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anosO Mo
carta do editor

Senadores discutem, no plenário do Senado, durante a votação 
do projeto de lei de conversão da MP do novo Código Florestal

VOTE NO MELHOR PLANO E COBRE DEPOIS

 

Festival 
de Inverno 
na primavera
A sétima edição do Festival 

de Inverno da Música Brasilei-
ra em Paracatu, que distribuirá 
r$ 13.500, 00 em prêmios, será 
realizada nos, dias 26 e 27 de 
outubro, no Largo da jaqueira - 
núcleo histórico da cidade, sob 
a coordenação do sesc-Laces e 
da Adesp - Agência de Desen-
volvimento sustentável. O Fes-
tival, que faz parte do calendá-
rio cultural de Paracatu, sempre 
se realiza nos meses de julho e 
agosto. Este ano, porém, a falta 
de verbas e as eleições adiaram o 
evento. Página 4 

Código Florestal 
preserva veredas

A Drogaria Americana fica na Avenida Deputado Quintino Vargas - Centro - Paracatu - Fone: (38) 3671-5555

Paracatu 
e o futuro
Nesta edição de O Movimen-

to, os candidatos a prefeito de Pa-
racatu apresentam seus programas 
de governo - o documento mais im-
portante da campanha. Sugiro ao 
leitor/eleitor que guarde estas pági-
nas até o resultado das eleições e, 
depois, afixe o programa do eleito 
no seu local de estudo, para não 
nos esquecermos de cobrar o que 
foi prometido.

No Brasil do passado, criamos o 
mau hábito de votar em salvadores 
da Pátria e ainda achávamos que 
teríamos que ajoelhar aos pés do 
prefeito ou do vereador para con-
seguirmos uma consulta médica, o 
recolhimento do lixo ou a rede de 
esgoto necessária à urbanização do 
bairro.

Ninguém precisa disso. Quando 
votamos em um candidato a prefei-
to ou a vereador, estamos contra-
tando um gestor que julgamos com-
petente o bastante para resolver 
os problemas do Município, com o 
dinheiro dos nossos impostos e das 
nossas riquezas. 

O contrato que o candidato nos 
entrega assinado é o programa, que 
tem de ser cumprido, sob pena de o 

eleito não honrar o contrato, perder 
a confiança do eleitor e mergulhar o 
Município no atraso.

 Na relação eleitor/candidato, o 
primeiro faz sua parte: paga impos-
tos e vota (ou deveria votar) no me-
lhor programa. Cabe, portanto, ao 
eleito fazer a sua: cumprir o progra-
ma apresentado na campanha.

Em Paracatu, falamos muito em 
futuro, mas não nos damos conta 
de que o futuro já chegou e a Ci-
dade precisa de inteligência, obje-
tividade e discernimento para apro-
veitar a excelente receita que entra 
em seus cofres, a inteligência de 
seus filhos e filhas e dos demais 
que a amam com tal, as oportu-
nidades que a natureza nos pro-
porciona, além do reflexo do rico 
passado que está sempre a nos 
espreitar.

Nesta Paracatu do futuro, neces-
sariamente temos que votar em 
projetos e em quem é capaz de 
executá-los. Não em projetos “man-
draques”, que abordam tudo que se 
pode apor no papel, mas sem parâ-
metros legais, adequação técnica e 
compromisso com a realidade. 

O eleitor comprometido com o 
Município e até com a sua rua, cer-
tamente votará, no projeto mais 
factível, simples e objetivo. Aquele 
que vai interferir nas questões que 
impactam o seu dia-a-dia.

Desta forma, quando o candidato 

promete coleta seletiva de lixo, ele 
tem que praticá-la. Afinal, dar desti-
no adequado ao lixo é viver no futu-
ro e ainda ganhar dinheiro com os 
resíduos – o que é inteligente.

Outro exemplo. É óbvio que o 
Núcleo Histórico de Paracatu não 
subsistirá ao tráfego intenso de ve-
ículos de todas as tonelagens, que 
prejudica inclusive o ir e vir das pes-
soas. Claro está que, se quisermos 
preservar o patrimônio arquitetô-
nico e o direito das pessoas con-
templarem a riqueza histórica do 
Município, teremos que repensar 
ou até proibir o tráfego de veículos 
naquele sítio.

Qual o programa que contempla 
satisfatoriamente esta questão ou, 
pelo menos, admite esta realidade 
inexorável, que é passado, presente 
e futuro?

É preciso buscar a honestidade 
de propósitos no que está escrito 
nos programas e não, apenas, en-
trar no oba-oba do palavrório dos 
comícios, que é esquecido no dia 
seguinte. 

Paracatu já teve políticos que 
previram que o futuro era ontem, 
agora ou amanhã. Mas isso ficou no 
passado. O futuro é que impacta o 
nosso dia a dia.

Votemos com consciência. Muita 
Paz.

José Edmar Gomes

O senado aprovou, no úl-
timo dia 25, sem alterações, o 
projeto de lei de conversão re-
ferente à Medida Provisória do 
novo código Florestal. O texto 
enviado pelo Executivo rece-
beu quase 700 emendas, mas 
um acordo entre congressistas 
ruralistas e ambientalistas re-
sultou no texto aprovado pela 
câmara e, agora, pelo senado. 
Os ruralistas estabeleceram que 
propriedades de 4 a 10 módu-

União busca primeira vitória
O união Esporte clube, que ainda não venceu no Minei-

ro de juniores, terá mais uma chance, neste sábado (29), às 
15h, no Estádio Frei Norberto, contra o Betim, na 4ª rodada 
do campeonato. A torcida espera que a garotada do união 
acerte o pé e despache a adversário com uma bela vitória 
em casa, pois apoio é que não vai faltar. “Vai ser igual ao 
Flamengo contra o Atlético no Engenhão”, dizem. A fase 
classificatória termina no dia 20 de outubro. Até lá, o União 
fará dez jogos - cinco fora e cinco em casa. Dá para tirar o 
atraso, não é?. Página 16 

Páginas 10 e 11

los fiscais deverão recompor 
15 metros de mata nas margens 
dos rios com até 10 metros de 
largura; nas maiores que isso, 20 
a 100 metros, a ser definidos pe-
los Estados. Os ambientalistas 
firmaram que nascentes e olhos 
d’água deverão ter APPs ao seu 
redor de, no mínimo, 15 metros, 
a serem recompostos em caso 
de desmatamento; e 50 metros 
no entorno das veredas e áreas 
encharcadas. Página 8 
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Capítulo II

Márcio José dos Santos 

Quando a rio Tinto zinc do Brasil, 
uma transnacional inglesa, bloqueou a 
jazida de ouro no Morro do Ouro e ini-
ciou o desenvolvimento e lavra do depó-
sito, houve uma verdadeira “corrida do 
ouro” para os cascalhos auríferos de Pa-
racatu. Falava-se que em Paracatu havia 
90 toneladas de ouro e que ele brotava 
nas ruas. Não se pode precisar o número 
de pessoas atraídas ao garimpo, é estima-
tiva que varia a gosto de cada um, sem-
pre tendendo ao exagero, indo de dois 
mil a cinco mil. 

Esse novo surto garimpeiro viria 
utilizar novidades tecnológicas de extra-
ção, como escavadeiras, tratores, dragas, 
bombas de sucção e de desmonte hi-
dráulico; para a apuração final do ouro 
foi introduzida a amalgamação com 
mercúrio. Esse garimpo mecânico mo-
derno exige capital e, sendo assim, o tra-
balho livre deu lugar às relações típicas 
do capitalismo entre patrão (dono do ga-
rimpo) e empregado (trabalhadores com 
vínculo empregatício informal). 

Os garimpos mecanizados em Pa-
racatu funcionavam através de acordo 
entre o dono do garimpo e o dono do 
barranco, que era o proprietário do lote 
ou gleba onde iria ocorrer a extração. 
Pagava-se ao dono do barranco um va-
lor fixo ou uma taxa sobre a produção ou 
ainda, como era mais comum, um valor 

fixo mais uma taxa sobre a produção. 
Nesse sistema, o garimpeiro, que antes 
exercia uma atividade livre, foi incorpo-
rado como empregado informal, isto é, 
sem registro em carteira. 

No começo, existia muita mão de 
obra e pouca qualificação. Ninguém sa-
bia trabalhar com as máquinas. Em mé-
dia, pagava-se um salário mínimo e meio 
por mês, com prêmios sobre a produção 
que podiam chegar a 10%, distribuído 
para o grupo. 

uma pesquisa antropológica re-
alizada pela universidade Federal de 
Pernambuco (uFPE) por Parry scott 
e outros mostrou que o assalariamento 
no garimpo mecanizado de Paracatu se 
distinguia dos outros serviços, aos olhos 
do garimpeiro ali empregado, por três 
aspectos: a figura do patrão-amigo, mar-
cado pela proximidade e um certo com-
panheirismo entre patrão e empregado; 
o crédito indireto, que se referencia ao 
fato de os garimpeiros poderem efetu-
ar compra semanal no comércio local, 
contando com o crédito do dono do 
garimpo, e o regime de meia, que era a 
cessão das máquinas pelo proprietário a 
seus empregados, para que os mesmos 
pudessem trabalhar em horários alterna-
tivos (à noite ou final de semana), divi-
dindo pela metade o resultado entre o 
empregador e o empregado.

Vários problemas sociais e ambien-
tais ocorreram em Paracatu por conta 
do garimpo mecanizado, cujas consequ-
ências ainda se fazem sentir. Houve atra-

É hora de votar. 
Vote bem
• Dom Leonardo 
de Miranda Pereira 

Os programas radiofônicos 
e televisivos deram início à fase 
decisiva da campanha eleitoral. é 
momento oportuno para conhe-
cer melhor os candidatos e suas 
propostas de governo, visando ao 
discernimento na escolha de can-
didato. Eleições municipais têm 
sua importância: nos municípios 
está a base da vida política nacio-
nal. Aí está o povo. Aí se elegem 
prefeitos e vereadores que, de-
pois, terão influência decisiva na 
eleição de deputados, governado-
res, senadores e o presidente. 

sua importância maior, porém, 
está na gestão do poder local. No 
rádio, na TV e nos palanques 
os candidatos fazem o máximo 
para merecerem a confiança dos 
eleitores. Estes também deve-
rão fazer sua parte, consciente e 
responsavelmente. Omitir-se ou 
votar em branco não é atitude de 
cidadania. Por isso, é fundamental 
o conhecimento dos candidatos: 
sua história pessoal, seu prepa-
ro para assumir o cargo público, 
seu compromisso sincero com as 
necessidades da população e do 
município. 

Eles devem estar atentos às 
grandes questões que tocam a 
vida da cidade: educação, saúde, 
segurança pública, transporte, ha-
bitação, cuidado do meio ambien-
te, limpeza pública, saneamento 
básico etc. Atenção especial de-
vem merecer as camadas sociais 
mais carentes e vulneráveis da ci-
dade. No entanto, o eleitor deve 
desconfiar de propostas mirabo-
lantes e irreais. Permita Deus que 
os palanques não se transformem 
em verdadeiros “ringues”, onde 
se procura a todo custo “demolir 
ou nocautear” o candidato adver-
sário. Palanque é para apresentar 
aos eleitores propostas de gover-
no dignas de fé e adequadas para 
o exercício do mandato pretendi-
do, para que, mais tarde, transcor-
rida a eleição, os eleitores tenham 
o direito de cobrar dos candidatos 
o que foi prometido e verificar se 
eles realmente estão atentos às 
necessidades das comunidades. 

A corrupção na vida política 
é um grande mal e deve merecer 
uma atenção especial da parte 
de todos. A eleição é a grande 
chance de manter longe do poder 
quem não tem “ficha limpa”, ou 
já esteve envolvido em desones-
tidade ou carrega sobre si graves 
suspeitas de irregularidades no 
exercício do poder público. Muito 
cuidado, pois, porque a corrupção 
política pode começar na pró-
pria campanha eleitoral, quando 
ocorre a tentativa de “compra de 
voto”, o abuso do poder econô-
mico, sobretudo, com gastos de 
campanhas abusivamente onero-
sas. Nisso os eleitores também 
têm sua responsabilidade. 

Voto não se compra, não se 
vende não se troca por favor 
nenhum. O voto representa a 
dignidade pessoal do eleitor, que 
nenhum preço paga. Qualquer 
tentativa de compra ou troca de 
voto por parte de candidatos deve 
ser firmemente denunciada como 
crime eleitoral, com base na lei 
9.840, denominada “Ficha Lim-
pa”, cuja pena pode levar à perda 
do mandato. 

Religião e política devem ficar 
indiferentes? Às vezes, sim: às ve-
zes, não. Depende da circunstân-
cia. O critério religioso nem sem-
pre é o decisivo. Importa, antes, 
escolher pessoas honestas e dig-
nas, capazes de governar e legislar 
honestamente. Mas é fundamen-
tal verificar se os candidatos res-
peitam a liberdade de consciência, 
as convicções religiosas e morais 
dos cidadãos, seus símbolos reli-
giosos e a livre manifestação da 
fé. Não mereceria o voto quem 
fosse capaz de criar depois pro-
blemas referentes a esses direitos 
ou se comprometesse numa espé-
cie de corporativismo religioso ou 
de exasperada seita. 

Mais ainda, é importante verifi-
car se o candidato protege e am-
para a família diante das ameaças 
à sua identidade e missão natural. 
um município que descuida ou 
abandona a família causará grandes 
males à sociedade. é hora de votar. 
Eleitor/a, cuide de votar bem.

* Bispo Diocesano 
de Paracatu e colunista 
de O Movimento 

ção de aventureiros vindos de outras pa-
ragens, mas contestamos a afirmação de 
que uma leva de garimpeiros tenha “in-
vadido” a cidade: é uma ideia fantasiosa, 
reprovada por estudos realizados. Os 
garimpeiros forasteiros (principalmente 
donos de garimpo) permaneceram pou-
co tempo na cidade e seu número não 
justifica o “inchaço” populacional de 
Paracatu naquela época. Esta afirmação 
é demonstrada pelo estudo da uFPE, 
que aponta a migração campo-cidade, 
dinâmica presente em todas as regiões 
brasileiras, como o fator fundamental do 
crescimento do número de garimpeiros 
dentro da cidade de Paracatu. 

Na década de 1980, expandiu-se na 
região de Paracatu a agricultura intensiva 
e de alta tecnologia, com grandes inves-
timentos direcionados pelo Programa de 
Desenvolvimento dos cerrados (PO-
LOcENTrO), o Programa de coope-
ração Nipo-Brasileira para o Desenvol-
vimento dos cerrados (PrODEcEr) e 
o Projeto de colonização Paracatu Entre 
ribeiros (PcPEr), todos eles intensivos 
em capital e redutores de mão-de-obra. 
Os trabalhadores rurais, analfabetos ou 
de baixa instrução, eram inadequados 
para a nova agricultura que se instalou 
e acabaram “expulsos” do campo, indo 
habitar a periferia da cidade, onde tam-
bém não havia emprego para eles. As-
sim, o garimpo surgiu para essas pessoas 
como uma forma de vida, mas esse aflu-
xo humano a uma cidade de infraestru-
tura precária não poderia acontecer sem 
fortes impactos sociais.

O problema ambiental mais percep-
tível foi a alteração da paisagem ribeiri-
nha. Enquanto o garimpo manual tra-
balhou em ritmo lento durante longos 
anos nas aluviões superficiais, o garimpo 
mecanizado não apenas teve um ritmo 
avassalador, pelo trabalho das máquinas 
e pelo emprego de grande número de 
garimpeiros, mas também porque remo-
veu e processou os depósitos sedimen-
tares da superfície até chegar à camada 
de rocha subjacente, denominada “laje”, 
escavações que, não raro, chegavam a 12 
metros de profundidade.

De ambos os lados da calha do cór-
rego rico existem os chamados “bar-
rancos”, que são formados por uma 
camada depósitos argilosos, sob os quais 
ocorrem os cascalhos auríferos. A práti-
ca de extração era, inicialmente, dragar o 
leito do córrego, até chegar à laje; nes-
ta situação, podia-se ver em que nível 
se encontrava o material rico; daí, ia-se 
avançando lateralmente, acompanhando 
o material rico, que às vezes chegava até 
ao barranco e o penetrava. Neste mo-
mento, para atacar o barranco, o garim-
peiro fazia acordo com o proprietário 
do terreno, que normalmente envolvia o 
pagamento de um valor fixo mais uma 
percentagem da produção. 

O material a ser lavrado variava mui-
to, com camadas de seixos estéreis. Os 
donos de garimpo com maiores recursos 
contratavam tratores, retiravam as cama-
das de seixos e iam apenas no material 
com concentração de ouro.

Principalmente no Guerra, fazenda 

que aquela época pertencia a rubens 
Lisboa, onde a praia é mais extensa e era 
a mais produtiva, foram instalados moi-
nhos a martelo. O material era retirado 
do leito do rio, triturado no moinho e 
passado numa bica forrada com carpete. 
Ao final do dia, o carpete era lavado den-
tro de um tambor, para depois ser passa-
do na bateia. Esse processo foi utilizado 
depois que os garimpeiros descobriram 
que havia ouro incrustado em quartzo. 

22 anos após o fechamento do ga-
rimpo mecanizado, suas marcas ainda 
estão presentes ao longo do córrego 
rico. Nesta imagem, obtida em agos-
to/2012 ao lado do bairro santa Lúcia, 
observam-se restos de escavação preen-
chida por água pútrida, ao lado de mon-
turo de cascalho.

Diz-se que no Guerra houve muitos 
bamburros, nome dado pelos garimpei-
ros a depósitos excepcionalmente pro-
dutivos, algo acima de 200 gramas de 
ouro por semana por draga, quando o 
comum seria uma produção de 40 a 60 
gramas de ouro por draga.

Na ocasião da operação de fecha-
mento do garimpo mecanizado de Pa-
racatu, em outubro de 1989, estavam 
em ação “156 dragas, 148 moinhos, 167 
bombas de sucção e cerca de 1.400 pes-
soas diretamente ligadas ao garimpo”, 
segundo Oliveira Melo, em As Minas 
reveladas. As atividades intensivas de 
extração ocorreram nas planícies fluviais 
existentes nas calhas dos córregos rico, 
são Domingos, são Gonçalo, Água 
Limpa, Angelical e santo Antonio, assim 
como nos ribeirões santa rita e são Pe-
dro, todas da sub-bacia do rio Paracatu, 
as quais sofreram descaracterização. En-
tretanto, ressalte-se que todas essas áreas 
foram mineradas desde o século XVIII, 
não existindo ali, portanto, uma nature-
za intacta, mas seguidamente modificada 
pela atividade humana e regenerada por 
si própria.

 Afora isto, outro problema ambien-
tal trazido pelo garimpo mecanizado foi 
a introdução de um elemento extrema-
mente nocivo às pessoas e ao meio am-
biente, quando conduzido sem procedi-
mentos técnicos adequados: a utilização 
da amalgamação por mercúrio. é este 
assunto que iremos analisar em nosso 
próximo capítulo.

O Garimpo em Paracatu - Uma história que precisa ser contada

Garimpo mecanizado no Córrego Rico. Foto de 1987
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Final

*Oliveira Mello 

Dom Jorge, 
o Administrador

Dom jorge scarso, Bispo de 
Patos de Minas, assumiu a admi-
nistração da Diocese de Paracatu 
em 15 de agosto de 1977. No pe-
ríodo de dois anos de sua admi-
nistração, Dom jorge percorreu 
toda a Diocese e realizou visitas 
pastorais às paróquias. Neste 
curto espaço cativou os fiéis pela 
sua simplicidade e comunicação. 
realizou o primeiro encontro 
vocacional, ocasionando o sur-
gimento das primeiras vocações 
sacerdotais. Após haver atingi-
do a idade canônica de 75 anos, 
tornou-se Bispo Emérito de Pa-
tos de Minas, em 1992. com bem 
vividos 96 anos de idade, reside 
em sua cidade natal, Módica, na 
Itália.

Dom José Cardoso

O segundo bispo diocesano, 
Dom josé cardoso sobrinho, 
também carmelita, veio de roma, 
para onde fora prosseguir os es-
tudos, em outubro de 1953 e de 
lá só voltara Bispo de Paracatu, 
em 1979. Pernambucano de ca-
ruaru e doutor in utroque luri 
pela universidade Gregoriana. 
Após exercer várias funções na 
casa Generalícia da Ordem, ree-
leito, em 1977, Procurador Geral 
da Ordem para um mandato de 
mais seis anos, interrompeu-o 
com a sua nomeação para Bis-
po de Paracatu, em 29 de março 
de 1979. Assegurou-nos, em sua 
última visita a Paracatu (2005), 
que a sua nomeação foi realiza-
da por joão PauloI, mas devido 
sua repentina morte, não deu 
tempo a publicação do ato que 
ficou suspenso até a confirmação 
realizada por joão Paulo II.  Foi 
ordenado Bispo no Vaticano, na 
Basílica de são Pedro, em 29 de 
maio, pelo Papa joão Paulo II e 
tomou posse da Diocese em 15 
de agosto.

uma das grandes preocupa-
ções de Dom josé, ao ser eleito 
Bispo de Paracatu, foi com a for-
mação do clero diocesano, de que 
era totalmente desprovida. Tam-
bém se preocupava com a estru-
turação canônica da Diocese, que 
continuava ainda com as carac-
terísticas de Prelazia “Nullius”. 
Tinha que se posicionar como 
Bispo da Igreja de Paracatu, eli-
minando a figura generalizada 
de que ele seria o vigário da pa-
róquia de santo Antônio de Pa-
racatu. O que, talvez, lhe trouxe 
algum impacto antipopular na ci-
dade. Logo, a população sentiu a 
realidade de seu trabalho incom-
preendido naquele momento.

um dos seus primeiros atos 
foi criar o seminário Diocesano 
“joão XXIII”, cujos primeiros 
frutos foram colhidos no ano do 
jubileu de Prata da Diocese por 
Dom Leonardo. Para tal contou 
com a colaboração do padre Al-
mir Palheta, do clero diocesano 
de sua terra natal.

A existência do seminário 
Diocesano deu uma nova dinâmi-
ca à pastoral das vocações sacer-

PARACATU, DIOCESE CINQUENTENÁRIA

Na foto, entre outros, vê-se o bispo paracatuense Dom Benedito Gonçalves, Dom Leonardo, Revmo. 
Sr. Giovanni D’Aniello (representante do Papa), Dom José Alberto Moura, arcebispo de Montes Claros; 
Dom Guilherme, bispo de Sete Lagoas (MG); Dom José Ronaldo, bispo de Janaúba(MG); 
e  Dom Francisco, bispo de Uberlândia(MG

dotais e teve ótima aceitação na 
comunidade e no meio dos pró-
prios religiosos carmelitas. No 
seu período de funcionamento 
inicial, recebeu a visita dos bispos 
raymundo de Assis Damasceno, 
hoje cardeal-Arcebispo de Apa-
recida e josé catapan, Auxiliar de 
são Paulo, que assegurou: “Este 
é um dos poucos seminários do 
Brasil que vai bem”.

Ao lado do trabalho pastoral e 
de evangelização, adquiriu a rá-
dio juriti, com suas instalações 
e, anexa a elas, uma casa na rua 
do Ávila e ainda terrenos junto à 
residência episcopal, na rua Ale-
xandre silva. Instalou a Biblio-
teca “Dom Eliseu” da Diocese, 
inicialmente com mais de 3.000 
exemplares, bem rica e abrangen-
te. Fundou a Livraria e Papelaria 
“santa Teresinha”. criou a paró-
quia de Arinos e provisionou-a. 
solucionou os problemas jurídi-
cos de Formoso e Bonfinópolis 
de Minas, pois as cidades surgi-
ram em terrenos de propriedade 
da Igreja e também de terrenos 
em Buritis e santo Antônio do 
Boqueirão.

sempre preocupado com a si-
tuação material dos pobres distri-
buía agasalhos e outras ajudas em 
sua residência. criou a “sopa dos 
pobres”, fornecida diariamente, 
com fartura.

Além de todas essas reali-
zações, Dom josé possuía um 
grande projeto para a conhecida 
chácara dos Padres, atual sede 
do seminário Diocesano “joão 
XXIII”. já estava com os estu-
dos prontos e envidando todos 
os esforços para iniciar as obras, 
quando é surpreendido com a 
promoção a Arcebispo Metropo-
litano de Olinda/recife, a 10 de 
abril de 1985.

continuou, no entanto, nas 
condições de Administrador 
Apostólico da Diocese de Para-
catu até 14 de setembro de 1986, 
quando é empossado a 3º Bispo 
Diocesano, Dom Leonardo de 
Miranda Pereira. No seu tempo 
de Administrador Apostólico, 
Frei Pedro caxito, além de Vigá-
rio Geral, respondeu à frente da 
Diocese, na sua ausência, como 
Delegado Episcopal.

A atual Igreja 
de Paracatu
retrocedendo e fazendo uma 

comparação, a Igreja de Paraca-
tu sob o comando de Dom Eli-
seu era muito diferente da atual. 
um imenso deserto. Andava-se 
quase o dia inteiro, sem encon-
trar ninguém, moradia alguma. 
sertão adentro era ponto esco-
lhido para refúgio de malfeito-
res e comprometidos com a lei. 
Era o sertão vazio e solitário a 
exigir longas e penosas desobri-
gas dos missionários, com uma 
comitiva preparada para pousar 
a céu aberto, quando a noite os 
alcançasse com sua tropa andeja. 
No findar do período da Prela-
zia, a sua configuração era outra. 
Brasília já havia chegado. A tro-
pa de muares foi substituída por 
veículos motorizados. O Brasil se 
interiorizava e todo o Noroeste 
de Minas tomava outro aspecto, 
principalmente com a mudança 
da capital para suas proximida-
des. Já no final do pastoreio de 
Dom raimundo, e principalmen-
te durante o de Dom josé, há 
o influxo de uma agropecuária 
modernizada que vem dar carac-
terísticas marcantes aos cerrados, 
como fatores de potencial eco-
nômico e desenvolvimentista.

Dom Leonardo, 
o novo Bispo

Dom Leonardo encontrou 
uma área completamente di-
ferente. com a descoberta da 
importância econômica dos 
cerrados, todos os recantos da 
Diocese receberam e continuam 
recebendo imigrantes provenien-
tes de outros recantos do País, 
principalmente do sul e até es-
trangeiros, empregando técnicas 
modernas e exigindo a retirada 
de moradores de suas novas pro-
priedades. E muitos outros pro-
blemas sociais surgiram: possei-
ros em luta com os proprietários 
de terras e também a figura do 
grileiro. são invasões de terras. 
são crimes. são gritos sociais en-
tre os homens do campo, sobre-
tudo na região mais ao norte do 
território diocesano.

são as cidades despreparadas, 

recebendo as famílias dos sem 
terra. Pois com as leis vigentes no 
País, os proprietários não permi-
tem ninguém morando em suas 
terras. Surge a figura dos boias-
-frias e desaparece a do agregado. 
Com isso, os desafios que a Dio-
cese enfrenta são os mesmos de 
todas as regiões em desenvolvi-
mento no interior do País: urba-
nização rápida e despovoamento 
na zona rural; aumento de desní-
vel social, entre pobres e ricos; 
necessidade crescente de evange-
lização acima das possibilidades 
de atendimento; crescimento de 
seitas; e, sobretudo, perda cons-
tante dos valores morais básicos 
da sociedade e da família.

A realidade atual da Diocese 
é totalmente diferente. Hoje tem 
que se trabalhar mais e mais no 
campo social e até político.

Dom Leonardo trabalha numa 
Igreja canonicamente organiza-
da: cúria funcionando, conselho 
Presbiterial para ajudar solucio-
nar os problemas diocesanos e, 
ainda, o colégio de consultores, 
a câmara Auxiliar do Tribunal 
Eclesiástico. Dividiu a Diocese 
em Foranias, fundou a Obra das 
Vocações sacerdotais, dotou o 
seminário do Instituto de Filo-
sofia, com objetivo de propiciar 
uma formação aos futuros pa-
dres mais próximas da realidade 
diocesana, ajudando aparar as 
arestas que sempre existem.

A Diocese possui o seu cle-
ro, o que não aconteceu com os 
bispos antecessores, apesar de 
não desmerecer e de reconhecer 
o grande trabalho apostólico e 
missionário dos carmelitas du-
rante mais de meio século, quan-
do Prelazia e mesmo Diocese 
nos seus 25 primeiros anos de 
existência. Todas as paróquias, 
com exceção da de Nossa se-
nhora da conceição, de unaí, 
são administradas por padres 
diocesanos, inclusive as de Para-
catu. Nesse seu período de Bis-
po da Diocese, desde sua posse, 
há 26 anos, até agora, começou 
colhendo as primícias plantadas 
por Dom josé. já ordenou 50 pa-
dres e dezenas estão a caminho 
do sacerdócio. Ordenou ainda o 
Bispo eleito de Presidente Pru-

dente (sP), também ordenado 
sacerdote por ele, Monsenhor 
Benedito Gonçalves dos santos, 
primeiro filho de Paracatu e da 
Diocese elevado ao episcopado. 
Destes 50 sacerdotes por ele 
ordenados, agora o Bispo Dom 
Benedito, quatro se encontram 
exercendo o seu ministério em 
outras dioceses e três abandona-
ram o ministério. Em 15 de no-
vembro de 1986 teve início a Es-
cola de Diáconos Permanentes 
da Diocese, com dezenas de re-
presentantes de várias paróquias 
já ordenados. são homens casa-
dos que se consagram a Deus, 
pelo sacramento de Ordem e se 
associam ao trabalho sacerdotal 
do clero. é um servidor do rei-
no e um agente pastoral, muito 
ativo nas paróquias. A Diocese 
conta, hoje, com 25 diáconos 
permanentes. Dotou a Diocese 
do Informativo Diocesano, des-
de agosto de 1998, órgão oficio-
so, de periodicidade mensal, em 
formato de tabloide. seu grande 
trabalho de assistência social foi 
a doação de terreno para os sem 
tetos, abrigando mais de 1000 fa-
mílias e ainda doando áreas para 
construção de escola, de posto 
policial e quejandos na conheci-
da chácara dos Padres, forman-
do o Bairro Bom Pastor.

Através do Padre Alfonso 
Pastore, em 1988, implantou as 
comunidades cristãs, com o 
objetivo de realizar os principais 
atos de piedade, como orações 
comunitárias, adoração ao san-
tíssimo, estudos bíblicos, mo-
mentos marianos (reza do terço e 
outros ofícios dedicados a Nossa 
senhora), etc.

Formado o grupo, nestas 
comunidades, de imediato, pro-
curam implantar a capela e as 
diversas pastorais, principalmen-
te da liturgia, do dízimo, do ba-
tismo, da criança, do casamento, 
do acolhimento, da esperança, da 
saúde, da palavra. E o sacerdote 
sempre está presente, com cele-
brações eucarísticas e formação 
litúrgica.

Por volta de 1990, Dom Le-
onardo, em Assembleia regional 
do Leste II, propôs a criação de 

uma nova Província Eclesiástica 
no regional, objetivando a Dio-
cese  de Paracatu integrar-se à 
nova Província. Em 2001, Dom 
Leonardo vê o seu anseio realiza-
do, quando o Papa joão Paulo II, 
em 25 de abril, cria a Província 
Eclesiástica de Montes claros, 
com território das províncias de 
Brasília e de Diamantina, cons-
tituída das dioceses sufragâneas: 
Paracatu, janaúba e januária.

A Igreja de Paracatu, na sua 
trajetória não para no tempo e no 
espaço. Está viva e atuante, tanto 
na área religiosa, como no campo 
social. Na verdade, hoje, as co-
munidades paroquiais participam 
mais através de movimentos de 
leigos, com a atuação firme das 
famílias, dos jovens e das pró-
prias crianças, o florescimento 
das vocações sacerdotais, prome-
tendo um aumento contínuo de 
membros no seio do clero dioce-
sano. As atividades pastorais se 
intensificam em cada paróquia, 
que são as bases da Diocese.

Dom Leonardo, quando assu-
miu o governo diocesano, encon-
trou apenas 8 paróquias em todo 
o seu território. Hoje, elas são 28. 
Na sede episcopal ele criou 4; 2 
na cidade de joão Pinheiro e 2 
outras na área rural; 2 na cidade 
de unaí; 2 em cabeceira Grande, 
uma na cidade e outra na área ru-
ral; uma em Buritis; uma em Va-
zante; uma em Formoso; uma em 
Dom Bosco; uma em Natalândia; 
uma em Brasilândia de Minas e 
uma em uruana de Minas.

Conclusão

Deus tem os seus desígnios. 
Ele necessitou do trabalho de 
três abnegados bispos carmelitas, 
para depois vir um bispo do cle-
ro diocesano, de Guanhães, um 
mineiro diamantinense in viam 
pacis - “no caminho da paz”, 
dando continuidade ao aposto-
lado de Dom Eliseu per semitas 
tua - “através dos caminhos do 
senhor”; de Dom raimundo Fiat 
volutas tua - “fazendo a vontade 
do senhor” e de Dom josé tendo 
pietatis cardo iustitia - “a justiça 
como sustentáculo da religião”.

rua da contagem, 2340 - rodovia Paracatu/Guarda-Mor - Km 1
Bairro Paracatuzinho - Fone (38) 3671-1032
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Momento da premiação dos autores da música vencedora de 2011

A sétima edição do Festival de Inverno da Música Brasileira em Paracatu 
será realizada nos dias 26 e 27 de outubro, no Largo da jaqueira - núcleo his-
tórico da cidade, de acordo como o sesc-Laces e a Adesp - Agência de Desen-
volvimento sustentável, responsáveis pela organização do evento.  

O Festival faz parte do calendário cultural da cidade e, normalmente, é 
apresentado nos meses de julho e agosto, mas em virtude  das eleições, os 
organizadores tiveram dificuldade para conseguir recursos e, só agora, deram 
sinal verde para realização do evento, que tem como um dos  objetivos tornar 
Paracatu um pólo de referência na produção da cultura musical brasileira. 

INSCRIÇÕES
As inscrições estão abertas  até o dia 6 de outubro, através da internet e 

dos correios. 
As inscrições pela internet deverão ter o preenchimento completo do for-

mulário de inscrição,  com envio da música em formato MP3 (a melodia deve 
ser gravada na íntegra, preenchida com o nome da música citada em voz cla-
ra e pausada, sem identificação dos autores), uma cópia integral da letra da 
música em formato DOc ou PDF e cópia escaneada do cPF e carteira de 
identidade. O pagamento da inscrição deverá ser realizado em favor da Adesp 
- Agência de Desenvolvimento sustentável de Paracatu, em conta corrente 
informada abaixo. O comprovante deverá ser enviado pelo e-mail: (festival-
musica@gmail.com) em imagem escaneada ou pelo correio. A confirmação da 
inscrição será concretizada somente após a confirmação do crédito em conta 
corrente do Festival.

correios: As inscrições realizadas pelos correios deverão ser enviadas por 
Sedex com a ficha de inscrição preenchida , o comprovante de pagamento e 
o seguinte material:

● uma cópia da letra na íntegra digitada em papel A4 com o título, sem  o 
nome dos autores;

● um CD com a melodia gravada na íntegra, contendo o arranjo conforme 
será a apresentado, preenchido com o nome da música citada ou identificada 
no rótulo do CD, em voz clara e pausada, sem identificação dos autores. O CD 
não será devolvido, passando a fazer parte dos arquivos do Festival;

● Cópia do CPF e RG do(s)participante(s);
● O pagamento das inscrições deverá ser feito em depósito identificado 

pelo cPF do participante ou cheque nominal à Adesp – Agência de Desen-
volvimento sustentável de Paracatu, enviado pelo sedex para o endereço do 
sesc- Paracatu (rua: Euridamas Avelino de Barros, nº 347 - Bairro: Lavrado 
- Paracatu/MG - cEP: 38.600-000). é expressamente proibido o envio, em 
dinheiro, do pagamento da inscrição via correios;

Para efeito do prazo de inscrição, valerá a data da postagem, que deverá ser 
até o dia 6 de outubro de 2012;

unidade do sesc-Paracatu: Todo o material citado acima poderá também 
ser entregue diretamente na secretaria do sesc-Paracatu, em envelope lacrado 
até o dia 6 de outubro de 2012.

PAGAMENTO 
O valor das inscrições será de r$20,00 para  uma música e r$ 30,00 para 

duas músicas inscritas. O depósito poderá ser efetuado em caixas eletrônicos, 
salientando que o comprovante original deverá ser encaminhado junto com o 
material ou cópia dele enviada via internet, quando for o caso.

CONTA PARA DEPÓSITO
Banco do Brasil - Agência: 0380-8 - conta-corrente: 31.708-X

FESTIVAL DE INVERNO

Temporada musical será no final de outubro
Sétima edição do evento será realizada dias 26 e 27 de outubro, devido às eleições municipais

Adesp - (Agência de Desenvolvimento sustentável de Paracatu). 
O candidato deve ter a idade mínima de 18 anos, no ato da inscrição e, ao 

se inscrever no VII Festival de Inverno da Música Brasileira em Paracatu, o 
declarará ciente e acatará integralmente o regulamento e autorizará a comissão 
Organizadora a utilizar sua imagem e áudio para fins exclusivos de divulgação 
do evento.

A Comissão Organizadora enviará e-mail com a confirmação das inscrições, 
o que somente se efetivará após confirmado o depósito correspondente na 
agência e, no caso do pagamento em cheque, somente após a sua compensação.

A ficha de inscrição deverá ter os campos preenchidos de forma legível, 
digitados ou em letra de forma.

cada participante poderá inscrever até duas composições, de própria auto-
ria ou em parceria para concorrer somente a  uma vaga. Em nenhuma hipótese 
será classificada mais de uma música por compositor.

As músicas deverão ser inéditas e originais
Entende-se como música inédita aquela que não tenha sido divulgada co-

mercialmente em rádio, televisão, que não tenha sido gravada com finalidade 
comercial e que não tenha sido objeto de premiação em outros festivais em 
1º,2º ou 3° colocado classificação geral, e como original, a que não contiver plá-
gio, adaptações poéticas e musicais de obras de outros autores e compositores.

 O não ineditismo, em música e/ou em letra, caso não detectado pela co-
missão Organizadora/comitê de Triagem, poderá ser objeto de denúncia por 
escrito, instruída com prova suficiente, e deverá ser encaminhado à Comissão 
Organizadora em até  três dias úteis após a divulgação das composições clas-
sificadas pela Comissão de Triagem.

A comissão Organizadora se manifestará sobre a denúncia até dia 22 de 
outubro de 2012, em caráter definitivo, não cabendo recurso de decisão.

ELIMINATÓRIAS:
uma comissão de Triagem indicada pela comissão Organizadora do Fes-

tival selecionará entre todas as músicas inscritas, 18 composições para a fase 
eliminatória.

A Comissão de Triagem que classificará as 18 músicas, somente terá acesso 
à melodia e à letra com o nome da música.

Até o dia 17 de outubro de 2012, a comissão Organizadora levará ao co-
nhecimento de todos os inscritos o resultado das 18 músicas que participarão 
do VII Festival de Inverno da Música Brasileira em Paracatu.

Apresentação - Os 18 artistas classificados deverão enviar imediatamente 

o mapa de palco (rider) e a listagem de equipamentos necessários para a apre-
sentação.

A apresentação de todas as 18 (dezoito) músicas selecionadas acontecerá 
no dia 26 de outubro de 2012, quando os jurados classificarão dez músicas 
para a fase final.

No dia 27 de outubro de 2012 serão apresentadas as dez músicas finalistas, 
das quais o júri escolherá o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º lugares e as demais premiações.

PREMIAÇÃO FINAL
Dentre as 18 músicas escolhidas para o VII Festival de Inverno da Música 

Brasileira em Paracatu, serão distribuídos os seguintes prêmios:
1º Lugar: r$ 5.000,00 (cinco mil reais) e troféu;
2º Lugar: r$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e troféu;
3º Lugar: r$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais) e troféu;
4º Lugar: r$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e troféu;
5º Lugar: r$ 1.000,00 (hum mil reais) e troféu;
Melhor Arranjo - r$ 500,00 (quinhentos reais) e troféu;
Melhor Letra - r$ 500,00 (quinhentos reais) e troféu;
Melhor Intérprete - r$ 500,00 (quinhentos reais) e troféu

AJUDA DE CUSTO
As oito músicas que não passarem para a final receberão, a título de ajuda 

de custo, r$ 400,00 (quatrocentos reais) cada uma;
As músicas que forem para afinal e não se classificarem entre os cinco 

primeiros lugares receberão a título de ajuda de custa r$ 500,00 (quinhentos 
reais) cada uma;

O participante vindo de outra cidade que teve sua música classificada terá 
direito a uma diária de hospedagem gratuita para até 4 (quatro) pessoas em 
uma mesma unidade habitacional. Os finalistas farão jus a uma segunda diária.

JULGAMENTO
O julgamento das músicas e a atribuição de prêmios ficarão a cargo do júri 

composto por membros escolhidos pela comissão Organizadora;
Ao presidente do júri caberá a direção dos trabalhos de julgamento, ze-

lando pela autonomia e cumprimento do regulamento e processo de votação, 
cabendo-lhe o voto de desempate.

As decisões do júri uma vez que comunicadas à comissão Organizadora 
serão irrecorríveis.

ENSAIOS E APRESENTAÇÕES
Cada intérprete só poderá defender uma única música classificada;
As músicas classificadas poderão ser interpretadas pelos autores ou por 

pessoas que eles indicarem.
Os concorrentes terão o direito a 20 minutos para os ensaios nos dias 26 e 

27 de outubro de 2.012, no mesmo local onde ocorrerá o Festival, sendo que:
► Dia 26/10/2.012 de 8 às 17h
► Dia 27/10/2.012 de 12 às 17h.
A ordem sequencial do ensaio será por ordem de chegada ao local e em 

nenhuma hipótese ultrapassará o horário estabelecido.
O candidato terá  à  sua disposição uma bateria no palco.
Anunciado pelo locutor, o concorrente terá  até seis minutos de prazo para 

iniciar a execução da música.
A apresentação dos candidatos obedecerá a uma ordem de acordo com o 

sorteio previamente realizado pela comissão.
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Monteiro Lobato e capa do livro, publicado em 1933: 
o momento histórico deve ser contextualizado?

Os professores reivindicam 10% do PIB para a educação

Brasília (Acâm) - Vêm de 
Iracema/cE, de Belo Horizon-
te/MG, e de Guaraí/TO os três 
vencedores do câmara Mirim 
2012. Eles concorreram com 
mais de 700 projetos de crianças 
do Brasil todo, e, no dia 18 de 
outubro, estarão em Brasília para 
defender suas propostas no Ple-
nário da câmara.

No dia 18 de outubro, alunos estarão em Brasília para defender suas propostas no Plenário da Câmara Federal

CÂMARA MIRIM 2012

RACISMO? MARCHA PELA EDUCAÇÃO

Três projetos se destacam entre mais de 700

Polêmica sobre livro 
de Lobato continua

Professor cobra 10% do PIB 
e piso nacional do magistério
Brasília (ABr) - A 6ª Mar-

cha pela Educação reuniu, dia 
5 de setembro, entre 8 mil e 10 
mil pessoas na capital federal, de 
acordo com estimativas da orga-
nização do ato e da Polícia Mili-
tar. com o lema “Independência, 
Educação de Qualidade e Traba-
lho Decente”, os professores rei-
vindicam a aprovação do Plano 
Nacional de Educação com des-
tino de 10% do Produto Interno 
Bruto (PIB) para a área, combate 
à terceirização dos serviços por 
levar à precarização do trabalho, 
e a efetivação do piso nacional 
do magistério sem a correção 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao consumidor (INPc), que 
mede a inflação, proposta defen-
dida pelos governadores.

Atualmente, a legislação de-
termina que o piso dos professo-
res deve ser corrigido de acordo 
com o percentual de crescimento 
do valor mínimo anual por alu-
no do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb).

Objetivos - “Vamos alertar 
as autoridades que não iremos 
aceitar nenhum retrocesso ou 
perda de direitos. Vamos re-
correr às greves e atos públicos 

Brasília (ABr) – A polêmica 
sobre racismo em obra do autor 
Monteiro Lobato ainda não foi 
encerrada. Terminou sem con-
senso a audiência de conciliação 
realizada na noite de 11 de setem-
bro, no supremo Tribunal Fede-
ral  (sTF).

representantes do Ministério 
da Educação (MEc), da Advoca-
cia-Geral da união e da secreta-
ria de Políticas de Promoção da 
Igualdade racial (seppir) discuti-
ram, com a mediação do minis-
tro do sTF Luiz Fux, o manda-
do de segurança do Instituto de 
Advocacia racial e Ambiental 
(Iara) e do pesquisador de gestão 
educacional Antônio Gomes da 
costa Neto contra o parecer do 
conselho Nacional de Educação 
(cNE) que liberou a adoção do 
livro caçadas de Pedrinho, de 
Monteiro Lobato, no Programa 
Nacional Biblioteca na Escola.

Para sanar os pontos críticos 
do debate foi marcada outra reu-
nião para o dia 25 deste mês, no 
Ministério da Educação. O ponto 
central de discordância é a nuli-
dade do parecer do cNE, que 
determina que caçadas de Pe-
drinho seja distribuído às escolas 
acompanhado de nota técnica 
instruindo o professor a contex-
tualizar a obra ao momento his-
tórico em que ela foi escrita.

Debate - De acordo com o 
secretário de Educação Básica do 
MEc, cesar callega-
ri, o próximo passo é 
aprofundar o debate. 
“Primeiro na forma-
ção de professores, 
segundo nas orienta-
ções que chegam às 
escolas por meio das 
diretrizes do cNE e 

AcOMPANHAMENTO 
DA VIDA EscOLAr DOs FILHOs
Ana Carolinne da Silva 
Guaraí /TO  - 8ª  série

Dispõe sobre Educação

O congresso Nacional decreta:
Artigo 1º
Esta garantido o direito aos pais a ir a ausentar-se do serviço para ir a 

escola mediante convocação da Unidade escolar
Artigo 2º
É dever dos pais acompanhar a vida escolar dos seus filhos periodicamente, 

ou seja, bimestralmente.
Artigo 3º
A direito dos pais irem a escola esta garantido mediante convocação prévia 

por meio de documento  legítimo. 
 Justificação
Grandes partes dos pais deixam de comparecer as reuniões na escola, por-

que não podem deixar seu trabalho para ir acompanhar o rendimento escolar 
de seu filho. Dependem da relação do patrão e empregado para atenderem ao 
chamado da escola. Muitos pais ou responsáveis são desligados da vida escolar 
de seus filhos e a responsabilidade maior fica simplesmente para os educares. 
Muitos deles têm dificuldade para comparecer as reuniões eventuais escolares, 
tendo assim um desfalque de apoio. Com essa leis o pais tem o direito de uma 
licença do seu trabalho para comparecer a essas  reuniões, fazendo com que aja 
um equilíbrio das duas partes, ajudando ao outro unindo a família a escola.

rG PArA crIANÇA NÃO DEsAPArEcEr
Mayara Ferreira Bezerra
Iracema/cE - 8ª série 

Dispõe sobre Identidade infantil 

O congresso Nacional decreta:
Artigo 1º 
Toda criança tem o direito de ter identificação com foto e demais dados dela 

e dos pais desde o seu nascimento. 
Artigo 2º 
Os pais tem obrigação de no prazo de seis meses tirar a carteira de identida-

de da criança e sempre conduzir junto a ela, em qualquer lugar, principalmente 
viagens e passeios.

Artigo 3º 
A identidade da criança deve ser exigida em viagens, projetos do governo, 

postos de saúde e demais benefícios e sem ela não pode participar de tudo isso. 
os pais devem ser punidos caso se recusem a tirar a identidade da criança.

Artigo 4º 
O documento de identidade para criança, assim como registro, deve ser 

gratuito e deve ter mais dados, como endereço dos pais, número do telefone, cor 
da criança ou outro detalhe físico que a idenfique.

Justificação 
Por ano várias crianças desaparecem em viagens e na rotina das cidades. 

Só o registro de nascimento não é suficiente para identificação, pois por vezes 
os pais apresentam ele rasgados e manchado e as vezes nem da pra ver todas 
as informações. A carteira de identidade é pratica para carregar para onde for 
sem falar que com o tempo o registro vai rasgando e sumindo as letras. Com 
o Registro Geral, mias conhecido como RG, não acontece isso por ser plastifi-
cado. O mas importante é que a carteira de identidade possui foto e assim fica 
mas fácil a identificação e assim muitas crianças deixarão de desaparecer. A 
carteira da criança que eu peço nessa lei também é diferente e deve ter mais in-
formações sobre a criança, como endereço dos pais, fone, local de trabalho do pai 
e da mãe e pode até ter informações se a criança tem alguma mancha ou forma 
física de identificação como a cor e etc. Acho que já está na hora do governo se 
preocupar mais com o grande número de criança que desaparecem no Brasil e 
ninguém sabe o que essas pessoas podem fazer com elas. 

ALIMENTAÇÃO cONscIENTE E sAuDÁVEL 
Gabriel Garcia Gomes Salles Teixeira
Belo Horizonte/MG - 6ª série

Dispõe sobre saúde

O congresso Nacional decreta:
Artigo 1º 
Em todo o território nacional da República Federativa do Brasil, os pro-

dutores de frutas, legumes e verduras, independente do tamanho do plantio e 
da quantidade da produção, deverão informar ao consumidor intermediário o 
nome do agrotóxico e do adubo tóxico usado no plantio, inclusive as prováveis 
doenças decorrentes do consumo dos produtos e a maneira correta de higieni-
zá-los. Parágrafo I - Será de responsabilidade do consumidor intermediário 
(Hiper e Super Mercados, Sacolões e Feiras) repassar ao consumidor final as 
informações recebidas do agricultor. Parágrafo II - As referidas especificações 
deverão estar em lugar visível ao consumidor e com caligrafia legível. 

Artigo 2º 
A partir do dia 10 de Março de 2013, as empresas revendedoras de frutas, 

legumes e verduras deverão estar adequadas, conforme o Artigo I – Parágrafos 
I e II da referida Lei.

Artigo 3º 
Os produtores rurais e as empresas distribuidoras e revendedoras de frutas, 

legumes e verduras que descumprirem a Lei ficarão responsáveis pelos danos 
causados à saúde de terceiros, conforme parágrafo abaixo. Parágrafo Único 
- Responsabilidades Civis: Serão de responsabilidade das empresas revendedo-
ras de frutas, legumes e verduras o pagamento da multa de 10 (dez) vezes o va-
lor do salário mínimo vigentes no país. Responsabilidades Criminais: Respon-
derão criminalmente as empresas revendedoras de frutas, legumes e verduras 
pelos danos causados à saúde dos clientes, como: alergias, intoxicação e morte. 
Assim como, deverão custear assistência médica, hospitalar e psicológica, além 
das despesas com medicamentos. 

Artigo 4º 
Justificação 
Todo cidadão tem o direito de ser informado sobre a qualidade do alimento 

que irá consumir. Os alimentos orgânicos são caros e não estão ao alcance de 
todos, portanto os consumidores precisam estar conscient4s dos riscos que envol-
vem o uso de agrotóxicos e adubos tóxicos. É importante que os produtores e 
as empresas revendedoras de frutas, legumes e verduras se adaptem para melhor 
atender seus clientes. Há necessidade de evitar doenças precoces. Exemplos 
Das Justificativas: Pessoas intoxicadas. Pessoas com alergias desconhecendo as 
causas. Pessoas com disfunções digestivas e renais.

Alimentos - O projeto do 
Gabriel Garcia Gomes salles Tei-
xeira, de Belo Horizonte, mostra 
que a criançada está preocupada 
com a qualidade dos alimentos 
que consome. Pela proposta, os 
produtores de frutas, legumes 
e verduras deverão informar ao 
consumidor o nome do agro-
tóxico e do adubo tóxico usado 

no plantio, inclusive as prováveis 
doenças decorrentes do consu-
mo dos produtos e a maneira 
correta de higienizá-los.

Para Gabriel, todo cidadão 
tem o direito de ser informado 
sobre a qualidade do alimento 
que irá consumir. Os alimentos 
orgânicos são caros e não estão 
ao alcance de todos, portanto 
os consumidores precisam estar 
conscientes dos riscos que en-
volvem o uso de agrotóxicos e 
adubos tóxicos, disse o deputa-
do mirim. 

Gabriel é aluno do colégio 
Bernoulli, que  já ficou em pri-
meiro lugar no Enem. A escola 
é particular e seu nome se deve 
aos seus fundadores, uma família 
de estudiosos e apaixonados pela 
Matemática.

Identidade infantil - já a 
Mayara Ferreira Bezerra, de Ira-
cema/cE, elaborou um projeto 
determinando que toda criança 
tem o direito de ter identificação 
com foto e demais dados, docu-
mento a ser levado sempre junto 
com ela. 

Mayara explica 
que a identidade 
da criança deve 
ser exigida em 
viagens, proje-
tos do governo, 
postos de saúde e 
demais benefícios. 
E não para por aí: 
o documento deve 
ser gratuito. Mayara se 
preocupa com a segurança das 
crianças, que desaparecem tanto 
em viagens como na rotina do 
dia-a-dia. 

“O mas importante é que a 
carteira de identidade possui foto 
e assim fica mas fácil a identifica-
ção e assim muitas crianças dei-
xarão de desaparecer”, destaca 
Mayara. Ela estuda na escola Es-
cola Deputado joaquim Figueire-
do em Iracema. 

Acompanhamento Esco-
lar - A Ana carolinne da silva é 

estudante de Guaraí/TO. 
Pela proposta dela, os 

pais podem se ausentar 
do trabalho quando a 
escola de seus filhos 
os convoque. Ela diz 

que é dever dos pais 
acompanhar a vida es-
colar de seus filhos pe-
riodicamente. 

Ana carolinne lamenta 
que muitos pais não compare-
cem à escola de seus filhos sim-
plesmente porque os patrões não 
permitem a falta. Ela diz que, 
nesse caso, os pais se desligam 
do acompanhamento da vida es-
colar dos filhos, deixando tudo 
nas mãos da escola. Ana caro-
linne estuda no colégio Estadual 
raimundo Alencar Leão. Os 400 
deputados mirins vão se debruçar 
sobre as propostas no dia 18 de 
outubro, discutindo e votando 
nelas no Plenário da câmara.

do próprio Ministério 
da Educação. E quan-
do forem compradas 
novas obras, que te-
nham essas explicações 
acerca dos contextos 
históricos, contextos 
regionais”, explicou.

callegari conside-
ra que a medida não é 
censura, pois não per-
mitirá que a obra de Lobato seja 
banida das escolas públicas e 
privadas do país “e sim de uma 
explicação clara do contexto em 
que foi produzida e a sua época”, 
argumentou.

O ministro do sTF Luiz Fux 
explicou que se o MEc e o ins-
tituto não entrarem em acordo, a 
questão será julgada pelo plená-
rio da suprema corte. caso haja 
acordo, Fux irá apenas homolo-
gar a decisão.  

MEC - O Ministério da Edu-
cação, no entanto, reafirmou a 
terça-feira, 25, a posição abso-
lutamente contrária a qualquer 
tipo de censura à obra do escritor 
Monteiro Lobato (1882-1948). 
Ações propostas no supremo Tri-
bunal Federal (sTF) pelo Instituto 
de Advocacia racial e Ambiental 
(Iara) e pelo técnico em gestão 
educacional Antônio Gomes da 
costa Neto argumentam que a 
obra As caçadas de Pedrinho tem 
conteúdo racista. O órgão, ba-
seado em parecer do conselho 

Nacional de Educação 
(cNE), entende que 
uma nota explicativa 
nas edições futuras é 
suficiente para contex-
tualizar a obra.

Na reunião do 
dia 25,  com repre-
sentantes de movi-
mentos de combate 
ao racismo, os se-
cretários do MEc 
de Educação Bá-
sica, cesar calle-
gari, e de Educação 
continuada, Alfabe-

tização, Diversidade e Iclusão, 
cláudia Dutra, defenderam o 
valor literário da obra de Lobato. 
Para callegari, o acesso à infor-
mação científica e cultural deve 
ser preservado. “O MEc defen-
de a plena liberdade de ideias e 
o acesso dos estudantes a produ-
ções culturais e científicas com 
a mediação de um professor”, 
afirmou.

Os resultados da reunião 
desta terça-feira serão encami-
nhados ao ministro Luiz Fux, a 
quem cabe tomar a decisão sobre 
o tema. 

Tia Nastácia - Publicado em 
1933, caçadas de Pedrinho relata 
uma aventura da turma do sítio 
do Picapau Amarelo à procura 
de uma onça-pintada. Entre os 
trechos que justificariam a con-
clusão de racismo estão alguns 
em que Tia Nastácia é chamada 
de negra. Outra parte diz: “Tia 
Nastácia, esquecida dos seus 
numerosos reumatismos, trepou 
que nem uma macaca de carvão”.

Em relação aos animais, um 
exemplo mencionado é: “Não é 
à toa que os macacos se parecem 
tanto com os homens. só dizem 
bobagens”. Outro é: “Não vai 
escapar ninguém - nem Tia Nas-
tácia, que tem carne preta”.

para atingir os nossos objetivos,” 
disse roberto Leão, presidente 
da confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação 
(cNTE), uma das organizadoras 
da marcha.

Os manifestantes concentra-
ram-se em frente à Torre de TV, 
no Eixo Monumental, uma das 
principais vias no centro da capi-
tal, e caminharam até o congres-
so Nacional, onde reuniram com 
a ministra da secretaria de rela-
ções Institucionais da Presidência 
da república, Ideli salvatti, e com 
o presidente da câmara dos De-
putados, Marco Maia (PT-rs).

Gargalos - “somos a sex-

ta economia rumo à quinta nos 
próximos anos e não temos uma 
educação com devido financia-
mento. Isso irá gerar gargalos 
para o desenvolvimento nacio-
nal”, disse Antonio Lisboa, di-
retor executivo da central Única 
dos Trabalhadores (cuT), tam-
bém organizadora do ato.

A pauta de reivindicações da 
marcha envolve outros temas, 
além de educação, como a sus-
pensão do Decreto 7777, de 24 
de julho de 2012, que transfere 
atribuições da administração pú-
blica federal a governos estaduais 
e municipais durante greves de 
servidores públicos federais.

FOTO:ANTONIO cruz/ABr
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Ruth Brochado, Agnaldo e Unitec 
recebem Moções de Regozijo
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Terceiro ciclo do concurso terá foco na valorização do professor e na composição dos conselhos escolares

TEMPOS DE ESCOLA 

Paracatu bate recorde de inscrições em 2012
O terceiro ciclo do programa 

Parceria Votorantim pela Educa-
ção (PVE) começa as atividades 
com a divulgação dos vencedores 
do concurso “Tempos de Escola 
2012”. Em Paracatu, foram ins-
critas 232 redações, com a parti-
cipação de vinte escolas públicas, 
o que representa um aumento de 
350% em relação ao ano ante-
rior. Os grandes vencedores fo-
ram: Gustavo Pires de Oliveira, 
do Ensino Fundamental I; josué 
da silva Brito, do Ensino Fun-
damental II; e Lynna suzuki, do 
Ensino Médio.

O recorde das inscrições em 
Paracatu é resultado do intenso 
trabalho de mobilização realiza-

A professor ruth Brochado, 
o advogado Agnaldo e a unitec 
Escolas Integradas tiveram seus 
trabalhos reconhecidos pela câ-
mara Municipal e foram home-
nageados com Moções e rego-
zijo. A iniciativa foi do vereador 
Glewton de sá (PMDB), que 
recebeu apoio dos demais parla-
mentares.  

Ruth Bochado - ruth Bro-
chado Ferreira, filha de Gracindo 
de Moura Brochado e Lídia car-
los de Morais Brochado, é casada 
com o jornalista Florival de Assis 
Ferreira, com quem tem duas fi-
lhas: Marília e cecília. 

Foi professora em várias esco-
las da cidade, inclusive, na Escola 
Estadual Delano Brochado (Para-
catuzinho), onde também exerceu 
os cargos de vice-diretora e dire-
tora. é presidente da Associação 
dos Amigos da cultura de Paraca-
tu, vice-presidente do Movimen-
to cultural de Paracatu e conse-

do por colaboradores da unidade 
Morro Agudo, que atuaram como 
voluntários do Programa Parceria 
Votorantim pela Educação. 

O técnico em segurança do 
Trabalho, Mauro césar Mesquita 
Oliveira, fala do orgulho de ter 
sido um dos voluntários: “Não 
tem como mensurar o valor do 
sorriso de uma criança ao saber 
que ela pode participar de um 
concurso e escrever uma reda-
ção sobre a sua própria escola. é 
uma sensação indescritível”, con-
ta Mauro, que teve a iniciativa de 
sensibilizar os alunos, professo-
res e a diretora da escola estadual 
que a filha frequenta. “Plantamos 
uma sementinha que contribuiu 

para a mudança de comporta-
mento dos alunos”, completa. 

Em todo o Brasil, o concur-
so “Tempos de Escola” contou 
com mais de seis mil redações, o 
que demonstra um crescimento 
de 106% em comparação a 2011. 
O aumento da participação dos 
alunos foi consequência do in-
centivo de professores, gestores, 
secretarias de Educação e pais 
em relação ao desenvolvimen-
to da imaginação e da escrita, e 
também da consolidação do con-
curso como parte do calendário 
escolar dos municípios onde o 
PVE é realizado. 

Terceiro Ciclo - Para garan-
tir o sucesso da terceira etapa do 

Programa, os grupos de Mobili-
zação Interna, Gestão Pública, 
Gestão Escolar e os agentes-cha-
ve de cada comunidade envolvida 
atuarão em sinergia tendo como 
foco a valorização do papel do 
professor e a relevância dos con-
selhos escolares. Nessa fase, será 
aplicada uma pesquisa, para sina-
lizar as melhorias necessárias às 
escolas públicas da cidade.    

com ênfase na importância 
do professor para a formação 
dos alunos, o terceiro ciclo ain-
da trabalhará a constituição dos 
conselhos Municipais da Edu-
cação (cME). Esses conselhos 
visam regulamentar, fiscalizar e 
propor ações que tenham como 

objetivo a melhoria das políticas 
públicas educacionais nos âmbi-
tos de merenda, transporte, in-
fraestrutura e pessoal. 

O PVE apoia as diretrizes 
previstas no Plano de Desenvol-
vimento da Educação (PDE) do 
Ministério da Educação e teve 
sua metodologia reconhecida 
pela Fundação Banco do Bra-
sil como uma Tecnologia social 
passível de ser compartilhada e 
replicada. 

Premiação - O vencedor do 
Ensino Fundamental I ganhará 
uma bicicleta caloi Aro 20; a ca-
tegoria Ensino Fundamental II 
será contemplada com uma câ-
mera digital sony; e o vencedora 

do Ensino Médio será premiado 
com um netbook HP mini. 

Os três selecionados recebe-
rão, ainda, um diploma de parti-
cipação e um kit de livros, como 
estímulo aos estudos. Todos os 
textos premiados serão assunto 
de reportagem exclusiva do ca-
nal Futura. 

Os professores orientadores e 
as escolas dos alunos vencedores 
também receberão um kit de li-
vros, certificado de participação 
em nome do Instituto Votoran-
tim e acesso à plataforma Futura 
TEc, espaço virtual que dispo-
nibiliza as diversas produções 
educativas elaboradas pelo canal 
Futura. 

Fazendo história há 22 anos de existên-
cia, o Colégio Soma aplica o Programa de 
Qualidade em Educação, integrado à REDE 
PITÁGORAS. Atuando em parceria com essa 
Rede, viabiliza avanços tecnológicos no cam-
po da informação e da modernização de téc-
nicas de aprendizagem, que proporcionam 
aos professores e alunos instrumentos de pri-
meira tecnologia como as lousas interativas, 
laboratórios de informática e bioquímica. Isso 
se dá em função da visão de uma proposta 
comprometida com o futuro educacional dos 
alunos. Esse compromisso envolve também a 
pesquisa de campo e o trabalho interdiscipli-
nar com os Projetos desenvolvidos por nível 
de ensino que agregam sempre novos valores 
educacionais.

A Rede oferece Encontros, Colegiados, 
Colóquios, Simpósios, Congressos, durante 
o decorrer do ano para os gestores, educa-
dores e alunos. Com a convivência, nasce a 
troca de experiências, a avaliação constante, 
o exercício permanente das lições aprendidas 
entre todos os profissionais ao longo de sua 
atividade profissional.

Os objetivos principais do Colégio Soma 
são: manter a qualidade da educação ofereci-
da, demonstrando pleno domínio dos funda-
mentos da política educacional e do currículo, 
definidos pelo Órgão competente e a Propos-
ta Pedagógica da Instituição; proporcionar 
espaço para que os alunos sejam capazes de 
participarem da realidade social como agentes 
pacificadores de uma mudança social indes-
critível, capazes de construírem, dia após dia, 
uma nova história para seu país, sua cidade 
e sua comunidade; acreditar que a escola em 
conjunto com a família pode colaborar para as 
grandes transformações mundiais.

Aluna do Colégio Soma 
é aprovada na UnB

JM - Há quantos anos você 
estuda no Colégio Soma?
Letícia: Há dez anos.

Por que seus pais escolheram 
o Colégio Soma?
- Minha tia e minha mãe foram das pri-

meiras turmas do Colégio, nos anos de 
1990 e 1991 respectivamente. A qualidade 
de ensino do Colégio Soma já era conhecida 
pela minha família, quando eu fui matricula-
da. Além disso, meus pais observaram que 
no Soma as diferenças são respeitadas e os 
valores éticos e morais são transmitidos aos 
alunos, formando, assim, cidadãos.

Antes mesmo de terminar o 
Ensino Médio, você conquistou 
uma vaga na UnB. 
Quais os aspectos você 
considera que contribuíram 
para esse sucesso?
- Acredito que ter fixo em mente o objeti-

vo a que se propõe é fundamental para qual-
quer aluno que deseje uma vaga em uma 
Universidade Federal. O auxílio da família e 
da escola também é importante. Eu sempre 
soube que qualquer curso que eu decidisse 
fazer meus pais me apoiariam, e isso dimi-
nuiu o peso sobre os meus ombros. E saber 
que, durante toda a minha caminhada esco-
lar, eu recebi o suporte necessário por parte 
do Soma, me deixou mais confiante no mo-
mento do vestibular

Qual o curso você fará na UnB 
e qual o motivo dessa escolha?
- Se tudo acontecer conforme o planeja-

do, farei Engenharia Química. Escolhi este 
curso devido a minha aptidão para as Ciên-
cias Exatas e meu amor à Química. Procurei 
ainda conciliar o gosto com as necessidades 
do mercado. O Engenheiro Químico é hoje 
requisitado especialmente pelas indústrias 
de combustíveis, fármacos e cosméticos.

Quais as sugestões você daria aos 
jovens de hoje para que eles tenham 
suas metas alcançadas nos 
estudos e na vida?
- Nos estudos não existem segredos. 

É importante estudar, reconhecendo os 
limites do próprio organismo, respeitando 
as horas de sono. Nos vestibulares con-
textualizados, como o da UnB, é funda-
mental o conhecimento de várias formas 
de linguagem. E essa habilidade é aprimo-
rada através da leitura de obras literárias, 
artísticas e filosóficas. Na vida, creio que 
o sucesso é obtido com determinação e 
dedicação que também são necessárias 
nos estudos.

Você estudou há vários anos no 
Colégio Soma, agora que você vai 
para a Universidade, qual a mensagem 
você deixaria para essa escola?
- Eu gostaria de agradecer a todos que 

trabalham no Colégio pelo carinho com 
que cuidaram de mim e das situações que 
possibilitaram, ao longo desses dez anos, 
o meu aprendizado e amadurecimento. 
Queria também pedir aos mantenedores, 
à direção, à coordenação, aos professores 
e demais funcionários do Colégio que per-
sistam na missão de educar, com a mesma 
atenção que recebo todos os dias.

Os homenageados no plenário da Câmara Municipal de Paracatu

lheira do conselho Municipal do 
Patrimônio Histórico, Artístico e 
Paisagístico de Paracatu. 

Agnaldo Nunes - Agnaldo 
Nunes da silva é o caçula dos cin-
co filhos de José Nunes da Silva 
(zé Folheiro) e Dona constan-
tina. È casado com a professo-
ra Maria das Graças, com quem 
tem três filhos.  È formado em 
ciências sociais e Direito. Além 
da função de advogado, também 
exerce o cargo de diretor do jor-
nal Noroeste News. 

Unitec - A escola foi cria-
da em abril de 1999 e é creden-
ciada pelo Ministério da saúde 
para operar o curso técnico pelo 
Profae – Projeto de Profissio-
nalização dos Trabalhadores da 
Área da Enfermagem, em Minas, 
tendo sido classificada no ano de 
2.002, em licitação nacional, en-
tre as quatro melhores de Minas 
Gerais, integrando o seleto gru-
po composto pelo senac, Fun-

dep/uFMG e unimontes. A sua 
atuação estendeu-se por várias 
regiões do Estado, Norte, Noro-
este, Nordeste, Alto Paranaíba, 
Vale do jequitinhonha, Triângulo 
Mineiro e sul de Minas.

A unitec de Paracatu minis-
tra 21 cursos técnicos aprova-
dos pelo conselho Estadual de 
Educação/secretaria Estadual 
de Educação, entre eles Açú-
car e Álcool, Agricultura, Agri-
mensura, Agronegócio, Análises 
clínicas, Automação Industrial, 
Edificações, Eletromecânica, 
Enfermagem, Enfermagem do 
Trabalho, Farmácia, Geologia, 
Informática, Mecatrônica, Meio 
Ambiente, Mineração, Química, 
radiologia, saúde Bucal, secre-
tariado e segurança do Trabalho. 

A escola conta, em 2012, com 
mais de 2.000 alunos matricula-
dos e cerca de 5 mil alunos já se 
formaram e estão prontos para o 
mercado de trabalho.

Entrevista com 
Letícia Sousa Borges

Dessa forma, conciliando escola - educação 
- família - aprendizagem, o Colégio Soma tem 
a plena consciência de sua missão e do papel 
social que desempenha na comunidade, fa-
zendo com que sua história tenha a ver com a

história recente de Paracatu, pelo seu dina-
mismo, seu crescimento e uma firme vocação 
para abraçar o futuro.

O trabalho pedagógico é o elo do dia a dia 
com Alunos, Professores, Coordenadores Pe-
dagógicos, Diretores, Colaboradores Adminis-
trativos de uma maneira geral, ministrando o 
conhecimento. Para que a aprendizagem se 
torne efetiva, o Colégio oferece um diferencial 
aplicado nos Aulões, nos Simulados, no ENEM 
VEST, nas Aulas Interativas. Além disso, há 
uma avaliação contínua de todos os processos 
envolvidos na aprendizagem, cuja finalidade é 
persistir nos objetivos alcançados com suces-
so e reavaliar aqueles onde se fizer necessária 
uma correção.

 A educação de qualidade está na oferta do 
ensino aprendizagem, no relacionamento in-
terpessoal, no material pedagógico, na equipe 
pedagógica: direção, professores, pedagogos, 
funcionários, família e alunos que se esforçam, 
vislumbrando uma Universidade Federal. No se-
gundo semestre, a aluna Letícia Sousa Borges 
prestou vestibular para Engenharia Química na 
UnB e foi aprovada. Exemplo de dedicação e 
esforço para todos os envolvidos no processo 
de aprendizagem. O Colégio tem a honra e a 
felicidade por ter contribuído com o processo 
de aprendizagem da aluna Letícia, durante seus 
dez anos escolares. Como Instituição de Ensino, 
é responsável pela formação integral dos seus 
educandos e se orgulha de participar dessa con-
quista da aluna Letícia.  Com estudo, dedicação 
e perseverança, as metas são alcançadas.

Leia versão digital de 

O jornal necessário
vimentoO Mo



GUARDA-MIRIM
SÃO DOMINGOS

Alunos recebem 
diplomas da Multi Tech

Kinross doa R$ 150 mil para centro comunitário

O município de Unaí poderá ter processo seletivo e eventuais contratações temporárias de professores anulados
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Município vinha realizando contratações temporárias para cargos que deveriam ser providos por concurso público 

UNAÍ

Justiça suspende contratação de professores
O processo seletivo aberto em 

2011 para a contratação de pro-
fessores de educação básica, pelo 
município de unaí, foi suspenso 
pela justiça. A decisão atendeu, 
em grau de recurso, pedido de 
antecipação de tutela feito pelo 
Ministério Público de Minas Ge-
rais (MPMG) e valerá até o julga-
mento final de Ação Civil Pública 
(AcP) ajuizada pela Instituição. 

A AcP, caso seja provida, 
poderá resultar na anulação do 
processo seletivo e de eventuais 
contratações temporárias já reali-
zadas, bem como na condenação 
do município ao ressarcimento 
dos valores pagos por todos os 
candidatos que se inscreveram na 
seleção.   

Aprovados - segundo o 
MPMG, o processo seletivo 
deve ser considerado nulo, pois, 
à época da publicação de seu 
edital, ainda estava em vigência 
concurso anterior, com candida-
tos aprovados e não nomeados. 

Familiares, amigos e parceiros 
do Projeto “Guarda-Mirim de 
Paracatu” presenciaram a ceri-
mônia de Formatura do curso 
de Gestão Empresarial, realizado 
em parceria com a Escola Multi 
Tech. O diretor da Escola, Glau-
ber césar rodrigues, ressaltou a 
necessidade de se dar mais aten-
ção a projetos sociais como o da 
Guarda-Mirim e se colocou à dis-
posição para novas parcerias.

“se tivéssemos um projeto 
“Guarda-Mirim” em cada bair-
ro, em cada cmunidade, a Polí-
cia Militar teria menos trabalho 
no seu dia-a-dia na luta contra a 
bandidagem, contra o tráfico e 
outros males que tomam a vida 
de nossos jovens antes que nós 
os alcancemos com Ações de ta-
manha grandeza como é esse da 
Guarda Mirim. Nós parabeniza-
mos todos os presentes e apoia-
mos qualquer iniciativa neste 
sentido”, disse  Glauber césar

Durante a formação, são de-
senvolvidas noções de hierar-
quia, disciplina, aula de música, 
educação física, aula de reforço 
em português, curso computação 
básica, entre outras, encaminhan-

A comunidade de são Do-
mingos inaugurou, em 31 de 
agosto, o centro comunitário 
Pastoral cristina coutrim. A 
obra contou com o apoio da 
Kinross Paracatu, que destinou 
r$ 150 mil para a compra do 
material de construção e paga-
mento da mão de obra. Outra 
parceira do projeto foi a Diocese 
de Paracatu, que ficou responsá-
vel pelo projeto de engenharia e 
a cessão do terreno.

Além da presença de autori-
dades locais, a cerimônia contou 
com a participação de crianças e 
adolescentes, que se revezaram 
na apresentação de um coral e da 
dança do balaio, demonstrando a 
riqueza cultural da região. 

“é uma grande satisfação po-
dermos apoiar a construção de 
um espaço que será um local de 
apoio para a continuidade his-
tórica da comunidade”, afirma 
Fadwa Andrade, gerente de co-
municação e relações com a co-
munidade da Kinross.

O centro possui cerca de 150 
metros quadrados, incluindo sa-
las e cozinha, que irão abrigar 

O problema, conforme descrito 
na AcP, vai além disso, já que a 
própria legislação do município 
permite a contratação temporá-
ria para o exercício de função de 
necessidade permanente, o que, 
para o MPMG, é inconstitucio-
nal.

O acesso ao serviço públi-
co, por regra, de acordo com a 
constituição Federal (cF), deve 
se dar por meio de concurso. 
Por outro lado, há duas exceções: 
cargos em comissão e de funções 
temporárias, em caso de excep-
cional interesse público. Entre-
tanto, a contratação para cargos 
de professor pela Administração 
de unaí não encontra fundamen-
tos na lei. 

“Não há justificativa concre-
ta para a contratação de pessoal 
para ocupar tais cargos, uma vez 
que não se trata de necessidade 
temporária, mas de cargos de 
necessidade permanente, previs-
tos na legislação municipal como 

cargos efetivos”, justifica a pro-
motora de justiça, Andréa Bea-
triz rodrigues, autora da AcP. 

Ela revela que o MPMG ten-
tou regularizar a situação em 
unaí por via extrajudicial, com 

assinatura de um Termo de Ajus-
tamento de conduta (TAc), no 
qual foi acordada a realização de 
concurso público para todos os 
cargos de provimento efetivo. 
“Mas a Administração municipal 

insiste em realizar a contratação 
de servidores sem observar os 
critérios constitucionais”, lamen-
ta a promotora de justiça.

Desordem - Na decisão que 
determinou a suspensão do pro-

cesso seletivo, a relatora do pro-
cesso, desembargadora Alberga-
ria costa, ressaltou que a postura 
adotada pelo Município de unaí 
ofende o ordenamento jurídico 
brasileiro. 

“Os documentos juntados 
aos autos revelam a existência de 
uma total desordem administra-
tiva. Isso porque a contratação 
temporária, que é autorizada 
somente em hipóteses de excep-
cional interesse público pela cF, 
de exceção tornou-se regra”, ar-
gumentou. 

Os desembargadores Elias 
camilo e judimar Biber votaram 
de acordo com a relatora.

Essa não é a primeira vez que 
o MPMG ingressa na justiça para 
tentar conter nomeações ilegais 
em unaí. Em maio deste ano, a 
Instituição obteve liminar que 
obrigou a prefeitura local a exo-
nerar diversos servidores nomea-
dos para cargos em comissão de 
forma irregular. (MPMG)

do os jovens para o mercado de 
trabalho como estagiários.

O diretor Acadêmico, Maxuel 
santos, destacou a formação re-
cebida pelos alunos e a satisfação 
de ser parceiro. “A Escola Multi 
Tech tem compromisso com a 
responsabilidade social e é par-
ceira no Projeto da Guarda-Mi-
rim, auxiliando na capacitação 
de mais de 200 jovens, todos os 
anos, o que representa um inves-
timento de mais de 200 mil re-
ais”, destacou Maxuel. 

Os diplomas foram entregues 
pela soldado  Miriele, represen-
tando o 45º Batalhão de Polícia 
Militar. Maria josé Gonçalves dos 
santos  representou a secretária 
de Educação de Paracatu;  Marcus 
Plauto, vice-presidente do con-
sep e a coordenadora da Guarda 
Mirim, Lucilene do carmo Alves, 
também entregaram os diplomas 
em nome de suas entidades. Atu-
almente, os jovens trazem uma 
consciência ambiental e a capaci-
dade mais ampla de resistirem às 
drogas e difundem esta mensa-
gem. O objetivo é que o adoles-
cente não fique com tempo ocio-
so para que pratiquem delitos.

diversas atividades de interesse 
da comunidade, como reuni-
ões, cursos, palestras e oficinas. 
“será um espaço multitemático, 
que reunirá atividades de arte, 
saúde, meio ambiente, culinária, 
religião e cidadania, voltadas para 
geração de renda e formação de 
crianças e jovens”, conta Irene 
dos reis de Oliveira, que há seis 
meses está à frente da Associação 
de Moradores da comunidade 
são Domingos.

A demanda para apoio na 
construção do centro comunitá-
rio surgiu durante as reuniões do 
comitê de Diálogo Aberto para 
soluções, canal de comunicação 
criado pela Kinross com o obje-
tivo de tratar os questionamentos 
e preocupações das comunidades 
dos bairros vizinhos à empresa. 

“Para transformar a ideia em 
realidade, os membros da Asso-
ciação de Moradores da comu-
nidade são Domingos arregaça-
ram as mangas e elaboraram um 
projeto, incluindo ações e crono-
grama, que foi enviado, em 2010, 
para avaliação da empresa”, ex-
plica Gilcélia Westin cosenza, 

analista de comunidade da Kin-
ross Paracatu.

Para escolher o nome do cen-
tro, foi realizada uma votação. 
Quem venceu foi a artesã cris-
tina coutrim, uma líder muito 
respeitada na comunidade. “Foi 
uma surpresa para mim. é o re-
conhecimento pelo meu traba-
lho e dedicação”, afirma dona 
cristina, que também destaca a 
relevância do espaço: “O centro 
comunitário era um sonho da co-
munidade. será um local de gran-

de importância para a realização 
de diversos eventos, como as 
reuniões da Pastoral da criança.”

Além das obras do centro 
comunitário Pastoral cristina 
coutrim, a Kinross Paracatu é 
parceira no desenvolvimento de 
outras ações em são Domingos, 
com o objetivo de valorizar a cul-
tura local. Dentre os projetos já 
realizados neste ano,  destacam-
-se a Folia de reis, a caretada e 
as festas em louvor a são joão 
Batista e a são Domingos.

Centro Comunitário Pastoral Cristina Coutrim do São Domingos

Moradores da comunidade do São Domingos 
celebram a inauguração do Centro

Alunos da Guarda-Mirim apresentam os diplomas de formação

Representantes da Kinross e do São Domingos descerram a placa

ABANDONO DE EMPREGO 
A micro empresa Irene Reis Melo Peres situada à 

Avenida Cinco, 265 - Bairro Novo Horizonte, Paracatu-
-MG e inscrita no CNPJ número  02.944.557/0001-06, 
comunica o abandono de emprego de seu funcionário 
Josimar Soares da Silva – que exercia a função de pa-
deiro -  portador da CTPS número 06772526-00010e 
RG número MG-15.621.760, ocorrido há mais  de trinta 
dias. Na oportunidade, a empresa solicita o compare-
cimento de Josimar, no endereço acima mencionado, 
para esclarecimentos.

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO 
Vende-se apartamento com 3 quartos - sendo 

um suíte - sala, banheiro social, cozinha e área de 
serviço. 

O apartamento - com área total de 134 m² - está 
situado à Rua João Borges de Oliveira, 503 - 5º An-
dar - Loteamento do Jóquei Clube Paracatuense. 

Os interessados podem tratar na Trucrel
Fones: (38) 3671-2972 – 9828-2971
Falar com Ismael. 



Brasília (ABr) - O senado Fe-
deral aprovou, no último dia 25, 
sem alterações, o projeto de lei 
de conversão referente à Medida 
Provisória do código Florestal. 
O texto original enviado pelo 
Poder Executivo recebeu quase 
700 emendas na comissão espe-
cial mista que analisou a matéria. 
Nela, após muita polêmica, um 
acordo entre congressistas rura-
listas e ambientalistas resultou no 
texto aprovado pela câmara dos 
Deputados e, agora, pelo senado.

Entre as alterações inseridas 
no projeto pela comissão espe-
cial, as principais são referentes 
às áreas de preservação perma-
nentes (APPs) em margens de 
rios e de nascentes. Os parlamen-
tares da comissão modificaram a 
chamada “escadinha” proposta 
pelo governo federal, que estabe-

CÓDIGO FLORESTAL

Senado aprova MP e texto vai à sanção presidencial
As principais alterações são nas áreas de preservação permanentes (APPs) em rios e nascentes

Os senadores Eduardo Braga e José Agripino 
Maia, durante votação do projeto de lei de 
conversão referente à Medida Provisória do 
Código Florestal. O texto original enviado pelo 
Executivo recebeu cerca de 700 emendas na 
Comissão Especial que analisou a matéria
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lecia quanto das margens de rios 
desmatadas deveriam ser replan-
tadas de acordo com o tamanho 
da propriedade.

Gargalos podem 
dificultar aplicação 
das regras
(Transcrito do G1)

Durante a discussão da nova lei, 
representantes do setor agropecu-
ário e do setor ambiental consul-
tados pelo G1 apontaram vários 
gargalos que podem dificultar a 
aplicação das novas regras. Veja os 
principais pontos destacados:

‘Escadinha’
A criação de escala para recu-

peração das matas nas margens 
de rios de acordo com o tamanho 
da propriedade, criada pela MP e 
modificada na comissão, é consi-
derada injusta por ambientalistas 
e ruralistas, mas por motivos dife-
rentes. De acordo com Fábio Mei-
relles, presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado 
de são Paulo (Faesp), a recompo-
sição imposta ao pequeno produ-
tor, por seguir um padrão nacio-
nal, “não atende as peculiaridades 
do país”. Além disso, pode “custar 
caro” demais aos agricultores devi-
do à falta de financiamento.

André Lima, assessor para po-
líticas públicas do Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Amazônia 
(Ipam), pondera que a mudança da 
área de recomposição em função 
do tamanho do imóvel vai gerar 
confusão, já que parte do pressu-
posto de que todos os produtores 
descumpriram a lei. “Aquele que 
não desmatou será injustiçado. (...) 
Essa nova regra obriga a recompor 
quem manteve a floresta em pé, 
sem criar benefícios”.

Recomposição de 
APPs feita por estados
segundo a senadora Kátia 

Abreu (PsD-TO), presidente da 
confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (cNA), outra 
incongruência da nova lei é a im-
possibilidde de os estados legisla-
rem sobre a recomposição de áreas 
desmatadas em vez da união.

“Independentemente da esca-
dinha, a recomposição tinha que 
ser decidida nos estados, que po-
deriam avaliar melhor a situação 
individual dos produtores, com 
um conceito social”, explica. Da 
mesma opinião compartilha Mei-
relles, da Faesp, afirmando que um 

Por serem 
maioria, os par-
lamentares da 
bancada ruralista 
conseguiram esta-
belecer no projeto 
que, nas proprie-
dades de 4 a 10 
módulos fiscais 
deverão ser re-
compostos 15 me-
tros de mata nas 
margens dos rios 
com até 10 metros 
de largura. Quem 
tiver propriedades 
maiores que isso, 
independente do 
tamanho do curso 

d’água, deverá recompor de 20 
metros a 100 metros, a ser defi-
nido pelas autoridades estaduais.

Veredas - já os parlamenta-

res ambientalistas se deram por 
satisfeitos ao conseguirem impor 
no texto que as nascentes e olhos 
d’água deverão ter APPs ao seu 
redor de, no mínimo, 15 metros, 
a serem recompostos em caso 
de desmatamento pelos donos 
das propriedades. Além disso, o 
projeto também prevê a manu-
tenção de 50 metros de APPs no 
entorno das veredas e áreas en-
charcadas.

Para que a recomposição seja 
feita, será criado um Programa de 
regularização Ambiental (PrA) 
que regulamentará a permissão 
para que os produtores possam 
converter as multas ambientais 
em investimentos no refloresta-
mento de suas reservas legais e 
APPs.

Vetos? - A Medida Provisória 
do código Florestal foi editada 

pela presidenta Dilma rousseff  
para suprir as lacunas deixadas 
pelos vetos feitos por ela à lei 
que reformou o código. Duran-
te as negociações sobre a MP 
na comissão especial, o governo 
chegou a divulgar nota na qual 
declarou não ter participado do 
acordo que resultou no texto 
aprovado hoje e que, portanto, 
não tinha qualquer compromis-
so com ele. A declaração gerou 
tensão entre os parlamentares ru-
ralistas, que ficaram com receio 
de que a presidenta faça novos 
vetos ao projeto aprovado pelo 
congresso.

Apesar disso, o senador jorge 
Viana (PT-Ac), que tem atuado 
como porta-voz informal do go-
verno nas questões ambientais, 
disse acreditar que a presidenta 
não deverá tomar esta medida 

novamente. Na opinião dele, a 
proposta aprovada é “a melhor 
para o meio ambiente” e esse 
deve ser o argumento usado para 
tentar convencer a presidenta a 
não promover novos vetos na 
matéria.

“O entendimento que foi 
construído aqui leva em conta a 
realidade das bacias hidrográfi-
cas. O texto que sai daqui resolve 
o passivo ambiental brasileiro”, 
declarou o senador que atuou 
como relator do projeto do có-
digo anteriormente e foi um dos 
negociadores do atual projeto.

O projeto de lei de conversão 
segue para sanção presidencial, 
uma vez que não sofreu alte-
rações e não precisará retornar 
para nova análise da câmara dos 
Deputados.

código ambiental estadual evitaria 
conflitos e dificuldades para o se-
tor produtor de alimentos.

Rios efêmeros deixam 
de ser área de preservação 
permanente (APP)
Apesar do acordo feito entre o 

congresso e o governo para am-
pliar a proteção aos rios tempo-
rários, deixam de ser APP os rios 
efêmeros, que são cursos d´água 
superficiais que dependem de chu-
vas para existirem, sem se alimen-
tarem do lençol freático. segundo 
Tasso Azevedo, ex-diretor geral do 
serviço Florestal Brasileiro, essas 
áreas não poderiam deixar de ser 
contempladas pela lei ambiental 
pois podem abrir precedentes para 
novos desmatamentos. Os rios efê-
meros são especialmente importan-
tes em áreas que já sofrem de es-
cassez de água, como no Nordeste.

Cadastro Ambiental 
Rural (CAR)
A exigência do mapeamento 

de propriedades por satélite e ca-
dastro em secretarias estaduais 
de Meio Ambiente, que deverão 
fiscalizar as áreas antes de liberar 

financiamentos agropecuários, se-
ria uma boa iniciativa se sua aplica-
ção não demorasse tanto a vingar, 
afirma Paulo Barreto, do Instituto 
do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia (Imazon). segundo ele, 
a lei ambiental dá margem aos 
bancos para que usem os dados 
apenas 5 anos após a entrada em 
vigor da lei, o que poderia acelerar 
o desmatamento.

Ainda em relação ao cAr, Fá-
bio Meirelles, da Faesp, afirma que 
é alto o custo que o produtor rural 
terá para mapear sua proprieda-
de. De acordo com ele, o micro 
e pequeno produtor terão que 
desembolsar altos valores sem ter 
garantias da liberação de financia-
mentos.

Ausência de 
incentivos ambientais
um dos pontos criticados por 

ambientalistas e ruralistas é a fal-
ta de criação de incentivos finan-
ceiros para produtores rurais que 
conservam vegetação nativa em 
sua propriedade. segundo seneri 
Paludo, diretor-executivo da Fe-
deração da Agricultura e Pecuária 
do Estado de Mato Grosso (Fa-

mato), apesar de o novo código 
Florestal trazer segurança jurídica 
para o agricultor, ele precisará de 
incentivos para recompor os hec-
tares desmatados – de acordo com 
Paludo, cada hectare recuperado 
custaria cerca de r$ 6 mil.

Paulo Barreto, do Imazon, con-
sidera que este aspecto foi uma 
oportunidade perdida na elabora-
ção do código, que poderia incluir, 
por exemplo, o pagamento por 
serviços ambientais, uma forma de 
remunerar quem conserva a mata.

Replantio com 
espécies frutíferas
um dos pontos polêmicos na 

lei ambiental é a possibilidade de 
recompor áreas de proteção per-
manente degradadas com espécies 
frutíferas - e não apenas com es-
pécies nativas. Para ambientalistas, 
isso cria o risco de impacto princi-
palmente se o plantio ocorrer em 
beira de rios, por causa do uso de 
agrotóxicos nesses pomares.

“Quem desmatou será bene-
ficiado duas vezes: ele poderá 
plantar, por exemplo, laranjais em 
APPs e ainda faturar com a venda 
dessas frutas”, argumenta André 

Lima, do Ipam. já seneri Paludo, 
da Famato, afirma que a explora-
ção de forma correta não traz risco 
ao meio ambiente.

Topos de morro
A modificação da regra de que 

são APPs apenas topos de morros 
que tenham no mínimo cem me-
tros de altura (a contar da planí-
cie) faz com que 80% dos morros 
de estados como são Paulo, Bahia 
e Santa Catarina fiquem, em teo-
ria, passíveis de desmatamentos, 
segundo Tasso Azevedo. “Apenas 
20% [dos morros] se enquadram 
na característica do novo código”, 
explica. André Lima, do Ipam, tam-
bém entende que essa alteração dá 
brecha para desmates legalizados.

APP urbana
O projeto de lei do código 

Florestal não trata da recomposi-
ção de mata ciliar dos rios urbanos, 
além de não englobar arborização 
das cidades com espécies nativas. 
O documento passa a atribuição 
de recompor faixas marginais des-
ses rios para os municípios, que 
devem delimitar o uso do solo nos 
seus planos diretores.



Escola Municipal Ada Santana Ribeiro orgulha moradores do São Sebastião 

Nova Lagoa Rica comemora 
nova Escola José Simões Cunha 

Coraci Meireles está de cara nova 

A Prefeitura Municipal entre-
gou mais três importantes obras 
à comunidade, neste mês de se-
tembro: a reforma geral e cons-
trução da quadra coberta da Es-
cola Municipal coraci Meireles 
de Oliveira; construção das esco-
las josé simões cunha, na região 
rural da Nova Lagoa rica e Ada 
santana ribeiro,  no Povoado de 
são sebastião.

Na semana que vem, serão 
inaugurados o Posto de saúde 
da Família, dos bairros santana e 
Arraial D’Angola e a reforma do 
Hospital Municipal, no centro da 
cidade. 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Prefeitura conclui obras de Saúde e Educação 
População passa a contar com  PSFs no Santana e Arraial D’Angola, Hospital Municipal reformado e novas escolas 

Prefeito Vasco Praça Filho e o vice José Maria
cumprem compromissos na comunidade Prefeito Vasco Praça Filho é homenageado

Zequinha, secretária de Educação,
também é homenageada

Escola Ada Santana, no São Sebastião

Agricultores recebem sementes de milho e sorgo

Antiga sede da Escola José Simões Cunha Nova Escola José Simões Cunha na Nova Lagoa Rica

Vasco praça Filho, José Maria 
e as educadoras da Zona RuralPSF dos bairros Santana e Arraial D’Angola
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A reforma geral da Escola 
Municipal coraci Meireles de 
Oliveira era esperada há anos 
pelos estudantes e moradores 
do Amoreiras II e bairros adja-
centes. O educandário funcio-
nava em situação precárias e a 
atual administração reformou 
as paredes e os banheiros;  tro-
cou o telhado e o piso;  instalou 
portas e  vidros; e, ainda, cons-
truiu uma quadra poliesportiva 
coberta, para dar mais segurança 

Os moradores do Projeto 
de Assentamento Nova Lagoa 
rica e assentamentos vizinhos, 
também estão em festa. O mo-
tivo foi a inauguração da nova 
sede da Escola Municipal josé 
simões cunha, que há anos 
funcionava em instalações ina-
dequadas.

Foram construídas sete salas 
de aula amplas,  arejadas e mo-
biliadas com carteiras e caderias 
de qualidade; sala de recursos;  
secretarias; biblioteca; cantina; 
depósito; banheiro com acessi-
bilidade para deficientes físicos; 
laboratório de informática, que 
vai  inserir os alunos da zona ru-
ral no projeto de inclusão digital; 

Quem também estão irradian-
do felicidades são Os moradores 
do Povoado do são sebastião, 
também, comemoram a inaugu-
ração da Escola Municipal Ada 
santana ribeiro, que funcionou 
muitos anos em um prédio velho. 
Mas, graças à boa vontade do 
prefeito Vasquinho e aos investi-
mentos no setor de educação, os 
alunos, professores, funcionários, 
direção e a comunidade escolar 
contam agora com um espaço 
mais arejado e mais humano para 
trabalharem e estudarem. 

Assim como a josé simões 
cunha, a Escola Ada santana 

também ganhou sete salas de 
aula mobiliadas com carteiras 
e caderias de qualidade; sala de 
recursos;  secretarias; biblioteca; 
cantina; depósito; banheiro com 
acessibilidade para deficientes 
físicos e laboratório de informá-
tica; quadra coberta  e outras re-
partições. 

A obra se beneficiou de um 
investimento de r$ 905.763,50 e 
foi inaugurada em 28 de setem-
bro. “Investimos em educação 
porque sabemos que é o único 
setor que pode mudar para me-
lhor o País. Temos que valorizar 
nossas educadoras e alunos ofe-

além de quadra coberta e outras 
repartições. um investimento de 
r$1.076.106,33. 

Atualmente, a Escola josé si-
mões cunha conta com 180 alu-
nos do pré-escolar ao 5º Ano. A 
solenidade inaugural foi realizada 
no dia 26 de setembro e marcada 
por apresentações artísticas dos 
alunos, placas de homenagens e 
discursos emocionados. 

História - A Escola Municipal 
josé simões cunha foi autorizada 
pela lei 1 1195/76, através da Por-
taria 3/81. Funcionou na Fazen-
da Mocambo, até o ano de 1996. 
Em 1997, foi transferida para 
a região da Nova Lagoa rica. 
Houve a fusão das escolinhas 

e conforto aos  alunos nas aulas 
de educação física. sem contar 
que o local servirá também de 
lazer e prática esportiva para os 
moradores dos bairros vizinhos 
à escola. 

segundo o prefeito Vasco 
Praça Filho (PMDB), foram in-
vestidos mais de r$400 mil. A 
obra foi entregue à comunidade 
no dia 25 de setembro, com bên-
çãos do Pastor césar e do Padre 
Vartene. 

multiseriadas Lindolfo Adjunto 
Garcia e josé simões cunha, que 
em abril de 1997 passaram a fun-
cionar como Escola Núcleo josé 
simões cunha, atendendo alunos 
do projeto reforma agrária  e 
mais comunidades vizinhas.

Em 2002, as Escolas são josé 
e Frei Norberto Broenink se fun-
diram à Escola Municipal josé 
simões cunha, mas em 2003 a 
Escola Municipal são josé foi 
desmembrada, ficando a escola 
núcleo com um segundo ende-

reço na região do Engenho do 
Padre. O Educandário recebeu 
o nome de josé simões cunha, 
fazendeiro e empresário da re-
gião, aclamado por todos como 
homem humilde, sincero, justo 
e bom, pois além de ajudar mui-

tas pessoas oferecendo emprego, 
trabalhava com a enxada junto 
aos funcionários. Atualmente, a 
escola funciona em turno único 
matutino e é dirigida pelo diretor 
Benedito Barbosa de Brito - o 
professor Bena. 

recendo um lugar digno para eles 
trabalharem e estudarem. Hoje, 
as escolas das  zonas  rural e ur-
bana de Paracatu são referência 
para o Estado, tanto em infraes-
trutura, quanto na qualidade do 
ensino”, disse o prefeito Vasco 
Praça Filho. 

 Saúde - Na próximo dia 2 
de outubro, a Prefeitura entrega 
à comunidade mais obras con-
cluídas, desta vez, no área de 
saúde, com  inauguração do PsF 
entre os bairros santana e Ar-
raial D’Angola. um investimento 
de quase r$450 mil. No dia se-
guinte (3/10), será inaugurada a 

reforma geral do Hospital Muni-
cipal e o tomógrafo, que já está 
funcionando e realizou quase mil 
exames.  

Agricultura - Assim como as 
demais áreas da administração, 
o homem do campo sempre foi 
valorizado pelo governo muni-
cipal. Além de construir escolas, 
melhorar as estradas, dar suporte 
às famílias que vivem no campo, 
a Prefeitura distribuiu 1.500 sa-
cos de sementes de milho e 500 
sacos de sementes de sorgo aos 
produtores rurais da agricultura 
familiar, como  incentivo ao au-
mento da produção. 

Hospital
Municipal é
reformado

e ganha novo
tomógrafo

Alunos contam com 
Escolas reformadas e 

adequadas ao aprendizadoPrefeito Vasco Praça Filho e educadoras de escolas da Cidade

Escola Coraci Meireles está toda reformada
Quadra coberta da Escola Coraci Meireles 
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O Movimento publicou, nas duas edições an-
teriores, entrevistas com os quatro candidatos a 
prefeito e com os quatro candidatos a vice, para 
o eleitor e o leitor conhecer cada um deles e vo-
tar conscientemente. Nesta edição, publicamos 
os planos de governo dos quatro candidatos 
para a devida análise dos eleitores que não se 
contentam só com promessas.

EDMUNDO DE SÁ  
E WILSON MARTINS 

(Coligação “Paracatu Seguindo 
em frente - PMDB, PSD, PV e PHS)

cONcEITO DO TrABALHO:
1) Gestão do bem público pautada pela ética, pela  transpa-

rência, pela participação do cidadão e pela busca de objetivos 
abrigados no conceito de desenvolvimento sustentável, capaz 
de garantir: crEscIMENTO EcONÔMIcO+ INcLusÃO 
sOcIAL + susTENTABILIDADE AMBIENTAL

2) reunião das lideranças mais experientes e testadas, com-
prometidas com a ética.

3) Lideranças comprometidas com a ética e a seriedade que 
marcam o trabalho do PMDB em Paracatu.   

4) Para alcançar um futuro melhor, é necessário uma revo-
lução de atitudes. Paracatu pode se transformar num dos muni-
cípios mais desenvolvidos de Minas Gerais, e do país. Mas, para 
isso, é preciso introduzir o conceito do Planejamento Estratégi-
co na gestão da prefeitura. uma visão moderna, conectada com 
o mundo, mas apoiada nos valores locais mais profundos. 

5) A coligação apresenta um Programa de Governo que é 
fruto de estudos e debates. Mas, em cada área vai promover 
seminários e debates, importando experiências bem sucedidas e 
somando-as as sugestões dos cidadãos. 

6) Por isto nosso programa de governo será evolutivo. O 
programa parte desta base aqui apresentada, mas vai evoluir no 
diálogo com a sociedade.

SAÚDE
CONCEITO: PRIORIDADE 
ABSOLUTA, A SAÚDE POPULAR
O Governo Edmundo vai acabar com as filas nos postos 

de saúde. O Hospital será transformado numa unidade mais 
eficiente. A construção de UPAs nos bairros mais populosos 
preserva o Hospital para atendimentos de maior complexidade.

AÇÕES
VALORIZAÇÃO DO MÉDICO 
Nenhum avanço será consistente se não vier acompanhado 

da valorização profissional, funcional e financeira dos médicos. 
O atual modelo de funcionamento do Hospital será revisto com 
este objetivo, aprimorando a parceria com a Faculdade Atenas.

UPA DO PARACATUZINHO
serão instaladas três uPAs 24 horas em Paracatu, a primeira 

delas no Paracatuzinho.

CRIAÇÃO DO SISTEMA SAMU
O sistema de atendimento para emergências (sAMu). é 

prioridade máxima. serão compradas 02 ambulâncias e implan-
tadas quatro equipes de resgate, cada uma delas composta por 
um médico, um enfermeiro e um motorista. E instalada uma 
central de regulação do Atendimento de Emergência. 

AMPLIAÇÃO DO SAÚDE NA FAMÍLIA
A prevenção é a maior arma na luta em favor da saúde da 

população. O “sAÚDE NA FAMÍLIA” será ampliado, incen-
tivando a prevenção e reduzindo a pressão sobre os postos de 
saúde.   

SEGURANÇA E CIDADANIA
CONCEITO: A UNIÃO DA CIDADE 
NO COMBATE AO CRIME
O combate às drogas será o ponto central da estratégia de 

combate ao crime. 
As drogas aumentaram o volume de homicídios, furtos e 

roubos em Paracatu. 
O crescimento do uso do crack é uma realidade ameaçadora. 

Combater a distribuição e o uso de entorpecentes significa redu-
zir a agenda de crimes na cidade.

Mesmo os governos mais poderosos tem dificuldade de 
combater o tráfico de drogas. Edmundo vai convocar lideranças 
de todas as cores partidárias, todos os credos, todas unidas em 
torno da bandeira.

PARACATU CONTRA AS DROGAS
E já está pesquisando e identificando os recursos para finan-

ciar projetos nesta área, tanto a nível Estadual quanto Federal.  
O combate às drogas não se limita à repressão. é preciso inte-
grar as ações de segurança e de defesa social.

AÇÕES
CRIAÇÃO DA SECRETARIA DE 
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
O crime e as questões sociais estão fortemente interligados. 

Ações isoladas não contribuem para a solução dos problemas, e 
muitas vezes os agravam. Por isto Edmundo vai criar a secreta-
ria de segurança Pública e Defesa social, com capacidade para 
articular ações integradas e eficientes.

CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL DE PARACATU 
a) Levantamento da realidade de instituições similares no 

Brasil.
b) Definição do foco estratégico da Guarda Municipal, con-

templando:
- A preservação do patrimônio público e a vigilância de es-

colas de todos os níveis. 
- Prevenção e controle da violência nas escolas e seu entor-

no, praças, espaços e parques públicos;
- Prevenção e atendimento a vítimas de intolerâncias e de 

violência contra grupos vulneráveis (violência doméstica e de 
gênero, racismo, homofobia e exploração sexual infanto-juvenil);

ELEIÇÕES 2012 

Candidatos apresentam Plano de Governo 
- Prevenção do aliciamento de adolescentes e jovens e da 

afirmação de domínio territorial pelo tráfico de drogas e armas;
- Prevenção da ordem pública e atendimento comunitário 

nos centros comerciais e de serviços do município e em outras 
áreas de grande circulação de pessoas.

PROJETO SEMPRE ALERTA
Instalação de câmaras filmadoras fotográficas em pontos 

estratégicos com a finalidade de inibir a prática de crimes como 
furtos, roubos, entre outros.

CONSTRUÇÃO DA “FRENTE 
AMPLA PARACATU SEM DROGAS”
a) convocação das lideranças religiosas e civis para avaliação 

geral e definição de linha estratégica, baseada em experiências 
bem sucedidas em outras cidades.

b) Levantamento das condições operacionais e de infraes-
trutura dos centros de recuperação de dependentes químicos.

c) Levantamento das linhas de financiamento federais e es-
taduais para apoio aos projetos.

AÇÃO SOCIAL
crIAÇÃO DO rEsTAurANTE POPuLAr - O restau-

rante Popular, com almoço de r$1,00 para a população de baixa 
renda. 

cAFé DA MANHÃ sOcIAL - Aproveitar a força da pecu-
ária leiteira do Município para oferecer café da manhã à popu-
lação de baixa renda. 

PrOjETO MELHOr IDADE - criação de um centro de 
Apoio e Lazer para o pessoal da melhor idade.

PrOjETO MOBILIDADE - Desenvolver projeto garan-
tindo a mobilidade para a população de cadeirantes.

EDucAÇÃO
cONcEITO: PrIVILEGIAr O PrOFEssOr é O cA-

MINHO 
Vamos trazer informações, ideias, tecnologias e procedi-

mentos novos. Mas, sempre adaptando-os à nossa realidade.

AÇÕEs
- Aprimorar a valorização do Professor, em termos de remu-

neração e de capacitação profissional - cursos, seminários e rede 
nacional de formação. 

- Reformução do Plano de Carreira dos profissionais da 
Educação.

- Ampliação do Programa caixa Escolar Municipal. 
- construção, ampliação, reforma, manutenção e conserva-

ção de unidades de ensino - urbanas e/ou rurais. 
- Estender a todos os alunos da rede municipal o uso de 

computadores (notebooks, ou netbooks, tablets ou desktops. 
Implantar o sinal de Internet onde não houver.

- Fortalecer a gestão democrática e participativa.  
- Melhorar o acervo das bibliotecas da Escolas Municipais 

com livros de Literatura Infantil, Infanto-juvenil entre outros. 
- Aprimorar e ampliar o Transporte Escolar.
- Aprimorar e ampliar a alimentação escolar. 
- Aprimorar a gestão do campus unimontes.
- Incluir no currículo matérias alternativas: trânsito, higiene 

pessoal, segurança pública, projeto antidrogas. 
- Instalar em todas as bibliotecas das Escolas Municipais a 

“Losa Interativa”.

ECONOMIA, EMPREGO E RENDA
CONCEITO: PREPARAR PARACATU 
PARA O FUTURO
No curto prazo, a cidade deverá sofrer forte influência de 

coisas que estão acontecendo muito longe daqui. O mundo pre-
cisa de mais alimentos, num volume nunca visto. O aumento da 
população, de 7 para 9 bilhões de pessoas em poucas décadas, e 
o incremento da renda das camadas menos favorecidas da chi-
na, da Índia e da América Latina vão exigir dos 

campos cerrados brasileiros um grande esforço produtivo.
como fazer Paracatu tirar o máximo proveito possível dessa 

realidade? como adaptar a infraestrutura econômica da cida-
de? como preparar a mão-de-obra para as novas necessidades? 
como preparar as instituições e os empresários para aproveitar 
essa janela de oportunidades?

AÇÕES
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
Paracatu não pode depender dos empregos de um único 

setor. Vamos construir um Planejamento Estratégico e definir 
etapas claras do nosso desenvolvimento, envolvendo governo, 
empresários e o meio acadêmico.

POLO INDUSTRIAL
criação de um novo Polo Industrial, dotado de moderna 

infraestrutura. O Polo vai agregar valor aos produtos agrícolas 
e pecuários da região, estrategicamente situada no mapa da eco-
nomia regional: a 200 km de uma praça de 3,5 milhões de habi-
tantes, que é Brasília; mas, principalmente, a 340 km do maior 
polo atacadista do país, que é uberlândia.

GRUPO DE CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS
criação de grupo de trabalho composto pelas mais relevan-

tes lideranças da cidade para atuar na atração de novos investi-
mentos para Paracatu. 

CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO 
construção do centro administrativo de Paracatu para orga-

nizar e otimizar as ações administrativas da cidade. A localização 
do centro será devidamente estudada, através da revisão do Pla-
no Diretor da cidade. Objetivos: a) reduzir o impacto atual des-
sas atividades sobre o trânsito e a vida urbana da cidade; reduzir 
o custo operacional da Prefeitura. Instalação de um sistema “Na 
Hora”, onde os órgãos do governo estarão todos reunidos para 
facilitar a solução dos problemas do cidadão.

VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
Investimento em capacitação e melhoria da remuneração. 

Criação de incentivos financeiros associados a resultados.

PROJETO PARACATUZINHO JÁ
Paracatuzinho é um bairro que requer atenção prioritária. A 

chapa “Porque a vida pode ser melhor” está desenvolvendo um 
projeto integrado com a atual Prefeitura para iniciar um projeto 
de recuperação urbana e vida cidadã especificamente para Para-
catuzinho. Para começar agora, ainda em 2012, e ter sequência 
ao longo de 2013.

AÇÕES
CRIAÇÃO DE UPA
A primeira providência: criar uma unidade de Pronto Aten-

dimento (uPA) 24 horas no Paracatuzinho. é um bairro muito 
grande e a população precisa ter socorros básicos atendidos ra-
pidamente, perto de casa, de dia ou de noite.

CRIAÇÃO DA PREFEITURA DE BAIRRO
O maior bairro de Paracatu precisa de uma atenção especial. 

um acompanhamento diuturno das ações do poder executivo 
na região, para avaliar a qualidade do trabalho e indicar soluções 
que só são percebidas por quem está no contato direto com a 
realidade. 

Por isso a chapa “Porque a vida pode ser melhor” vai inaugu-
rar em seu primeiro ano de governo o cENTrO ADMINIsTrA-
TIVO DE PARACATUZINHO, dirigido por alguém da confian-

ça direta do Prefeito, com a responsabilidade de fazer acontecer a 
política de prioridade estabelecida para o bairro pela chapa. 

será a primeira Prefeitura de Bairro de Paracatu e uma das 
primeiras em cidades do mesmo porte no país, uma inovação 
criada para fazer um combate permanente às mazelas do setor 
mais necessitado da cidade.

INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA
Instalação imediata de 10 câmeras de vigilância em faixas de 

pedestre e em pontos estratégicos de Paracatuzinho. Implanta-
ção de sala de acompanhamento na delegacia local. 

RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, 
PINTURA DE FAIXAS E MEIO-FIO
CAMPANHA EDUCATIVA NO TRÂNSITO
Vamos contratar um grupo teatral para distribuir material 

de educação para o trânsito, explicando o papel de motoristas 
e pedestres.

RECUPERAÇÃO DE CESTOS DE LIXO E 
INÍCIO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA
Acreditamos que a mobilização é a principal ferramenta da 

população em defesa do espaço por ela habitado. Vamos recu-
perar cestos de lixo e instalar equipamentos onde não houver, 
ainda em 2012. campanha educativa vai procurar mostra os ma-
lefícios provocados pela sujeira. E convocar especialmente os 
jovens para adotar uma nova atitude em relação ao lixo. 

PROGRAMA DE ESPORTES NOTURNOS
Gerar vida e movimentação urbana, reduzindo o espaço da 

droga e da violência. 

AGRICULTURA FAMILIAR E AGRONEGÓCIO
CONCEITO: MELHORIA 
DE QUALIDADE DE VIDA
Oferecer uma melhor condição de vida e de trabalho para 

as cerca de duas mil famílias com sua vida profissional ligada à 
Agricultura Familiar.

AÇÕES
PROGAMA INCLUIR
criação do Projeto Alternativo de Desenvolvimento rural 

sustentável - construído em parceria com associações e coope-
rativas, vai estruturar um sistema de capacitação e prestação de 
assessoria técnica-gerencial, visando facilitar o acesso de pro-
dutores familiares ao crédito, à assistência técnica, aos serviços 
sociais básicos, à infraestrutura produtiva, e demais condições. 

ABATEDOURO DE FRANGO
construção de abatedouro de frango público, para abrigar 

a produção da agricultura familiar. Importante para os produ-
tores e garante procedimentos sanitários para proteger a saúde 
da população.

COOPERATIVA DE DOCES E CONSERVAS 
Desenvolver a industrialização de Doces e conservas. A 

agricultura familiar já dispõe de equipamento para processa-
mento de frutas. Vamos completar a estruturação deste setor. 

LEITE É SAÚDE, LEITE É PARACATU
Em parceria com as cooperativas vamos desenvolver um 

projeto de apoio à pecuária leiteira da agricultura familiar pa-
racatuense. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
já iniciou os contatos com o Ministério da Agricultura, a 

secretaria Estadual de Agricultura, com a confederação Brasi-
leira da Agricultura (cNA/sENAr) e com a Organização das 
cooperativas do Brasil (OcB) visando aprimorar o sistema de 
assistência técnica rural.

ESCOLA AGRÍCOLA
criar a Escola Agrícola de Paracatu, para garantir aos jovens 

trabalhadores do campo a formação teórica e o acesso a tecno-
logias de ponta da agricultura moderna. 

AGRONEGÓCIO - AÇÕES
PLANO DE EMERGÊNCIA PARA RECUPERAÇÃO 
E MANUTENÇAÕ DE  ESTRADAS RURAIS
Estruturação de um Plano de Emergência para recupera-

ção e Manutenção de Estradas rurais, com apoio da Direção da 
coopervap, do sindicato rural e das lideranças agrícolas. Iden-
tificação das rodovias mais comprometidas e implementação de 
ações de caráter emergencial para garantir o fluxo de veículos e 
de mercadoria em todo o Município.

SINAL DE TELEFONE E INTERNET
coordenar uma solução para que o sinal de telefone celular 

chegue à zona rural, juntamente com a Banda Larga, para favo-
recer atividades profissionais e escolas. 

MEIO AMBIENTE
CONCEITO: INSERIR A VISÃO AMBIENTAL 
EM TODAS AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
E PRIVADAS DA CIDADE

AÇÕES
HORTO FLORESTAL
será criado o Horto Florestal de Paracatu, com dois obje-

tivos principais:
a) Abrigar uma central de Mudas Nativas destinada a for-

necer material para um amplo projeto de recomposição da flora 
urbana de Paracatu.

b) Oferecer assistência técnica aos produtores rurais, espe-
cialmente através de sessões de treinamento conduzidas por 
agrônomos contratados pelo Horto.

c) criar um cinturão verde em torno de Paracatu. 
d) Oferecer mudas para recomposição florestal de áreas da-

nificadas pela mineração.

PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE
Os moradores de cada rua vão escolher as árvores que vão 

arborizar o local onde moram, através de comitês de rua.  As-
sim, teremos a rua do Ipê roxo, outra do Ipê Amarelo, ou ainda 
a rua do Pequi.

PROJETO - MINERANDO JUNTO 
COM A POPULAÇÃO - TRANSPARÊNCIA
cerca de 14 mil famílias dependem hoje direta, ou indire-

tamente, da renda gerada pela mineração em Paracatu. Temos 
a responsabilidade de preservar estes empregos. Mas, temos 
também que garantir as condições de saúde da população e a 
recomposição dos danos ambientais provocados pela atividade. 

a) convocação do Ministério Público para organizar um 
TAc em torno da atividade mineradora na cidade, com a parti-
cipação dos poderes executivo, legislativo e judiciário.

b) Elaboração de projetos compensatórios nas áreas social 
e ambiental.

c) Intensificação da fiscalização da atividade mineradora, 
abrangendo as áreas ambiental, epidemiológica e sanitária. 

d) criação de um cinturão verde em torno de Paracatu. 

TURISMO E LAZER
CONCEITO: PLANEJAR
Projeto de turismo e lazer ousado, inovador e eficiente. 

construir uma visão de planejamento para o setor.

AÇÕES
HISTÓRIA NAS RUAS
contar a importância histórica de Paracatu através de placas, 

monumentos e referências que permitam ao turista compreen-
der a importância da contribuição da cidade para o desenvolvi-
mento do interior do país.

PARQUE DO AÇUDE
Transformar o Parque do Açude numa área de lazer diferen-

ciada e usada por toda a população.

PARACATU, POLO GASTRONÔMICO
Promover treinamento do setor em cozinha, gestão e ma-

rketing, aproximando o segmento do perfil da demanda dos 
clientes. Acordo com sENAc-MG

FESTIVAL GASTRONÔMICO DE PARACATU
reunir representantes da indústria, do comércio, dos hotéis, 

bares e restaurantes para colaborar no desenvolvimento deste 
projeto. 

OBRAS E SANEAMENTO
CONCEITO: TRANSPARÊNCIA, 
EFICIÊNCIA E PROPRIEDADE
Transparência, eficiência e propriedade. Esses são os eixos 

centrais do trabalho da área de Obras e saneamento, que deve 
estar em primeiro lugar afinado com as prioridades estabeleci-
das pela população.

AÇÕES EXECUTIVAS
- Implantação de sistema de esgoto em 100% da área urbana 

de Paracatu.
- Implantar iluminação do trevo da Br 040 até a FINOM
- Construir e reformar calçadas, implantar meio-fios, sarje-

tas e caixas de captação de águas pluviais.
- Ampliação da rede de iluminação pública em geral
- construção do Anel Viário – ligando o Alto do Açude a 

um trevo no Dr.
- construção de um Aeroporto em Paracatu
- revitalização dos cemitérios municipais
- construção e manutenção de pontes, túneis, rotatórias e 

viadutos.

ESPORTES
CONCEITO: CIDADANIA, INCLUSÃO 
E MOBILIDADE SOCIAL
um bom programa de esportes é o melhor e mais barato 

programa de saúde que um município pode implantar. Mas, não 
é só isto. é também um Programa de cidadania, inclusão e mo-
bilidade social.

AÇÕES
- construção de um Estádio Municipal Poliesportivo, cen-

tro de Lazer e Eventos. 2)criar as condições para que os times 
de Paracatu tenham um melhor desempenho no campeonato 
estadual.

- construir de pista de Atletismo
- Implantar de um programa municipal de esportes noturnos

ALMIR PARACA 
E SILVANO AVERLAR 
Coligação “A Força do Povo 
- PT e PSL

CIDADE ACOLHEDORA
é nela que convivemos com nossas famílias, nossos amigos, 

nossos vizinhos. é em nossa cidade que, independentemente 
de onde tenhamos nascido, nos sentimos aceitos, nos sentimos 
parte integrante de sua identidade e atuamos como construtores 
e participantes de seu desenvolvimento. 

- Instituição de um processo permanente de planejamento 
participativo e gestão compartilhada.

- criar e fazer várias formas de participação como Orça-
mento Participativo, conselhos populares e acesso a informa-
ções para fortalecer a atuação cidadã.

CIDADE INCLUSIVA
Também vamos fazer uma cidade inclusiva, que assegure 

acesso às políticas públicas para todos os seus moradores. E 
que respeite e valorize as características do ser humano, suas 
opções e diferenças de raça, de gênero, de geração, de opção 
religiosa, de orientação sexual, de condições físicas ou mentais. 
Queremos incluir principalmente os que mais precisam.

CIDADE DE OPORTUNIDADES
A cidade também deve ser o espaço que nos propicie as 

oportunidades e os meios para sermos o que sonhamos e o que 
nossas habilidades e talentos nos permitam ser, com:

- Valorização do micro e pequeno empreendedor – criação 
da sede do sebrae, senac;

- Apoiar a criação de programas de emprego e renda.
- Apoio às faculdades em suas demandas e necessidades.
- Mais exigências e parcerias com empresas mineradoras 

buscando o desenvolvimento sustentável.

CIDADE PLANEJADA
Efetivar um planejamento em todas as áreas da prefeitura, 

exigindo cumprimento de metas, com avaliações e indicadores 
de gestão.  Implantar secretarias com técnicos qualificados.

CIDADE SAUDÁVEL
Investir na saúde preventiva e melhorar o atendimento às 

demandas de saúde com apoio de especialistas do Ministério da 
saúde, além de incentivar a prática de esportes. 

- Priorizar os PsF (Programa saúde da Família) com co-
bertura de médicos, dentistas, assistentes sociais e pscicólogos.

- criar PsF com ambulatórios móveis e visitas na zona rural.
- criar 3 uPAs
- criar conselhos locais de saúde nos bairros.
- Manter um maior entrosamento com as Faculdades de saú-

de do município.
- Valorizar todos os profissionais da saúde.

CIDADE SEGURA
segurança é um direito do cidadão:
- criar a Guarda Municipal – para escolas, patrimônio, trânsito.
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Candidatos apresentam Plano de Governo 
- Implantar o Programa Olho Vivo com câmaras de moni-

toramento.
- criar um conselho e um centro de inteligência de seguran-

ça municipal.
- Apoio à APAc e cEPAL nas suas necessidades para ajudar 

na recuperação.
- Trazer Batalhão do corpo de Bombeiros

CIDADE LIMPA CIDADE FELIZ
Fazer do meio ambiente em que vivemos uma constante de 

cuidados e ações para tornar a cidade prazerosa de se viver.
- retomar o programa cidade Limpa cidade Feliz e fazer 

novamente uma cidade limpa em todos os bairros.
- Criar brigada de incêndio contra queimadas – fiscalizar 

queimadas urbanas.
- Fiscalização contra poluição sonora, visual e entulho de 

materiais de construção.
- Aprimorar coleta seletiva em todos os bairros e a coleta do 

lixo com adequação no Aterro sanitário.

CIDADE DO CONHECIMENTO
- criar escolas de tempo integral em todos os bairros.
- Trazer  um campus de uma universidade Federal.
- criar o programa cidade Digital, com acessos gratuitos 

para todos.
-Valorização do educador com salários e cursos de qualifi-

cação profissional.

CIDADE COM MOBILIDADE 
- criar vias de contorno à cidade para facilitar acessos e 

desobstruir o centro, incluindo viadutos, vias para bicicletas e 
passeios adequados para pedestres.

- Valorizar e adequar o transporte público por ônibus.
- criar estradas rurais ecológicas, com mais patrulhas nas 

conservações.
- criar centros de comércio com acessos exclusivos a pe-

destres.

CIDADE DESENVOLVIDA E SUTENTÁVEL
- Implementação do Plano Paracatu 2030 (parceria com 

ADEsP), tornando-o um guia para o planejamento estratégico 
da cidade, com implantação da Agenda 21 local.

- Apoio ao cooperativismo – incentivando e apoiando as 
cooperativas.

- reestruturar e melhorar a Feira Livre.
- Implementar Plano de desenvolvimento do Turismo.
- Incrementar apoio aos pequenos produtores rurais e agri-

cultores familiares.

CIDADE BOA PRA SE MORAR
- criar programa habitacional arrojado com apoio do Go-

verno Federal para construção de 2.000 casas com aquecedores 
solares.

- construir e reformar banheiros e casas com colocação de 
aquecedores solares – 5.000 unidades.

- construir áreas para esporte, lazer, escola e cultura em to-
dos os assentamentos populacionais.

CIDADE LEGAL
- Incentivar e potencializar programa de regularização de 

escrituras de casas. 
- Legalizar loteamento Bom Pastor, chapadinha, são joão 

Evangelista e outros.

CIDADE DA CRIANÇA E JUVENTUDE, 
DO ESPORTE E DA CULTURA
- construir um centro olímpico para incentivar crianças e 

jovens na prática do esporte.
- Apoiar as manifestações culturais e folclóricas do povo.
- Apoiar bandas de músicas, conjuntos, teatro e corais.
- Garantir campeonatos rurais, urbanos e escolares.
- resgatar a efervescência cultural de Paracatu.
- Preservar, reformar e aproveitar os casarios históricos  

para usos culturais e públicos.
- criar mais creches e aumentar as existentes em todos os 

bairros.
uma cidade assim, acolhedora, inclusiva e de oportunidades 

– é a Paracatu que construiremos!

DR.BEBETO E 
GRAÇA JALES
Coligação Paracatu quer mais 
- PTB, PSB, PRB, PR, 
PRTB, E DEM

Paracatu precisa passar por uma grande mudança, mas uma 
mudança de verdade. Para mudar de verdade, Paracatu precisa 
de um prefeito que reúna características pessoais dignas do que 
o povo de Paracatu merece que tenha compromisso e amor pelo 
povo de Paracatu. Para que a mudança aconteça de verdade, é 
necessário também que o plano de governo do prefeito aponte 
para a transformação da saúde, da educação, do desenvolvimen-
to social, da segurança. Enfim, as propostas devem ser capazes 
de mudar a vida do paracatuense. é com este propósito de uma 
mudança de verdade que foi construído o Plano de Governo 
de Dr. Bebeto.

EDUCAÇÃO
- A prioridade número do governo de Dr. Bebeto
- construir a Escola de Tempo Integral no paracatuzinho, 

no lugar da garagem da prefeitura.
- Implantar a Faculdade Federal
- Apoiar a unimontes e aumentar a ofertas de cursos ainda 

mais.
- Criar a escola de cursos técnicos em Paracatu para profis-

sionalizar os jovens.
- construir novas creches e melhorar a que já temos
- Instituir a remuneração do profissional da educação com 

base no mérito
- Por em prática o projeto lei que prever bolsas de estudos 

para todos os cursos das faculdades particulares, inclusive para 
o curso de medicina.

- Melhorar em qualidade e quantidade o transporte escolar.

SAÚDE
- construir as unidades de Pronto Atendimento (uPAs) em 

todos os bairros.

- construir casas das Gestantes em todos os bairros para 
combater a mortalidade infantil.

- Aumentar a cobertura dos PsFs para 100% e levá-los para 
toda a zona rural.

- Implantar a uTI Neonatal.
- Implantar o sAMu.
- suprir a saúde com todas as especialidades da medicina.
- construir o centro de saúde do Homem.

SEGURANÇA
- Instalar o corpo de bombeiros
- Instalar programa de combate as drogas, com a construção 

de portais nas entradas da cidade.
- Lutar pela instalação deuma unidade da Polícia Federal.
- Implantar o programa Olho Vivo.
- Implantar postos policiais e rondas 24 horas nos bairros.
- Implantar a Guarda-Municipal.
- Implantar o programa FIQuE VIVO, de combate a vio-

lência e às drogas.

SERVIDOR PÚBLICO
- Todas as nossas propostas estão de acordo com documen-

to enviado pelo sINDsPAr, de onde destacamos alguns pon-
tos, tais como: revisar o plano de cargos e salários, regulamen-
tar as férias-prêmioe devolver o dinheiro descontado em razão 
da greve, fazer novo diagnóstico da situação do PrEsErV, 
conceder melhores condições de trabalho com fornecimento 
de EPIs, conceder benefícios para a saúde do servidor, manter 
o diálogo  sempre aberto como servidor.

DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE RENDA
- Todas as nossas propostas estão de acordo com o Plano 

Paracatu 2030 fornecido pela AcIPA e inclui: 
- Aplicação do plano diretor para a instalação de novas in-

dústrias 
- Dar preferência nas compras e licitações da prefeitura para 

as empresas paracatuenses
- criar programa de tratamento tributário diferenciado para 

as pequenas empresas, etc.
- criar incubadoras

OBRAS E INFRAESTRUTURA
- Legalizar gratuitamente a situação de todos os imóveis que 

ainda não possuem a escritura.
- construir os viadutos dos bairros alto do açude, jK, Nossa 

senhora de Fátima-Novo Horizonte e Bairro Primavera.
- construir a nova rodoviária
- construir o novo centro administrativo e o novo setor 

comercial
- construir ciclovias.
- Implantar programa que resolva o problema do trânsito 

de Paracatu.
- Levar asfalto onde não existe e recuperar onde for ne-

cessário.

ESPORTE E LAZER
- construir o Estádio Municipal
- construir o Ginásio Poliesportivo multiuso
- construir o centro de convenções
- construir quadras cobertas nos bairros onde ainda não 

existe.

AGRICULTURA- HOMEM DO CAMPO
- Fornecer calcário e silagem gratuita para todos os produ-

tores
- Levar a saúde ao homem do campo, com a cobertura dos 

PsFs, uPAs e casas da Gestante.
- criar junto à secretaria de Agricultura o departamento de 

estradas e mata-burros
- cobrir a Feira do Produtor
- Instituir programa de recuperação continuada das estradas.
- criar patrulha mecanizada para cada comunidade com tra-

tor a disposição o ano inteiro.
- criar mecanismos para industrialização da produção do 

homem do campo.

CULTURA
- Implantar o conservatório de Música
- construir a sede própria da Biblioteca Municipal com lo-

calização centralizada e fácil acessibilidade, principalmente para 
os deficientes físicos.

- criar o calendário cultural
- criar o centro de eventos culturais

DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
- Implantar o Mães Paracatuenses, para acompanhar as ma-

mães e seus Bebês desde o nascimento até o primeiro aninho 
de vida.

- Ampliar o programa de habitação.
- criar o Bolsa- família complementar. (todas as famílias do 

Bolsa-Família receberão umaajuda maior da prefeitura)
- Ampliar o conselho Tutelar
- criar a casa dos conselhos Municipal

MEIO AMBIENTE
- revisar o Plano Diretor para sua adequação à Política Mu-

nicipal de Gestão e saneamento Ambiental e à Lei relativa ao 
código de Postura.

- Implantar sistema de controle com ênfase na prevenção 
de eventos críticos de poluição, fixando, inclusive, metas de re-
dução.

- Promover a educação ambiental na rede municipal de ensino.
- rever o Plano de Investimento da cOPAsA previsto no 

termo de transferência dos serviços de água e esgoto.
- Construção em definitivo do Aterro Sanitário.
- criar usina Verde de incineração de lixo com produção 

de energia.

OLAVO CONDÉ 
E JOSÉ ALTINO  

Coligação “Mudança pra valer 
- PSDB, PP, PDT, PSC, PPS, 
PRP e PC do B

ESPORTE ,JUVENTUDE,CULTURA E LAZER
.  Implantar o programa “Escolinha de Esportes”  nos bair-

ros para o envolvimento dos jovens com atividades esportivas.
.  Implantar o “Programa cidade Digital” oferecendo inter-

net gratuita  em todos os bairros de Paracatu,possibilitando a 
pesquisa,estudo e trabalho dos moradores dentro e fora de casa 
em dispositivo móvel e computadores portáteis.

. Buscar recursos para a implantação de uma Vila Olímpica  
na cidade,incluindo um ginásio poliesportivo, que servirá como 
centro de referência em esporte. Possibilitar que a cidade tenha 
os recursos necessários para participar de competições amado-
ras e profissionais.

. Implantar quadras cobertas nos bairros, para facilitar o 
acesso da população às atividades de esporte e lazer.

. resgatar o Processo Histórico cultural, revitalizando o 
centro histórico da cidade. restaurar e valorizar o conjunto Ar-
quitetõnico, com o apoio do IPHAN, baseado nas leis de in-
centivo cultural.

.  realizar laboratórios de ensino - aprendizagem referente à 
nossa cidade, abrangendo o patrimônio arquitetônico e históri-
co, o folclore e os costumes, como elementos imprescindíveis à 
construção da cidadania.

. criar o conservatòrio Municipal de Mùsica  para desenvol-
ver e incentivar o seguimento musical de Paracatu.

. criar o centro cultural  para ser sede da Biblioteca Pùblica 
central com o intuito de realizar encontros literários, treina-
mentos e pesquisa dos profissionais e participantes dos pro-
jetos de arte e cultura. um local apropriado para a realização 
de exposições e apresentações de dança, teatro, música, contos, 
artesanato e todas as outras atividades relacionadas à cultura.

. Promover, anualmente, o Festival de Arte e cultura, uma 
grande festa regional, com objetivo de incentivar produções nas 
áreas de teatro, dança, música, artes visuais, arte popular, gastro-
nomia, literatura e artesanato.

. Promover a Formação de gestores e empreendedores cul-
turais.     

. Incentivar e apoiar a produção de bens culturais de toda 
natureza (literária, musical, artes-plásticas e artesanato.

. Discutir com o conselho municipal da cultura e sociedade 
civil organizada e aprovar um percentual minimo do orçamento 
municipal para a cultura.

. Estabelecer um Plano de Educação cultural,incluindo a 
história e cultura de Paracatu, nas redes públicas e privada do 
município.

. Fazer o Plano Municipal do turismo, visando explorar as 
nossas potencialidades turísticas e aumentar a nossa arrecadação.

.  Fortalecer as iniciativas governamentais e privadas do se-
tor turísticos,incentivado os turismos  de aventura e cultural.

. criar o conselho Municipal da juventude para fortalecer 
os canais de participação social dos jovens nas conferências  e 
fóruns, assegurando o atendimento de suas demandas  apresen-
tadas  e aprovadas  nestes espaços.

. Promover o direito à comunicação, assegurando a plu-
ralidade de ideia e opiniões dos diferentes grupos sociais e 
culturais,através do acesso à formação e às tecnologias de in-
formação e comunicação, além de produção de mídia e difusão 
de conhecimento.

. Criar programas específicos para a juventude, a exemplo 
do PrOjOVEM (Programa Nacional de Inclusão Para jovens), 
que oferece a elevação da escolaridade, PrOjOVEM do campo, 
PrOjOVEM Adolescente e PrOjOVEM Trabalhador.

GESTÃO PÚBLICA
. Adotar  novas pràticas de gestão apoiadas em mecanismos  

democráticos, através da articulação e sintonia entre o governo 
e a sociedade civil organizada (conselhos, associações de bair-
ros, entidades, movimentos sociais e religioso), na formulação 
e no acompanhamento da execução das políticas públicas de 
todas as áreas.

. Executar ações do Programa Paracatu 2030, que contém as 
principais necessidades do município pra um desenvolvimento 
sustentável, aquecendo a economia sem prejudicar a população  
e o meio ambiente, bandeiras da juventude cada vez mais cons-
ciente política, econômica  e socialmente.

. criar a “casa dos conselhos”, com suporte técnico para 
que os conselhos municipais possam exercer o controle social, 
apresentar  as demandas da siciedade e serem atendidos pelo 
Executivo. Essa ação vai melhorar a qualidade do gasto público 
e ajudar o governo a encurta caminho e diminuir os erros, sob 
a ótica do que fazer e como fazer para atender às necessidades 
do povo.

. rever o Plano Diretor do minicípio, com a participação 
da população, fazendo as correções necessárias. Adotar o plano 
diretor como suporte indispensável à gestão.

. reestruturar as secretarias, utilizando uma estrutura ade-
quada para o bom funcionamento  do serviço público,com um 
secretariado forte,onde os primeiros critérios sejam: competên-
cia e homestidade.

. revisar o Plano de cargos e Vencimento dos servidores 
Municipais, para corrigir as distorções salariais . Adequar as situ-
ações de insalubridade e periculosidade dos servidores.

. Fazer um Plano de Lotação dos servidores, para colocar 
as pessoas certas nos lugares certos,visando preencher a maior 
parte dos comissionados com servidores efetivos.

. resgatar a motivação dos servidores, investindo na sua va-
lorização, qualificação e capacitação, também cobrando eficiên-
cia e resultados no atendimento dos serviços públicos prestados 
ao cidadão.

. reestruturar o sistema  de controle Interno formado por 
servidores efetivos,que terão total autonomia para auditar e re-
latar sobre os procedimentos admistrativos adotados na gestão, 
visando a transparência na gestão pública.

. construir o “centro Admistrativo de Paracatu”, para faci-
litar o atendimento  ao cidadão e reduzir gastos com aluguéis.

. Implantar o Programa de regularização Fundiária urbana. 
Promover a regularização documental dos imóveis, essencial-
mente para famílias carentes.

. revisão do Estatuto do servidor e Estatuto do Magistério.

AGRICULTURA E PECUÁRIA
. criar Programas de Incentivos ao pequeno produtor rural 

e a agricultura Famìliar para melhorar as condições de trabalho 
e renda no campo  e evitar o êxodo rural.

. Implementar iniciativas de melhoria da qualidade da terra 

. Promover um melhor aproveitamento da propriedade com 
o aumento da distribuição de calcário 

. Oferecer, inclusive, análise de solo com acompanhamento 
técnico.

. Implementar  o serviço gratuito de aragem e gradagem de 
terra, para produção de silo. Assim, haverá o aumento da pro-
dução de leite  do pequeno produtor  rural.

. Ajudar os feirantes durante os processos de produção e 
comercialização .Oferecer aos mesmos orientação e assistências 
técnica,alèm de modernização da estrutura da feira.

. criar programas voltados para os assentados rurais, a agri-
cultura familiar e ao pequeno produtor. Oferecer auxilio técnico 
e maquinário necessário para a produção.

. recuperar todasas estradas rurais do município, com en-
cascalhamento e retirada  de enchorro, até as sedes das proprie-
dades  prudutoras de leite e grãos.

. Implantar programas de cruzamento de animais de alta 
linhagem, para melhoria do plantel leiteiro, bem como para ca-
valos de tração.

. construção de barraginhas e curvas de nível, com técnicas 
voltadas a presevação do meio ambiente.

. Implantar o programa de regularização Fundiária, para a 
regularização documental das propriedades rurais.

. Incentivar a instalação de Agroindústriais no município.

TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA E OBRAS
. Trazer um planejamento viário  para melhorar a mobilida-

de de pedestres e o tràfego de veículos na cidade.
. criar áreas para estacionamento,implantando a zona Azul 

nas áreas comerciais,como forma de democratizar o uso dos es-
tacionamentos e melhorar a organização do trânsito na cidade.

. Melhorar as estradas rurais e manter o processo continuo 
de manutenção, como forma de melhorar  o ecoamento da pro-
dução agropecuária e facilitar o acesso dos produtores e traba-
lhadores rurais às propriedades.

. Melhorar a iluminação pùblica  nos bairros para facilitar o 
trabalho da policia.

. construir a passarela de ligação dos bairros Vila Mariana e 
Nossa senhora de Fàtima.pròximo ao posto cruzeiro para ga-
rantir a travessia segura de pedestres, uma antiga veivindicação 
da população daqueles bairros.

 . Melhorar o sistema de coleta do Lixo com um meio de 
transporte eficaz, que não traga puluição por bactéria.

 . Melhorar as condições de saneamento básico através de 
construção e melhoria das galerias e redes de drenagem pluvial.

. Garantir o atendimento de água e esgoto em todas as casas.
    
SAÚDE
. reestruturar a uTI do Hospital Municipal, aumentando o 

número de leitos e de atendimento na uTI de Paracatu.
. criar uma uTI Neonatal, possibilitando ao municipio 

atender  recém-nascido em estado grave ou de alto risco sem a 
necessidade de deslocamento para outras cidades.

. Estruturar um Hemocentro na cidade,para facilitar a co-
leta de sangue,evitando que os doadores tenham que sair  para 
outros municípios e agilizando o atendimento a pacientes em 
estado grave.

. criar o programa “Vida saldàvel” nos  bairros bre a com 
orientação às famílias sobre a importância da prevenção de do-
enças.

. Implantar as uPA`s (unidades de Pronto Atendimento 
nos bairros  com sistema de atendimento 24 horas.

. criar unidades de Ponto Atendimento Mòvel  para atendi-
mento mèdico e odontológico na zona rural.

 . cruar o centro de Acompanhamento de Doenças crôni-
cas (diabetes,hipertensão,glaucoma).

. criar o sistema Municipal de Ambulância  e Atendimento 
de urgência com veículos bem equipados e profissionais espe-
cializados.

 . Criar maternidades especializadas para melhorar e qualifi-
car o atendimento às gestantes  do município.

. Instalar o Programa de saùde da Famìlia –PsF em todos 
os bairros  da cidade,para agilizar o acesso aos serviços de saúde 
no município.

. Implementar o “Programa de Humanização da saùde”, 
com treinamento dos profissionais da área  para melhorar o 
atendimento ao paciente  nos hospitais ,Pronto socorro,clinica 
de PsFs.

. rediscutir com as instituições  de ensino  a utilização do do 
hospital Municipal,incentivando a construção imediata de um 
Hospital-Escola no município,oferecendo mais uma opção de 
atendimento pelo sus .

. reestruturar o centro cirúrgico do Hospital Municipal,com 
aparelhos modernos para cirurgia e profissionais treinados.

. criar centro de controle  de zoonoses,para controle a pre-
venção de doenças.

. criar o Programa de Agentes cominitàrios de saùde para 
a zona rural.cada comunidadeescolherà o seu seu agente, que 
serà treinado pela secretaria de saùde para acompanhar pessoas 
portadoras de doenças como crônico-degenerativas.

. Implantar o cAPs-AD centro de Atendimento Psicosso-
cial Alcool e Drogas.

EMPREGO E RENDA
. Implantar o Programa Municipal de Incentivo à recicla-

gem do lixo em toda a cidade a fortalecer a cooperativa de reci-
clagem do município.

. Implantar o Programa de Incentivo e crescimento das Em-
presas Locais.

. Fortaceler o empreendedorismo e tirar da informalidade os 
trabalhadores autrônomos do município.

. Promover sistematicamente cursos profissionalizantes, ob-
jetivando melhorar as condições de empregabilidade da popula-
ção economicamente ativa das áreas rural e urbana.

. Promover a vinda de novas empresas, industriais e comer-
ciais objetivando  o desenvolvimento econômico da cidade e a 
geração de emprego.

. Valorizar os bens e atividades culturais, como fonte de eco-
nomia e desenvolvimento da qualidade de vida dos cidadãos.

SEGURANÇA
. Implantar programas educativos de combates às drogas 

para prevenir o uso e combater o tràfico.
. Buscar,junto ao Governo do Estado,o aumento do efetivo 

de policiais civis e militares em Paracatu.
. Fortalecer  o cONsEP (conselho de segurança Pùbli-

ca) e incentivar a participação da comunidade nas gestôes 
referentes,a segurança.

.  Possibilitar condições dignas de trabalho aos policiais com 
a aquisição de novas viaturas e a melhoria das condições físicas 
da Delegacia  regional de Polìcia civil.

. Instalar o sistema  “Olho Vivo”, com câmeras de vigilân-
cia  na cidade para dar suporte ao trabalho de investigação da 
polìcia.

. criar a Guarda Municipal para dar suporte ao trabalho das 
polìcias civil e Militar.

. Dar apoio logístico à patrulha rural. Intessificar o traba-
lho de monitoramento da zona rural e garantir a segurança no 
campo.

. criar o cONsEP rural (conselho de segurança rural) 
para garantir mais tranqüilidade aos produtores e trabalhadores.

. criar pelotões da Polìcia Militar e da Polìcia civil nos bair-
ros mais populosos ,para dar mais eficiência ao trabalho de se-
gurança.

. criar delegacia da Mulher  para atender de forma especia-
lizada as mulheres vitimas de qualquer tipo de violência domès-
tica.

. Garantir, em parceria com o Governo do Estado, a implan-
tação do corpo de Bombeiros Militar no município, uma antiga 
reinvindicação da população.

        
 ASSISTÊNCIA SOCIAL 
. reestruturar os centros de referência da Assistência 

social-crAs. Fortalecer a prestação de serviços assistenciais 
à população e criar novos centros em bairros que ainda não 
possuem crAs.

. criar casa de saúde do Idoso para melhorar a qualidade de 
vida de pessoa idosa.

. criar programa de atenção aos usuários de crack,álcool e 
outras drogas, Favorecendo e garantindo a integração das políti-
cas sociais de educação, saúde, segurança, assistência sociail, tra-
balho e lazer, envolvendo município, família, igreja e entidades.

. Apoiar a criação de clìnica terapêutica para recuperação de 
dependentes químicos e fortalecer as já existentes.

. Aumentar a transferência de recursos financeiros às ati-
vidades sem fins lucrativos para fortalecer as ações sociais das 
entidades não-governamentais, dando também suporte técnico 
para as entidades.

. Implantar o Programa de combate à Violência contra a 
Mulher, com apoio da delegacia da mulher, disque-denúncia e 
acompanhamento  das vitimas.
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22ª SEMANA DO COOPERADO 

COOPERSHOW 

Festa reúne famílias do campo e da cidade 

10ª. edição consagra evento como grande feira regional do agronegócio 

Festa deste ano homenageou mulher e elegeu rainha e princesas das comunidades rurais

Este ano, o coopershow foi realizado, nos dias 
14 e 15 de setembro, simultaneamente com a sema-
na do cooperado e, mais uma vez, o Parque de Ex-
posições recebeu uma superestrutura. A 10ª. edição 
contou com 54 estandes  para venda de produtos de 
qualidade a preços promocionais. 

Foram  comercializados itens de saúde animal; 
sementes de milho e sorgo; sementes de pastagens; 
adubos; defensivos; medicamentos e vacinas; orde-
nhadeira mecânica; telas e arames; lonas para sila-
gem; material para inseminação artificial; máquinas 
e equipamentos agrícolas e outros. 

sem contar que durante os três dias, veterinários, 
agrônomos e  técnicos agrícolas  ficaram à disposi-
ção dos compradores, orientando-os  como usar os 
produtos e melhorar a produção e a renda familiar. 

O coopershow gerou  empregos e movimentou  

A diretoria da cooperativa 
Agropecuária do Vale do Paracatu 
Ltda. - a coopervap - e o  comi-
tê Educativo promoveram, de 9 
a 16 de setembro, a 22ª.  semana 
do cooperado, evento tradicional 
que proporciona interação da ci-
dade com o campo e valoriza o 
produtor, que tem a oportunidade 
de comercializar seus produtos. 

Aberta ao público, a semana 
do cooperado oferece também 
lazer e entretenimento através de 
competições, torneios e concur-
sos entre as comunidades rurais. 

Várias atrações marcaram os 
sete dias de festa, este ano,  como 
torneio de futebol society, torneio 
leiteiro comunitário, torneio de 
truco, concurso de pratos típicos, 
concurso de forró, leilão de gado, 
10º. coopershow,   7ª. Exposição 
Especializada Mangalarga Macha-
dor, 2º. Encontro dos Muladeiros 
do Noroeste de Minas, concurso 
do clube da bezerra, Missa ser-
taneja,  homenagem à mulher do 
campo, eleição da rainha das co-
munidades e shows com Banda 
Aclive, Nando & Leo, carol san-
tana e Máida & Marcelo. 

Abertura - A festa foi aberta, 
no dia 12, com missa sertaneja, 
celebrada pelo Padre josé Ivan 
Lopes e a equipe de Liturgia da 
Paróquia Nossa senhora Apare-
cida. Na oportunidade, diretores, 

funcionários da coopervap e os 
produtores rurais receberam bên-
çãos especiais. 

Mulher do campo - Outro 
momento marcante da semana 
do cooperado foi a homenagem 
da diretoria da coopervap à mu-
lher do campo. As dez homena-
geadas foram indicadas pelas pró-
prias comunidades em que elas 
atuam. 

Palmira Maria da silva soares 
recebeu o mérito em nome da 
comunidade da chapada; da co-
munidade do Barreiro, a indicada 
foi Maria da conceição Pereira 
Ferreira - a Dona Fia; Adelina 
Francisca Pereira, da comunidade 
Nova Lagoa rica; cleuza Maria 
de Araújo, do Novo Barreiro; 
Deulinda Moura Tavares, da co-
munidade do Nolasco; Adelnice 
cosme de souza, do PA Tiro e 
Queda; Iracema Magalhães da 
silva, da comunidade Herbert de 
souza;  rosânia de castro, da co-
munidade do joão Gomes; Dalva 
de Brito, da comunidade do Mor-
ro Agudo e Vera, da comunidade 
santa rita. 

“Eles merecem o nosso respei-
to e o nosso reconhecimento, pois 
são verdadeiras guerreiras. Mulhe-
res que acordam cedo e deitam 
tarde auxiliando os maridos na lida 
diária”,  disse Leandro Botelho, 
presidente da coopervap. 

Presidente da Coopervap, Leandro Botelho,
e o diretor de Negócios, Francisco Andrade

Francisco
Andrade
conduz a

Biblia durante
a Missa

Sertaneja

Cooperados 
durante o 

acerto do leite
Francisco Andrade e Toinzinho da Chapada
premiam Jéssica, primeira princesa

Leandro e Zezinho premiaram 
Nathiele, segunda princesa

Corpo de Jurados do desfile

Encontro de muladeiros

Palmira
recebe 
homenagem
à  mulher do
campo pela
comunidade
da Chapada

Nesta e nas demais fotos, detalhes 
da 10ª edição do Coopershow

a economia da região, pois foram comercializados 
mais de r$4,5 milhões de reais. 

Além das empresas que montaram estandes, para 
realizar o evento a coopervap contou também com 
apoio do sindicato dos Produtores rurais,  Instituto 
Mineiro de Agropecuária - Ima, Kaiser, coca cola, 
Policia Militar, Policia civil, Policia Militar rodoviá-
ria Estadual e Federal.   

 Abertura - Durante a  abertura, o presidente da 
coopervap e o diretor de Negócios, Francisco An-
drade Porto,  lembraram da primeira edição do co-
opershow e destacaram o crescimento e a importân-
cia do  evento para as famílias que vivem no campo e 
para as empresas que montam seus estandes.

Além da integração, todos têm a oportunidade de 
bons negócios”, destaca Leandro Botelho. O Padre 
rui e o Pastor césar, abençoaram o evento.
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Érica é eleita rainha. 
Nathiele e Jéssica são princesas  

cinco candidatas disputaram a coroa de rainha das comunidades 
de 2012. Daniela stabile representou a comunidade Morro Agudo. 
Ela tem 16 anos, 1,60 de altura e  60 quilos. É filha de Roberto 
carlos stabile e Dalva Pereira stabile. Estuda na Escola Estadual 
Delano Brochado Adjuto, onde faz o 1° ano do ensino médio. 

Nádia Oliveira concorreu pela  comunidade Herbeth souza. 
Ela tem 18 anos, 1,68 de altura e 56 kilos. É filha de Virgílio Oli-
veira silva e Maria Helena Melo Franco. cursa o 3º Ano  na Es-
cola Estadual Delano Brochado.

Nathiele correia Neri é da  comunidade joão Gomes. Tem 19 
anos, 1,58 de altura e 50 quilos. é Filha de carlos de cássio Neri 
e ronilda correia Neri. Pretende cursar faculdade de engenharia 
Agronômica.  

jéssica Pereira Albernaz, da comunidade Novo Barreiro. Ela 
tem 17 anos, 1,59 de altura, 48 quilos. Filha de rilvás Ferreira 
Albernaz e cleusa Pereira Albernaz. Estuda o 3º ano na Escola 
Polivalente. 

érica Alves Guimarães, da comunidade do Nolasco, tem 16 
anos, 1,60 de altura e 57 quilos. É filha de Jodsiel Soares Gui-
marães e Wagna Aparecida  Alves Guimarães. cursa o 3º ano na 
Escola  Estadual Antônio carlos. 

Elas desfilaram com dois trajes - esporte e cowtry - e foram 
avaliadas nos quesitos beleza, simpatia e desenvoltura na passarela. 

Por uma diferença apertada de pontos, érica foi eleita rainha; 
jéssica, primeira princesa e Nathiele, segunda princesa.

Jovens prestigiando o Clube da Bezerra

Os shows com artitas regionais também animaram a festa

A rainha Erika recebeu a coroa das 
mãos do presidente Leandro Botelho

Gleice, esposa do presidente Leandro 
ajudou nas leituras da Missa

Toizinho e esposa conduziram os produtos 
Coopervap durante o ofertório da Missa

Exposição do cavalo 
Mangalarga Machador

Maria da Conceição, 
comunidade do Barreiro

Adelina Francisca, 
comunidade Nova Lagoa Rica

Cleuza Maria, comunidade Novo Barreiro

Deulina Moura, 
comunidade Nolasco Adelnice Cosme, PA Tiro e Queda

Iracema Magalhães, 
Comunidade Herbert de Souza

Diretoria da Coopervap durante abertura oficial da Semana do Cooperado
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DINAMITE 

HOMICÍDIOS

Baiano é dono 
das bananas 

Dois jovens são assassinados em 48 horas

Delegado pede pela prisão preventiva de sete pessoas. Entre elas, três paracatuenses 

FESTA DE ARROMBA

CADÁVER

RECÉM-NASCIDO 

TENTATIVA 

Mulheres agridem 
policiais no Paracatuzinho

Corpo é encontrado 
na fazenda Canavial

Criança é encontrada 
em caixa de papelão

Mais tiros no Paracatuzinho 

ROUBO DE GADO 

PC apura maior roubo de gado de Minas

Por pouco outra pessoa quase foi assassinada, no Paracatuzinho, 
no mês de setembro. um homem estava encostado num carro, na 
Avenida Tenente Hugo Lima, quando o autor aproximou-se em 
uma bicicleta, sacou um revólver e lhe disse: “Vou te mostrar”. 

Neste momento, a vítima correu e o autor foi atrás e efetuou 
cinco tiros. Felizmente nenhuma das balas atingiu a vítima e o autor  
tomou rumo ignorado. Foi recolhido um projétil e encaminhado à 
Delegacia de Polícia. A polícia procura por Diego josé rodovalho, 
principal suspeito de ser o autor dos disparos.

Outro fato, comum apenas nos grandes centros, chocou a po-
pulação paracatuense. Em 10 de setembro, um recém-nascido foi 
encontrado dentro de uma caixa de papelão, na calçada de uma 
residência, à rua Ana Lúcia das Neves, jardim Primavera. 

A menina, que recebeu o nome de Vitória, foi acolhida por uma 
mulher que passava na rua e ouviu um gemido de criança. No Hos-
pital, a pediatra  disse que, provavelmente, a criança não nasceu em 
um hospital e não  aparentava nenhum tipo de doença ou maus 
tratos. O caso foi encaminhado ao conselho Tutelar.

ricardo Gabriel da silva, 20, que estava em uma festa, próxima 
ao local da abordagem policial, desacatou os militares, jogou um 
copo de cerveja contra eles e correu para dentro da casa, na rua 
Tupis, Paracatuzinho 

Os militares tentaram entrar na casa, mas Lorena de Oliveira 
Pereira, 19, iniciou um tumulto e também desacatou os militares. 
Foi dada voz de prisão a Lorena, porém Daniele Pereira santa-
na, 21; e Thais de Oliveira Pereira carvalho, 20, tentaram impedir, 
agredindo os policiais com tapas e chutes, sendo necessária força 
moderada para conter a agressão e prendê-las. 

Durante a condução das mulheres à DP, ricardo tentou impedir 
a prisão de Daniela, mas também foi preso. O indivíduo suspeito, 
que seria abordado, no início da ocorrência, aproveitou o tumulto, 
saiu correndo e pulou os muros da vizinhança.  

As investigações que apuram 
o caso do roubo de 198 cabeças 
de gado nelore das fazendas san-
ta rosa e Brasil Verde, na região 
do Entre-ribeiros - a 70 quilô-
metros do centro de Paracatu - 
estão avançando. No último dia 
6, o delegado regional, Hamilton 
cravo, enviou o relatório prelimi-
nar ao juiz.

cravo revela que dez pessoas 
já foram presas. Mas faltam algu-
mas diligências para concluir o 
inquérito. segundo ele, a equipe 
de investigadores terá que fazer 
algumas viagens para finalizar os 
trabalhos e, inicialmente, repre-
sentou pedido de prisão de sete 
pessoas. Entre elas, três paraca-
tuenses e um certo caio, de Para-
opeba,  apontado como o dono 
dos caminhões.  

segundo o delegado, os no-
mes das pessoas não serão di-
vulgados para não atrapalhar as 
investigações. “Os nove motoris-
tas dos caminhões e o proprietá-
rio da moto já foram liberados e 
aguardam parecer da justiça”.

“Os caminhoneiros tinham O corpo, identificado como de José Peres Ferreira – o Zé Paiol, 
54 anos, morador do Bairro Nossa senhora de Fátima -  foi encon-
trado próximo à Fazenda canavial. 

segundo familiares, zé Paiol estava pescando com os amigos na 
fazenda, a cerca de 25 km do centro de Paracatu, quando passou 
mal e foi para a sede da propriedade. 

Passados alguns minutos, os amigos encontraram o corpo no 
mato. O cadáver não apresentava nenhuma perfuração e, pelo que 
foi constatado pela polícia, zé Paiol morreu de infarto.  

notas para transportarem gado 
de uma cidade próxima de Pa-
racatu e não do Município. Eles 
afirmaram que não sabiam que o 
gado era roubado. sendo assim, 
foram liberados pelo juiz e aguar-
dam julgamento em liberdade”, 
afirma o delegado.

Caso - O assalto aconteceu 
no dia 28 de agosto, quando ho-
mens armados e encapuzados 

renderam o caseiro da Fazenda 
santa rosa e mais três pessoas. 
Os bandidos os agrediram e os 
trancaram no banheiro da resi-
dência, volta das 6h e eles vítimas 
só conseguiram se soltar por vol-
ta de 18h30, quando acionaram a 
Polícia Militar.  

As Polícias Militar e civil de 
Paracatu fecharam o cerco em 
todo Estado e recuperaram o 

gado, que foi devolvido ao pro-
prietário. Os animais estavam 
sendo transportados em nove 
caminhões, que pertencem a 
uma empresa de Paraopeba-MG. 
cinco caminhões foram apreen-
didos em curvelo, dois em joão 
Pinheiro e dois em Três Marias. 
A suspeita é que o gado seria le-
vado para Guanhães-MG. 

Nelson Luiz de carvalho, o 
Baiano, 50, proprietário da resi-
dência onde foram encontradas 
187 bananas de dinamite, dia 
23 de julho, foi apontado como 
dono dos explosivos. As infor-
mações foram repassadas a O 
Movimento pelo delegado re-
gional da Polícia civil, Hamilton 
cravo, que já concluiu o inquéri-
to e o encaminhou ao judiciário. 

“Encaminhamos o inquérito 
ao Fórum e, como o documento  
não retornou, entendemos que o 
juiz ficou satisfeito com os traba-
lhos. Para a Polícia civil, Baiano é 

A violência em Paracatu con-
tinua crescendo. Em dois dias, 
mais dois homicídios foram re-
gistrados no Paracatuzinho. Da-
nilo Gonçalves Prado, 19, foi 
morto a tiros, na porta de sua 
residência, à rua A, dia 8 de se-
tembro. 

segundo testemunhas, Da-
nilo recebeu ligação de Lucas 
Gonçalves cabeceiras, 21, e, em 
seguida, os dois se encontraram 
próximo à residência da vitima 
e, logo após, foram ouvidos tiros 

Leonardo soares Ferreira 
- Leozin, 17 anos, morreu no 
Hospital Municipal, após receber 
oito tiros - quatro no tórax, dois 
no rosto, um no braço esquerdo 
e outro na perna esquerda - por 
volta das 21h50 da noite de 17 de 
setembro. 

Leozin estava conversando 
com algumas pessoas - em fren-
te à casa da namorada dele, à 
rua joão Paulo II,  Bairro Bom 
Pastor - quando duas motos se 
aproximaram - uma  Honda/cG 
preta, sem placa, com dois ocu-
pantes e outra Honda/cB 300, Leozin foi morto no quintal de sua casa

o responsável pelos explosivos”, 
explica o delegado. 

“Desde quando as dinamites 
foram apreendidas, Baiano não 
foi encontrado. Agora vamos 
aguardar se o juiz vai ou não ex-
pedir mandado de prisão preven-
tiva para o autor”, completa. 

uma equipe especializada da 
Polícia civil de Belo Horizonte 
esteve em Paracatu para analisar 
as dinamites e identificar a pro-
cedência delas. “Até o final do 
mês, os técnicos de BH enviam a 
Paracatu o relatório final dos tra-
balhos”, garante Hamilton. 

e Danilo pulou o muro de sua, 
quando o autor efetuou mais um 
disparo. 

Danilo foi encontrado caído 
na porta da cozinha, porém deu 
entrada ao Hospital Municipal 
já sem vida. Policiais militares 
encontraram o suspeito Lucas, 
na rua sara costa roriz, tam-
bém no Paracatuzinho. Lucas é 
conhecido no meio policial pela 
prática de crimes contra o patri-
mônio e tráfico de drogas.

A mãe de Danilo contou à PM 

Leozin morre com oito tiros, no Bom Pastor
também sem placa, com mais 
dois ocupantes.

Eles passaram pela vítima e 
o condutor de uma das motos 
informou ao garupa que Leozin 
era o de blusa branca. Os dois 
garupas desceram das motos e 
um deles começou a atirar em 
direção à vítima. Leozin correu e 
se escondeu no banheiro da casa, 
porém o autor entrou atrás e ati-
rou contra ele, enquanto o outro 
vigiava a porta dos fundos. Após 
atingir Leozin, os autores toma-
ram rumo ignorado. O motivo 
do crime é desconhecido. 

que Lucas ameaçou seu filho de 
morte, por telefone, na data em 
que aconteceu o crime. O caso 
está sendo investigado pela Polí-
cia civil. 

Reinaldo - Dois dias depois 
da morte de Danilo, na noite de 
10 de setembro, reinaldo Gon-
çalves de Oliveira, 29, também 
foi assassinado. Ele foi encon-
trado caído dentro de uma re-
sidência, à rua Ismael Faustino 
Pereira. reinado foi socorrido ao 
Hospital Municipal, mas não re-

sistiu aos ferimentos. 
um testemunha disse à Polícia 

que eles estavam dentro de casa 
bebendo, quando chegaram dois 
indivíduos - um deles portando 
uma arma de fogo - procurando 
por outro diferente da vitima. 
reinaldo tentou tomar a arma do 
autor e foi atingido por dois tiros 
- um no peito e outro na região 
abdominal. O caso está sob a 
responsabilidade da Polícia civil. 
Até o fechamento desta edição, 
ninguém havia sido preso.  

Caso - De acordo com a 
Polícia Militar, essa foi uma das 
maiores apreensões de explosi-
vos em Minas. As 187 bananas 
de emulsão encartuchada power-
gel, marca Orica, foram encon-
tradas enterradas no quintal de 
uma residência, à Travessa Edu-
ardo Pimentel, Bairro santana.  
Além das dinamites, também fo-

ram apreendidas três bobinas de 
cordel detonante, de 500 metros 
cada uma; r$85,00 e uma peque-
na quantidade de substância se-
melhante à cocaína.  

Na época da apreensão, a PM 
chegou a suspeitar de tráfico de 
drogas, mas agora admite que os 
explosivos seriam usados no ga-
rimpo clandestino.  

O gado roubado foi todo recuperado pelas Polícias Militar e Civil de Paracatu

Quase 200 bananas de 
dinamite foram encontrada 

no quintal da casa de Baiano

Levou chumbo por garrafa de pinga  
um jovem de 27 anos foi baleado, dia 17 de setembro, na Ave-

nida Honório souza Mundim, Bela Vista. segundo testemunhas, 
o autor seria sebastião Eustáquio Ferreira, 47 anos, que chegou à 
residência da vítima chamando por ela. 

Quando o jovem saiu, foi alvejado por um disparo de uma es-
pingarda, no pulso esquerdo, ombro e no peito, pois os chumbos 
se espalharam. A vítima foi levada ao Pronto socorro e não corre 
risco de morte. 

O jovem relatou aos militares que discutiu com o autor em um 
bar por causa de uma garrafa de pinga, quando sebastião o jurou 
de morte. sebastião fugiu numa strada branca. 

Tiro nas nádegas
Maicon rodovalho dos santos, 22, foi baleado nas nádegas 

quando estava na porta da residência do sogro dele, à rua Frei 
Pedro caxito, Vila são joão Evangelista II, quando um Golf  prata, 
com quatro ocupantes, se aproximou e um dos ocupantes efetuou 
vários disparos. um tiro atravessou as nádegas de Maicon. 

Os autores fugiram, mas foram presos logo depois. A vítima 
reconheceu  Geovânio da silva Borges, 19, josé Ailton Gomes dos 
santos, 24, Denys jose Luis Xavier, 21 e o menor D. G. c., de 16 
anos. Também foram presos e apreendidos dois aparelhos celulares 
- um Nokia e um samsung.  O revólver calibre 38, com seis muni-
ções, foi localizado nas imediações do local do crime.

            

Móveis  e  Decorações
martan

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

Rua Goiás, 305 - Centro
Fone: (38) 3672-1475 - Paracatu-MG
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Nos últimos meses, operações de combate ao tráfico prenderam supostos traficantes, em vários bairros 

ASSALTO

BRASILÂNDIATRÂNSITO

JOÃO PINHEIRO

Jovens roubam 
dinheiro e cigarros

Leandro é 
encontrado morto BR-040 registra quatro 

acidentes em uma semana

Presa quadrilha acusada 
de roubo de caminhão

TRÁFICO 

Militares intensificam combate às drogas

rONDA POLIcIAL

cleudemar da silva Ferreira, 
22; e Allan Gonçalves Da silva, 
19, foram presos suspeitos de 
assaltarem uma mercearia à rua 
Araucária, Bairro Primavera. A 
vítima estava no caixa quando 
eles chegaram armados e leva-
ram r$ 200,00, dois maços de 
cigarros, dois isqueiros e algumas 
moedas. com cleudemar, foram 
localizados um isqueiro verme-
lho com a etiqueta de preço, um 
maço de cigarros e r$ 98,25. 
Allan estava de posse do outro 
isqueiro, outro maço de cigarro e 
r$ 100,00. 

A vítima reconheceu os dois 
como autores do roubo. Os au-
tores informaram aos militares 
que a arma utilizada no crime era 
uma garrucha, .22, que não foi 
localizada. 

Durante operação de ocupa-
ção de pontos críticos de zona 
quente de criminalidade, na rua 
Tuta caixeta, Bairro cohab, mili-
tares encontraram um caminhão 
Mercedes Benz 1316 - laranja 
- placa GLs 9654 - unaí/MG,  
carregado com um motor de ca-
minhão de dois eixos, uma caixa 
de marcha e outras peças. 

ueslei Aparecido da silva, 24, 
conhecido por “chumbrega”; 
Vanderley caldeira Gomes, 42; 
mais um indivíduo obeso, claro 
- aproximadamente 55 anos -  
estavam próximos ao caminhão  

32 - A Polícia Militar apreendeu um revólver .32 e três cartuchos 
intactos. A arma estava na cintura de um adolescente, abordado na 
rua Dr. jordão, próxima à passarela que dá acesso ao  Alto do Açu-
de. O adolescente contou a PM que estava armado porque havia se 
desentendido com algumas pessoas. 

38 - A PM abordou uma moto Titan preta, ocupada por dois 
adolescentes - um de 17 e outro de 16 anos. com eles, foram encon-
trados um revólver 38 e seis munições intactas. A moto também foi 
apreendida por adulteração na placa. Os autores usaram fita isolante 
para cobrir a numeração. 

22 - A PM apreendeu um revólver .22 e 24 munições intactas, no 
Paracatuzinho. A arma foi encontrada em uma residência, à Avenida 
Israel Pinheiro, em poder de josé Antonio joaquim de Oliveira, 56. 
Ele afirmou que comprou o revólver de Marcos Antônio Pereira 
da silva, 29. Marcos foi localizado e negou ter vendido a arma. A 
ambos foram resolver a situação na delegacia.  

Facas - Armado com duas facas, Tiago ulhoa santana, 32, saiu 
correndo atrás de um homem, nas  imediações do Terminal rodo-
viário, centro. A PM encontrou as facas na cintura de Tiago que 
disse que o homem não pagou a conta do bar, onde eles bebiam, 
no interior da rodoviária. Felizmente ninguém saiu ferido. Porém, 
autor e vítima foram parar na delegacia. 

Ex-foragidos - Nove foragidos da justiça foram presos pela Po-
licia Militar. Leidiane Pereira da silva, 24, foi encontrada no Bairro 
Bela Vista II. Ela tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de 
drogas, roubo e furto. 

Roberto Carlos - roberto carlos de souza, 43, estava andando,  
“de boa”, pela Travessa do campo, no Alto do Açude,  e, agora, está 
atrás das grades

Rone Vaz - rone Vaz ruela, 22, foi preso, na rua severiano 
silva Neiva, Alto do Açude. Ao avistar a viatura, ele entrou numa 
residência, onde foi alcançado. No seu percurso, foram encontrados 
quatro papelotes de cocaína. 

Worley - Worley Fernandes Viana, 38, também foi encontrado 
em uma residência, à  rua severiano silva Neiva, Alto do Açude. 

Fernanda - Fernanda Araujo de souza, 23, fugiu do presídio 
local e foi encontrada no centro da cidade. 

Eduardo - Eduardo rocha Alves de sousa, 36, estava na  rua 
Oito, Vila são joão Evangelista II. Além de ter mandado de prisão 
em aberto,  ele estava com um canivete no bolso.  

Guilherme - Guilherme Batista Gomes da  silva, 24, foi preso 
andando pelas ruas do Paracatuzinho. 

Auro - Também no Paracatuzinho, a PM encontrou Auro Da-
masceno coimbra, 21, morador do são joão Evangelista. 

Será o Benedito? - Benedito de jesus Lima da silva, 22, foi pre-
so no Nossa senhora de Fátima.  

Dinheiro falso - um indivíduo moreno, magro, mediano, com-
prou algumas mercadorias em um estabelecimento da rua Ana Lú-
cia das Neves, jardim Primavera, e pagou com uma nota falsa de 
r$100,00. A nota foi entregue à DP. 

Bicicleta I - Na rua romualdo ulhoa Tomba, um adolescente 
teve sua bicicleta roubada por três indivíduos – dois  deles armados 
com revólveres. Militares localizaram dois supostos autores - Nata-
nael Ferreira da silva, 18  e o menor P. H. N de 14 anos, e  recupe-
raram a bicicleta. 

Bicicleta II - uma  caloi cross preta,  de uma  criança, foi 
roubada  na   rua rio Grande do sul, santana. segundo a mãe da 
vítima, seu filho estava brincando  quando foi surpreendido por um 
individuo, moreno, alto, que lhe apontou uma faca e evadiu-se com 
a bicicleta, rumo ao Paracatuzinho. A bicicleta  foi encontrada com 
o menor D. A. s, de 16 anos. Ele disse que a adquiriu de V. s. A. j, 
também de 16 anos, em troca de uma caixa de som. 

Bicicleta III - renato Guimarães de Melo, 23, foi preso con-
duzindo uma bicicleta roubada, na marginal da Br-040, próximo à 
Escola cacilda caetano, Bairro Nossa senhora de Fátima. renato 
disse que adquiriu a bicicleta de um indivíduo não identificado e 
teria pago r$ 200,00. 

Yamaha - uma moto Yamaha preta foi furtada na porta de uma 
residência, à rua Bernardo caparucho Filho, centro. O veículo foi 
recuperado em uma estrada vicinal da MG-188, próximo à entrada 
que dá acesso ao PA Nova Lagoa rica. 

Honda - A Honda cG 125 preta também foi encontrada próxi-
ma à estrada dá  acesso ao PA Nova Lagoa rica. A moto foi roubada 
na porta de um comércio, à rua Antônio Vieira cordeiro, Bairro 
Bela Vista, onde se realizava um comício.   

Tornado - A moto Tornado Xr250 vermelha foi roubada, pró-
ximo a um bar, no Bairro Nossa senhora de Fátima. Foi constatado 
que a vítima não possui cNH ou permissão para dirigir e a moto 
está com o licenciamento atrasado.

Fiorino - No mesmo comício, na rua Antônio Vieira cordeiro, 
Bela Vista, também foi roubado um Fiorino branco. O carro foi 
encontrado no loteamento santos reis. O veículo estava com o 
capô aberto e, segundo o proprietário, foi levado apenas o aparelho 
de som. 

Uno - O Fiat uno azul, placa GTA 3773,  foi encontrado atrás 
de uma construção, à rua Wolney Meireles, Bairro jK. As placas do 
carro adulteradas, com fita isolante preta, para GTA 8778. O veículo 
foi removido ao pátio para maiores esclarecimentos.

Desaparecido - jairo silva, 51, saiu de Belo Horizonte em um 
caminhão, juntamente com Edgar r. carmo. Eles dormiram em Pa-
racatu e, na manhã do dia seguinte, jairo notou que o seu ajudante 
desaparecera. Edgar tem 50 anos, 1,63 m, cabelos grisalhos curtos, 
vestia camisa azul, calça jeans e calçava tênis preto. se alguém tiver 
informações, entre em contato pelo 190. 

Ricardo - ricardo Araújo santos, 27, foi preso suspeito de rou-
bar r$ 22,00 de uma vítima e r$100,00 de outra, em um Posto de 
combustíveis, no Km 14 da Br-040. O dinheiro foi recuperado. 

Bela Vista II - Militares abor-
daram roniclei Galvão Ferreira, 
31, e constataram um manda-
do de prisão em desfavor dele. 
com roniclei foi encontrado r$ 
20,00, uma porção de cocaína, 
um canivete, dois pen drives, um 
cartão de memória, marca LG, 
provavelmente adquiridos na tro-
ca por drogas. 

Alto do Açude - jucélio Via-
na siqueira, 25, estava em atitu-
de suspeita, no Alto do Açude. 
Quando os militares se aproxi-
maram, ele saiu correndo dis-
pensando oito gramas de maco-
nha. Na residência de jucélio, foi 
apreendida uma embalagem com 
seis pedras de crack, um celular 
sem chip e um cartão cidadão em 
nome de Diego Matos da silva. 

Maconha - Militares encon-
traram maconha em uma resi-
dência na Travessa do Açude, 
Alto do Açude. O material estava 
no quarto do adolescente  E.V. 
N. de 17 anos. Foi ainda encon-
trada uma caderneta com valores 
e nomes conhecidos no meio cri-
minal por tráfico de drogas e um 
cigarro de maconha. já no quarto 
de Daniel Vieira de souza, 20, fo-
ram encontrados r$ 131,00. Tan-

to Daniel quanto o Adolescente 
foram parar na delegacia. 

Paracatuzinho I - saulo Pe-
reira Bueno Aires sobrinho, 35; 
e, Eder Ferreira das Dores, 31, 
foram abordados. com saulo, 
foram encontradas uma pedra 
de crack, uma porção de maco-
nha e r$ 22,00. com Eder, um 
cigarro de maconha e r$ 2,00, 
que seriam usados para comprar 
drogas de saulo. Ambos foram 
conduzidos à DP. 

Paracatuzinho II - Ainda no 
Paracatuzinho, a PM abordou os 
ocupantes de uma moto Honda 
cG 125 preta. com Max Volney 
rocha Xavier, 25; e, o adoles-
cente  M.B.G de 17 anos, foram 
encontrados dois tabletes de ma-
conha. 

Paracatuzinho III - Milita-
res viram quando três indivíduos 
saíram de um matagal, próximo 
ao trevo da MG 188. No bolso 
da bermuda de Guilherme dos 
reis Gomes Nascimento, 19, foi 
encontrado um tablete de maco-
nha. Ele assumiu a propriedade 
da droga, em companhia de ro-
simar Batista Franco, 27; e, Ge-
raldo júnior Pereira, 22. Os três 
foram parar na DP. 

Marginal 040 - A PM abor-
dou Fábio de Oliveira, 25, e 
Thiago dos santos, 23, na mar-
ginal da Br. Eles estavam em 
uma moto Honda cG 125 preta 
e passaram pela viatura em  alta 
velocidade. com Fábio, a PM 
encontrou uma sacola com um 
tablete de maconha, de 210g. Foi 
constatado um mandado de pri-
são em desfavor de Fábio. 

São João Evangelista II - A 
PM encontrou quatro munições 
.380, um  cartucho 38 deflagra-
do, uma balança de precisão, uma  
porção de maconha e  uma  faca 
com resíduos de crack, à rua 
Mahatma Gandhi, onde um in-
dividuo identificado apenas por 
Vinicius é suspeito de preparar 
droga para comércio.   

Bela Vista II - Paulo Ferreira 
sacerdote, 28; e Daildo rodri-
gues Barbosa, 33, foram presos 
como suspeitos de envolvimen-
to no tráfico fugiram da polícia, 
no Bela Vista II. Durante a fuga, 
Paulo teria jogado 30 pedras de 
crack perto do túnel da Br040. 

Em seguida Paulo, levou a 
mão à cintura e a PM usou mu-
nição de borracha. Quando 
convergiram, na rua Alcebíades 

Gonçalves de carvalho, o condu-
tor da moto perdeu o controle e 
bateu em  uma das viaturas.  

com Daido, foram encontra-
dos r$ 1.415,00. com Paulo, r$ 
62,00. No embrulho que Paulo 
dispensou, havia uma porção de 
crack de 66 gramas. Foi constata-
do que Paulo possuía um manda-
do de prisão em aberto.

Betão - Militares avistaram 
uma moto Honda azul, ocupada 
por dois indivíduos em atitudes 
suspeitas, às margens da Br-040, 
que fugiu em alta velocidade. 
Durante rastreamentos, a PM 
recebeu uma denúncia que dois 
indivíduos, com as mesmas ca-
racterísticas, jogaram um saco 
branco e um capacete dentro de 
um lote, na rua joão Boyle, Bela 
Vista. 

No local foram encontrados 
quatro tabletes de maconha pe-
quenos. Militares avistaram a 
moto, próxima ao lote, e o con-
dutor olhava com a intenção de 
resgatar a droga. Gilberto Quin-
tino Dias, 27, conhecido por 
“Betão”, ao perceber a presença 
dos policiais, evadiu-se do local, 
porém foi localizado e abordado 
na rua Tório, Amoreiras II. 

E os acidentes de trânsito 
não param de acontecer em nas 
rodovias que cortam Paracatu. 
No trecho da Br-040 foram re-
gistrados quatro acidentes, em 
apenas uma semana. Na terça-
-feira (18/9), o condutor de um 
gol - josé Marques - perdeu o 
controle, saiu da pista e caiu em 
um barranco no Km 36, próximo 
ao Bairro Alto da colina. Dentro 
do carro estavam três pessoas e 
ninguém saiu ferido. Elas vinham 
coromandel-MG e seguiam para 
Luziânia-GO. 

Caminhão - um caminhão 
baú, que seguia de Brasília para 
Belo Horizonte, também saiu da 
pista. Na quarta-feira (19/9), o 
condutor josé carlos perdeu o 
controle, no perímetro urbano, 
próximo ao Arena show, e só não 
capotou porque o veículo bateu e 
foi seguro por uma árvore. josé 
carlos  não sofreu ferimentos.

Celta/Caminhão - O aci-
dente mais grave ocorreu na 
noite de quinta-feira (20/9),  en-
volvendo um celta, de Paracatu, 
conduzido por Evaldo Valde-
mar da silva e um caminhão, de 
Pará de Minas, carregado de pó 
de borracha. Além do motorista 

O adolescente Pedro Henri-
que Vieira de Lima, 17, foi mor-
to com cinco tiros no dia 16 de 
setembro. Ele foi encontrado 
caído, na rua Manoel Monteiro, 
Bairro Novo Horizonte. Pedro 
foi levado ao Hospital Munici-
pal, mas já chegou sem vida. O 
médico informou que as balas fi-
caram alojadas no dorso da mão 
esquerda, no antebraço direito, 
na lateral da coxa esquerda e no 
peito esquerdo. 

segundo uma testemunha, 
que ouviu os estampidos, ao sair 
de casa, já notou Pedro estava no 
chão. De acordo com o padrasto 
da vítima, Pedro era ameaçado 
de morte e a causa se deve a en-
volvimento com drogas. O cor-
po foi encaminhado ao IML de 
Paracatu. 

O corpo de um homem, iden-
tificado apenas como Leandro, 
foi encontrado com várias per-
furações, em Brasilândia. Du-
rante o registro do Boletim de 
Ocorrência, militares receberam 
informação que shirley Perei-
ra salgado, amásia de Leandro, 
teria discutido com ele e ela foi 
para casa de seu pai, depois para 
a casa de seu tio e, por último, 
para a casa de seu primo. Ainda 
segundo a versão de shirley, seu 
amásio esteve no bar de sua mãe, 
após a discussão, à sua procura. 
O caso está sendo investigado 
pela Polícia civil. 

- josé Nadi - no caminhão esta-
vam Donizete Alves e Tiago josé 
Macedo.

Eles contaram a O Movimen-
to que saíram de Goiás e seguiam 
para Pará de Minas. Quando 
chegaram ao trevo do Projeto 
Entre-ribeiros,  o celta saiu do 
acostamento e entrou na pista. O 
caminhão bateu na traseira do 
celta,  o motorista perdeu o con-
trole, bateu numa árvore e tom-
bou. Os dois motoristas passam 
bem, porém tiveram algumas fra-
turas e permanecem internados. 

já Tiago e Donizete sofreram 
apenas lesões leves.

Cegonha - Na manhã de 
sexta-feira (21/9), quem perdeu 
o controle da direção de uma 
carreta cegonha, foi Welton 
josé rezende, 30 anos. Ele saiu 
de Goiânia e seguia para Betim-
-MG e, quando chegou no trevo 
de acesso à Kinrros, se envolveu 
no acidente. segundo Welton, 
chovia e a pista estava escorrega-
dia. A carreta ficou pendurada no 
barranco e, apesar dos danos no 
veículo, o motorista nada sofreu. 

em atitude suspeita. Tanto que 
fugiram ao ver a polícia.

Militares chegaram até Van-
derlei que afirmou trabalhar no 
caminhão Mercedes Benz e que, 
a convite do indivíduo conhecido 
como Pancinha, de Paracatu, foi 
até à Fazenda Burro Velho para 
buscar o motor e algumas peças 
de um caminhão VW 14.220, 
branco, produto de furto que 
estava sendo desmanchado por 
ueslei e mais dois indivíduos - 
um deles atende pelo nome de 
juninho. Na fazenda, o caseiro 
relatou que o arrendatário havia 

autorizado ueslei e o juninho a 
desmanchar o caminhão lá. A pe-
rícia constatou, pelo número do 
motor, que se trata do caminhão 
VW 14.220, placa MBj 9550-
MG, furtado em uberlândia/
MG, de propriedade de joão Ar-
canjo de Lima. 

Foram apreendidos, ainda, 
uma cabine branca, chaves, pe-
daços de chassi e outras peças de 
caminhões, além de um maçarico. 

Vanderly foi preso em flagran-
te e a PM também prendeu  joão 
Gonçales Dos santos júnior - o 
juninho.

A onda de homicídios assusta não só Paracatu, 
mas outras cidades do Noroeste de Minas. Bruno 
Gustavo Gomes de Almeida - Bruno Pequi - 16 
anos, foi encontrado morto no matagal atrás de um 
depósito de veículos - à rua sebastião simão de 
Melo, Bairro Itaipu, em joão Pinheiro.

segundo um funcionário do depósito, durante a 
noite anterior, ele ouviu alguns disparos. Na mesma 
data, policiais militares foram informados que havia 

uma pessoa morta, porém o corpo não foi encon-
trado. O cadáver foi achado no dia seguinte com 
três perfurações - uma na região lombar, uma no 
braço direito e outra na nádega esquerda. A perícia 
compareceu ao local e realizou seus trabalhos e em 
seguida liberou o corpo aos serviços funerários. A 
mãe de Bruno disse que seu filho estava sendo ame-
açado de morte pelo tráfico de drogas. Por enquan-
to, a polícia não tem suspeito.

Corpo de adolescente é encontrado em matagal

O caminhão cegonha derrapou na pista molhada

VAZANTE

PH morre com 
cinco tiros 



 

RANER MARIANO

Futebol paracatuense perde craque de 26 anos 

União joga bem, mas não consegue vencer na competição

Finalistas jogam Dia 20 de Outubro

Ranner sofreu uma parada cardíaca  dentro do ônibus durante viagem de Guaxupé para Três Corações 
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JOGOS SESI 

MINEIRO DE JUNIORES 

CAMPEONATO MUNICIPAL 

TRÊS TAMBORES 

Paracatu e Patos se 
enfrentam na fase regional

Théo, Inah, Eduardo e 
Gabriel são homenageados

O futebol paracatuense está 
de luto. Morreu, na noite de 11 
de setembro, o lateral-esquerdo, 
ranner Mariano de Almeida, 26. 
Apesar da pouca idade, o jogador 
é bastante rodado pelo futebol 
do interior de Minas Gerais e, 
atualmente, estava disputado o 
campeonato Mineiro da segun-
da Divisão pela Esportiva Gua-
xupé.

Pelo que foi inicialmente apu-
rado, ranner sofreu  uma parada 
cardíaca dentro do ônibus duran-
te a viagem da equipe de Guaxu-
pé para Três corações, onde o 
jogo seria realizado contra união 
Luziense. Ele chegou a ser so-
corrido, mas chegou sem vida no 
hospital em Elói Mendes, há 45 
km de Três corações. 

O ônibus que levava o time 
para Três corações saiu de Gua-
xupé por volta de 19h30. cerca 
de duas horas depois, ranner co-
meçou a passar mal na Br-491, 
entre Paraguaçu e Elói Mendes. 
O motorista do ônibus resol-
veu seguir para Elói Mendes e 

Pela terceira rodada da fase classificatória do Campeonato Mi-
nério de juniores, o união Esporte clube recebeu o Nacional de 
Nova serrana, no Estádio Frei Norberto, na quarta-feira, 26, e ainda 
não foi desta vez que o time paracatuense conseguiu seus primeiros 
pontos na competição. 

A equipe -  formada há duas semanas -  voltou a atuar bem, mas 
perdeu por 1 a 0 para os visitantes, com gol marcado aos 32 minutos 
do segundo tempo, depois do Tricolor da colina perder boas opor-
tunidades de balançar a rede adversário. 

com o resultado negativo, esta foi a terceira derrota do união 
no certame. O time estreou recebendo o Atlético Mineiro, no Frei 

quando chegou próximo à praça 
principal da cidade, o jogador foi 
socorrido por policiais militares 
que o levaram para o hospital. 
segundo o assessor do clube, 
Lázaro Oliveira, que estava no 
ônibus, foi feita uma tentativa de 
reanimação do atleta ainda den-
tro do veículo. 

Exames - Ele disse que o 
jogador não vinha jogando, já 
que havia sofrido uma lesão no 
tornozelo, mas que iria ficar no 
banco de reservas. “Ele ficou no 
banco nos últimos jogos e tam-
bém iria ficar neste. Ele passou 
por uma avaliação médica assim 
que foi contratado e os exames 
não acusaram nada. segundo os 
colegas dele, ele também nunca 
teve histórico de problemas car-
díacos”, disse o assessor.

Ainda conforme o represen-
tante do clube de Guaxupé, os 
colegas que estiveram com ran-
ner durante a tarde de terça-feira 
disseram que ele estava bem e 
não apresentava nenhum mal-
-estar. Ele almoçou, participou 

de um treino recreativo, tomou 
um banho e saiu de viagem para 
Três corações.

O corpo de ranner foi  leva-
do para Guaxupé onde recebeu  
homenagem dos jogadores do 
clube. Em seguida, o corpo en-
viado a Paracatu, onde foi velado 
no salão da Igreja Nossa senhora 
da Abadia e sepultado no dia 13 

Amabap e  real sociedade já 
garantiram vagas na fase semifi-
nal  do campeonato Municipal  
de Futebol Amador. Os dois clu-
bes estão na chave A e se classi-
ficaram com uma rodada de an-
tecedência. No ultimo domingo 
(23/9), os dois times entraram 
em campo apenas para definirem 
as colocações. 

Amabap e real se enfrenta-
ram no Estádio Paulo Brochado. 
com gols de Diego Nogueira e 
Arley, o carrossel da zona sul 
venceu o duelo por 3 a 2. car-
los Alberto e Danielo marcaram 
para o Verdão da serra. com a 
vitória o Amabap terminou a pri-
meira etapa na liderança da cha-
ve A com nove pontos. seguido 

Paracatu sediou, em 22 de setembro, a Fase regional dos jogos 
ssesi 2012. Os confrontos foram entre empresas de Patos de Minas. 

No futsal masculino, rações Patense venceu a coopervap e con-
quistou o título de campeão; no futebol society, Votorantim Metais 
levou e melhor em cima da copasa; no futebol de campo, Voto-
rantim Metais venceu Bebidas Artemis; no Truco deu copasa, em 
cima da casemg;  na modalidade peteca, casemg derrotou copasa. 
Os campeões participam da fase estadual, de 18 a 25 de outubro, 
em uberaba-MG. 

A câmara Municipal entregou  Moção de regozijo, aos jovens 
atletas que disputaram a copa Triângulo em categorias diversas e 
foram vitoriosos em suas  modalidades. 

Eduardo Gouveia (treinador e um dos grandes nomes da equi-
tação no Noroeste), Inah cordeiro costa, Gabriel cordeiro e o ca-
çula da turma, Théo Maeda Guedes, foram homenageados pelos 
parlamentares e familiares.

O vereador joão Macedo (DEM), autor da honraria destacou a 
vitória dos atletas na copa Triângulo 3 Tambores, como uma vitória 
que vai além do mérito pessoal, do treinador, da família, dos incen-
tivadores, mas como um motivo de orgulho para a comunidade.

Eliane  cordeiro falou aos homenageados em nome da família: 
“Tudo vale a pena quando se tem amor ao que se faz e vocês sabem 
bem disso, pois depois de tantas horas na poeira e no sol, puderam 
comprovar que a vitória só se concretiza com muita fé e dedicação. 
Que Deus lhes proteja e abençôe sempre neste caminho.”

de setembro, no cemitério santa 
cruz. 

Durante o velório e o enterro, 
amigos e colegas que estiveram 
com ranner em campo lamenta-
ram sua morte. 

ranner  nasceu  em Paracatu 
no dia 12 de fevereiro de 1986 
tinha 26 anos. Iniciou nas esco-
linhas da cidade e passou por 
vários clubes da cidade. A car-
reira profissional começou em 
2006, no Venda Nova, equipe 
da região metropolitana de Belo 
Horizonte. 

No ano seguinte, raner foi 
defender o união Luziense. De-
pois, o jogador passou por De-
mocrata de sete Lagoas, Araxá, 
Mamoré (uma passagem em 
2009 e outra no primeiro semes-
tre deste ano), Ideal de Ipatinga, 
Tricordiano, urT e, agora, esta-
va na Esportiva Guaxupé. 

Pelo Mamoré, este ano, o jo-
gador quase conquistou o acesso 
a elite mineira, terminando em 
quarto lugar no quadrangular fi-
nal do Módulo II.

A garotada precisa acertar o pé nos dez jogos que têm pela frente. Próxima partida será contra Betim em Paracatu

Amabap e Real são semifinalistas da Chave A. JK, Amoreira, Santana e Paracatu brigam pelas duas vagas da B

Norberto, e foi derrotado por 3 a 1. Perdeu de virada de 3 a 2 para 
o uberlândia fora de casa. com zero ponto, o união ocupa a ultima 
colocação na chave A. 

No sábado (29/9), o união terá mais uma chance de vencer em 
casa. O jogo da 4ª. rodada será contra Betim, às 15h, no Estádio 
Frei Norberto. 

A fase classificatória termina no dia 20 de outubro. Até lá, o 
união fará dez jogos - sendo cinco fora e cinco em casa. Os dois 
melhores pontuados da chave classificam-se para próxima fase. 

A torcida espera que a garotada do união acerte o pé e comece 
despachando o Betim, no sábado, 29, no Frei Norberto.

do real, com seis. chapadinha 
ficou em terceiro lugar, com três 
pontos e a Vila Mariana na lan-
terna com zero. 

Chave B - A briga agora é 
para definir os semifinalistas da 
chave B. com exceção do união, 
que está em quinto lugar com 
zero ponto e já foi eliminado, os 
outros quatro times têm chances 
de classificação. Os classificados 
serão conhecidos no domingo 
(30/9). Às 9h15 da manhã, jK e 
Paracatu se enfrentam no Está-
dio Beira rio.

O jK é líder da chave com 
sete pontos e precisa de um 
simples empate para passar para 
próxima fase. já o Paracatu, tem 
quatro pontos e  precisa vencer 

para definir a vaga no critério de 
desempate. 

Às 15h15, o santana recebe o 
Amoreira no Estádio Paulo Bro-
chado para o clássico mais antigo 
do futebol paracatuense. O jogo 
promete ser um dos melhores do 
campeonato realizado até o mo-
mento, uma vez que, colorados 
ou alvinegros serão eliminados. 
Em terceiro lugar na tabela, com 
cinco pontos, para o santana só 
a vitória interessa. já um empa-
te poderá favorecer o Amoreira, 
que é vice-líder com seis pontos.  

Balanço - O campeonato 
Municipal iniciou-se no dia 12 de 
agosto e até o momento já foram 
realizadas 14 partidas e marcados 
46 gols. O principal artilheiro é 

Diego Nogueira, do Amabap, 
com cinco gols. 

Na fase classificatória, os nove 
clubes foram divididos em duas 
chaves. Eles estão jogando entre 
si, em seus grupos, e os dois me-
lhores pontuados de cada grupo 
passam à semifinal, que contará 
com partidas eliminatórias para 
chegar aos finalistas. 

A semifinal será realizada no 
dia 14 de outubro, quando o 
primeiro colocado da chave A 
enfrenta o segundo da B e vice 
versa. A final está prevista para 
dia 20 de outubro, aniversário 
de Paracatu. O certame é em ho-
menagem aos ex-craques joão 
de Moura (Tepa) e joãozinho de 
Fifio. 

O paracatuense Ranner Mariano 
sofreu parada cardíaca dentro 
do ônibus da Esportiva Guaxupé

Coopervap e Votorantim Metais foram 
destaques na fase regional dos Jogos Sesi

Atletas de Três Tambores homenageados pela Câmara Municipal


