ações de 
resgate histórico-cultural 
(Ex.: revitalizaria a Praças 
da Matriz e do rosário);
- estruturaria adequadamente 
os espaços culturais;
- promoveria festivais 
e encontros de arte e cultura;
- restauraria a Igrejinha 
do Pouso Alegre e 
criaria o Beco da Memória. 
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SiLVAno AVELAR ZÉ ALTino

Se for preciso ele assumir, em que mãos estaremos? Acontecimentos da história política brasileira provaram que nem sempre o vice é desimportante

Saiba quem é o vice. A cidade pode precisar dele

O Movimento - Quais 
foram os ideais e princípios 
que levaram o Sr a ingressar 
na política e a aceitar 
disputar as eleições, 
como candidato a vice? 
José Altino - Há 24 anos, 

quando cheguei a Paracatu, par-
ticipo da vida política da cidade. 
Porém, só agora resolvi me can-
didatar principalmente devido 
ao grupo que formamos, e pela 
pessoa e pela historia do Olavo 
condé, uma homem honesto, 
trabalhador, simples, excelente 
administrador e humano e tendo 
como apoio uma família unida.

Que importância tem 
o vice e o seu grupo na 
campanha eleitoral do 
candidato Olavo Condé? 
conseguimos formar um gru-

po de partidos com os mesmos 
objetivos que é mudar a forma 
de administrar nossa cidade. Eu 
como vice participarei ativamen-
te deste processo de mudança 

O Sr. e o seu grupo 
fizeram alguma exigência 
como condição para 
compor a chapa?
O grupo está determinado a 

apresentar um novo projeto de 
governo, uma nova maneira de 
fazer política, estamos trabalhan-
do neste sentido e não houve 
nenhuma exigência em troca de 
apoio político.

Caso a sua chapa 
saia vitoriosa, o Sr. vai 
participar do novo governo 
ou vai se limitar a substituir 
o prefeito em seus 
eventuais afastamentos?
Participarei ativamente deste 

novo governo, auxiliarei em to-
das as áreas e principalmente na 
saúde, onde talvez se encontre 
os maiores problemas. Me sinto 

O Movimento - Quais 
foram os ideais e princípios 
que levaram o Sr. a 
ingressar na política e a 
aceitar disputar as eleições, 
como candidato a vice? 
Silvano Avelar - sempre par-

ticipei da política, visando o in-
teresse coletivo. A minha atuação 
como sindicalista, no sind-uTE, 
defendendo os professores, foi 
o ponto de partida para a minha 
participação política. Fui verea-
dor por três mandatos consecuti-
vos e assumi mais dois mandatos 
como suplente, sempre pelo Par-
tido dos Trabalhadores. Acredito 
que o político tem que ser fiel 
aos seus princípios, principal-
mente na defesa da moralidade 
pública, da ética e da construção 
de uma sociedade inclusiva e par-
ticipativa. Demonstrei isso quan-
do assumi a superintendência 
de Licitações da Prefeitura, nos 
anos de 2005 a 2007. combati 
a corrupção e deixei a marca da 
honestidade  nas contratações do 
Município, instituindo os Proje-
tos “Licitações Para Todos” e “ 
Licitações Itinerantes”.

O que mais me move a ser 
candidato a vice-prefeito de Al-
mir Paraca é a vontade de cola-
borar, principalmente na área da 
educação. Almejo também que 
nossa cidade tenha uma adminis-
tração dinâmica, de forma pla-
nejada e compartilhada com os 
anseios dos cidadãos. 

considero sinceramente que 
Almir Paraca é o único dos can-
didatos apresentados que tem re-
ais condições de fazer os enfren-
tamentos necessários, visando 
melhorias para o Município. Al-
mir Paraca vai cobrar mais com-
prometimento das mineradoras, 
vai trabalhar por uma cidade 
sustentável e acolhedora e estará 
sempre em sintonia direta com o 
Governo Federal, trazendo para 
mais recursos e projetos impor-
tantes para o desenvolvimento 
de Paracatu.

Que importância 
tem o vice na campanha 
eleitoral do candidato 
Almir Paraca? 
O vice de Paraca tem a cara do 

PT. Do PT de Lula e de Dilma, o 
mesmo partido que está colocan-
do o Brasil na era do desenvolvi-
mento. sou o atual presidente do 
partido em Paracatu, cargo que 
assumo pela segunda vez. Fui 
o primeiro vereador eleito pelo 
partido, ainda em 1988. Acredi-
to que represento a união efetiva 
do PT, em prol da candidatura 
de Almir Paraca. Fizemos opção 
pela chamada “chapa puro-san-
gue”, os dois do mesmo partido,  
por acreditarmos que Paracatu 
precisa de uma administração 
que  leve em consideração a com-
petência e capacidade técnica de 
seus servidores e que não se cur-
ve aos conchavos políticos, na 
hora da indicação de secretários  
e demais cargos de confiança. A 
nossa administração não será fa-
tiada, de acordo com interesses 
meramente partidários.

Outro fator importante , acre-
dito, é sobre minha independên-
cia política e econômica. Não 
devo favores a nenhum grupo 
econômico, nunca me vendi e não 
me rendi a determinadas tramas 
políticas. Tenho profissões defi-
nidas, sou advogado e professor, 
com muita honra. A política não 
é meu meio de vida e não exer-
ço a política  visando questões 
pessoais. como cristão  atuante, 

VOU CRIAR UPAs 
NOS BAIRROS

UNIVERSIDADE FEDERAL 
E REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS

Silvano Alves Avelar nasceu em Paracatu, em 5 de novembro de 1956. Foi vereador por três mandatos consecuti-
vos e mais dois mandatos como suplente; foi superintendente de Licitações na Prefeitura, quando implantou o Pregão 
no município. Atualmente é professor, advogado e coordenador do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Finom. 
Silvano é também presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) e candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada 
pelo ex-vereador, ex-prefeito e deputado estadual, Almir Paraca. Eles fazem parte da coligação  “A Força do Povo”, 
composta pelo PT e PSL. 

coloco-me à disposição  do meu 
Município, na condição de um 
servo fiel  às causas populares.

O Sr. e seus apoiadores 
fizeram alguma exigência 
como condição para 
compor a chapa?
Neste momento, eu conside-

ro que meus apoiadores são os 
mesmos apoiadores de Almir 
Paraca. Quando fui convidado 
para compor a chapa, não fiz 
exigências. Apenas firmei com 
Paraca  o compromisso de lutar-
mos  em prol do Município. Os 
professores municipais merecem 
mais respeito e salários dignos. 
Paracatu clama por um sistema 
de saúde que não seja apenas das 
aparências, mas que tenha con-
teúdo. O hospital está bonito, 
mas não presta um atendimento 
condizente. Foram construídos 
novos postos de saúde, mas não 
se privilegia a saúde preventiva. 
Os servidores precisam ser mais 
respeitados em seus direitos. O 
trânsito é caótico. A cidade clama 
por mais segurança. Os imóveis 
do município não têm escritura. 
são  vários os enfrentamentos  e 
o nosso desafio é muito grande.
Quero apenas ser o companheiro 
fiel ao nosso prefeito para cola-
borar na solução destes e de tan-
tos outros problemas.

Caso a sua chapa 
saia vitoriosa, o Sr. vai 
participar do novo governo 
ou vai se limitar a substituir 
o prefeito em seus 
eventuais afastamentos?
Pretendo ser um colaborador 

do governo Almir Paraca. Não 
vou exigir nenhum outro cargo 
no governo, pois acredito que o 
novo prefeito precisa de liberda-
de para indicar seus novos secre-
tários e confio na capacidade de 
Almir para composição do go-
verno. A minha participação será 
mais na tônica de um conselheiro 
político. se for chamado a parti-
cipar mais efetivamente, avaliarei 
a possibilidade.

Se for preciso 
substituir o titular em 
definitivo, o Sr. se sente 
preparado para a missão? 
Acredito que meu currículo e 

minha trajetória me credenciam 
a assumir tão importante cargo. 
Aliada à minha experiência no le-
gislativo, como vereador, acredito 
que acumulei  também capacita-
ção no Executivo, quando assumi 
o cargo mais espinhoso da Ad-
ministração Pública, na função 
de responsável pelas licitações e 
contratos. Quem quiser se colo-
car à prova , no contexto da ad-
ministração pública, precisa atuar  
num cargo desta envergadura. O 
superintendente de Licitações se 
depara, ao mesmo tempo com as 
exigências legais  da Administra-
ção, com as necessidades sempre 
prementes de compra e contrata-
ção do governo e, do outro lado, 
com as pressões, nem sempre 
bem intencionadas, de pessoas 
e empresas que querem ser con-
tratadas. Não é fácil sair de um 
caldeirão desses  incólume, como 
eu saí, inclusive com elogios do 
prefeito e do Tribunal de contas.

Possuo ainda mais de 30 anos 
de experiência, como servidor 
público, na condição de profes-
sor, uma profissão que é muito 
exigida, mas pouco remunerada. 
Estou também acostumado a di-
rimir conflitos e a atuar no limite 
da tensão, com minha função de 
advogado. conheço de gestão 
administrativa, pois atualmente 

ocupo o cargo de coordenador 
do Núcleo de Prática jurídica 
da Finom. já lecionei também 
na Faculdade Atenas e possuo 
um relacionamento cordial com 
os diretores daquela instituição. 
Acredito que meus conhecimen-
tos jurídicos também fortalecem 
meu currículo, pois o bom admi-
nistrador também precisa estar 
antenado com a legislação, já que 
a Administração Pública obede-
ce os princípios norteadores  da 
nossa constituição, mormente o 
princípio da Legalidade.

Tenho bom entrosamento 
com todos os partidos políticos. 
Acredito firmemente que um go-
verno deve ter atitude republica-
na, a exemplo do que ocorre hoje 
com a presidenta Dilma. Após as 
eleições, a administração munici-
pal deve estar voltada para todos 
os paracatuenses, independente 
de sua opção partidária. Quanto 
à continuidade do governo Almir 
Paraca, sei que ele vai cumprir in-
tegralmente seu mandato, mas se 
eventualmente eu for chamado, 
cumprirei com fidelidade nosso 
plano de governo.

O que deverá ser a sua 
“marca registrada” no 
novo governo, caso o 
Sr. participe dele em razão 
da sua eleição como vice?
Como disse, serei um fiel 

companheiro e conselheiro. 
Apresentarei sempre sugestões 
visando o respeito e a valoriza-
ção do servidor público, princi-
palmente do professor. Quando 
o prefeito respeita o servidor, 
as vantagens vêm em cadeia.  A 
priori, quem faz a administra-
ção ser competente é o servidor 
público, em todas as áreas. ser-
vidores bem remunerados, res-
peitados e valorizados irão, com 
certeza, corresponder com uma 
atuação mais eficaz. Você pode 
ter um exemplo na sua própria 
casa ou empresa. Pague bem, 
valorize e terá, inclusive, o di-
reito de cobrar mais. é por isso 
que já passei para Almir a minha 
proposta de uma Escola Munici-
pal de Gestão Pública. Todos os 
servidores participariam dessa 
escola e, à medida de sua capa-
citação, seriam melhor remune-
rados, como forma de incentivo. 
Quem ganharia com tudo isso, 
finalmente, seria o cidadão, que 
paga impostos e merece um ser-
viço público de qualidade.

Que faria, num eventual 
governo Paraca, em prol 
da educação e das causas 
sociais, sua bandeira 
de sempre? 

Tenho imenso orgulho de ter 
dedicado praticamente toda mi-
nha vida profissional à causa da 
educação. Fui a primeira voz que 
saiu às ruas de Paracatu reivindi-
cando melhores salários e valo-
rização do magistério. Não me 
esquecerei disso jamais! Os pro-
fessores municipais sabem que 
podem contar comigo. sabem 
o quanto lutei por eles, quando 
vereador, conseguindo inclusive 
colocar na Lei Orgânica do Muni-
cípio, normas de valorização dos 
professores, de acordo com sua 
habilitação. Em todos os movi-
mentos reivindicatórios, sempre 
apoiei os professores e pretendo 
continuar apoiando. Ainda este 
ano, atuei como advogado vo-
luntário dos professores e demais 
servidores em greve. Pagar o Piso 
Nacional de salário é questão de 
honra para mim e Almir Paraca.

O campus da universidade 
Federal já é mais que um compro-
misso. Almir Paraca já recebeu o 
Aval do Ministro da Educação e 
dos nossos deputados federais 
para que, no próximo ano, na 
proposta do novo reuni, Para-
catu seja contemplada. somos 
a única chapa que temos reais 
condições de cumprir com essa 
promessa, considerando a nossa 
ligação direta com o Governo Fe-
deral. Outras propostas tais como 
Programa de cidade Digital, es-
colas de tempo integral em todos 
os bairros, qualificação profissio-
nal, também fazem parte desse 
rol de propostas para a educação.

Existe ainda uma situação que 
envergonha Paracatu e que vamos 
atacar de vez: a regularização das 
escrituras dos imóveis, através 
do competente registro. Temos 
bairros inteiros totalmente irre-
gulares. já comecei esse processo 
de escrituração, mesmo sem ne-
nhuma ajuda da Prefeitura. No 
governo municipal, teremos uma 
ação específica visando a regula-
rização dos imóveis. Esse é um 
projeto de grande envergadura, 
pois movimentará, inclusive, a 
economia do Município, já que 
os proprietários dos imóveis com 
seu devido registro poderão fa-
zer financiamento para reformas, 
contratar profissionais, comprar 
no comércio  local, além da con-
sequente valorização  do imóvel.

se depender de mim, o go-
verno de Almir Paraca e silvano 
Avelar ficará na história por vá-
rios motivos. Dentre eles, a va-
lorização efetiva dos professores 
e demais servidores e regulariza-
ção e escrituração dos imóveis de 
Paracatu!

Nascido em Ibiraci-MG, em 10 
de julho de 1960, José Altino Silva 
- o Dr. José Altino (PP),  começou 
a exercer a profissão de médico no 
Hospital do Ipsemg e no Hospital 
Evangélico de Belo Horizonte, onde 
ficou até 1988, quando concluiu 
sua residência médica. No mesmo 
ano mudou-se para Paracatu, cida-
de que aprendeu amar e respeitar. 
Aqui iniciou sua atividade médica 
no Centro Hospitalar de Paracatu, 
hoje Hospital São Lucas e ingressou no serviço público como médico uro-
logista em 1990. Já trabalhou nos Postos de Saúde do Alto do Córrego, 
Chapadinha, Central e no Hospital Municipal. Já presidiu a Associação 
Médica de Paracatu, a Unimed Noroeste de Minas. Foi diretor do Hospital 
Municipal de Paracatu e secretário Municipal de Saúde. Dr. Zé Altino 
é candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Olavo Condé. Eles 
fazem parte da coligação “Mudança pra valer”, composta por sete partidos: 
PP, PDT, PSC, PPS, PRP, PSDB e PC do B.

preparado para auxiliar na solu-
ção, formaremos uma secretaria 
de Saúde forte, com profissionais 
capacitados para desenvolver um 
grande trabalho nesta área.

Se for preciso substituir 
o titular em definitivo, o 
Sr. se sente preparado 
para a missão? 
Espero que isto não venha a 

ocorrer, mas se for preciso es-
tarei pronto para assumir esta 
missão. Exerço minha profissão 
há 27 anos e já atuei em várias 
funções de liderança, como pre-
sidente da Associação Médica de 
Paracatu, presidente da unimed 
Noroeste de Minas. Diretor do 
Hospital Municipal e secretário 
municipal de saúde. 

O que deverá ser a sua 
“marca registrada” no 
provável novo governo?    
Atuarei neste novo governo 

defendendo o que entendo se-
rem os pilares de uma grande ad-
ministração que são: Honestida-
de; competência; e compromisso 
com o povo de Paracatu. 

Que faria, num eventual 
governo Condé, em prol 
da saúde, sua área de 
atuação profissional 
e bandeira de sempre?
 Inicialmente levantaremos os 

problemas mais graves do nosso 
sistema de saúde e tomaremos 
medidas emergenciais para solu-
cioná-los .Voltaremos a investir 
na atenção básica, capacitaremos 
os servidores da área da saúde, 
criaremos novos serviços, como: 
unidades de Pronto Atendimen-
tos nos bairros, melhoraremos a 
uTI , com unidade neonatal, e 
modernizaremos o Hospital Mu-
nicipal. Priorizaremos a humani-
zação do atendimento de todo o 
sistema de saúde.
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CAMINHOS DE MINAS

Estrada da Produção será totalmente asfaltada

Cerca de 40 mil pessoas passaram pelo parque de Exposições Emiliano pereira Botelho em cada dia de festa

Anastásia confirma notícia antecipada por O Movimento. obras vão começar ainda este ano 

LOGÍSTICA

Governo Federal quer integrar 
modais com cadeia produtiva
Brasília - (ABr)- O Programa 

de Investimentos em Logística, 
lançado no último dia 15, pelo 
Governo Federal, contemplará 
nove trechos de rodovias e 12 
de ferrovias e vai criar condi-
ções para que o País restabeleça 
a capacidade de planejamento do 
sistema de transportes, com in-
tegração de modais e articulação 
com as cadeias produtivas.

segundo o ministro dos 
Transportes, Paulo sérgio Pas-
sos, que detalhou o novo progra-
ma, tudo ficará a cargo da estatal 
recém-criada Empresa de Plane-
jamento e Logística (EPL). 

A EPL terá o papel de traba-
lhar pela ampliação dos investi-
mentos públicos e privados em 
infraestrutura. À nova empresa, 
estará vinculada a também re-
cém-criada Empresa de Trans-
porte Ferroviário de Alta Veloci-
dade (Etav) e será presidida por 
Bernardo Figueiredo. 

“Essa empresa vai cuidar de 
todos aspectos relacionados ao 
TAV - trem de alta velocidade - 
e ferrovias, ficando responsável 
pelo planejamento, pela visão 
estratégica, pelos estudos a se-
rem feitos em diversas regiões do 
país e por apresentar os projetos 
necessários ao nosso desenvolvi-
mento”, disse Passos.

“A criação dessa empresa é 
passo fundamental para essa 
nova etapa, de forma a recupe-
rar a capacidade de investimento 
adequado na logística do País 
e reestruturar um sistema de 
transporte mais eficiente. Co-
meçamos com rodovias e ferro-
vias, mas vamos atender portos 
e aeroportos também”, disse 
a presidente Dilma rousseff, 

durante o lançamento do novo 
programa.

Malha - segundo o Passos, a 
previsão é que sejam investidos 
r$ 42 bilhões em 7,5 mil qui-
lômetros de rodovias. “Vamos 
duplicar os principais eixos ro-
doviários do País, reestruturar o 
modelo de investimento e explo-
ração das ferrovias e expandir e 
aumentar a capacidade da malha 
ferroviária”, disse o ministro.

Os trechos de rodovias a se-
rem concedidos estão localizados 
na Br-101, entre Porto seguro e 
salvador; na Br-262, entre joão 
Monlevade (MG) e Vitória (Es); 
na Br-153, que liga Goiás ao 
Tocantins, trecho entre Anápolis 
(GO) e o entroncamento da TO-
080, a 56 quilômetros de Palmas 

O governador Antonio Anas-
tasia (PsDB) anunciou, dia 6 de 
agosto, no Auditório juscelino 
Kubitschek, da cidade Adminis-
trativa de BH, o início de novas 
obras e licitações para projetos 
do programa caminhos de Mi-
nas. Foram anunciados o início 
de trabalhos em quatro trechos e 
a abertura de licitação para 56 ro-
dovias. O governador anunciou 
também a licitação para elaborar 
projetos executivos em dez ou-
tros trechos. 

Paracatu - Entre os trechos 
que serão contemplados com o 
asfalto está a rodovia LMG-680, 
que liga Paracatu a Brasilândia 
de Minas. A pavimentação que 
reduzirá o trajeto entre os dois 
municípios segue a partir da es-
trada do Entre-ribeiros - onde 
concentra a maior área irrigada 
da América Latina - e  totalizará 
cerca de 106 quilômetros, ao cus-
to de aproximadamente r$ 105 
milhões.

 O prefeito de Paracatu Vas-
co Praça Filho (PMDB), o vice, 
josé Maria Andrade Porto, e o 
secretário de Transportes, Mi-
guel Ângelo, participaram da 
cerimônia e foram testemunhas 
de que Anastasia garantiu a des-
tinação da verba para realizar a 
obra, prevista para iniciar ainda 
este ano. 

“De acordo com o governo 
do estado, dentro de 120 dias 
será aberto o edital de licitação 
para a execução da obra. como 
o projeto já está pronto, é muito 
provável que as obras comecem 
ainda este ano”, disse Vasquinho. 

Sonho - A noticia da pavi-
mentação asfáltica da LMG-680 
foi antecipada há cinco meses 
por O Movimento, como man-

(TO); na Br-050, em Goiás, de 
cristalina até pouco depois de 
catalão; na Br-163, tanto em 
Mato grosso como em um trecho 
de Mato Grosso do sul, estado 
que será beneficiado também 
com obras nas Br-267 e 262.

O Distrito Federal, Goiás e 
Minas Gerais terão, ainda, con-
cessões em trechos das Br-060, 
153 e 262; e, em Minas Gerais, 
a Br-116 será concedida no tre-
cho que vai de Além Paraíba, na 
divisa com o rio de janeiro, até 
Divisa Alegre, já chegando na 
Bahia. No Distrito Federal, a Br-
040 terá concedidos, à iniciativa 
privada, trechos da ligação entre 
Brasília e Luziânia (GO) e, em 
Minas Gerais, entre sete Lagoas 
e juiz de Fora.

Ferrovias - já as ferrovias - 
que têm previsão de investimen-
tos de r$ 91 bilhões via PPP, em 
10 mil quilômetros da malha - te-
rão 12 frentes de parcerias com 
a iniciativa privada. Estão entre 
elas os ramos norte e sul da Fer-
roanel, em são Paulo; o acesso 
ao Porto de santos, desde ribe-
rão Pires, passando por raiz da 
serra e cubatão. “A Ferroanel é 
um grande problema que será re-
solvido”, garantiu o ministro dos 
Transportes.

“Em Mato Grosso, onde é 
grande a produção de grãos, che-
garemos até a região de Lucas do 
rio Verde. com isso, o escoa-
mento de mais de 37 milhões de 
toneladas de grãos será feito de 
forma mais rápida. certamente 

os produtores vão recorrer à fer-
rovia que estamos construindo”, 
disse Passos. Caso se confirmem 
as expectativas do governo, essa 
estrada chegará a uruaçu e, de-
pois, a corinto e a campos. Ou-
tro trecho fará uma ramificação 
que ligará essa ferrovia aos por-
tos de Vitória e do rio de janeiro.

recife, onde chegará, via 
Programa de Aceleração do 
crescimento (PAc) a Ferrovia 
Transnordestina, será o destino 
de outra estrada de ferro, que se 
estenderá até Belo Horizonte via 
salvador, passando por Aracaju e 
Maceió. “Nesse caso falamos de 
uma configuração de uma grande 
malha ferroviária que tem lógi-
ca”, destacou Passos.

A Região Sul será beneficiada 

com uma ferrovia que se esten-
derá do Porto de rio Grande 
(rs) até são Paulo, passando por 
Porto Alegre e Mafra (sc), de 
onde será feita uma ramificação 
até Maracaju (Ms).

“Teremos também um gran-
de trecho de alta capacidade, 
que fará um corredor na região 
Norte, que é fundamental para 
o transporte de grãos, minérios 
e para a produção siderúrgica”, 
acrescentou o ministro, em refe-
rência ao trecho que ligará Açai-
lândia (MA) ao Porto de Vila do 
conde, em Belém.

“começamos com rodovias e 
ferrovias, mas vamos atender por-
tos e aeroportos também vamos 
duplicar os principais eixos rodo-
viários do País”, disse Dilma. 

chete principal de capa da edição 
416 que circulou no período de 
11 a 31 de março deste ano. Na 
época, a reportagem destacou 
também que, com a conclusão da 
obra, o governo do prefeito Vas-
quinho entrará para história, pois 
é uma luta de mais de 30 anos. 
Prefeitos anteriores prometeram, 
mas não conseguiram realizá-la.

A atual administração já tem 
um ponto positivo em seu favor, 
uma vez que conseguiu asfaltar 
os 13 primeiros quilômetros da 
chamada Estrada da Produção, 
inaugurados em 13 de dezembro 
de 2007, na primeira gestão de 
Vasquinho e na administração 
do então Governador de Minas e 
hoje senador, Aécio Neves, atra-
vés de um investimento de mais 
de r$ 4 milhões, sendo r$3,9 do 
Estado e r$500 mil do Muni-
cípio.  De lá pra cá, foram mais 
anos de luta até o governador 

 
Para concluir todas as obras 

que foram anunciadas, o Gover-
no do Estado pretende  investir 
r$ 3,2 bilhões nesta etapa do 
programa caminhos de Minas, 
recursos que serão utilizados 
para pavimentação de 1.955,6 
quilômetros de rodovias, benefi-
ciando diretamente 107 municí-
pios e quatro milhões de pessoas.

Para Anastasia, asfaltar as es-
tradas significa prosperidade e 
desenvolvimento. “com esse 
grande programa, o caminhos de 
Minas, que se inicia, através das 
licitações e das obras, estamos 
fazendo a integração histórica de 
regiões do Estado, diminuindo 
distâncias, fazendo economia, e, 
sobretudo, fomentando em Minas 
um ambiente de bons negócios, 
para atrairmos grandes empresas, 
ampliar aquelas que já estão aqui 
e cumprir a prioridade absoluta 
de nosso governo, que é gerar 

Anastásia confirmar a notícia an-
tecipada por O Movimento.

Entre-Ribeiros - A região 
rural  do Entre-ribeiros possuí 
área irrigada de 31 mil hectares 
e chegou a produzir mais de 40 
diferentes tipos de culturas. é a 
maior produtora de semente de 

milho do País. A pavimentação 
asfáltica da estrada  é uma neces-
sidade, uma vez que,  na época 
da seca, as cargas de grãos en-
frentam a poeira e, nas águas, a 
dificuldade é  com os buracos e a 
lama, acarretando atrasos e enor-
mes prejuízos.

Governo de Minas vai 
investir mais de 3 bilhões

empregos de qualidade para os 
mineiros”, afirmou o governador.

Projeto - O caminhos de Mi-
nas, lançado em 2010, tem como 
objetivo ampliar e melhorar a 
infraestrutura logística dos muni-
cípios e regiões. é o maior pro-
grama rodoviário na história de 
Minas Gerais, envolvendo a im-
plantação de 7.775 novos quilô-
metros de rodovias, distribuídos 
por 234 trechos, beneficiando 
diretamente 303 municípios e 7,3 
milhões de mineiros. 

“No momento que levamos 
o asfalto, diminuímos o frete, o 
custo das empresas, aumentamos 
a rapidez e, claro, o conforto das 
pessoas que têm, não só, mais se-
gurança, mas também chegarão 
mais cedo aos seus destinos. Por-
tanto, o asfaltamento dessas rodo-
vias é considerado um ponto fun-
damental para o desenvolvimento 
do Estado”, destaca o governador.

Os 13 primeiros 
quilômetros da estrada 
foram asfaltados na época 
do Governo Aécio Neves

O maior trecho da 
Estrada da Produção 

ainda é de terra e traz 
enormes prejuízos à 
produção da região

Dilma: Começamos com rodovias e ferrovias, 
mas vamos atender portos e aeroportos também

Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos: 
Vamos duplicar os principais eixos rodoviários do País

O governador Anastásia confirma o asfaltamento total da LMG-680 ao  
prefeito, ao vice-prefeito de Paracatu e ao secretário Miguel Ângelo
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imperdível - Venda Judicial de 
imóvel com Ótima Localização
CoMARCA DE pARACATU - EDiTAL DE pRAÇA. A Dra. Maria 
Augusta Balbinot, MMa. Juíza de Direito na primeira Vara des-
ta Comarca de paracatu, Estado de Minas Gerais, na forma da 
Lei, etc... FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos nº 0470 06 25987-
1, inVEnTÁRio dos bens deixados por falecimento de Maria 
de Araújo Mesquita e Antônio da paixão Espírito Santo, que às 
14:00 horas do dia 03/09/2012, no saguão do Fórum local, o ofi-
cial porteiro dos auditórios deste Juízo trará a público pregão de 
venda e arrematação, a quem mais der, acima do valor da avalia-
ção, do bem constituído por um imóvel urbano localizado na Ave-
nida olegário Maciel, nº 880, Centro, nesta Cidade, com área de 
510,00 m² (quinhentos e dez metros quadrados), registrado sob 
a matrícula de número 7486, f. 260 do Livro 3-U, do Serviço Re-
gistral de imóveis de paracatu/MG, avaliado por R$570.000,00 
(quinhentos e setenta mil reais). Ressalta-se que ao herdeiro 
interessado é garantido o direito de adjudicação em igualdade 
de condições com eventual lançador, ou, ainda na hipótese 
de inexistência de lance, a adjudicação pelo valor ofertado de 
R$570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais). Se não houver li-
citante, fica desde já designado o dia 17/09/2012, no mesmo ho-
rário e local, para realização da segunda praça, onde o bem será 
alienado a quem mais der e maior lanço oferecer, desde que o 
lanço oferecido não seja vil, garantindo-se ao herdeiro a mesma 
prerrogativa descrita acima, informando-se que ao arrematante 
caberá o pagamento das despesas com a arrematação. Fica(m) 
por este intimado(s) o(s) requeridos e terceiros interessados, do 
praceamento, nos termos do § 5º do artigo 687 do CpC. para 
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será 
publicado e afixado na forma da Lei. paracatu-MG, 1º de agosto 
de 2012. (aa) Juliana Jordão Moreira, oficial de Apoio Judicial, 
assino. Maria Augusta Balbinot, Juíza de Direito.

Sua chance no mercado de trabalho com ganhos acima de R$2.000,00
 

Os alunos que atingirem aproveitamento exigido no 
curso serão encaminhados ao mercado de trabalho

 
Requisitos: Acima de 18 anos, ensino médio completo (2º Grau) ou cursando
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programa busca priorização de demandas da Região e Associação sedia reunião com representantes do Governo de Minas

Governança em Rede chega ao Noroeste
A região Noroeste de Minas 

é a maior produtora de grãos do 
Estado, com safra de 2,78 milhões 
de toneladas em 2011, de acordo 
com a companhia Nacional de 
Abastecimento (conab). A região 
abriga três dos cinco municípios 
com maior produção de grãos do 
Estado: unaí, Buritis e Paraca-
tu. A região concentra o quarto 
maior PIB per capita do Estado, 
equivalente a r$ 14.396,00. 

Mesmo com bons indicadores 
econômicos a região, que reúne 
um total de 19 municípios e cerca 
de 367 mil habitantes, possui de-
mandas e desafios a superar. Um 
importante passo na busca de so-
luções conjuntas para problemas 
locais foi dado com a realização, 
em Paracatu, nos dias 8 e 9 de 
agosto, da primeira reunião do 
comitê regional  do Noroeste, 
fruto de parceria entre a Amnor 
- Associação dos Municípios do 
Noroeste de Minas e o Governo 
de Minas. 

Este comitê integra o Proje-
to Governança em rede, criado 
pelo Governo de Minas com o 
objetivo de melhorar a prestação 
de serviços ao cidadão mineiro, 
por meio de um planejamento 
regionalizado e participativo.

Comitês - O encontro se deu 
na sede da Amnor e, na  práti-
ca, o projeto  visa aproximar as 
demandas e anseios regionais, 
as estratégias centrais de desen-
volvimento do Estado, previstas 
no Plano Mineiro de Desenvol-
vimento Integrado (PMDI) e no  
Plano Plurianual de Ação Gover-

O sebrae-MG e a Associação 
dos Municípios do Noroeste de 
Minas - Amnor promoveram, nos 
dias 13 e 14 de agosto, o curso 
compras Governamentais, com a 
finalidade de capacitar servidores 
públicos das esferas federal, es-
tadual e municipal para utilizar o 
poder de compra da Administra-
ção Pública como um instrumen-
to de fomento ao desenvolvimen-
to econômico e social das micro 
e pequenas empresas, Foram qua-
lificadas 25 pessoas de Paracatu, 
Arinos, Buritis, Bonfinópolis de 
Minas e uruana de Minas.  

segundo o presidente da Am-
nor e prefeito de Bonfinópolis, 
Luís Araujo,  a solução educacio-
nal Licitações - Implicações da 
Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas (Lc 123/06) nas com-
pras Governamentais foi criada 
para capacitar servidores públi-
cos das esferas federal, estadual e 
municipal, para que possam uti-
lizar as compras públicas como 
um instrumento de fomento ao 
desenvolvimento econômico e 
social das microempresas e em-
presas de pequeno porte - MPE.

“uma vez capacitados, espe-
ra-se que eles revejam os seus 
processos e procedimentos de 
aquisições e percebam a possi-
bilidade de contribuírem para o 
desenvolvimento sustentável do 
ente público, a partir do fomento 
aos pequenos negócios”, explica 
o presidente. 

Lei Geral - O foco deste cur-
so foi o estudo das principais 
leis brasileiras que disciplinam 

Sebrae e Amnor capacitam servidores públicos

as compras públicas (Lei Fede-
ral nº 8.666/93, Lei Federal nº 
10.420/02, dentre outras) e a 
sua compatibilização com a Lei 
complementar Federal nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, tam-
bém conhecida como Estatuto 
Nacional das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte ou, 
simplesmente, Lei Geral.

Durante as aulas, os servido-
res refletiram sobre o papel social 
das compras governamentais. 
Foram estimulados a pensarem 
sobre problemas vivenciados 
cotidianamente na Administra-
ção Pública e quais as possíveis 
soluções. 

O curso debateu ainda as atri-
buições e responsabilidades de 
cada um deles  em seus órgãos e 
algumas medidas que podem ser 
tomadas para melhoria dos pro-
cedimentos de compras; de con-
trole; de gestão da informação; 
de organização e distribuição das 

tarefas, face à legislação existen-
te; de fluxo interno de pedidos de 
compras, etc.

Módulos - O curso teve car-
ga horária de 16 horas/aula e foi 
dividido em sete módulos. No 
módulo 1, os participantes co-
nheceram o Projeto de compras 
Governamentais do sebrae-MG; 
no 2, ficaram a par do Poder de 
compra do Estado Brasileiro; no 
módulo 3, viram o  Tratamento 
Constitucional Favorecido às 
MPE; no 4, conheceram a Lei 
Geral das MPE; no módulo 5, 
o tema abordado foi conceito 
das MPE e contextualização da 
Importância deste segmento na 
Economia e sociedade Brasilei-
ra; Tratamento constitucional 
das Licitações Públicas, conceito 
e Princípios foi o assunto discu-
tido no módulo 6. já o módulo 7, 
todos conheceram os benefícios 
para as MPE em Licitações: ca-
pítulo V da Lei Geral.

namental (PPAG). Oito comitês 
regionais do Governança em 
rede já estão em funcionamento, 
de um total de  dez abrangendo 
todo o Estado. 

Os comitês regionais são for-
mados por representantes do 
Governo de Minas que atuam 
em diversas áreas em cada região. 
Durante as reuniões dos comitês, 
estes representantes discutem os 
principais problemas e gargalos 
da região em diversas áreas como 
educação, segurança, meio am-
biente, infraestrutura e agropecu-
ária. O debate abre caminho para 
que estes representantes possam 
alinhavar soluções inter-setoriais, 
otimizando as ações do Governo 
nas diversas regiões do Estado.

Matas - um dos problemas 
relatados está relacionado à pres-

são que a expansão das ativida-
des agropecuárias exerce sobre a 
cobertura vegetal, uma das mais 
bem conservadas do Estado, se-
gundo o comitê. A escassez de 
unidades de conservação impe-
de a proteção das matas.  Nesse 
sentido, durante os debates, os 
representantes da Polícia Militar 
e da secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
sustentável (semad) sugeriram 
desenvolver ações de fiscalização 
conjuntas.

Os participantes relataram 
ainda a falta de linhas rodoviárias 
integradas, citando como exem-
plo a dificuldade no trajeto Patos 
a unaí, o que favorece o trans-
porte clandestino e dificulta o 
escoamento da produção. Além 
disso, os representantes discuti-
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Luis Araújo, presidente da Amnor, e Willliam do Sebrae entregam certificados aos concluintes do curso

Facilitadores do Sebrae capacitam 25 servidores de cidades do Noroeste de Minas

ram outros pontos importantes 
para a região, tais como a dificul-
dade que os municípios menores 
têm em implantar aterros sanitá-
rios e em manter os médicos e 
fazê-los cumprir a carga horária.

Modelo - “Eu sempre defen-
di esse modelo de gestão regio-
nalizada, pois o Governo não 

consegue conhecer a realidade 
específica de cada região. Os co-
mitês regionais contribuem para 
o planejamento macro, apresen-
tando questões específicas”, pon-
derou Aprígio silva de Oliveira, 
diretor da regional de saúde de 
unaí, que abrange 12 municípios 
do Noroeste. 

Erasmo silva Neiva, diretor 
regional da secretaria de Desen-
volvimento social (sedese) em 
Paracatu, avalia que as reuniões 
do  Governança em rede “são 
importantes na medida em que 
integram as políticas públicas, 
trazendo o Estado para mais per-
to do cidadão”.

As fotos mostram momentos da reunião, realizada na sede da Amnor,  em Paracatu, nos dias 8 e 9 de agosto

AMNOR
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SAFRA 2012

IRRIGAÇÃO

CANA- DE- AÇÚCAR

AGRICULTURA FAMILIAR

Noroeste lidera produção de grãos de Minas 

Agricultores poderão obter 
licenciamento ambiental conjunto

Produção mineira chega  
a 53 milhões de toneladas

Feiras do Pró-Genética 
facilitam aquisição de touros

Belo Horizonte - A região 
Noroeste foi a maior produto-
ra de grãos de Minas Gerais na 
safra 2012. Foram colhidos 3,1 
milhões de toneladas. um cres-
cimento de 13,6% em relação 
ao ano passado. Em seguida, 
ficaram as regiões do Triângu-
lo Mineiro (2,7 milhões), Alto 
Paranaíba (2,6 milhões) e sul 
(1,6 milhão). Os números fazem 
parte do levantamento do IBGE 
divulgado nesta sexta-feira (17). 
O Estado colheu este ano uma 
safra recorde de 12,1 milhões de 
toneladas de grãos.  

O milho foi o principal grão 
cultivado pelos produtores mi-
neiros em 2012, com uma safra 
de 7,8 milhões de toneladas. A 
região do Alto Paranaíba liderou 
o ranking com 1,8 milhão de to-
neladas. Em segundo lugar, ficou 
o Noroeste (1,5 milhão) e o sul 
de Minas (1,4 milhão).  já na sa-
fra de soja, o Triângulo Mineiro e 
o Noroeste dividiram a liderança, 
com 1,1 milhão de toneladas em 
cada região.  

O destaque da safra de feijão 
foi o Noroeste, com 287 mil to-

Belo Horizonte - O licencia-
mento ambiental para irrigação 
das lavouras das propriedades 
rurais mineiras, a partir de 2013, 
poderá ser coletivo, tendo como 
referência as sub-bacias hidró-
graficas do Estado. 

A informação é de Amarildo 
josé Brumano Kalil, gerente do 
Projeto Estratégico Irrigaminas 
pela secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (sea-
pa). Ele diz que o novo sistema 
facilitará a expansão da área irri-
gada principalmente nas regiões 
do Alto Paranaíba e Triângulo, 
onde é mais intensa a utilização 
das águas dos rios para a produ-
ção agrícola.

Os trabalhos para a implan-
tação do novo modelo são de-
senvolvidos com a participação 
da secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento sustentável 
(semad) e associações dos pro-
dutores dos Territórios de Agri-

Belo Horizonte - A produção 
de cana-de-açúcar de Minas Ge-
rais destinada ao setor sucroalco-
oleiro deverá atingir 53,6 milhões 
de toneladas este ano. O cresci-
mento será de 6,6% em relação 
à safra passada. Os números fa-
zem parte da previsão divulgada 
dia 9/8, pela companhia Nacio-
nal de Abastecimento (conab).  
De acordo com o levantamento, 
Minas mantém o segundo lugar 
nacional na produção de cana-de-
-açúcar, atrás de são Paulo. 

Unaí mantém a liderança entre os municípios, seguido por Uberaba e paracatu

No mês de julho a rede de 
postos ALE entregou uma  

TV de LED 40” da promoção 
jogos premiado dos posto ALE. 
O vencedor foi  João Batista de 
Faria,  morador da Rua Leonor 
Silva Neiva,  Bairro Santa Lu-
cia. A promoção continua no 
período de 19 julho  a 18 de 
setembro. Além, de vários prê-
mios instantâneos serão sor-
teados 10 carros 0 km (Novo 
Palio). Para concorrer é muito 
simples. A cada R$40,00 con-
sumidos em combustíveis, lu-
brificantes e fluidos Havoline 
e Ursa  ou produtos nas lojas 
Entreposto, o consumidor ga-
nha um cupom para concorrer 
aos prêmios do sorteio e pode 
faturar na hora um dos prêmios 
instantâneos.

Unaí continua sendo o principal produtor de grãos de Minas Gerais, com 849.800 toneladas em 2012 

Belo Horizonte - Mais de 
2 mil touros de alta genética 
serão introduzidos nos reba-
nhos da agricultura familiar 
de Minas Gerais, até o fim do 
ano. Os produtores poderão 
adquirir esses animais em 40 
Feiras do Pró-Genética, cria-
do pela secretaria de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimen-
to (seapa). Para josé Alberto 
de Ávila Pires, coordenador 
Técnico de Bovinos da Ema-
ter-MG, executora do pro-
grama, esta é uma excelente 
oportunidade para a melhoria 
da qualidade dos plantéis de 
corte e de leite do Estado. 

“Os animais selecionados 
para as Feiras do Pró-Gené-
tica (Programa de Melhoria 
da Qualidade Genética do 
rebanho Bovino Estado de 

safra de grãos em Minas Gerais - 2012
Total: 12,1 milhões de toneladas

Regiões:
1º Noroeste: 3,1 milhões de toneladas
2º Triângulo Mineiro: 2,7 milhões de toneladas
3º Alto Paranaíba: 2,6 milhões de toneladas
4º sul de Minas: 1,6 milhão de toneladas

Municípios:
1º unaí: 849,8 mil toneladas
2º uberaba: 741,6 mil toneladas
3º Paracatu: 550,1 mil toneladas
4º Buritis: 536,4 mil toneladas
5º uberlândia: 354, mil toneladas

Produção de grãos safra 2012 - MG
Total: 12,1 milhões de toneladas (+14%)
Milho: 7,8 milhões de toneladas (+19,5%)
soja: 3,1 milhões de toneladas (+11,8%)
Feijão: 644,2 mil toneladas (+10,6%)

neladas. O Alto Paranaíba ficou 
em segundo lugar com 99 mil 
toneladas colhidas. O Triângulo 
Mineiro teve a produção mais 
expressiva de sorgo em Minas 
Gerais este ano, com uma safra 
de 202 mil toneladas. 

Municípios - unaí, no No-
roeste, manteve a liderança es-

tadual entre os principais muni-
cípios produtores de grãos, com 
849,8 mil toneladas. O segundo 
lugar ficou com Uberaba, no 
Triângulo Mineiro (741,6 mil), 
Paracatu (550,1 mil) e Buritis 
(536,4 mil), ambos no Noroes-
te, e uberlândia, no Triângulo 
(354,3 mil).

Minas Gerais) têm excelência 
genética garantida pela Associa-
ção Brasileira dos criadores de 
zebu (ABcz) e serão oferecidos 
em maior volume nos municípios 
do Norte de Minas. Nesse caso, 
o gado predominante será o Ne-
lore, indicado para aperfeiçoar os 
rebanhos de corte”, acrescenta o 
coordenador. 

Iturama - reprodutores com 
o objetivo de melhorar rebanhos 
bovinos de corte, de leite e misto 
foram oferecidos, no final de ju-
lho, na 4ª Feira de Tourinhos do 
Pró-Genética em Iturama, muni-
cípio do Triângulo Mineiro. De 
acordo com a unidade regional 
da Emater, foram selecionados 
para venda 36 touros Nelore e 
Brahman. 

um acompanhamento mais 
amplo é reservado aos agriculto-

res familiares mobilizados pela 
Emater, que contam com aju-
da dos extensionistas, inclusive 
para fazer ou atualizar o cadas-
tro bancário e escolher a linha 
de crédito mais adequada para 
a aquisição dos touros. Além 
da Emater, o Instituto Minei-
ro de Agropecuária (IMA), 
também vinculado à Secreta-
ria da Agricultura, participa 
da execução do Pró-Genética. 
As ações são desenvolvidas 
em parceria com a Associa-
ção Brasileira de criadores 
de zebu (ABcz), Associação 
Brasileira de criadores de Gi-
rolando, sindicatos rurais, pre-
feituras, cooperativas, Bancos 
do Brasil e do Nordeste e sis-
tema das cooperativas de cré-
dito do Brasil (sicoob).

FOTO: reprodução uNAINET

cultura Irrigada de Minas Gerais. 
cada território é uma região ge-
ográfica delimitada por bacia hi-
drográfica, ou parte de uma bacia 
hidrográfica, tendo como base 
as unidades de Planejamento 
e Gestão de recursos Hídricos 
(uPGrH). Estão implantados 
em Minas os territórios das ba-
cias do Paranaíba,  jequitinhonha 
e  região Metropolitana de Belo 
Horizonte. 

Amarildo informa que o novo 
licenciamento será utilizado a 
partir de sub-bacias onde já exis-
ta conflito pelo uso de água para 
irrigação. “Conflito, neste caso, 
é a situação criada quando a de-
manda pelo uso da água supera a 
disponibilidade estabelecida, que 
atualmente é de 50% da vazão de 
referência”, explica Kalil. “cada 
sub-bacia reúne entre 50 e 100 
propriedades rurais, por isso é 
fundamental a intermediação de 
uma associação de produtores 

em cada área”, enfatiza.
caracterização das áreas 

- Após a seleção de cada sub-
-bacia, será feito o levantamento 
de suas características com base 
em estudos locais e por intermé-
dio de informações existentes 
nos bancos de dados públicos e 
privados da área em estudo. Os 
trabalhos nesse estágio ficarão 
sob a responsabilidade da asso-
ciação de produtores com apoio 
da Emater-MG e ruralminas, 
vinculadas à Seapa, da Semad e 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa). 

De acordo com o gerente, o 
objetivo é identificar as potencia-
lidades, limitações e o uso atual 
do solo, além de verificar a dis-
ponibilidade de água nas sub-ba-
cias. “com base no relatório será 
elaborado o plano de adequação 
socioeconômica e ambiental de 
cada sub-bacia a ser licenciada”, 
acrescenta.

Os números da conab indi-
cam que Minas Gerais deverá 
produzir este ano cerca de 3,7 
milhões de toneladas de açúcar. 
O volume será 15,4% maior que 
o do ano passado. já a produção 
de etanol deverá ter uma redução 
de 6,7% e registrar 1,9 bilhão de 
litros.  “Os dados indicam a ten-
dência de que as usinas 
estão preferindo investir 
na produção de açúcar 
por causa dos melhores 
preços em relação ao 

etanol”, explica o secretário de 
Agricultura de Minas Gerais, El-
miro Nascimento.  

Em Minas existem 43 usinas 
em funcionamento, a maioria 
com produção de açúcar e eta-
nol. A região do Triângulo Mi-
neiro conta com 23 usinas, segui-
da do Noroeste, com cinco.

Produção de cana-de-açúcar - MG
Total: 53,6 milhões de toneladas (+6,6%)
Açúcar: 3,7 milhões de toneladas (+15,4%)
Etanol: 1,9 bilhão de litros (-6,7%)
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Paracatu conta com rede de 
farmácias mais famosa do Brasil

DROGARIA AMERICANA

Paracatu conta agora com 
uma das mais completas redes 
de farmácias do País - a Drogaria 
Americana - que há mais de 40 
anos oferece a você e sua famí-
lia uma linha completa de medi-
camentos de marca e genéricos, 
ampla variedade de produtos de 
higiene e beleza, além de uma 
equipe de colaboradores prepa-
rados para atendê-lo (a) como 
você precisa e merece. 

O diferencial da Drogaria 
Americana é o atendimento de 
excelência e a oferta de produtos 
alto nível de qualidade. Inovação 
implantada pelo empresário Pau-
lo césar silva, que,  há 12 anos, 
fundou na cidade a Drogaria são 
camilo que, agora passa a cha-
mar-se Drogaria Americana. Para 
se ter uma ideia da importância 
deste empreendimento em Pa-
racatu, Paulo césar informa que 
a rede Americana está presente 
em mais de 130 cidades brasi-
leiras, principalmente em Minas 
Gerais e São Paulo. Isso significa-
da um atendimento diferenciado, 
preços especiais e mais emprego 
e renda nas cidades onde a rede 
Americana está presente. 

Na entrevista abaixo, vamos 
conhecer um pouco mais da tra-
jetória de sucesso da ex-Drogaria 
são camilo e, agora, Drogaria 
Americana, dirigida pelo Paulo 
césar, casado há 22 anos com 
Kelly cristina, com quem teve 
três filhos - Pedro Henrique, 
Paula e Pilar.

O Movimento - Quando 
a Drogaria São Camilo, 
hoje DROGARIA 
AMERICANA, iniciou 
suas atividades? 
Paulo César - O início das 

atividades comercias de nossa 
empresa foi em julho do ano de 
2000. já abrimos as portas bus-
cando inovar o mercado de dro-
garias da cidade, oferecendo à 
população mais uma alternativa 
de compra, com atendimento di-
ferenciado e os melhores preços 
e condições de pagamento. Ou-
tro fator importante é que somos 
uma empresa  genuinamente pa-
racatuense. Geramos emprego e 
renda para o Município. 

Como foram os 
primeiros anos de 
atividades e como a 
Drogaria São Camilo 
conquistou o mercado 
paracatuense?  
No início, eram apenas três 

funcionários. Hoje, nossa equipe 
é formada por 15 colaboradores. 
Outro diferencial é que fomos os 
pioneiros a ter farmacêutico em 
tempo integral à disposição da 
comunidade. Atualmente, conta-
mos com dois farmacêuticos, fa-
zendo não apenas a dispensação 
de medicamentos, mas também a 
atenção farmacêutica. 

relembro que a farmacêutica 
Denise, que veio de Belo Hori-
zonte,  era uma profissional mui-
to carinhosa com nossos clientes 
e sempre fazia questão de enfati-
zar a importância de como utili-
zar os medicamentos de maneira 
correta. Atendimento que prati-
camos até hoje, sempre aferindo 
a pressão, acompanhamento após 
tratamento com medicamento, 
campanhas como testes de glice-
mia, parcerias diretas com labo-
ratórios que beneficia o cliente 
Americana, entre outras práticas 
visando o bem-estar da popula-
ção. Além disso, contamos  com 
profissionais dispostos a atender 
a todos, pois não estamos  preo-
cupados somente  com a venda 
de produtos, mas também auxi-
liando e tirando dúvidas daqueles 
que necessitarem.  Nossa missão 
é atender bem e com respeito.

Após 12 anos serviços 
prestados à comunidade, 
porque a mudança de 
Drogaria São Camilo 
para Drogaria Americana? 
A Drogaria são camilo em 

todo o seu tempo de existência 
sempre se preocupou em atender 
da melhor forma os seus clientes, 
em termos de atendimento, pre-
ço, medicamentos e em tudo que 
oferece. Para continuar seguin-
do esses trilhos, decidimos fazer 
parte da rede de Farmácia que 
mais cresce no Brasil, a Drogaria 
Americana. Tudo isso, para me-
lhorar ainda mais o nosso atendi-
mento à população paracatuense, 
a quem tratamos como amigos e 
não como simples clientes. 

Clientes elogiam serviços e atendimento  

“sou cliente há anos da Drogaria são camilo e o atendimento sem-
pre foi nota dez. Agora, com a Drogaria Americana, tenho certeza que 
vamos continuar tendo um atendimento diferenciado, pois ampliou o 
leque de vantagens. Parabéns ao empresário Paulo césar pelo investi-
mento”, palavras de Dejaks josé dos santos, morador do Bairro Alto 
do córrego. 

“Há sete anos compro na Drogaria são camilo e não tenho nada a 
reclamar. Pelo contrário,  só de elogios, pois aqui me sinto em casa. Ago-
ra, com a Drogaria Americana temos mais espaço e variedade de pro-
dutos”, afirma Noélia Freitas de Melo, moradora do centro da Cidade. 

“Estou satisfeito com as novidades da Drogaria Americana. Paraca-
tu só tem a ganhar. Parabéns ao Paulo césar e equipe, que sempre tra-
taram seus clientes como se estivesse cuidando de um membro de suas 
famílias. Há três anos compro na Drogaria são camilo e vou continuar 
comprando”, garante reginaldo Pereira dos santos. 

Quais as vantagens que 
os clientes da Drogaria 
Americana passam a ter?
Os clientes da rede America-

na passam a ter mais benefícios 
em medicamentos, promoções e 
levam pra casa produtos de óti-
ma qualidade,  e de marcas con-
solidadas no mercado.  

Houve aumento na 
quantidade e diversidade 
dos itens oferecidos?  
Na verdade, o maior benefício 

são os descontos que atingem até 
80% de descontos, linha ampla 
de perfumaria e dermocosméti-
cos. Tudo isso, com preços com-
petitivos. 

Para a Cidade, qual a 
vantagem de contar 
com uma rede de farmácia 
tão conceituada como 
a Drogaria Americana?
A rede Americana está pre-

sente em mais de 130 cidades, 
incluindo os estados de Minas 
Gerais e são Paulo. A Drogaria 
Americana oferece a seus clien-
tes os melhores produtos e com 
os melhores preços. recente-
mente, foi lançado mais um be-
nefício da rede, o POuPE jÁ, 
um programa que garante aos 
clientes medicamentos a preços 
populares. 

Como os clientes 
podem ter acesso ao 
Cartão Fidelidade da 
Drogaria Americana e 
qual a vantagem de se 
ter um cartão como este? 
é muito fácil adquirir o cartão 

da Drogaria Americana. é só ir 
até uma Drogaria Americana, 
portando algum documento e 
solicitar este benefício a um de 
nossos atendentes. são muitas as 
vantagens em possuir o cartão-fi-
delidade. O cliente que já possui 
o cartão  pode adquirir produtos 
do programa POuPE jÁ, muitos 
medicamentos a preços popula-
res. Vale a pena adquirir mais este 
benefício da rede de Farmácia 
do seu jeito! 

A Drogaria Americana é uma 
rede de farmácias espalhada pelo 
País. Com cartão-fidelidade, o 
paracatuense também poderá 
obter vantagens e ter um atendi-
mento diferenciado na Drogaria 
Americana de outro município? 

sim, é só apresentar o cartão-
-fidelidade no balcão de atendi-

DROGARIAAMERICANA - PARACATU
Telefone: 38 3671-5555
Endereço: AV. DEPuTADO QuINTINO VArGAs - 145 
Bairro: cENTrO 
Email: drogariasaocamilo@hotmail.com

mento, em qualquer cidade em 
que a rede Americana está pre-
sente. 

como empresário, que con-
tribui com o desenvolvimento da 
cidade e como representante de 
uma rede de farmácia renomada, 
que mensagem o senhor deixa 
à comunidade paracatuense, em 
especial aos seus clientes.

A nossa razão de existir está 
diretamente ligada aos nossos 

Na Drogaria 
Americana, 
os clientes 
são tratados 
de forma 
diferenciada

clientes e, sendo assim, é mais do 
que justo trazermos para a nossa 
cidade uma rede de Farmácias  
que traz em seu conceito, pro-
dutos de qualidades e bons pre-
ços para ofertarmos aos nossos 

clientes, sempre prezando tam-
bém pelos princípios básicos das 
relações humanas:  a transparên-
cia, a verdade, a ética,  o respeito 
pelas pessoas, o respeito pelos 
nossos clientes.

Noélia, moradora do centro da Cidade, 
cliente há sete anos

Dejaks José, morador do 
Alto do Córrego, cliente 
há anos da Drogaria

Reginaldo e esposa, moradores 
do Paracatuzinho, clientes há três anos

Agora, é mais espaço e conforto para os clientes

A Drogaria Americana fica na Avenida Deputado Quintino Vargas

O empresário Paulo César está sempre à disposição da Comunidade
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Dinheiro encontrado no mato era produto de roubo a distribuidora de bebidas do paracatuzinho

HOMICÍDIO I

DESONESTIDADE

TRABALHO ESCRAVO

Jovem é morto a 
tiros no Amoreiras II

Malandro chupava dinheiro 
em caixa eletrônico de banco

MPF denuncia empresa de reflorestamento

HONESTIDADE 

Idoso devolve R$ 30 mil à PM
um idoso, que pediu para não 

ser identificado, deu exemplo de 
honestidade ao encontrar uma 
mochila com quase r$ 30 mil e 
entregá-la à polícia. Ele reside 
próximo à Distribuidora de Be-
bidas Branquinho, no Paracatu-
zinho, onde quatro indivíduos 
roubaram o dinheiro. 

O assalto aconteceu dia 2 de 
agosto e, no mesmo dia, a PM 
prendeu Vilmar Mariano sera-
fim, 34; e Marcos Araújo da Silva, 
32.  Vilmar estava do lado de fora 
da distribuidora, dentro de um 
celta branco aguardando os ou-
tros acusados para dar-lhes fuga. 

Os acusados que praticaram o 
roubo, no entanto, perceberem a 
presença policial e fugiram pas-
sando por baixo da cerca elétrica 
do muro que cerca a distribui-
dora. Marcos foi capturado e os 
fugitivos levaram o produto do 
roubo e as armas. 

O dinheiro foi colocado em 
uma mochila que, durante a fuga, 
foi abandonada no meio do mato 
e, depois, localizada pelo idoso. 

O Ministério Público Federal 
(MPF) denunciou o proprietário 
da empresa Minas Refloresta-
mento s/A, W.c.F., e outras três 
pessoas, A.j.T.s., L.s.B e s.A.L.,  
por frustração dos direitos tra-
balhistas (artigo 203 do código 
Penal) e redução à condição aná-
loga à de escravo (artigo 149) de 
pelo menos 15 trabalhadores. A 
informação foi publicada no site 
do MPF na terça-feira (14/8). 

Os crimes teriam sido cometi-
dos na Fazenda são Bartolomeu, 
situada às margens da MG-040, 
na zona rural do Município de 
joão Pinheiro, Noroeste de Mi-
nas. As vítimas encontravam-
-se trabalhando na produção de 
carvão vegetal, incluindo o corte 
e transporte da madeira de euca-
lipto. 

segundo a denúncia, equipe 

Marcone Peres de Quinta, 31, foi morto a tiros na porta de sua 
residência, à Rua Vereador Hélio da Silveira, Bairro Chapadinha. 
segundo testemunhas, por volta das 19h40, de terça-feira (14/8) 
quando Marcone conversava com a irmã dele e um individuo - que 
teria dito “isso aqui é para você Marcone, safado” - e  efetuado cin-
co tiros contra a vítima. 

Marcone foi atingido na cabeça, nos dois ombros e no abdômen, 
morrendo em seguida. Para a Polícia Militar, o principal suspeito 
de ter assassinado Marcone é um adolescente, 16 anos, que trajava 
blusa preta, bermuda tek tel azul e chinelos.

Após os disparos, o menor teria tomado rumo ignorado. Ele 
possui passagem pela polícia por envolvimento em  homicídio e, até 
o fechamento desta edição não havia sido encontrado. O caso foi 
repassado à Polícia Civil.

Maurício soares Araújo, 29, 
foi preso acusado de aplicar es-
telionato em Paracatu. Ele teria 
instalado dispositivos eletrôni-
cos - os conhecidos chupa-ca-
bras - em dois terminais de au-
to-atendimento de uma agência 
bancária, na Avenida Deputado 
Quintino Vargas. No terceiro 
terminal, Mauricio teria colo-
cado fita isolante no leitor de 
cartão, impossibilitando a  utili-
zação do aparelho - ocasionan-
do sempre uma mensagem de 
erro quando era inserido algum 
cartão -  obrigando os clientes 
a utilizarem os dois terminais 
que já estavam preparados para 
o golpe.  

Após diversos saques clandes-
tinos, a PM passou a  monitorar, 
em tempo real, as imagens captu-
radas pelas câmeras de seguran-
ça e observar o lado externo da 
agência, constatando que Mau-
rício, entrava na agência, obser-
vava e saia. Logo depois, ficava 
transitando pelas ruas próximas. 
Em determinado momento, o 

O jovem Felipe dos santos ce-
lestino, 18, foi encontrado morto 
no quintal de uma residência, no 
Bairro Amoreiras II. Felipe, o 
primo jeferson celestino e um 
amigo, identificado apenas como 
Negão, estavam conversando na 
porta da casa dele, no momento 
em que chegou um corsa ou Gol  
prata com três ocupantes e sem 
motivos aparentes, o passageiro 
do banco da frente efetuou três 
disparos de .38, na direção dos 
jovens . 

jeferson foi  atingido por dois 
disparos e, juntamente com o ou-
tro jovem, saiu correndo em sen-
tido oposto ao veículo. já Felipe 

correu no mesmo sentido que o carro trafegava. 
O passageiro efetuou mais três disparos. uma das vitimas foi 

socorrida e, a partir deste momento, Felipe não foi mais visto e só 
foi encontrado no dia seguinte (2/8) já sem vida no quintal da casa. 
uma bala atravessou suas costas. 

A PM chegou até os suspeitos Paulo Henrique Alves Almeida, 
20 - vulgo “Paulinho” e um adolescente, na delegacia. O menor 
seria o condutor do carro e Paulo Henrique o autor dos disparos. 
Os suspeitos negaram envolvimento no crime. 

A Polícia suspeita que o crime tenha ligação com outros dois. 
Tudo teria começado no dia 1º janeiro deste ano,  quando o ado-
lescente Alisson canedo dos reis foi morto a tiros, no Bairro Bela 
Vista. uma provável vingança deste crime teria resultado na morte 
da garota  joice, de 15 anos,  no dia 14 de janeiro, também assas-
sinada no Bela Vista. O suspeito de ser autor da morte da jovem 
provavelmente  era o alvo. Negão  estava com Felipe e jeferson, mas 
não foi atingido. O caso ainda está sendo apurado pela Pc. 

Tentativa - Por pouco mais uma pessoa seria assassinada. Vi-
centina, 20, saia De sua residência dela - à Rua José Dias, Alto Do 
Açude - quando o suspeito  Fernando Barbosa Donizete, 24, teria 
efetuado  três tiros  em sua direção. Vicentina se escondeu atrás 
de um uno, o autor disparou mais dois ou três tiros,  acertando o 
carro, mas Vicentina não foi atingida.  

Populares tentaram intervir, porém Fernando conseguiu fugir 
utilizando uma moto vermelha. segundo testemunhas, ele assediava 
a vítima há algum tempo. A irmã da vítima, contrariada com a situa-
ção, contou para a esposa de Fernando, que passou em frente à casa 
de Vicentina ofendendo-a e fazendo o sinal da cruz, insinuando que 
a mataria. Testemunhas informaram ainda, que a esposa do autor, 
por ciúmes, relatou a Fernando que Vicentina teria jogado pedra 
nela e a pedra teria acertado seu filho, sendo este o principal motivo 
de Fernando cometer o delito.

HOMICÍDIO II

Ex-marido mata 
mulher a facãozadas 
O corpo de rosivânia Aparecida da cunha, 34 - moradora do 

Bairro Paracatuzinho - foi encontrado em uma fazenda próximo ao 
Assentamento Herbert de souza, zona rural de Paracatu. O cadáver 
apresentava  perfurações na face; no braço,  antebraço e na mama 
esquerda; no pescoço; nas costas e estava com  o  polegar da mão 
direita decepado. 

O suspeito de ter assassinado rosivânia é o ex-amásio dela - Do-
mingos Fernandes de souza, 43. O crime aconteceu no dia 5 de 
agosto. O filho da vítima - um adolescente de 15 anos -  contou à 
PM  que no dia anterior sua mãe dele  foi ao parque de exposições 
com Domingos e, após o show, o homem a levou  à força para a 
citada  fazenda. Rosivânia teria feito contato com o filho, por te-
lefone - afirmando que Domingos a impedia  de deixar o local, 
ameaçando-a de morte. 

O adolescente  esperou o dia amanhecer quando sua mãe nova-
mente fez contato dizendo que queria vir embora, porém Domin-
gos não permitia. já na presença dos militares, o adolescente voltou 
a fazer contato com a vítima e ela reafirmou o que dissera antes. Os 
militares foram à Fazenda e depararam-se com a vítima caída, já sem 
sinais vitais. O autor fugiu tomando rumo ignorado, levando con-
sigo a arma utilizada no crime, provavelmente um facão. segundo 
informações de terceiros, Domingos estaria na companhia de um 
parente, o qual também não foi encontrado. O caso foi repassado à 
Policia civil para investigações. 

HOMICIDIO III

Adolescente é suspeito de 
matar jovem, no Chapadinha

Paulo Henrique Alves, 20 
-  vulgo “Paulinho - suspeito 
de  assassinar Felipe dos 
Santos Celestino

suspeito entrou na agência e, 
após certo tempo, retirou os dis-
positivos de um dos terminais e 
saiu, sendo acompanhado e abor-
dado pela equipe da seção de In-
teligência da PM. 

com ele foram encontrados 
os dois dispositivos retirados do 
terminal, sen-
do respecti-
vamente uma 
peça com 
sistema de fil-
magem, que 
foi colocada 
próximo ao 
teclado e ou-
tra que foi colocada acoplada ao 
terminal onde se insere o cartão 
magnético. Maurício relatou que 
agia sozinho e que seu chefe é um 
indivíduo conhecido por “Nari-
gudo”, residente em Brasília. 

Maurício estava hospedado 
em um hotel, no centro da cida-
de, no apto 307, onde foram en-
contrados r$ 236,50, aparelhos 
eletrônicos e ferramentas utiliza-
das na instalação dos equipamen-

Homens 
enganam 
aposentado 
Dois indivíduos chegaram na 

casa de um aposentado, 71 anos, 
dizendo que o cunhado da vítima 
pediu a eles para pegar r$ 350,00, 
em dinheiro ou em cheque, para 
comprar ração para animais. A 
vítima disse que iria até um co-
mércio para comprar a ração uti-
lizando um cartão. Os golpistas  
disseram que a loja não aceitava 
cartão e o homem preencheu o 
cheque. A vítima ligou para o 
cunhado e descobriu que se trata-
va de um golpe.

uma mulher foi vítima de ou-
tro golpe manjado. No dia 7 de 
agosto, a vítima fez um saque em 
agência bancária e seguia, pela 
Avenida Olegário Maciel,  em di-
reção à uma casa lotérica, quando 
foi abordada por uma mulher de 
cabelos loiros, estatura mediana e 
dentes amarelados, que lhe mos-
trou uma carteira de identidade, 
perguntando se era sua. 

Neste momento, apareceu 
outra mulher morena, cabelos 
com aplique com as pontas de 
cor rosa informando que a iden-
tidade era sua. Ela pediu para 
as mulheres irem à Rua Adjuto 
Botelho, nº 8234, onde seriam 
recompensadas. No referido en-
dereço, a mulher morena infor-
mou que poderia entrar uma por 
vez. A mulher de cabelos loiros 

Mulheres levam mais de R$2.800 na moleza

móvel de fiscalização do Mi-
nistério do Trabalho encontrou 
15 trabalhadores submetidos a 
condições degradantes e jornada 
exaustiva de trabalho. 

Nenhum deles tinha o regis-
tro de emprego assinalado nas 
carteiras de Trabalho e, além de 
trabalharem em feriados e em al-
guns domingos, não eram remu-
nerados pelos dias de descanso 
semanal. Tampouco recebiam o 
13º salário.

Os pagamentos não eram re-
alizados mensalmente e sofriam 
descontos indevidos: os “gatos” 
faziam compras – desde bebidas 
alcoólicas, remédios e cigarros 
até instrumentos de trabalho e 
equipamentos de proteção indi-
vidual - em nome dos trabalha-
dores numa mercearia próxima 
à fazenda e descontavam na de 

remuneração pelos trabalhos. 
O MPF relata que os des-

contos eram tão abusivos que 
um dos trabalhadores, que rece-
bia r$ 780,00, chegou a dever 
ao “gato”, no mês de agosto de 
2010, r$ 791,54. 

Galinheiro - Os alojamentos 
para os trabalhadores tinham ca-
racterísticas distintas. Os Aloja-
mentos I e IV não passavam de 
cabanas com paredes construídas 
com varas de eucalipto, sem por-
tas e sem instalações sanitárias. 
Segundo os auditores fiscais, eles 
eram bem semelhantes a um “ga-
linheiro situado próximo ao Alo-
jamento III” e contrastavam com 
a casa do gerente A.j.T.s.. 

Nos Alojamentos II e III, em-
bora fosse construído em alvena-
ria, rebocado e telha de amianto, 
também não havia instalações 

sanitárias, chuveiro, local para re-
feições, nem portas nos quartos. 

Segundo o relatório da fiscali-
zação, os trabalhadores tomavam 
banho com “um balde de 20 li-
tros”, que era levado “prá dentro 
de um cômodo e, com uma cuia, 
jogavam água no corpo”.

Durante a inspeção, foram la-
vradas 37 autuações. O total das 
verbas rescisórias ultrapassou os 
57 mil reais.

A pena para o crime de redu-
ção à condição análoga à de es-
cravo varia de dois a oito anos de 
prisão; a do crime de frustração 
dos direitos trabalhistas vai de 
um a dois anos, mais o pagamen-
to de multa em ambos os casos. 
O MPF pediu a punição dos acu-
sados por cada um dos 15 traba-
lhadores encontrados em situa-
ção irregular.

Maurício Soares Araújo, 29, foi preso acusado de aplicar estelionato 
em Paracatu. Ele teria instalado dispositivos eletrônicos – os 
conhecidos chupa-cabras – em dois terminais de auto-atendimento

Os R$30 mil roubados na distribuidora de bebidas foram 
encontrados por um senhor de idade, que não quis se identificar 

deixou sua bolsa com a vítima e 
entrou na casa, logo em seguida 
retornou com um relógio no pul-
so e a quantia de r$ 60,00, mos-
trando para a vítima. Em seguida 
a vítima, deixou sua bolsa com a 
citada mulher e entrou na casa 
e, ao retornar, não havia mais 
ninguém na rua. Na bolsa, havia 
aproximadamente r$ 2.800,00 e 
documentos pessoais. 

tos, além da blusa que Maurício 
utilizava, em data anterior, e um 
HD externo samsung contendo 
filmagens do dispositivo onde os 
clientes digitavam as senhas.

Maurício confirmou que foi 
ele mesmo quem esteve no ban-
co no dia 28 de julho e aplicou o 
mesmo golpe que tentara aplicar 
dias depois. 

Conforme ficha de controle 
do hotel, o golpista esteve hos-

pedado lá nos dias 6, 13 e 20 de 
julho e ainda no dia 3 para 4 de 
agosto. segundo ele, nas datas 
anteriores ao dia 27, estava co-
nhecendo a cidade para depois 
aplicar o golpe. 
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imprudência seria a principal causa das tragédias que vêm se repetindo nas estradas 

DROGASROUBOS E FURTOS

OFICIAIS 

PM continua 
perseguindo tráfico 

Ladrões roubam 
chácara na MG-188

Paracatu recebe 
novos sargentos

TRÂNSITO LOUCO

Dez pessoas morrem em dois meses
Dez paracatuenses ou pesso-

as que residem na cidade perde-
ram a vida nas estradas do País, 
em um período de pouco mais 
de dois meses. E o pior é que a 
estatística ruim vem aumentando 
a cada dia. só início do corren-
te mês de agosto, duas pessoas 
morreram. 

uma delas foi a jovem para-
catuense, estudante de Medicina, 
Ana Luiza Andrade souza, 18. 
Ela seguia com família de Para-
catu para o rio de janeiro e teve 
a viagem interrompida, na altura 
do km 603 da Br-040, em con-
gonhas, região central de Minas 
Gerais. A batida envolveu três 
carros e mobilizou equipes do 
corpo de Bombeiros e da Polícia 
rodoviária Federal (PrF). 

De acordo com a polícia, um 
Palio bateu de frente contra um 
saveiro, que foi atingido em se-
quência por um uno. No Palio, 
estavam os paracatuenses - o 
casal Leocádio de souza Gon-
çalves, 41, e Maria Andrade de 
souza de, 34 - que foi socorrido 
junto com as duas filhas Ana Lui-
za Andrade souza, 18, e Flávia 
Andrade de souza de, 15. Porém, 
Ana morreu ao dar entrada no 
Hospital de congonhas.

No saveiro, outros dois ocu-
pantes também sofreram feri-
mentos, um deles, Marcos Lúcio, 
41, foi transferido de helicóptero 
para o Hospital joão XXIII, de 
Belo Horizonte, em estado gra-
ve. Os ocupantes do uno saíram 
ilesos da batida, mas a rodovia 
ficou interditada para retirada 
das vítimas presas às ferragens e 
remoção dos veículos.

O acidente aconteceu no dia 3 
de agosto e Ana foi sepultada no 
dia seguinte, em Paracatu. 

Maria Hortência - Maria 
Hortência Peirão Pinton, 89, foi 
a segunda vítima do mês. Ela 
era uma  dos três  ocupantes de 
uma caminhonete Hilux, placa de 
Paracatu,  que capotou na LMG 
782, na altura do km 8, próximo 
a Iraí de Minas, Triângulo Minei-
ro. Os bombeiros isolaram o lo-
cal e usaram o desencarcerador 
para retirar as vítimas das ferra-
gens. Maria Hortência morreu na 
hora, já o condutor josé roberto 
Pinton, 23; e o passageiro, Nésio 
Pinton, 89 foram socorridos e 
encaminhados para atendimento 
médico-hospitalar. O acidente 
acontece no dia 6 de agosto e as 
três vítimas residiam em Paracatu.

Família Barbosa - No mês 
de julho, foram quatro vítimas 
fatais. Márcio Matheus Barbosa 
júnior, 29; a esposa juliana Lobo 
Barbosa, 32; e a filha do casal de 
apenas nove meses, faleceram 
após se envolverem em um aci-
dente na Br-040, km 10,9, próxi-
mo ao Posto Tampinha,  em La-
goa Grande, Noroeste de Minas. 

A família ocupava um corolla 

rONDA POLIcIALe seguia para  Paracatu quando 
invadiu a contramão e colidiu 
frontalmente sua lateral direi-
ta contra a frente do caminhão 
placa de  Goiânia, que vinha em 
sentido contrário. 

um  corsa placa de Belo Ho-
rizonte que seguia na mesma di-
reção do caminhão colidiu na sua 
traseira. O condutor do corola 
Márcio teve morte instantânea; 
juliana faleceu após alguns ins-
tantes e a criança  foi retirada do 
veículo com vida e  encaminhada 
ao Hospital Municipal de Paraca-
tu e faleceu horas depois. 

O acidente aconteceu no dia 
29 de julho. O passageiros do 
caminhão, um jovem 19 anos e 
o motorista, 51, sofreram lesões 
leves e foram socorridos no Hos-
pital Municipal de joão Pinhei-
ro/MG. 

Maria e Elder - Maria Bene-
dita Gomes Moreira, 54; e  Elder 
Mendes dos santos faleceram,  
após se acidentarem no km 14, 
da LMG 690 - estrada que dá 
acesso ao projeto Entre - ribei-
ros, em Paracatu. Eles e mais três 
pessoas ocupavam um  Pólo que 
tentou ultrapassar uma caminho-
nete  e bateu de frente contra um 
caminhão que seguia em sentido 
contrário.  

Maria Benedita morreu na 
hora. As outras quatro pessoas 
ficaram gravemente feridas. Ana 
Beatriz Moreira, 3 anos, teve o 
braço amputado e foi encami-
nhada a Brasília; Tácio Mendes 
dos santos, 46, foi direto para 
o Bloco cirúrgico do Hospital 
Municipal de Paracatu; Fernando 
Gonçalves santos, 24, teve fra-
turas no ombro  e Elder teve le-
sões na cabeça. Fernando e Elder 
também foram encaminhados a 

Escritório - Dois indivíduos, armados, renderam os funcioná-
rios de uma empresa à Rua Salgado Filho, Bela Vista.  Os malandros 
chegaram  na hora da direção iniciar o pagamento de alguns funcio-
nários, mas a polícia chegou antes.  Os autores fugiram, mas os mi-
litares abordaram dois suspeitos de dar suporte ao assalto -  Wander 
cornélio silva, 31 e; salviano Oliveira silva júnior, 26, que estavam 
em  atitude suspeita em frente à empresa

Bar I - O condutor de uma mota preta parou próximo a um bar, 
na rua roberto Wachsmuth, centro. O garupa entrou no estabele-
cimento e, de posse de um revólver, rendeu os clientes e levou  um 
óculos, uma bolsa, cartões de crédito e r$ 260,00. Ele atirou duas 
vezes contra a porta do bar e fugiu pela Br 040.

Bar II - um senhor de 65 anos estava arrumando as garrafas em 
seu bar - à Rua  Pedro da Silva Neiva, Paracatuzinho - quando um 
individuo e aplicou-lhe uma “gravata”e pegou aproximadamente r$ 
1.000,00 no bolso da calça. Outro indivíduo, que estava do lado de 
fora, apontou uma arma  para a vítima e ordenou que ela não reagis-
se. A vítima observou que os autores eram magros, pardos, estavam 
com blusa de frio de capuz cobrindo o rosto. 

Eles fugiram em duas bicicletas por rotas diferentes.  
Celular - A vítima andava pela rua seis, Bairro Bela Vista II, 

quando dois indivíduos - um adolescente, 17anos e roberto da sil-
va, 18, conhecido por “Taigo” - o abordou-a e roubaram o seu ce-
lular. roberto segurou e o adolescente desferiu facadas no braço 
esquerdo e no o rosto da vítima. roberto foi preso. 

Mercearia - Dois homens armados invadiram uma mercearia, 
à Rua Wolney Meireles, Bairro JK e levaram das três vítimas que 
estavam no local - r$ 300,00 e celulares. segundo informações de 
vizinhos, após o assalto os autores foram vistos na companhia de 
Valdinei Barbosa De Brito, 25, vulgo “Bodão”, que foi localizado 
em um posto de combustíveis. com ele, a PM encontrou uma pedra 
de  crack. Os outros autores não foram encontrados. 

Bicicleta - Na rua Eduardo Pimentel, santana, um adolescente 
de 15 anos estava conversando com amigos, nas escadas de uma 
igreja, quando um indivíduo de estatura mediana, 20 anos aparentes, 
pediu para dar uma olhada bicicleta do adolescente - 18 marchas, 
preta - dizendo que ela parecia com uma que fora furtada de sua 
propriedade. Em seguida, subiu na bicicleta e disse: “Fica quieto 
senão eu te dou um tiro” e fugiu.

 Blusa e celular - uma adolescente de 14 anos voltava do Par-
que de Exposições, quando percebeu que estava sendo seguida por 
dois indivíduos. No momento em que foi atravessar um trilho na 
marginal da Br 040, para sair na rua Lindolfo Garcia, no Alto do 
córrego, os dois anunciaram o assalto. um dos indivíduos ameaçou 
a vítima de morte. Os autores subtraíram a blusa e o celular da víti-
ma e ainda a agrediram com socos e pontapés. 

Supermercado - O proprietário de um supermercado na rua 
catarina Bastos Damasceno, Bairro Paracatuzinho, fazia o fecha-
mento do caixa do estabelecimento quando chegaram dois indivídu-
os, ambos armados com revólveres e levaram r$ 800,00. 

Verona - O Verona azul, placa GrF 4453, foi encontrado aban-
donado no Povoado do são sebastião. O veículo foi furtado  na por-
ta da residência do proprietário, à  Rua Olhos D’Água, Amoreiras. 

Gol - O proprietário do  Gol vermelho, placa Guc - 8858, dei-
xou o carro na entrada do  Parque de Exposições e foi curtir a Expô 
Paracatu. Quando retornou da festa não encontrou o veículo.  

Placa alterada - Policiais Militares encontraram uma moto  es-
condida na rua Olendina Loureiro, Bairro Nossa senhora de Fáti-
ma, atrás de uma caçamba de lixo. Os caracteres da placa estavam 
alterados, a placa correta seria HBV-3433 e na placa foi feita uma 
alteração grosseira para HBV-8483. A motocicleta foi apreendida.

Yamaha I - A moto Yamaha vermelha, placa HDc-5736, foi 
localizada no meio do mato, na rua Manoel Venâncio Fernandes, 
cidade Nova. 

Yamaha II - Ainda na rua Manoel Venâncio Fernandes, Bairro 
cidade Nova, o  funcionário da copasa estacionou a moto Yamaha 
branca, placa HAL-7964, da empresa e foi realizar seus trabalhos 
nas residências daquela rua e, ao retornar, percebeu que o veículo  
havia sido furtado. A moto foi encontrada na rua  Tiradentes, fal-
tando o motor, painel, farol e rodas. 

Yamaha III - um jovem de 19 anos, estacionou sua moto Ya-
maha 125  vermelha, na porta da casa de sua namorada - rua urâ-
nio, Bairro Esplanada, onde a moto foi furtada. O veiculo foi recu-
perado e dois adolescentes, de 17 anos, apreendidos. 

Honda I - Autores não identificados arrobaram uma residência à 
rua Luiz roquete Franco, Paracatuzinho e levaram um botijão de gás; 
dois  capacetes, r$ 200,00 e uma motocicleta Honda cG 125 azul. 

Honda II - Na rua Gastão Pereira Gonçalves, Bairro santa Lú-
cia, onde a vítima 50 anos, deixou sua moto Honda 125 verde, es-
tacionada em um terreno, próximo do local onde trabalha e deixou 
também o capacete e a chave dentro de um cômodo existente neste 
terreno. No fim do dia, percebeu que a porta do barraco fora arrom-
bada e a moto furtada. O veículo foi encontrado no dia seguinte na 
rua severiano silva Neiva, Alto do Açude. 

Worley - Durante patrulhamento pela rua severiano silva Neiva, 
Bairro Alto do Açude, militares depararam-se  com Worley Fernan-
des Viana, em atitude suspeita, constatando que havia um mandado 
de prisão contra ele. Worley foi preso. 

Walter - Walter Francisco Pereira, 45, também possuía mandado 
de prisão em aberto. Ele foi preso após ser encontrado pela PM  
andando pela  rua Guimarães rosa, Bairro são joão Evangelista. 

Adolescente - Ainda na rua Guimarães rosa, Bairro são joão 
Evangelista, a PM apreendeu um adolescente que, além de ter man-
dado de prisão em aberto, possuía uma pedra de crack.  

Nota falsa I - Durante a Expô Paracatu, quatro  adolescentes 
compraram três ingressos no Parque de  Diversões  efetuando o pa-
gamento com uma nota falsa de  r$ 100,00. com um dos menores 
a PM encontrou r$ 64,34 e quatro ingressos dos brinquedos. Os 
quatro foram  apreendidos.  

Nota falsa II - O condutor do crysler, placa AAO 1316 – DF, 
abasteceu R$ 20,00 em um posto de combustíveis à  Rua José Ra-
belo de souza,  Alto do córrego,  e pagou com uma nota falsa de 
r$100,00.  Depois que recebeu o troco de r$80,00, o espertinho 
saiu em direção ao Parque de Exposições e não foi localizado.

 Revólver - A Polícia Militar de Meio Ambiente  aprendeu,  com 
um adolescente de 17 anos, morador do Bairro santa Lúcia - um  
revólver 22 e seis munições intactas. Os militares chegaram  até ele, 
quando apurava denúncia de maus tratos de animais no Bairro Para-
catuzinho, na rua Nova.

O 45º. Batalhão de Polícia Militar, com sede em Paracatu, conta ago-
ra com novos sargentos. Mailton, Neusélio, Monteiro, Aderaldo, Natal, 
santos, Wanderli e Vieira, concluíram o curso em unaí, cumprindo car-
ga horária de seis meses integrais. 

Eles terão função diferenciada na Polícia Militar que é a missão de 
comandar grupamentos, operações, exercer o papel de chefia e lideran-
ça, tomar decisões no âmbito operacional e administrativo.

Alto do Açude I - Após de-
núncias de tráfico de drogas, na 
Travessa joão Mendes, Alto do 
Açude, militares passaram a mo-
nitorar o local e abordaram  je-
ferson Artur silva siqueira, 25, 
no momento em que ele  iria 
passar algo para um usuário de 
drogas. Dentro da casa de jefer-
son, a PM encontrou  r$ 57,00 
, uma porção e três cigarros de 
maconha. jeferson foi preso. 

Alto do Açude II - Ainda no 
Bairro Alto do Açude, desta vez, 
na rua Vicente Lopes costa, a 
PM encontrou Leandro santos 
Francisco, 22, sentado na porta 
da casa dele aparentemente co-
mercializando drogas. Ao perce-
ber a presença das viaturas, Le-
andro saiu correndo para dentro 
da casa e, ao tentar alcançá-lo, a 
guarnição foi barrada por uma 
adolescente de 16 anos, amásia 
de Leandro, que dizia que nin-
guém havia entrado em sua casa, 
pois morava sozinha 
e ninguém tinha pas-
sado por ela. 

A menor estava 
bastante exaltada e 
dizia que não aceita-
ria polícia entrar em 
sua casa. Porém, en-
quanto os militares 
conversavam com a 
menor, ouviram  ba-
rulho de descargas no 
banheiro. Questio-
nada, ela autorizou a 
entrada dos militares, 
que localizaram Le-
andro escondido no 
banheiro e, no piso, 
resquícios de ma-
conha, que ele teria dispensado 
dando descargas no vaso sanitá-
rio; uma bolsa com r$ 64,75 e 
um estilete. Leandro assumiu ter 
dispensado a maconha pelo vaso 
sanitário e acabou sendo preso. 

Paracatuzinho I - Maicon 
Douglas Barros Alves, 20; e Mar-
cone de sousa Tinoco, 23, foram 
presos suspeitos de estarem tra-
ficando  drogas, na Rua Ricardo 

Três homens, encapuzados e 
armados, invadiram uma chácara, 
na marginal da MG 188, Km 163, 
próximo ao Bairro chapadinha, 
renderam o proprietário, amarra-
ram ele e mais duas pessoas que 
estava na casa, e reviraram a casa 
em busca de dinheiro. Dois dos 
ladrões arrombaram também a 
janela de outra residência, ao 
lado da chácara, e roubaram vá-
rios objetos. 

Na sequência, eles pegaram 
um carrinho de mão para trans-
portar os objetos  e fugiram pela 
mata que dá acesso à ponte da 
MG 188, próximo às casas em 
construção do chapadinha, en-
quanto o outro ficou na cháca-
ra vigiando as vítimas, durante 
aproximadamente uma  hora. 

A PM seguiu o trilho do carri-
nho de mão  encontrou o cofre, 

Brasília. uma semana depois do 
acidente, que aconteceu em 22 de 
julho, Elder faleceu. Os outros 
continuam hospitalizados.  

Osvaldo - O mecânico para-
catuense Osvaldo Francisco Tei-
xeira, 51, teve a vida ceifada, em 
21 de junho,  após envolver-se 
em acidente na rodovia  MG-188. 
Ele conduzia uma caminhonete 
F1000  de unaí para Paracatu 
e, no km 141, próximo a Ponte 
do rio são Pedro (há 25 quilô-
metros do centro de Paracatu) 
ultrapassou uma carreta que es-
tava parada na pista com proble-
mas mecânicos e bateu de frente 
contra um caminhão caçamba 
carregado de areia, que seguia em 
sentido contrário.  

A F1000 ficou destruída e o 
corpo de Osvaldo ficou preso 
às ferragens, sendo retirado com 
ajuda do corpo de Bombeiros de 
unaí. 

Tamires - A jovem  Tamires 
Ferreira de souza, 25, era um dos 
três ocupantes do Fiat uno,  que 
bateu de frente com um ônibus, 
no   km 196, da MG-188,   próxi-
mo a Ponte do rio Escuro - a 33 
quilômetros do centro de Paraca-
tu. Tamires estava no banco tra-
seiro, foi arremessada para fora 
do veículo e morreu na hora, no 
dia 9 de junho.  

Dário - O empresário Dário 
josé de Paula, 51,  (Dário da Grá-
fica Luana), bateu  sua Strada na  
traseira de um rolo compressor,  
no dia 31 de maio, quando se-
guia para casa, próximo a Ponte 
do rio santa Isabel, mas quan-
do chegou na descida da serra 
da contagem, Km 171, furou o 
sinal do bandeirinha que contro-
lava o trânsito na pista e bateu na 
máquina. Dário morreu na hora.

A universitária Ana Luiza 
Andrade Souza, 18, morreu no 
Município de Congonhas, região 
central de Minas

Adjuto, Paracatuzinho. com eles, 
a PM encontrou uma balança de 
precisão; dois embrulhos com 30 
gramas de cocaína; uma pedra de 
crack;  um  tablete de maconha, 
pesando 60 gramas; uma faca para 
a partilha da droga e r$ 169,10.

Paracatuzinho II - Militares 
surpreenderam um grupo de in-
divíduos usando drogas, na rua 
Antonina rosa de jesus. No lo-
cal, a PM encontrou um revólver 
38, que havia sido dispensada por 
Douglas joaquim Boitrago, 29. 
Ele contou que andava armado 
por estar sendo ameaçado de 
morte. Os demais autores junior 
césar Ferreira Braga, 31; júnior 
Lazaro Ferreira da silva, 36; e 
Leoni Mendes caldas, 45, foram 
presos por uso e consumo de dro-
ga ilícita. Também foram recolhi-
dos dois  cachimbos utilizados 
para uso de crack; um “narguilé” 
para fumar crack; um papelote de 
cocaína e dois isqueiros.  

Amoreiras II – A 
PM prendeu Frederi-
co Fideles sousa Mo-
reira, 26 (ao lado); e 
Arnon silva soares, 23 
(abaixo). Eles estavam 
em atitudes suspeitas 
dentro de um Gol, 
estacionado na  rua 
cristal, próximo ao 
colégio coraci Meire-
les, Amoreiras II. No 
porta-objetos da porta 
do lado do motorista, 
os militares encontra-
ram uma meia infantil 
com cinco papelo-
tes de cocaína e r$ 
105,00.  com Arnon 

foi encontrado  r$ 15,00.  
Cristiano Costa - Na cristia-

no costa Bezerra, a PM encon-
trou com o proprietário carlos 
salvador do rosário Fernandes, 
30; Ailton Barbosa Nascimento, 
19;  e Vagner soares cruzeiro, 19; 
r$ 54,00 e uma sacolinha plásti-
ca contendo quatro pedras de a 
crack. Os autores relataram não 
saber a origem da substância.

em uma grota, além de uma toca 
“ninja” e uma réplica de pistola. 
No momento que as guarnições 
vasculhavam algumas residências, 
do chapadinha, depararam-se 
com o dois adolescentes - conhe-
cidos no meio policial - que fu-
giram pulando muros das casas. 

Espera-tapa - Na região ru-
ral do Espera Tapa, uma chácara 
também foi alvo dos bandidos. 
segundo o proprietário, três indi-
víduos arrombaram a porta dos 
fundos da casa e carregavam ob-
jetos para o mato. Quando a po-
lícia chegou, eles fugiram, aban-
donando duas motos cG 125; 
duas espingardas; uma mochila 
com apetrechos para recarga de 
cartuchos e munições, que foram 
apreendidas. As motos eram rou-
badas. As buscas continuam para 
prender os envolvidos.



 

 

CAMPEONATO MUNICIPAL

RECONHECIMENTO

JEMGs

Amabap, Real e JK estréiam com vitória 

Bajoso é 
homenageado 
em Goiânia 

Atletas da Apae Paracatu são bicampeões

Campeonato conta com nove equipes, divididas em duas chaves, que jogam entre si, na fase classificatória

Os atletas da Apae de Paracatu  comemoram a excelente performance em Patos de Minas
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O campeonato Municipal de 
Futebol Amador - maior compe-
tição esportiva da cidade - teve 
inicio no dia em 12 de agosto 
com partidas acirradas. Apenas 
três equipes venceram na estréia. 
Na primeira rodada, o jK derro-
tou o união por 2 a 1, no Estádio 
Frei Norberto, com gols de Tião 
e Kanu. Tulula descontou para o 
Tricolor da colina. 

No Paulo Brochado, santana 
e Paracatu fizeram um jogo equi-
librado, que terminou no empate 
de 1 a 1, com gols de Daniel para 
o santana e Artur para o Paracatu. 

Os quatro times fazem parte 
da chave “B”, que tem o jK como 
líder com três pontos ganhos, se-
guido do santana e Paracatu, que 
dividem a segunda colocação com 
um ponto cada. Em quarto lugar, 
está o união, com 0 ponto e em 
quinto o Amoreira, que ainda não 
estreou no certame. 

2ª rodada - A segunda roda-
da se  deu no último domingo 
(19/8), com dois jogos, válidos 
pela chave “A”, no Estádio Beira 
rio. De manhã, o Amabap ven-
ceu o Vila Mariana por 1 a 0. O 
único gol do jogo foi marcado 
pelo atacante Diego. 

À tarde, o real sociedade der-
rotou o chapadinha por 2 a 1. 
Os gols do Verdão da serra fo-
ram assinalados por Tiguinho e 
reinado. André marcou o gol do 
chapadinha. 

com estes resultados, real 
e Amabap lideram a chave “A”, 
com três pontos cada clube. cha-
padinha e Vila Mariana, dividem a 
terceira colocação, com 0 ponto. 

Forma de disputa - Organi-
zado pela Liga Paracatuense de 
Esportes - LPE, o  campeonato 
Municipal conta com a partici-
pação de nove equipes, divididas 
em duas chaves, que jogam entre 
si, na fase classificatória.  Os dois 
melhores colocados, de cada cha-

O paracatuense Orlando Ál-
vares da silva campos - o Bajoso 
- foi homenageado pela câmara 
Municipal de Goiânia, com “Mo-
ção de Honra ao Mérito”. A ini-
ciativa foi do vereador Luiz Te-
ófilo, que homenageou também 
o Vila Nova Futebol clube, time 
que disputa a Primeira Divisão 
do Goiano. 

“O goleiro Bajoso foi um dos 
atletas que fez história no profis-
sional do Vila Nova e merece o 
reconhecimento do povo goia-
no”, explica o vereador. 

Este ano, como em 2011, a  Apae de Paracatu vol-
tou a brilhar e sagrou-se bicampeã da fase estadual 
dos jogos Escolares de Minas Gerais - os jEMGs, 
realizada de 1º a 4 de agosto, em Patos de Minas. 

A delegação paracatuense foi representada por 
13 atletas, que competiram nas modalidades  de 
Atletismo e Natação PCD (Pessoa com Deficiência 
Intelectual, Física, Visual e Auditiva), contra 27 mu-
nicípios.

Além do troféu de campeão geral, Paracatu con-
quistou 16 medalhas de primeiro lugar; sete de se-
gundo  e uma de terceiro lugar. 

O Programa Minas Olímpica/JEMGs tem a fi-
nalidade de aumentar a participação da juventude 

PrÓXIMOs jOGOs: 
3ª. RODADA 
Dia 26/8 (Domingo)
Estádio Frei Norberto 
9h30 - união  X  Amoreira  
Estádio Paulo Brochado 
15h30 - santana  X  jK
4ª. RODADA  
Dia 2/9 (Domingo)
Estádio Paulo Brochado  
9h30 - Amabap  X  chapadinha  
Estádio Paulo Brochado  
15h30 - Vila Mariana  X  real 
5ª. RODADA  
Dia 9/9 (Domingo)
Estádio Beira rio   
9h30 - Paracatu  X  Amoreira   
Estádio Frei Norberto   
15h30 - união X  santana  
6ª. RODADA  
Dia 16/9 (Domingo)
Estádio Paulo Brochado    
9h30 - jK X  Amoreira   
Estádio Beira rio    
15h30 - união X  Paracatu  
7ª. RODADA  
Dia 23/9 (Domingo)
Estádio Paulo Brochado    
9h30 - chapadinha  X  V. Mariana   
Estádio Paulo Brochado    
15h30 - Amabap X  real   
8ª. RODADA  
Dia 30/9 (Domingo)
Estádio Beira rio     
9h30 - Paracatu  X  jK    
Estádio Paulo Brochado     
15h30 - santana  X  Amoreira 

OBS: a semifinal acontece 
no dia 14 de outubro.   

estudantil mineira em atividades desportivas e para-
desportivas, promovendo a integração social, o exer-
cício da cidadania e a descoberta de novos talentos.

Os  jEMGs Paraolímpico serviram  também 
como seletiva para formar a delegação mineira pa-
raolímpica para representar Minas Gerais nas Para-
olimpíadas Escolares que serão realizadas de 15 a 20 
de outubro, em são Paulo - sP. 

“Aguardamos a convocação de alguns dos nos-
sos alunos/atletas, e os que conseguirem de 1º a 3º 
lugares, poderão pleitear o Bolsa Atleta Estudantil e 
Estadual. Parabéns aos nossos atletas pelas conquis-
tas!”, disse Isio Andrade souto, professor de Educa-
ção Física da Apae de Paracatu. 

ve, garantem vagas na semifinal, 
que contará com jogos eliminató-
rios para definir os finalistas. 

Na próxima  fase, o primeiro 
colocado da chave A enfrenta o 
segundo da B. já e primeiro da 
chave B jogará com o segundo 
da A. A final está prevista para 20 
de outubro. O evento será uma 
das atrações do 214º. Aniversário 
de Paracatu. 


