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anosO Mo
Paranaense vai governar Paracatu

Joaquim Barbosa: primeiro negro a dirigir o Supremo Tribunal FederalOlavo Condé (e o vice, José Altino): alavanca do agronegócio

FUTEBOL NO 
ANIVERSÁRIO 
DA CIDADE

A administração pública de Paracatu deverá 
ser totalmente renovada, a partir de 1º de ja-
neiro de 2013, uma vez que as eleições de 7 de 
outubro acabou elegendo, entre os quatro can-
didatos a prefeito, o mais improvável - Olavo 
condé  - nascido no Paraná e que se projetou 
aqui através do agronegócio. Até antes do plei-
to, ele era o mais desconhecido da população, 
mas acabou vencendo com o dobro dos votos 
do segundo e do terceiro colocados somados. 
Mas as surpresas não param por aí. Os eleito-
res mandaram para casa 50% dos vereadores 
da atual legislatura e alguns medalhões tiveram 
dificuldade para se reelegeram, apesar do nú-
mero de vagas ter subido de dez para 17. O 
prefeito eleito, Olavo remígio condé (PsDB), 
e o vice, josé Altino silva (PP), pertencem à 
coligação “Mudança Pra Valer”, formada pelo 
PsDB, PP, PPs, PDT, PrP, Psc e Pc do B, 
que não conseguiu eleger nem 30% da câma-
ra, o que demonstra a atipicidade deste pleito. 
Páginas 3 e 7

Mas paracatuense 
vai presidir Supremo

Morte de JK volta 
a ser investigada

Escadinha volta à lei
do Código Florestal
A presidenta Dilma rousseff  decidiu vetar nove itens do 

código Florestal aprovado pelo congresso Nacional, em se-
tembro, e devolveu à lei, via decreto, a regra da “escadinha”, 
que prevê obrigações de recuperação maiores para grandes 
proprietários rurais. A  “escadinha” determina que os produ-
tores rurais terão que recompor entre 5 e 100 metros de vege-
tação nativa das APPs nas margens dos rios, dependendo do 
tamanho da propriedade e da largura dos rios que cortam os 
imóveis rurais. Quanto maior a propriedade, maiores as obriga-
ções de recomposição. Página 

O Amoreira Esporte clube e a Associa-
ção Desportiva jK vão disputar o título de 
campeão do Amador da cidade, às 15h do 

214 ANOS 
Além do futebol, o 214º aniversário de Paracatu será comemorado com desfile cívico-militar, 

no sábado 20 de outubro, a partir das 8h, na Avenida Olegário Maciel e com show da dupla 
Fernando e sorocaba, no domingo, às 21h, em frente à Prefeitura.

sábado, 20 de outubro, no Estádio Paulo 
Brochado. A decisão é uma das grandes 
atrações do 214º. aniversário de Paracatu. 
No mesmo horário, na cidade do Galo, em 
Vespasiano, os juniores do união Espor-
te clube enfrentam o Atlético Mineiro, na 
última rodada da fase classificatória do Es-
tadual, e deverão vencer pois garotos pa-
racatuenses fizeram as pazes com a vitória 
e já derrotaram o Betim (3 a 0) e o uber-
lândia (2 a 0), nas duas rodadas anteriores. 
Página 14

Os garotos do União vão jantar frango assado, dia 20, para comemorar o aniversário de Paracatu

A versão da morte de JK 
volta a ser contestada. 
Desta vez, pela OAB-MG

A ministra 
Izabella Teixeira 
explica os vetos 

de Dilma ao 
texto final do 
novo Código 

Florestal

O ministro paracatuense 
joaquim Barbosa foi eleito 
presidente do supremo Tri-
bunal Federal (sTF). Ele as-
sumirá mandato de dois anos, 
dia 22 de novembro. A corte 
também elegeu o ministro ri-
cardo Lewandowski como vi-
ce-presidente. Ambos foram 
eleitos por 9 votos a 1 porque 

os futuros dirigentes não vo-
tam em si mesmos. Barbosa é 
ministro do sTF desde 2003, 
foi nomeado pelo ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da 
silva, será o quinquagésimo 
presidente da história do sTF 
e o primeiro negro a dirigir a 
suprema corte do Brasil. 

Página 7

um grupo de trabalho, coordenado pela comissão Nacio-
nal da Verdade, vai investigar as atividades da Operação con-
dor, uma aliança político-militar entre os governos autoritários 
do Brasil, da Argentina, do chile, da Bolívia, do Paraguai e do 
uruguai. O grupo deverá apurar as mortes dos ex-presidentes 
joão Goulart e juscelino Kubitschek, ambas em 1976. Parentes 
de Goulart acreditam que ele teria sido envenenado por agen-
tes da Operação condor. No caso de Kubitschek, a comissão 
recebeu da OAB-MG um relatório contestando a versão de sua 
morte em consequência de um acidente de carro. Página 5
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O Garimpo em Paracatu
Uma história que precisa ser contada

MPB

VII Festival de Música Brasileira em Paracatu 

A despedida das tetas
Por Sérgio Ulhoa Dani, de Heidelberg, 
Alemanha, em 8 de outubro de 2012

Olavo remígio condé é um homem que se construiu no trabalho e 
na iniciativa privada, um “self-made-man”. Por isso a sua eleição para 
prefeito da cidade de Paracatu tem um significado especial: ela repre-
senta a despedida do poder de uma classe de políticos criados na ma-
mata em teta. 

O vício da mamata em teta é antigo em Paracatu, ele começou na 
época da colônia, quando a metrópole portuguesa investiu de poderes 
uma leva de intendentes, fiscais e polícias para garantir o seu quinhão 
do ouro que era extraído pelo povo dos córregos da região. Esses inten-
dentes não produziam nada, eles apenas “sugavam” o que era produzi-
do pelos garimpeiros, eles “mamavam” nas tetas do povo.

Quando o ouro de aluvião deixou de ser um negócio rendoso, os 
intendentes de todos os tempos acostumados à mamata se constituiram 
em presidentes ou gerentes da cooperativa Agropecuária de Paracatu (a 
cOOPErVAP) para explorar os produtores rurais do “ouro branco”, o 
leite das vaquinhas. À medida que esta teta foi secando, descobriram ou-
tras tetas locais, regionais, estaduais, federais e até internacionais: a câma-
ra Municipal (inventaram o salário do vereador), a Prefeitura Municipal 
(criaram a tradição de um “mamão” despedido da cOOPErVAP aboca-
nhar um tempo de mamata nas tetas da Prefeitura), o Banco do Brasil e 
a Fundação Banco do Brasil (a dupla das tetas), a Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais (curral dos mamões), a companhia agrícola de capital 
binacional (teta dupla), e finalmente as tetas genocidas das mineradoras. 

Os mamadores ou “mamões” se alternavam de teta em teta, uma 
técnica sofisticada que o bezerro sem mãe domina tão bem, desde que 
ajudado pelo vaqueiro. A técnica é essa, para bezerro mamão mamar 
tranquilo em teta alheia, é preciso que o vaqueiro peie e lace a vaca, 
porque só vaca besta deixa bezerro enjeitado mamar sem peia e laço.

A eleição de um “self-made-man” representa uma ruptura nesse ve-
lho esquema das tetas. Pelo menos no que diz respeito à política, o povo 
de Paracatu não aceita mais peia e laço.

A música “Lamento” do mú-
sico e compositor paracatuense 
rubens soares será a única repre-
sentante da cidade na 7ª. edição 
do  Festival da Música Brasileira 
de Paracatu, nos dias 26 e 27 des-
te mês,  no Largo da jaqueira, a 
partir das 19h. 

As inscrições encerraram-se 
no dia 14,  e contaram com auto-
res de todo o Brasil Forma sele-
cionadas  18 músicas.  O principal 
objetivo do Festival é promover a 
música brasileira, estimular o in-

capítulo III

Márcio José dos Santos 

como vimos nos capítulos 
anteriores, quando se fala do 
garimpo em Paracatu é preciso 
distinguir o garimpo tradicional 
ou artesanal, cujo objetivo era a 
subsistência ou a complementa-
ção de renda da família do garim-
peiro, e o garimpo mecanizado, 
empreendimento capitalista cujo 
objetivo era o lucro. 

No garimpo mecanizado, o 
cascalho extraído nas praias era 
inicialmente passado em calhas 
carpetadas, onde se fazia uma 
primeira concentração. Os car-
petes eram depois lavados num 
tambor de 200 litros, processo 
repetido durante alguns dias, ás 
vezes uma semana. Depois, o 
material do tambor era penei-
rado em um caixote, para dimi-
nuir a quantidade de estéril. Em 
seguida, o material do caixote 
era concentrado na bateia. Nes-
sa fase final, pingava-se sobre o 
concentrado de bateia uma quan-
tidade de mercúrio que, sendo 
agitada, formava um amálgama 
com o ouro. O resultado é uma 
espécie de bola ou bolacha de 
mercúrio-ouro e algumas impu-
rezas. Levada para um cadinho, 
esse amálgama era queimado 
com maçarico, evaporando-se o 
mercúrio e restando o ouro com 
as impurezas, a maior parte cons-
tituída de minerais pesados.

Quando se iniciou a prática 
de amalgamação em Paracatu, 
todo o amálgama era queimado 
na própria área do garimpo, ao ar 
livre. Mais tarde alguns compra-
dores de ouro montaram oficinas 
de queima do amálgama, no cen-
tro da cidade, ou simplesmente 
queimavam o amálgama em suas 
próprias casas. Há referências 
de oficinas que usavam retortas 
para conter o gás de mercúrio 
e exaustores de ar. Havia donos 
de garimpo que também eram 
donos de oficina de compra e 
queima de amálgama. Também 
existiam compradores de ouro 
de outras localidades, que adqui-
riam o amálgama diretamente de 
donos de garimpo, num esquema 
competitivo. Ainda assim, alguns 
donos de garimpo persistiam em 
realizar a queima ao ar livre, pelo 
menos de uma parte da produ-
ção, uma vez que, no ambiente 
inflacionário em que se vivia, a 
posse do ouro era mais impor-

tante do que a do dinheiro. com 
o ouro, que se valorizava diaria-
mente frente ao papel-moeda, 
podia-se adquirir máquinas e 
mercúrio pagando-se à vista e 
obtendo-se descontos, refletindo 
em maior lucro para o garimpo.

Não se sabe até que ponto a 
queima do amálgama em ofici-
nas no centro da cidade afetou 
o ambiente, uma vez que não 
foram realizados estudos para 
dimensionar o impacto. Notícia 
publicada em jornal local, em ja-
neiro de 1987, dava conta de con-
taminação por mercúrio de um 
ex-garimpeiro, que tinha virado 
comprador de ouro. Nas duas ati-
vidades, ele jamais se preocupara 
com o problema e, por isso, de 
modo irracional, fazia amalgama-
ção e queimava o amálgama sem 
os devidos cuidados de prote-
ção. Enfim, depois de três anos, 
descobriu que seus sintomas 
neurológicos eram ocasionados 
pela contaminação por mercúrio, 
com teor de 2,3 microgramas no 
sangue. Essa notícia preocupou 
os donos de dragas, de maneira 
que um deles argumentou que 
estava sendo feito um alvoroço, 
concentrando o problema da 
contaminação química apenas 
nos garimpeiros, esquecendo-se 
da grande mineradora que estava 
sendo instalada na cidade 

A campanha para a proibição 
do garimpo em Paracatu coinci-
diu com o início das atividades da 
mineradora rio Paracatu Minera-
ção s.A., em 1987, naquela época 
controlada pela rio Tinto zinc. 
Embora este pareça ser o fator 
determinante para a proibição, 
contribuiu também a imagem da 
devastação e degradação social 
dos garimpos da região Norte, 
bastante veiculadas na mídia na-
cional.

Não existem dados sobre a 
disseminação da prática da quei-
ma ao ar livre, nem da quantida-
de de mercúrio que foi empre-
gada nos garimpos de Paracatu. 
Os pretensos estudos, que nunca 
foram divulgados à população lo-
cal, apenas serviram para dar base 
a uma campanha contra toda 
forma de garimpo, de maneira 
irracional e beirando a histeria. 
Essa campanha foi orquestrada 
pela rio Paracatu Mineração e 
órgãos públicos, como a FEAM 
e o DNPM, e apoiada por gru-
pos locais sensíveis à questão 
ambiental.

Em agosto de 1990, o jornal 

O Movimento transcreveu uma 
notícia publicada pelo jornal 
Estado de Minas, de Belo Hori-
zonte, informando que a Funda-
ção Estadual do Meio Ambiente 
(FEAM) apresentou um relatório 
de estudos realizados em Para-
catu, “concluindo ser evidente 
o elevado grau de contaminação 
ambiental e das próprias pessoas 
pelo mercúrio”. Por isso, a solu-
ção seria a retirada do local das 
pessoas contaminadas, encami-
nhando-as para tratamento in-
tensivo, e os moradores das áreas 
afetadas que apresentassem taxas 
normais de mercúrio no sangue 
deveriam realizar exames médi-
cos e psicológicos periódicos.

Quando se analisa a notícia 
acima citada à luz dos fatos, al-
gumas questões precisam ser le-
vantadas. Primeiro, se realmente 
houve um estudo de tal enver-
gadura, por que a sociedade pa-
racatuense, garimpeiros princi-
palmente, o desconheciam? Tal 
estudo só poderia ser realizado 
a campo, entrevistando pessoas 
nas áreas de risco e colhendo 
delas material para análise, de 
maneira que é impossível realizá-
-lo sem que as pessoas se des-
sem conta disso. Em segundo 
lugar, se o estudo foi realmente 
realizado em base científica, por 
que não foram apresentados os 
resultados à quem mais eles po-
deriam interessar - a sociedade 
paracatuense, garimpeiros prin-
cipalmente? Finalmente, se uma 
instituição do Estado, como é a 
FEAM, viu a necessidade de re-
mover e tratar urgentemente as 
pessoas afetadas, quais eram es-
sas pessoas e por que isso não foi 
realizado? Neste caso, estaríamos 
diante de uma omissão grave do 
poder público, passível de res-
ponsabilização.

Entretanto, estudos recentes 
mostram que a contaminação do 
solo e das águas superficiais por 
mercúrio na região de Paracatu 
não chegou a nível de contami-
nação generalizada. Os pesqui-
sadores senderowitz e cesar, 
da unB, analisaram 23 amostras 
de água fluviais, 17 amostras de 
solo e 17 amostras de sedimentos 
fluviais da região de Paracatu e 
concluíram que as concentrações 
de mercúrio estavam em confor-
midade com o valor estipulado 
pela OMs e da Portaria 518 do 
Ministério da Saúde (10 μg/L). 
Outro pesquisador da unB, Gur-
gel, realizou um estudo geoquí-

mico de água e sedimentos de 
fundo para avaliar os impactos 
ambientais na bacia do córrego 
rico, concluindo que os fatores 
de contaminação por metais são 
baixos, que a distribuição geoquí-
mica do mercúrio em sedimentos 
é uniforme, que os sedimentos 
de fundo apresentaram variações 
dentro da normalidade, segundo 
a legislação, e que a deposição de 
esgoto doméstico sem tratamen-
to no córrego é o principal agen-
te contaminante.

Assim, fica evidente a mentira 
do “elevado grau de contamina-
ção ambiental pelo mercúrio” na 
cidade de Paracatu. Entretanto, a 
campanha difamatória contra o 
garimpo foi fundamental para a 
condenação da prática garimpei-
ra, origem desta cidade centená-
ria. 

Tanto as autoridades, quanto 
as instituições ligadas à adminis-
tração pública, assim também a 
parte mais esclarecida da socie-
dade e a imprensa local, não se 
preocuparam em divulgar verda-
des científicas e, principalmente, 
realizar um trabalho de educação 
socioambiental junto à comuni-
dade paracatuense, sobremaneira 
junto ao garimpo e oficinas de 
queima de amálgama. um even-
to, até certo ponto hilário, do ir-
racionalismo da campanha con-
tra o garimpo, foi divulgado por 
um jornal local, em 1987, com o 
título “Porco nasce com face hu-
mana: Fetos retirados de porca 
assombraram Paracatu com faces 
de outros animais, suspeita-se 
de contaminação por mercúrio, 
usado no garimpo”. A correla-
ção entre os fetos deformados 
e o garimpo correu por conta 
da campanha maldosa, uma vez 
que no final do artigo aparece 
um depoimento de uma pessoa, 
cujo nome não foi citado, que se 
dizia dono da porca e afirmava 
ser tudo mentira, que a porca ti-
nha sido morta em uma fazenda 
muito distante e os fetos levados 
para a cidade. 

Porém, a sorte estava lançada 
e a proibição de toda forma de 
garimpo em Paracatu seria a pri-
meira vitória da mineradora que 
se instalara no Morro do Ouro. 
No próximo capítulo veremos 
alguns desfechos desta batalha.

O Autor é geólogo, 
mestre em Administração 
e mestre em Planejamento 
e Gestão Ambiental.

Lei da Sacolinhas. Será que ela pega? 

*Carlos Lima 

Não se sabe se pela efervescência política que vive a cidade às vés-
peras de ir às urnas ou se pela prevalência do capital em detrimento da 
preservação do meio ambiente (ninguém quer perder cliente!), que a Lei 
municipal nº 2.738/2009, proibitiva da distribuição de sacolas plásticas 
como embalagens pelo comércio em Paracatu, passou de largo desde 
que entrou em vigor no último domingo (30).

sancionada há pouco mais de três anos pelo Prefeito de Paracatu, Vas-
co Praça Filho (PMDB), a Lei das sacolinhas, a exemplo do que já ocorre 
em grandes centros urbanos, como Belo Horizonte, rio de janeiro e 
uberlândia, é um mecanismo que se aplicado e acompanhado de intensa 
fiscalização, pode resultar no fim prejudicial dado pela maioria da popu-
lação aos utensílios, que entopem bueiros, contaminam rios, avolumam 
aterros e lixões e levam até 100 anos para decomporem-se na natureza.

Em uma visita realizada em 02 de outubro ao maior supermercado 
do município, além de contato telefônico mantido na quarta-feira (03) 
com três dos estabelecimentos localizados no centro, constatou-se que 
nada mudou com a entrada em vigor da nova lei, que impede a dis-
tribuição de sacolas plásticas pelo comércio, as quais continuam a ser 
utilizadas indistintamente no empacotamento das mercadorias.

Ao longo de sua carência, a lei 2.738/2009 foi alvo de inúmeras 
campanhas educativas e até reportagens veiculadas pelos meios de co-
municação, um esforço coletivo para banir do comércio local uma vilã 
da degradação ambiental, mas que em seus primeiros dias de vigência 
parece ser uma ilustre desconhecida, mesmo que seu descumprimento 
resulte em multas e até na interdição do estabelecimento.

como diria grande parte dos empresários sobre o assunto: será que 
esta Lei pega!? se sim ou se não, e espera-se que sim, é provável que só 
se saiba o resultado disso após as eleições, mas não deixe de carregar 
consigo a sua ecobolsa ou sua sacola retornável, afinal você estará fa-
zendo valer a lei e o direito a uma cidade limpa e exemplar.

*Carlos Lima é graduado em Arquivologia pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBa), é Pós-Graduado 
em Oracle, Java e Gerência de Projetos, é consultor em 
organização de arquivos e memória empresarial e exerce o 
cargo de Coordenador do Arquivo Público Municipal de Paracatu

teresse da população mostrando 
a importância desta arte como 
fonte de cultura, entretenimento 
e transformação social. 

Dia 26 de outubro, serão apre-
sentadas, ao público e à banca 
de jurados, as 18 músicas semi-
finalistas. As dez finalistas serão 
apresentadas no dia 27. As cinco 
melhores serão escolhidas, além 
do melhor arranjo, letra e intér-
prete, que não precisa ser, neces-
sariamente, o autor da canção.

O julgamento e a atribuição 

de prêmios ficarão a cargo do júri 
composto por membros escolhi-
dos pela comissão organizadora, 
que tenham formação musical 
ou gosto musical apurado. O 1° 
lugar vai receber um prêmio em 
espécie de r$ 5.000. O 2°, 3°, 4° 
e 5° lugares receberão, respecti-
vamente, r$ 3.500, r$ 2.500, r$ 
1.500 e r$ 1.000. O melhor ar-
ranjo, intérprete e letra recebem 
r$ 500 cada um, e ajuda de cus-
to. Todos receberão também um 
troféu.

O Festival da Música Brasi-
leira de Paracatu surgiu da ideia 
de resgatar essa manifestação 
cultural que foi marcante na 
cidade na década de 70, quan-
do estudantes promoveram 
por muitos anos o Festival de 
MPB em Paracatu. Em 2006, 
o sEsc desenvolveu o projeto 
e foi realizada a primeira edição 
do evento, cuja ganhadora foi a 
cantora Aline calixto, hoje uma 
das principais vozes de Minas 
Gerais e do Brasil.

“Lamento” de Rubens Soares será única canção paracatuense  concorrente às premiações deste ano 

As canções selecionadas são: 
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Desacreditado no início, candidato do pSDB impôs vitória fragorosa a três adversários de peso

ELEIÇÕES 2012

Condé venceu. Não adianta chorar
A partir do dia 1º de janeiro 

de 2013, a administração pública 
de Paracatu deverá ser totalmen-
te renovada, uma vez que o resul-
tado das eleições de 7 de outubro 
acabou elegendo, entre os quatro 
candidatos a prefeito, o mais im-
provável - Olavo condé - oriun-
do de outro estado (Pr); mais 
ligado ao agronegócio  e, conse-
quentemente, mais desconhecido 
da população.

As surpresas não pararam por 
aí. Os eleitores mandaram 50% 
dos vereadores da atual legisla-
tura para casa e os poucos me-
dalhões se reelegeram com certa 
dificuldade, apesar do número de 
edis ter subido de dez para 17.

O prefeito eleito, Olavo re-
mígio condé (PsDB), e o vice, 
josé Altino silva (PP), perten-
cem à coligação “Mudança Pra 
Valer” formada pelo PsDB, PP, 
PPs, PDT, PrP, Psc e Pc do B, 
que não conseguiram eleger nem 

30% da câmara, o que demons-
tra a atipicidade deste pleito.

Resultado - Dos 60.587 elei-
tores aptos a votar, 84,60% com-
pareceram às urnas: 51.255. Des-
tes, foram apurados 48.782 votos 
válidos (95,18%).  Os votos nu-
los somaram 1.519 (2,96%) e os 
brancos 954 (1,86%). 

Olavo e Altino, da coligação 
“Mudança Pra Valer”, foram 
eleitos com 21.162 votos, o que 
representa 43,38% dos votos vá-
lidos. 

Em segundo lugar ficou  a 
coligação “Paracatu Quer Mais” 
- formada pelo PTB, PsOL, PrB, 
DEM, PrTB, PrB e PsB -  que  
lançou o médico Humberto cos-
ta rabelo - o Dr. Bebeto (PTB) 
como candidato a prefeito e a  ve-
readora Graça jales (PsB), como 
vice. O grupo, apoiado pelo ex-
-prefeito Arquimedes Borges, 
conseguiu 13.891 votos (28,48%).

A coligação “Paracatu se-

A votação nos 185 candidatos a ve-
readores alcançou 49.132 votos válidos 
(95,86%); os nulos somaram 701 (1,37%) e 
os brancos 1.422 (2,77%).

Este ano, as vagas subiram para 17 ca-
deiras. O candidato mais votado foi Os-
valdinho da capoeira, com 1.795 votos. 
Dos dez atuais vereadores, apenas cinco 
conseguiram a reeleição – Glewton de sá 
(PMDB), joão Macedo (Dem), rosival 
Araújo (PT), zé Maria do Paracatuzinho 
(PsD) e joãozinho contador (PsDB). 

Graças jales (PsB) e Wilson Martins 
(PsD) foram candidatos a vice-prefeito. Dr. 
romualdo (PsD), silvio Magalhães (PTB) e 
Vânio Ferreira (PT) não voltarão à câmara.

ragos Oliveira (PT), joãozinho chapule-
ta (PMDB) e Greik de Oliveira (PrB) -  que 
participaram da legislatura passada, - retor-
nam a câmara Municipal no ano que vem. 

Nove vereadores foram eleitos pela 
primeira vez. Confira abaixo a relação dos 
parlamentares que vão representar a popu-
lação a partir do dia 1º. de janeiro. 
1 - Oswaldo Luís Pereira Braga 
(Oswaldinho da capoeira) 
- PMDB - 1.795 votos 
2 - Marcos Antônio Oliveira dos Santos 
(Pastor Marquinhos) - PTB - 1.697 votos 
3 - Marli Ferreira da Silva 
(Marli ribeiro) - PTB - 1.386 votos 
4 - João Archanjo Mendes Santiago 
(joãozinho chapuleta) 
- PMDB 1.371 votos 
5 - João Batista dos Santos 
(joãozinho contador) 
- PsDB - 1.274 votos 
6 - Eloísa Rodrigues Cunha 
(Eloísa cunha) - PMDB - 1.245 votos 
7 - Ragos Oliveira dos Santos 
(ragos Oliveira) - PT - 1.201 votos 
8 - Greik José Oliveira Silva 
(Greik de Oliveira) - PrB - 1.121 votos 
9 - Gilvan Rodrigues de Oliveira 
(cabo Gilvan) - PTB  - 1.109 votos 
10 - Glewton de Sá Guimarães 
(Professor Glewton) 
- PMDB  - 1.087 votos 
11 - Juscelino da Conceição Pires 
Gonçalves (juscelino carteiro) 
- PHs - 741 votos 
12 - João de Jesus Macedo 
(joão Macedo) - DEM - 736 votos 
13 - José Maria Monteiro Coimbra 
(zé Maria do Paracatuzinho) 
- PsD - 736 votos 
14 - Marlon Gouveia Coimbra 
(Marlon Gouveia) - PHs - 674 votos 
15 - Rosival Ferreira Araújo 
(rosival Araújo) - PT - 670 votos 
16 - Hamilton Batista Coelho 
(Professor Hamilton) 
- PsDB  - 476 votos 
17 - Almir Camilo Andrade 
(cabo camilo) - PDT - 472 votos 

Votação dos 
candidatos não eleitos 

18 - Maurílio Geraldo Miranda 
(Maurílio da coopervap) 
- PMDB - 938 votos 
19 - Hernesto Pereira da silva 
(Hernesto do Hospital) 
- PMDB - 865 votos 
20 - romualdo Gonçalves ulhôa 
(Dr. romualdo) - PsD - 732 votos 
21 - silvio Dias Magalhães 
(silvio Magalhães) - PTB - 719 votos 
22 - Genesco santiago de rezende Neto 
(Dr. Genesco) - DEM  - 700 votos 
23 - Gilson silva Araújo 
(Gilsão do Paracatuzinho) 
- PrB - 679 votos 
24 - Pedro Aguiar Adjuto 
(Pedro Adjuto) - PV  - 663 votos 

25 - Edimar Benedito rodrigues soares 
(Edimar rodrigues) - PHs - 641 votos 
26 - Gilsomar Ferreira dos santos 
(Gilsomar do Projeto) - PsD - 575 votos 
27 - Alexandre Figueredo 
de sá Guimarães (jegão) 
- PMDB - 551 votos 
28 - Edivar Pacheco de Andrade 
(Edivar Fotógrafo) - PHs - 514 votos 
29 - joão Gilberto stefani 
(joão Gilberto) - PTB - 507 votos 
30 - ronária Martins de Melo 
(ronária Martins) - PsD - 507 votos 
31 - Oládio Evangelista silva (Oládio) 
- PV - 437 votos 
32 - Marcus Vinicius Fernandes 
(Marquinho  do Paracatuzinho) 
- PMDB – 377 votos 
33 - joão Batista Vaz da costa 
(joão Batista do PT) - PT - 376 votos 
34 - rogério Ferreira da Mata 
(rogério da retroescavadeira) 
- PHs - 366 votos 
35 - Milton josé rosa Guimarães 
(Miltinho) - DEM - 364 votos 
36 - júnior Horácio severino Maciel 
(júnior Horácio) - PHs - 337 votos 
37 - Vânio Ferreira de Oliveira 
(Vânio Ferreira) - PT - 322 votos 
38 - josé roberto silva de Oliveira 
(zé roberto) - PP - 319 votos 
39 - Mauro Mundim da costa 
(Mauro Mundim) - PsL - 293 votos 
40 - Dalmom Pereira de souza 
(Dalmom) - PT  - 290 votos 
41 - Ivanete Aparecida Mendes 
dos santos silva 
(Tia Ivanete) - PHs - 288 votos 
42 - Maria romualda Oliveira Andrade 
(Maria romualda) - PMDB - 282 votos 
43 - Núbia Aparecida Machado André 
(Núbia André) - PT - 279 votos 
44 - Arnaldo Fernandes dos reis 
(Arnaldo reis) - PHs - 277 votos 
45 - sebastião roque Guimarães 
(Tião Doido) - PrB - 267 votos 
46 - rosileno Alves Ferreira 
(Pellota) - PsDB - 266 votos 
47 - Kelly Aparecida Batista Teixeira 
(Kelly) - PMDB - 262 votos 
48 - juarez Pereira da silva 
(juarez) - PsDB - 262 votos 
49 - Marcos Benedito Pimentel Barbosa 
(Marcos Pimentel) - PsOL 250 votos 
50 -  Alan Martins Luiz 
- (Alan Martins) - PTB - 247 votos 
51 - Paulo césar Pereira 
(Paulinho Panfletos) - PSDB - 244 votos 
52 - cizenaldo Moreira costa 
(cizinho) - DEM – 244 votos 
53 - Everton Luís da silva 
(Everton Luís) - PDT - 243 votos 
54 - jurandir Dário Gouveia Damasceno 
(Dário Alegria) - PsB - 242 votos 
55 - Ozemar Antônio da silva 
(zemar) - PP - 238 votos 
56 - sumaia Antônia Nogueira Faria 
(sumaia) - PMDB - 235 votos 
57 - cristina Gonçalves dos santos 
(cristina santos) - PsD - 233 votos 
58 - Irmo Batista Franco 
(Paraíba) - PsDB - 231 votos 
59 - Antônio Lúcio souto Tormim 
(Toninho do sindspar) - PP - 227 votos 
60 - Wendell Pimentel da silva 
(Wendell Pimentel) - PMDB - 218 votos 
61 - Vitor soares da silva 
(Vitor soares) - PT - 218 votos 
62 - Douglas Vaz da costa 
(Douglas Vaz) - PHs - 211 votos 
63 – Evaldo Batista de Oliveira 
(zuza do Paracatuzinho) 
- PT -  210 votos 
64 - Otacílio candido Pereira 
(Otacílio da FETAEMG) 

- PsB - 203 votos 
65 - Laudciere Gonçalves Nogueira 
(cier) - PV - 192 votos 
66 - Antônio Francisco Pereira 
(Tonim Bafafá) - PMDB - 189 votos 
67 - Altamiro Gomes de Alencar  
(Altamiro) - PTB - 189 votos 
68 - Wagner josé ulhoa Batista 
(Waguinho) - PrTB - 186 votos 
69 - Osmariana Ferreira Machado 
da cruz (simplesmente Marina) 
- PsL - 183 votos 
70 - sérgio siqueira Machado 
(sérgio siqueira) - PsDB – 174 votos 
71 - Eulário Peres Primo 
(Lalinho) – PrTB – 172 votos 
72 - Ozória Alves cardoso 
(Ozória do Paracatuzinho) 
– PHs – 172 votos 
73 - Helvécio das Graças Batista ramos 
(Helvécio da Farmácia) 
– PsOL – 171 votos 
74 - André Vettorazzi 
(Pastor André Vettorazzi) 
– PrB – 171 votos 
75 - Domingos Pereira santana 
(Dominguinho do Forró) 
– PsD – 161 votos 
76 - Valdeci rodrigues de Araújo 
(Amendoim) – PsL  - 159 votos 
77 - ronaldo reis claudino silva 
(ronaldo da chapadinha) 
– PsL – 158 votos 
78 - cláudia Peres de Quinta 
(claudinha) – PrB – 157 votos 
79 - Iraci da Glória Lima 
(Iraci Telefonista) – PrB – 155 votos 
80 - josé jaci das Virgens Ferreira
 (zezinho do Espírito santo) 
– PMDB – 155 votos 
81 - Lucimaria Gonçalves Dias 
(Lucimaria Dias) – PsOL  - 150 votos 
82 - Thiago André Almeida 
(Thiago Mágico) – PsB – 149 votos 
83 - Alvimar Martins de Melo 
(Alvimar Martins) – PsD – 148 votos 
84 - Palmo Bianchi Neto 
(Professor Palmo, Palmão) 
– PPs – 147 votos 
85 - sandoval santana das Neves 
(sandoval santana) – PsDB – 144 votos 
86 - Gaspar reis Batista de Oliveira 
(Gaspar chaveiro) – PsDB – 143 votos 
87 - Washington rodrigues 
(Washington chocolate) 
– PsD – 139 votos 
88 - reni Eustáquio soares santana 
(reni santana) – PsOL – 137 votos 
89 - sebastião Miguel jorge 
(capitão jorge) – DEM – 136 votos 
90 - Denise Lemos do Prado 
(Denise do Laboratório) 
– PTB – 136 votos 
91 - roberto Lopes dos santos 
(Pastor roberto) – PsD – 131 votos 
92 – Deusdete da Lagoa rica 
– PMDB – 129 votos 
93 - Aneli Kraemer  (Aneli do sindicato) – 
PsDB – 128 votos 
94 - Maria Lia ribeiro santana Dantas (Lia 
da ultrassom) – PsD 124 votos 
95 - josé Melchior Oliveira Melo 
(josé Melchior) – PsB – 123 votos 
96 - Luciano Ferreira da silva 
(Luciano da Habitação) 
– PMDB – 123 votos 
97 - cilze Meire Oliveira Melo 
(cilze Meire) – PHs – 122 votos 
98 - Fábio Fancklin Aparecido da silva      
(Fabuloso) – PsD – 118 votos 
99 - Maria de Lourdes cerqueira Barros 
(sargento Lourdes) – PTB – 112 votos 
100 - joão Batista de carvalho 
(joão Batista  Batistão) 
– PrB – 109 votos 

101 - Maria Aparecida de Freitas Neiva 
(Professora cidinha) 
- PMDB - 109 votos 
102 - cristiane silva Mundim 
(cristiane Mundim) - PTB - 109 votos 
103 - Erasmo carlos dos santos Flor 
(Guerreiro do Ferro Velho) 
- PsD - 109 votos 
104 - sander cícero ulhôa Almeida 
(sandin) - PT - 108 votos 
105 - sueli Dias Ferreira simão 
(sueli da Associação do Prado) 
- PsD - 105 votos 
106 - josé Antônio Pereira da Gama 
(josé Bigodão) - PsL - 103 votos
107 - Eunicio ceuvo Evangelista 
(Eunicio) - Psc - 102 votos 
108 - Ailon Vieira jordão 
(Dr. Ailon) - PPs - 96 votos 
109 - Geovanio Mendes sirino 
(Geovanio Lanches) - PsL - 96 votos 
110 - Ermano rodriges de Oliveira 
(Ermano Oliveira) - PsOL - 94 votos 
111 - Waldeir Pereira cardoso 
(Waldeir Pereira) - PTB - 91 votos 
112 - Geovane Pinto Brandão 
(Geoninho corretor) - PsD - 89 votos 
113 - Edmilson Dias da silva 
(Edmilson da coopervap) 
- PsB – 82 votos 
114 - joão Tavares de Miranda 
- PsL - 81 votos 
115 - Elisson Francisco da silva 
(Elisson Galego) - PT - 77 votos 
116 - josé Divino siqueira cartilho 
(Divino Bóia Fria) - PsL - 77 votos 
117 - Antônia Pereira da silva 
(Antônia) - PTB - 74 votos 
118 - Geovan Mundim costa 
(Geovan Panela) - PsD - 73 votos 
119 - zelita josé ribeiro (zelita) 
- PT - 72 votos
120 - Marta rodolfo Medanha 
- PsD - 72 votos 
121 - Maria de Fátima Gonçalves couto 
(Fátima) - PMDB - 72 votos 
122 - josé de souza (josé de souza) 
- PMDB - 72 votos 
123 - Deusdete Alexandre de Lima  
(Deusdete Alexandre) - PrB - 70 votos 
124 - Dalmir rodrigues Barbosa 
(Dalmir do Mototaxi) - DEM - 69 votos 
125 - ronaldo Gomes caldas 
(ronaldo Gomes) - PTB - 66 votos 
126 - Karine silva Quirino 
(Karine Quirino) - PDT - 66 votos 
127 - Maria Teresa Oliveira cambronio 
(Teresa cambronio) 
- PT - 65 votos 
128 - Elisângela correia de souza 
(Elisângela) - PV - 64 votos 
129 - Anderson Elias da silva de Oliveira 
(Elias silva) - PsD -  63 votos 
130 - jeferson Ferreira da silva 
(jeferson Ferreira) - PTB - 63 votos 
131 – Linco santana - PTB - 61 votos 
132 - Maria Filomena da cruz dos reis 
(Filomena, Filó) - PP - 59 votos 
133 - Admilson Teixeira de Araújo 
(Negão Vendedor) - PsOL - 59 votos 
134 - jaci da silva Gama 
(jaci da charrete) - PrB - 55 votos 
135 - capina e Poda - 55 votos
136 - rubéns Vieira da cunha 
(rubéns Bin Laden) - PsD - 54 votos 
137 - Wanderson silva da cruz 
(Mirage) - PTB  - 54 votos 
138 - Antônio Ferreira Pimentel 
(Pimentel do jM) - PV - 53 votos 
139 - Edilane Pereira Xavier 
(Edilane) - Pr - 51 votos 
140 - Edna Aparecida Gomes Dias 
(Edna Dias) - PrB - 50 votos 
141 - Fábio Guimarães santana 
(Fabão) - PP - 50 votos 

142 - silvério Pinheiro 
(silvério da refrigeração) 
- PDT - 48 votos 
143 - simone dos reis silva 
(simone dos reis) - PsOL - 45 votos 
144 - Eliane silva rosa (Eliane) 
- PsL - 44 votos 
145 - Elton cruvinel Borges 
(Elton cruvinel) - PsOL - 43 votos 
146 - Edgar Alves Pereira (Luxa) 
- DEM  - 43 votos 
147 - Lourdes Wachsmuth Menhô 
(Lurdinha Menhô) - DEM - 43 votos 
148 - Vanessa candido Meireles 
(Vanessa Meireles) - PsOL - 43 votos 
149 - rosalba Moisés Piau 
(rosalba Piau) - PMDB - 41 votos 
150 - cirano de Oliveira Eugênio 
(ciraninho da Loba) - PTB - 40 votos 
151 - regina rodrigues Xavier Braga 
(regina) - DEM - 37 votos 
152 - Geraldo Edson Alves 
(Edinho do PT) - PT - 36 votos 
153 - josé das Graças soares 
(josé soares) - PT - 33 votos 
154 - Eliane Oliveira Borges Fernandes 
(Eliane da Produtiva) - PsDB - 33 votos 
155 - Breno Batista cordeiro 
(Breno Batista) - PTB - 31 votos 
156 - josé Pereira de Brito 
(josé Pereira de Brito) - PsOL - 31 votos 
157 - Eva Maria castro Ferreira 
(Evinha PT) - PT - 28 votos 
158 - Edmilson dos santos Neves 
(Edmilson Mita) - PrB - 28 votos 
159 - carlos Alberto Alves da silva 
(carlinhos do Alto do Açude) 
- PrB - 28 votos 
160 - Maria Aparecida da silva 
(cida) - Psc - 26 votos 
161 - Milda Pereira Xavier 
(Milda) - PsDB - 26 votos 
162 - Hebert junio da silva 
(Hebert do Xerox da solange) 
- PDT - 22 votos 
163 - josé Antônio 
(coelhão, Pé de Vento) 
- PsOL - 21 votos  
164 - David Vasconcelos rabelo 
(Davis da Vila Mariana) - Pr - 16 votos 
165 - Lélio Pinheiro de souza 
(Lélio Palanque) - PsL - 15 votos 
166 - Fátima rosária da silva Pinto 
(Fátinha) - PsL - 13 votos 
167 - silas Marques (silas do Gás) 
- PT - 13 votos 
168 - Eli Fernandes Viana 
(Eli Fernandes) - PsL - 11 votos 
169 - Luiz do Picolé - PsOL - 9 votos 
170 - claudeci Neiva de Oliveira
(claudeci Neiva) - PrTB - 8 votos 
171 - Tânia Vaz da costa (Tânia)
 - DEM - 6 votos 
172 - Maria Antônia santiago Moreira 
(Maria Antônia) - PsL - 4 votos 
173 - Eliete castro rocha 
(Eliete rocha) - PT - 3 votos 
174 - jéssica – PDT - 2 votos 
175 - Ana Lúcia Faria de Freitas e Lima 
(Ana Lúcia Faria) - PTB - 2 votos 
176 - Paula de souza 
(Paula de souza) - PTB - 02 votos 
177 - Terezinha - PsOL – 01 voto 
178 - Toninha - PT - 01 voto 
179 - cristiane - PsDB - 01 voto 
180 - Maria josé da costa 
(Maria josé) - PDT - 0 voto 
181 - zeneide Gonçalves de sousa 
(zeneide) - PsOL - 0 voto 
182 - Vanderlei Buffarrah - Psc - 00 voto 
183 - Edilon josé Machado 
(Dilonzinho) - PTB - 0 voto 
184 – Dona Paula - PrB - 0 voto 
185 - Márcia Pereira Barbosa 
(Márcia Pereira) - PrB - 0 voto

guindo em Frente”, liderada 
por Edmundo Antônio de sá 
(PMDB) e pelo vereador Wil-
son Martins (PsD) - que além 
do PMDB e PsD, contou com o  
PV e PHs  e recebeu o apoio do 
atual prefeito Vasco Praça Filho 
(PMDB) - ficou em terceiro lugar 
com  8.890 votos (18,22%).

O deputado Almir Paraca e 
o vice, o advogado silvano Ave-
lar - ambos do PT - ficaram em 
quarto lugar, com 4.839 votos 
(9,92%), votação baixíssima se 
considerarmos o desempenho de 
Paraca em os pleitos anteriores. 
Eles lideram a coligação “A For-
ça do Povo”. 

Olavo condé, que é casado 
e pai de dois filhos, nasceu em 
rancho Alegre-Pr, em 14 de fe-
vereiro de 1957, e lá viveu até os 
26 anos. 

Em 1983, foi aprovado no 
vestibular de Letras, da Faculda-
de de Presidente Prudente. En-
tretanto, atraído pelo Programa 
de Desenvolvimento do cerrado 
(Prodecer), veio para Paracatu 
naquele mesmo ano e desistiu do 
curso superior.

sua vida como agricultor 
começou, naquele ano, em 187 
hectares de terras da chapada 
do Mundo Novo, adquiridos 

por seu pai e um sócio, onde 
plantou arroz e soja. Atualmen-
te, condé é considerado um dos 
maiores produtores de grãos do 
Município, produz cerca de 36 
milhões de quilos de soja, milho, 
feijão, trigo e sorgo, em seis mil 
hectares. 

Ele e seus irmãos são sócios 
no Grupo Elo Forte Armazéns 
Gerais, empresa de armazena-
mento da produção própria e 
de terceiros. O Grupo Elo Forte 
emprega mais de 70 trabalhado-
res, nas atividades da área urbana 
e rural, além de outros empregos 
indiretos.

condé foi presidente da As-
sociação dos Produtores rurais 
da região do Mundo Novo, por 
mais de dez anos; vice-presidente 
do sindicato dos Produtores ru-
rais por dois mandatos; membro 
efetivo do conselho Municipal 
de Assistência social, represen-
tando o sindicado dos Produto-

res rurais; e presidente do comi-
tê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paracatu, órgão de proteção e 
controle ambiental.

Zé Altino - Nascido em Ibira-
ci-MG, em 10 de julho de 1960, 
josé Altino silva – o Dr. zé Alti-
no (PP), começou a exercer a pro-
fissão de médico no Hospital do 
Ipsemg e no Hospital Evangélico 
de Belo Horizonte, onde perma-
neceu até 1988, quando concluiu 
a residência médica. No mesmo 
ano, mudou-se para Paracatu. 

Aqui iniciou suas atividades 
no centro Hospitalar, atual Hos-
pital são Lucas, e ingressou no 
serviço público como médico 
urologista, em 1990. Trabalhou 
nos Postos de saúde do Alto do 
córrego, chapadinha, central e 
no Hospital Municipal. Presidiu 
a Associação Médica de Paraca-
tu, a unimed Noroeste de Minas; 
foi diretor do Hospital Municipal 
e secretário Municipal de saúde.

Só cinco voltam à Câmara em 2013

Olavo Condé, prefeito eleito
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Dando continuidade à sema-
na do Meio Ambiente, a Kinross 
realizou de 24 a 28 de setembro 
um evento em comemoração 
ao Dia da Árvore. com o tema 
“Todo dia é dia de árvores”, a 
semana teve como principal ob-
jetivo despertar, nos 420 alunos 
participantes do evento, a neces-
sidade de valorizar as práticas 
ambientais que contribuam con-
cretamente para a melhoria do 
meio ambiente nas escolas e na 
comunidade. 

 A programação da semana 
da Árvore contou com diversas 
apresentações artísticas com foco 
no consumo consciente e preser-
vação das áreas verdes, entre elas 
a participação da Trupe Integrar 
e palestras com alunos da unitec. 

iniciativas valorizam práticas para melhoria do meio ambiente nas escolas e na comunidade 

Kinross e Multi Tech realizam ii Formatura de Curso para pCD

PROGRAMA INTEGRAR 

Alunos combinam música e educação ambiental 

As oficinas de trabalho com 
papel foram lideradas pelo ar-
tesão Geraldo cordeiro e as 
escolas receberam embalagem 
de sementes, além das cartilhas 
“Produção de Mudas” e “Biodi-
versidade e Arborização” produ-
zidas pela área de meio ambiente 
da Kinross. 

Programação da semana da 
Árvore: O evento foi realizado 
na casa de concessa, com alunos 
das seguintes escolas:

 já no dia 28 de setembro, foi 
realizado o Festival de Música, na 
Escola Municipal Professora Ma-
ria Trindade Rodrigues, etapa fi-
nal do Projeto cantar e Encantar 
na Escola, surgido da necessidade 
de oferecer aos alunos uma ativi-
dade extracurricular de sensibili-

zação musical para tratar temas 
relacionados ao meio ambiente. 

O projeto desse ano teve iní-
cio há três meses, e, assim como 
no ano passado, a Kinross desen-
volveu ações potencializando o 
trabalho da escola, preparando 
os alunos para as apresentações 
através de oficinas de canto, rea-
lizando pesquisas de temas e mú-
sicas pelos alunos. 

Também foram realizadas 
etapas de apresentações dos 
grupos em salas de aulas duran-
te o mês de agosto e todas essas 
ações culminaram na premiação 
do evento, no sábado. com um 
público de 600 pessoas, o festival 
realizou-se na própria escola, na 
comunidade Lagoa do santo An-
tônio, e contou com oito apre-

sentações, com um 
total de 33 alunos 
participantes. 

 “A ideia é con-
tribuir com a for-
mação das crian-
ças e jovens de 
Paracatu ao levar 
para eles mensa-
gem ecológica e 
participativa. No 

Depois do sucesso da pri-
meira turma, quando os alunos 
receberam treinamento na área 
de Gestão Administrativa, a Kin-
ross, em parceria com a Escola 
Multi Tech, realiza formatura dos 
alunos do curso de Instalador e 
Mantenedor de Microcomputa-
dores e rede Local. 

O curso de Instalador e Man-
tenedor de Microcomputadores e 
rede Local para pessoas com de-
ficiência (PcD) superou as expec-
tativas. Os alunos participaram 
das aulas que os tornaram pro-
fissionais habilitados para realizar 
qualquer tipo de manutenção em 

Lançado em 2011 pela Kin-
ross Paracatu, o Programa Inte-
grar, por intermédio dos eixos 
de Educação, cultura, Meio Am-
biente e Geração de Trabalho e 
renda, trouxe novas perspectivas 
de desenvolvimento pessoal e 
profissional para crianças, jovens 
e adultos da região. Os resultados 
do projeto já sinalizam a consoli-
dação de parcerias com foco no 
incentivo ao desenvolvimento 
do Município. Especialmente em 
relação ao Eixo Educação Am-
biental do Integrar, as iniciativas 

têm como foco o ambiente esco-
lar. Em 2012, o mote de trabalho 
é a Economia Verde, tema da re-
cente conferência da rio + 20, 
no rio de janeiro.

Desde 2011, alunos, profes-
sores, pais e funcionários estão 
envolvidos na formação de uma 
nova consciência socioambiental, 
fomentando a mudança de com-
portamento e de atitudes. Por 
isso, a temática ambiental está 
cada vez mais presente na sala de 
aula e na vida desses atores da so-
ciedade, em Paracatu.

caso do Festival, foram trabalha-
das paródias relativas à questão 
ambiental e à região em que os 
alunos vivem, portanto os alu-
nos puderam aprender lições de 
cidadania e ecologia de forma 
lúdica”, afirma Fadwa Andrade, 
gerente de comunicação e re-
lações com a comunidade da 
Kinross.

 O projeto contou com a par-
ceria de funcionários da Kinross, 
secretaria Municipal de Edu-
cação, Prefeitura de Paracatu e 
Banda Lira Paracatuense. 

Premiação - Ao final da noi-
te, todos participantes do festival 
formaram um grande coral para 
cantar a música “Planeta Azul”, 
reforçando o trabalho de cons-
cientização ambiental realizado 
pela escola ao longo do ano. 

 Primeira categoria
1º lugar: 6º ano - respeito 

(Yago e Willian)
2º lugar: 6º ano - Honestidade 

(Beatriz, Tayná e Vanderléia)
 segunda categoria
1º lugar: 9º ano - Alegria (Ana 

carolina, Mônica e Thayrine)
2º lugar: 9º ano - Amor (Laris-

sa, rayssa e sandy)

DATA ESCOLA SÉRIE PARTICIPANTES*
24/09 E.M. GidalteEd.  Infantil, 1º e 2º ano 80 
25/09 E.M. Mª Trindade Infantil, 1º, 2º e 3º ano  84
26/09 E.E. Affonso roquette 8º ano 86
27/09 E.M. coraci 4º ano 80
28/09 cAIc 1º e 2º ano 90

microcomputadores e redes. Para 
a realização do Projeto, as empre-
sas envolvidas não mediram es-
forços. Além do material didático 
e humano de altíssima qualidade, 
o curso foi realizado na única es-
cola de cursos profissionalizantes 
credenciada pelo MEc na região.

O presidente da Associação 
dos Deficientes Físicos de Pa-
racatu, Wilmar Lourenço, agra-
deceu a presença de todos na 
“casa”. “O projeto é um exemplo 
que deve ser apreciado e pratica-
do por mais empresas na região, a 
Associação conta com um núme-
ro grande de associados, que es-

tão ansiosos por crescer na vida”.
O diretor escolar, Maxuel dos 

santos, em seu discurso, agrade-
ceu a Kinross pela idealização do 
Projeto, aos professores pelo alto 
nível do curso e, principalmente, 
aos alunos, que concluíram mais 
essa importante etapa da vida.

O chefe do Departamento de 
Desenvolvimento Organizacio-
nal da Kinross, Thiago Augusto 
Pereira, falou aos alunos sobre do 
mercado de trabalho de Paracatu 
e a necessidade de várias empre-
sas do município. “O mercado de 
trabalho precisa de pessoas como 
vocês, que já são vitoriosos por 

vencerem o desafio do dia a dia, 
das limitações, da mobilidade. 
Mas nós sabemos que vocês po-
dem e devem chegar muito mais 
longe. Não existem barreiras pra 
quem tem força de vontade, acre-
dita em si mesmo e no seu poten-
cial, e isso, vocês tem de sobra”, 
afirmou Thiago Augusto.

O projeto continua em par-
ceria com várias empresas da 
cidade, e quem ganha é o aluno 
portador de deficiência física, 
que tem a oportunidade ofere-
cida pela Kinross para se quali-
ficar e ingressar no mercado de 
trabalho.

Sobre o projeto integrar

Alunos do curso de Instalador e Mantenedor de 
Microcomputadores e Rede Local recebem certificados
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A nova cara da Câmara Municipal

Mensagem de agradecimento
A gratidão é uma das 

maiores virtudes do ser 
humano.

o vereador RoSiVAL 
ARAUJo agradece a to-
dos os eleitores que lhe 
confiaram o voto e tam-
bém aqueles que não 
votaram mas tiveram 
pensamento positivo 
para sua vitória .

o vereador RoSiVAL 
ARAUJo renova seus 
compromissos de con-
tinuar prestando bons 
serviços a sociedade.

Obrigado, Paracatu!
o Vereador João Batista dos Santos – o 

Joãozinho Contador (pSDB) sente-se feliz em 
ter seu primeiro mandato como parlamentar 
aprovado pela população e agradece a todos 
pelo apoio e principalmente por dar  a ele a 
oportunidade de continuar na Câmara Munici-
pal trabalhando em prol da comunidade.

“Aprendemos muito no nosso primeiro man-
dato e com certeza estamos mais experientes 
para fazermos uma gestão ainda melhor em fa-
vor do nosso povo, principalmente dos menos favorecidos. As portas 
do nosso gabinete continuam abertas.

Um abraço fraterno à todos.”
Joãozinho Contador e familiares parabenizam Paracatu pelos seus 

214 anos e renova o compromisso com a comunidade de continuar 
contribuindo com o desenvolvimento do município para cada dia ter-
mos uma Paracatu cada vez melhor de se viver.  

Muito obrigado!
Em meu nome, de minha família  e 

de minha equipe, agradeço profunda-
mente cada cidadão paracatuense, em 
especial aos eleitores que mais uma vez 
acreditaram no meu trabalho como par-
lamentar. Estou grato por cada  incenti-
vo que recebemos durante a campanha 
eleitoral. no nosso segundo mandato,  
que inicia em 1º de janeiro - continua-
remos, nossa luta por uma sociedade 
mais fraterna e com mais justiça social, 
honrando sempre a confiança e a esperança que cada um nos depositou com o 
voto, e os compromissos que assumimos com a vida. o nosso gabinete vai conti-
nuar de portas abertas para comunidade. Muito obrigado mesmo. Um forte abraço!

Vereador reeleito Glewton de Sá – PMDB

Na oportunidade, Glewton parabeniza a 
população paracatuense pelos 214 anos da Paracatu 
do Principe – cidade de um povo ordeiro e hospitaleiro. 

Felicidades, Paracatu!
Meu muito obrigado a todos os 

paracatuenses, principalmente aos 
meus eleitores, cabos eleitorais, 
amigos e familiares,  por me ajudar a 
continuar sendo vereador.

Assim como foi nesse primeiro 
mandato que se encerrar em 31 de 
dezembro, a partir de 1º. de janeiro 
continuarei sendo o defensor dos 
menos favorecidos, pois acredita-
mos que a cidade que sempre so-
nhamos se constrói praticando o 
bem e estendendo a mão ao próximo.

Como vereador vamos continuar contribuindo com o desenvolvimento de 
paracatu - que completa 214 anos.

obrigado e um abraço a todos os paracatuenses.

Vereador José Maria Coimbra - Zé Maria do Paracatuzinho.
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As eleições municipais de 
2012 devem promover uma mu-
dança significativa na composi-
ção da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais. Ao todo, 15 depu-
tados estaduais se candidataram 
a cargos de prefeito ou vice-pre-
feito em 13 municípios mineiros, 
incluindo a capital. Desses, três 
já foram eleitos. Outros cinco 
passaram para o 2º turno.

A vitória do deputado Delvito 
Alves pela coligação PTB/PsB 
abre vaga na Assembleia de Mi-
nas para o ex-deputado estadual 
e federal romeu Queiroz (PsB), 
que é de Patrocínio. Advogado e 
empresário, Queiroz ingressou 
na ALMG em 1987, como de-
putado constituinte, e foi reeleito 
nas duas disputas seguintes (1990 
e 1994). 

Queiroz foi deputado federal 
por dois mandatos (1999-2003 e 
2003-2007). Voltou à ALMG en-
tre fevereiro e maio de 2012, du-
rante o período em que Wander 
Borges foi secretário de Estado 
de Desenvolvimento social.

Vitória do deputado da coligação pTB/pSB abre vaga na ALMG para Romeu Queiroz, que é de patrocínio 

Grandes desafios para novos prefeitos

ELEIÇÕES 2012

Delvito vence em Unaí

Em Belo Horizonte, foi elei-
to no 1º turno o deputado Délio 
Malheiros (PV), candidato a vice 
na chapa encabeçada pelo atual 
prefeito, Márcio Lacerda (PsB), 
que recebeu 52,69% dos votos 
válidos. Os outros deputados 
estaduais eleitos foram Antônio 
júlio (PMDB), em Pará de Mi-
nas (central), com 52,97% dos 
votos válidos, e Delvito Alves 
(PTB), em unaí (Noroeste), com 

Após as eleições de 7 de outu-
bro, muitos municípios já vivem 
a expectativa de troca da gestão 
pública. como o estado com o 
maior número de municípios do 
Brasil, Minas Gerais teve uma 
troca significativa de prefeitos, 
sendo que 684 municípios conta-
rão com uma nova gestão a partir 
de 2013, uma mudança de 80% 
do quadro atual. 

Os novos Prefeitos terão vá-
rios desafios importantes nos 
próximos quatro anos. Por não 
conseguirem gerar receitas pró-
prias, a maioria das cidades mi-
neiras é dependente do Fundo 
de Participação dos Municípios - 
FPM. Hoje, esse repasse é a prin-
cipal fonte de renda de 60% das 
cidades mineiras que tem menos 
de 10.188 habitantes ou FPM 0,6.  

As obrigações constitucionais 
praticadas vêm onerando as re-
ceitas dos municípios. Atualmen-
te, as cidades mineiras gastam em 
média 23% de seus recursos em 
saúde, quando por lei, deveriam 
investir 15%. Os critérios de cor-
reção do piso salarial do magisté-
rio, que pode chegar a 100% nos 
próximos quatro anos, é outro 
gargalo que os novos prefeitos 
terão que administrar.  

Além disso, os futuros gesto-
res terão que se adequar à reso-
lução normativa 414/2010 que 
trata dos ativos da iluminação 
pública. Atendendo às reivindi-

pinheirenses 
elegem Gonçalves 
no sufoco
As eleições em joão Pinheiro 

- que possui colégio eleitoral de 
35.820 eleitores - a 90 quilôme-
tros de Paracatu, também apre-
sentaram surpresas. Dias antes 
do pleito, o candidato do PsDB 
e da coligação renovar com 
competência, carlos Gonçalves, 
apresentava vantagem de 17% 
sobre o principal adversário, Ed-
mar Xavier, da coligação O povo 
é maior, segundo pesquisa que 
circulou na cidade.

Quando as urnas se abriram, 
no entanto, o estresse se abateu 
sobre o peessedebistas que fo-
ram acossados por Xavier até o 
final da apuração. O resultado 
final acabou dando vitória aper-
tada a carlos Gonçalves por ma-
gros 997 votos de diferença. 

A campanha vizinha tam-
bém foi marcada  por acusações 
promovidas  pelos famosos im-
pressos anônimos que, às vezes, 
chegavam a confundir o eleitor. 
carlos Gonçalves não partici-
pou das baixarias, mas chegou 
ao final da campanha quase sem 
fôlego, o que explica a diferença 
apertada a seu favor.

Gonçalves recebeu 13.531 
votos, enquanto seu adversário 
mais forte alcançou 12.534, se-
guido de longe pelo terceiro co-
locado, caryl Porto, que obteve 
apenas 1.534 votos.

Vereadores - Dos atuais 13 
vereadores,  só sebastião Alves 
Passos Netinho, josé Humberto 
Machado (Miúdo) e Ely correia 
conseguiram a reeleição. Os ou-
tros eleitos são celsinho Braga, o 
mais votado; ricardo Mendonça; 
Geraldinho Porto; Vicente Buti-
não; Paulinho Trevo Dois; Luís 
da Farmácia; élson Barbeiro e 
Gilberto Lereia.

Delvito Alves (PTB) obteve  mais de 49% dos 
votos válidos e será o novo prefeito de Unaí

49,88% dos votos 
válidos.

Segundo tur-
no - Vão disputar 
o 2º turno, em 
contagem (região 
Metropolitana de 
Belo Horizonte), 
os deputados car-
lin Moura (PcdoB) 
e Durval Ângelo 
(PT). carlin che-
gou em primeiro 
lugar, com 37,88% 
dos votos válidos, 
seguido de Durval 
com 31,33%. 

Também garantiu vaga no 2º 
turno das eleições o deputado 
Bruno siqueira (PMDB), com 
40,26% dos votos válidos. Ele 
vai disputar a Prefeitura de juiz 
de Fora (zona da Mata) com a 
candidata do PT, Margarida salo-
mão, que obteve 37,19%.

O deputado estadual Antônio 
Lerin (PsB) também vai para o 
2º turno eleitoral, na disputa pela 
Prefeitura de uberaba (Triângu-

lo), contra a candidatura de Pau-
lo Piau (PMDB). Lerin ficou em 
segundo lugar no primeiro turno, 
com 20,89% dos votos válidos 
contra 31.71% conquistados por 
Piau. 

A disputa também foi para o 
2º turno no município de Montes 
claros (Norte), onde o deputa-
do Paulo Guedes (PT) ficou em 
primeiro lugar com 26,6% dos 
votos válidos contra 26,2% do 
ex-deputado estadual ruy Muniz 
(PrB). 

Não conseguiram se eleger 
prefeitos os seguintes deputados: 
celinho do sinttrocel (PcdoB), 
em coronel Fabriciano (rio 
Doce); Almir Paraca (PT), em 
Paracatu (Noroeste); Adelmo 
carneiro Leão (PT), em ubera-
ba (Triângulo); Luiz Humberto 
carneiro (PsDB), em uberlân-
dia (Triângulo), Neider Moreira 
(PsD), em Itaúna (central), e 
Deiró Marra (Pr), em Patrocínio 
(Alto Paranaíba); e a deputada 
rosângela reis (PV), em Ipatinga 
(rio Doce).

Suplentes - A vaga que será 
aberta na Assembleia Legislativa, 
em 2013, com a eleição de Dé-
lio Malheiros para vice-prefeito 
de Belo Horizonte, será ocupada 
pelo ex-deputado juarez Távora. 
juarez Távora de Freitas júnior é 
engenheiro e empresário e nas-
ceu em BH. 

Exerceu mandato de deputa-
do estadual de dezembro de 2009 
a janeiro de 2010, na 16ª Legis-
latura. Foi diretor rodoviário do 
sindicato da Indústria da cons-
trução Pesada do Estado de Mi-
nas Gerais (sicepot-MG).

Pará de Minas - O vereador 
cabo júlio, é o primeiro suplente 
do PMDB e deverá ocupar a vaga 
aberta com a eleição do deputado 
Antônio júlio, em Pará de Minas. 
Nasceu em Belo Horizonte e não 
foi reeleito. é militar do Quadro 
de Praças da reserva do corpo 
de Bombeiros Militar e foi um 
dos líderes da greve dos policiais 
mineiros em 1997. Foi deputado 
federal por dois mandatos (1999-
2003 e 2003-2007).

Carlos Gonçalves(PSDB), 
prefeito eleito de João Pinheiro 

Paracatu será entregue ao novo prefeito com excelentes perspectivas 
econômicas, mas com áreas polêmicas como a mineração  

cações da Associação Mineira de 
Municípios - AMM, a Agência 
Nacional de Energia Elétrica - 
ANEEL modificou alguns itens 
da resolução como o artigo 218, 
onde a data limite de transferên-
cia dos Ativos de iluminação pú-
blica, antes prevista para setem-
bro de 2011, foi prorrogada para 
o dia 31 de janeiro de 2014. Os 
novos prefeitos mineiros ficarão 
responsáveis pela gestão dos Ati-
vos de iluminação pública e terão 
que se adaptar aos aspectos téc-
nicos e legais das transferências.

 Outro ponto que os novos 
gestores deverão ficar atentos 
é a Lei nº 12.527, que trata do 
acesso às informações públicas 
pelos cidadãos brasileiros. san-
cionada pela presidente Dilma 
roussef  em novembro de 2011, 
essa lei entrou em vigor no dia 16 
de maio e busca a transparência 
da Administração Pública. Os 
órgãos da administração direta 
e indireta de todos os poderes e 
entes federados terão que estar 
preparados para fornecer ao ci-
dadão qualquer informação que 
seja considerada pública, sem 
que haja necessidade de justifica-
tiva para requerer tal solicitação. 

é preciso lembrar, ainda, 
da Lei da Ficha Limpa ou Lei 
complementar nº. 135/2010. 
um projeto de lei de iniciativa 
popular que reuniu cerca de 1,3 
milhão de assinaturas. 

A lei torna inelegível, por oito 
anos, um candidato que tiver o 
mandato cassado, renunciar para 
evitar a cassação ou for conde-
nado por decisão de órgão cole-
giado, mesmo que ainda exista a 
possibilidade de recursos. Em fe-
vereiro de 2012, o supremo Tri-
bunal Federal (sTF) considerou a 
lei constitucional e válida para as 
eleições realizadas no Brasil. 

Para o Presidente da AMM e 
prefeito de são Gonçalo do Pará, 

Ângelo roncalli, os novos pre-
feitos e os reeleitos terão desa-
fios extras para enfrentar. “Além 
das obrigações antigas, os novos 
prefeitos terão que se preocupar 
com as novas demandas, com os 
pisos profissionais que nós de-
fendemos, mas que temos que 
saber de onde virá os recursos 
para cobrir essa demanda e, mais 
do que isso, os ativos de ilumina-
ção pública, essa é uma área nova 
para 90% das prefeituras minei-

ras, ninguém ainda sabe direito 
como cuidar”, ressalta.  

Pensando nas demandas dos 
novos prefeitos, a AMM se estru-
turou para atender e orientar os 
gestores eleitos em suas necessi-
dades. Além disso, a Associação 
vai promover nos dias 21 e 22 de 
novembro, em Belo Horizonte, o 
5° congresso Mineiro de Prefeitos 
Eleitos. A iniciativa visa à orienta-
ção sobre os desafios e as oportu-
nidades para a próxima gestão.
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PROGRAMA REDES PROJETO GERAÇÃO

Paracatu tem dois 
projetos selecionados  

Mais de 150 jovens têm aula 
inaugural em 25 de setembro

Brasília (ABr) - A presiden-
ta Dilma rousseff  decidiu vetar 
nove itens do código Florestal 
aprovado pelo congresso Na-
cional em setembro. O principal 
veto retira do texto a flexibiliza-
ção que os parlamentares que-
riam para a recuperação de áre-
as de preservação permanente 
(APPs) nas margens de rios.

Escadinha - O governo de-
volveu à lei, via decreto, a cha-
mada regra da “escadinha”, que 
prevê obrigações de recuperação 
maiores para grandes proprietá-
rios rurais. A  “escadinha” deter-
mina que os produtores rurais 
terão que recompor entre 5 e 

o governo devolveu à lei, via decreto, a “escadinha”, que prevê obrigações maiores para grandes proprietários rurais

CÓDIGO FLORESTAL

Dilma impõe nove vetos ao texto final
100 metros de vegetação nativa 
das APPs nas margens dos rios, 
dependendo do tamanho da 
propriedade e da largura dos rios 
que cortam os imóveis rurais. 
Quanto maior a propriedade, 
maiores as obrigações de recom-
posição.

A presidenta excluiu do texto 
o trecho incluído pelos parla-
mentares que permitiria a recu-
peração de cinco metros de APP 
em tornos de rios intermitentes 
de até dois metros de largura 
para qualquer tamanho de pro-
priedade.

“Os vetos foram fundamenta-
dos naquilo que era o principio 

da edição da medida provisória, 
que significa não anistiar, não 
estimular desmatamentos ile-
gais e assegurar a justiça social, 
a inclusão social no campo em 
torno dos direitos dos pequenos 
agricultores”, explicou a ministra 
do Meio Ambiente, Izabella Tei-
xeira, que apresentou os vetos, 
no último dia 17, junto com o 
advogado-geral da união, Luís 
Inácio Adams.

Pomar - Também foi vetada 
a possibilidade de recomposi-
ção de APPs com monocultura 
de espécies frutíferas exóticas, 
como laranja e maçã. “Não tere-
mos áreas de pomar permanente, 

A Associação comercial e 
Industrial de Paracatu e a câ-
mara dos Dirigentes Lojistas, 
realizaram, em 25 de setembro, 
a aula Inaugural do Projeto de 
Geração de Emprego e renda, 
uma parceria da Associação co-
mercial com a Kinross.  Mais de 
150  jovens se inscreveram para 
os cursos de: Auxiliar Adminis-
trativo, Promotor de Vendas, 
cozinha Básica e salgados e 
canapés. 

A aula teve início com as 
boas-vindas dos parceiros, que 

joão Pinheiro
Projeto: “Novos Arranjos para o Desenvolvimento 
da Agricultura Familiar PA Diamante”
Organização executora: ADEsjOP – Agência de Desenvolvimento 

Local Integrado sustentável
Linha de Ação: Abastecimento Alimentar
Objetivo: Agroindústria para produção de polpa de frutas em terre-

no coletivo, com condições de aumento da capacidade produtiva, ge-
rando oportunidades de trabalho, renda e independência econômica 
para os associados da Agência de Desenvolvimento Local Integrado 
sustentável de joão Pinheiro. Equipamentos serão adquiridos e cursos 
de capacitação profissional serão oferecidos.

Projeto: “Central de Comercialização da Agricultura Familiar”
Organização executora: Instituto ALFA – Instituto de Desenvolvi-

mento Integrado sustentável
Linha de Ação: Abastecimento Alimentar
Objetivo: Fortalecimento da agricultura familiar de joão Pinheiro e 

região, por meio da construção de um entreposto de beneficiamento 
de produtos e comercialização na cidade. será reformado um imóvel 
na zona rural que funcionará como uma fábrica de polpa de frutas. 
Também será oferecida capacitação técnica.

Paracatu
Projeto: “Cooperfrango Noroeste”
Organização executora: cooperativa Mista Assentamento e Agricul-

tura Familiar – Noroeste de Minas 
Linha de Ação: Abastecimento Alimentar
Objetivo: construção, montagem de estrutura física e gerenciamen-

to de unidade de abate e beneficiamento de frangos caipira e colonial, 
articulada em rede com outras organizações regionais, tendo em vista a 
segurança alimentar e nutricional. será considerada a geração de renda, 
visando a emancipação socioprodutiva e a independência econômica 
dos agricultores familiares.

Projeto: “Rede Regional de Fruticultura” 
Organização executora: AccAF - Associação central de comercia-

lização dos Agricultores
Linha de Ação: Abastecimento Alimentar
Objetivo: Geração de renda por meio da fruticultura, a partir da 

reforma da estrutura já existente para a implantação da unidade de pro-
cessamento e beneficiamento de frutas, além da aquisição de equipa-
mentos para a fabricação de polpas.

Vazante
Projeto: “Central de Apoio à Agricultura Familiar de Vazante”
Organização executora: APAF - Associação de Apoio à Agricultura 

Familiar de Vazante
Linha de Ação: Abastecimento Alimentar
Objetivo: Construção do Centro de Apoio, Beneficiamento e Dis-

tribuição de Alimentos da Agricultura Familiar de Vazante (produtos 
in natura e beneficiamento de polpa de frutas) para atender à deman-
da dos mercados locais, dos programas governamentais e também do 
mercado de venda direta ao consumidor. serão oferecidos cursos de 
culinária e assistência técnica aos agricultores familiares.

Projeto: “Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio Leiteiro”
Organização executora: ADVAz – Agência para o Desenvolvimen-

to Local Integrado
Linha de Atuação: Abastecimento Alimentar
Objetivo: Estruturar e formalizar uma cooperativa de produção e 

comercialização de queijo minas artesanal, visando melhorar a produ-
tividade e qualidade do queijo e do leite e agregando novas formas de 
gestão e inovação técnica (tendo como base as diretrizes do Projeto 
Balde cheio). será oferecido apoio em gestão e cooperativismo.

como diziam alguns”.
O decreto publicado dia 18, 

no Diário Oficial da União, 
também trará a regulamentação 
do Programa de regularização 
Ambiental (PrA) e do cadastro 
Ambiental rural (cAr), que su-
prirão os possíveis vácuos na lei 
deixados pelos vetos.

segundo Izabella, mais instru-
mentos normativos serão neces-
sários para regulamentar outros 
pontos do texto, que poderão 
ser decretos ou atos ministeriais. 
“Outros atos, não necessaria-
mente decretos, serão necessá-
rios para regulamentação do có-
digo”.

FOTO: FABIO rODrIGuEs POzzEBOM/ABr

fizeram questão de deixar sua 
mensagem aos alunos. A noite 
contou ainda, com a participação 
dos alunos Enoque Pereira sou-
za e caroline silva Barbosa, que 
concluíram no primeiro semestre 
deste ano o curso de recepcio-
nista e Promotor de Vendas. O 
aluno Enoque,, em sua fala cheia 
de motivação, arrancou aplausos 
de todos e a aluna carol soltou 
a voz cantando uma bela música 
para homenagear os recém-che-
gados. 

O  Projeto - O Projeto Gera-

ção de Emprego e renda é fruto 
de parceria firmada com a Kin-
ross através do seminário de Par-
cerias 2011. Na ocasião, diretores 
e colaboradores da Associação 
uniram-se em torno da idéia de 
montar turmas para treinamento 
contínuo, durante todo o ano de 
2012, para jovens desemprega-
dos com objetivo de capacitá-los 
para o mercado de trabalho nas 
áreas em que existe mais deman-
da no comércio. 

Após a aprovação do projeto 
a Acipa/cDL iniciou a divulga-

ção dos cursos. O senac foi a en-
tidade contratada para certificar 
alunos. No primeiro semestre 
120 alunos receberam os certi-
ficados dos cursos de Promotor 
de Vendas, Técnicas de Açou-
gue, Pães, roscas e Biscoitos, 
recepcionista e Meios de Hos-
pedagem, serviços de Garçon/
Garçonete. 

O Projeto é uma parceria da 
Acipa/cDL, Kinross e sicoob 
crediparnor,  com o apoio da 
Adesp, sebrae, sesc, sindcomér-
cio e o Buffet sônia Festas.

Izabella disse que os vetos foram pontuais, apenas para recuperar 
os princípios que estavam na proposta original do governo

O Programa reDes apresenta 
os seis projetos selecionados para 
o Território Noroeste de Minas  - 
municípios de joão Pinheiro, Pa-
racatu e Vazante -, que receberão 
investimento de r$ 4,55 milhões, 
ao longo de três anos, para bene-
ficiar 760 pessoas. 

A parceria entre o Instituto 
Votorantim e o BNDEs (Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) foi firmada 
em 2010 e tem prazo de realiza-
ção previsto para cinco anos. A 
primeira fase do programa, que 

parceria entre instituto Votorantim e BnDES  
apoia geração de trabalho e renda em cadeias 
produtivas e qualificação profissional

ocorreu no ano passado, reali-
zou o diagnóstico socioeconô-
mico dos 25 municípios partici-
pantes. 

com base neste levantamen-
to, que identificou as potencia-
lidades produtivas locais, foram 
definidas cinco linhas de ação 
para o programa: Abastecimento 
Alimentar, comércio e serviços, 
Economia criativa, reciclagem e 
Turismo. Estas linhas visam uni-
ficar estratégias e buscar resulta-
dos mais assertivos e alinhados 
ao objetivo do programa.
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Pelo professor e pastor 
Alcides de Mota Bastos

(Igreja Presbiteriana do 
Brasil (12 de agosto de 1859 = 
153 anos). Igreja Presbiteriana 
do Brasil em Paracatu Central 
2 de julho 1893 - 2 de julho de 
2012 = 119 anos de organiza-
ção e gratidão)

Fundação da congregação 
Presbiteriana de Paracatu: 25 de 
setembro de 1884 = 128 anos de 
bênçãos. Nove anos antes de sua 
organização em Igreja: 2 de julho 
de 1893. 

Por dificuldades de apenas um 
Missionário, rev. Alberto zanon 
(italiano) residente em Araguari – 
MG e que atendia toda vasta re-
gião que hoje é conhecida como 
Triângulo Mineiro, Alto Paranaí-
ba, Paracatu e inúmeras cidades 
de Goiás, tudo no lombo de um 
animal, durante uns 16 anos.  Ele 
batizara josias Pereira Guima-
rães com 02 anos de idade, em 
1913_ 99 anos atrás. E, com a 
morte dos últimos Presbíteros e 
Diáconos locais, a referida Igre-
ja desorganizara-se, voltando a 
congregação cristã Presbiteria-
na em 1917 em diante. Em 06 
de julho de 1952, no Pastorado 
do Missionário e rev. Estevão j. 
sloop e auxiliado por outro seu 
colega, na época, itinerante, o     
rev. jayme r. Woodson, referida 
congregação fora rEOrGA-
NIzADA em IGrEjA PrEs-
BITErIANA DE PArAcATu, 
com eleição de quatro (4) Pres-
bíteros e seis (6) Diáconos, em 
substituição ao conselho Pro-
visório, providenciado pelo rev. 
sebastião Tillmann, em 1943, 
sempre com três (3) anciões.

 O aniversário da Igreja Pres-
biteriana de Paracatu fora con-
tado e comemorado todo 20 de 
julho de 1947 (Inauguração do 
Templo 2 salões, um de culto e 
outro de Teatro, Escola Domini-
cal, sociedades Internas e Escola 
Evangélica Paulo de Tarso, etc), 
até 1977, sendo trinta (30) anos 
de convenções, ou retiros Espi-
rituais com conferências. 

Por pesquisas dos Professo-
res de História, o Irmão Ozal r. 
Monteiro e     rev. Gidalte Maria 
dos santos nos Livros do rev. e 
Professor júlio Andrade Ferrei-
ra, a data de 02 de julho de 1893, 
como a real data de Organização 
da Igreja Presbiteriana central de 
Paracatu. 

 A IGrEjA PrEsBITErIA-
NA DO BrAsIL e a IPc de 
Paracatu - MG. ramo da Igreja 
universal de jesus cristo, o ca-
beça da Mesma, resultante da re-
forma religiosa do século XVI 
realizada por Lutero e calvino 
expondo, baseado na Bíblia sa-
grada vários pontos doutrinários 
de fé, então esquecidos através 
de séculos. Muitos calvinistas, 
ou huguenotes (presbiterianos 
franceses) foram perseguidos até 
a morte pela Grande Guerra re-
ligiosa, haja vista na trágica noite 
de são Bartolomeu (24 de Agos-

to de 1572, onde mais de sessenta 
e três mil desses foram mortos). 
Tais huguenotes ou presbiteria-
nos franceses se refugiaram em 
vários países, inclusive o próprio 
calvino e outros na suíça onde 
se tornara Governo Teocrático 
(orientado por Deus) e onde de-
senvolvera seus Temas Teológi-
cos. Muitos vieram para o Brasil 
almejando fundar aqui uma Fran-
ça Antártica, onde pudessem vi-
ver uma vida de paz e ter liberda-
de religiosa. Que nada!!! Aquilo 
foi tido como invasão francesa e, 
combatidos em diversas batalhas, 
massacrados mortos e alguns ex-
pulsos _ conhecido na História 
da civilização como a Tragédia 
da Guanabara. 

como a Holanda estava con-
tra o domínio espanhol sobre 
Portugal e o Brasil, também 
procurara revidar invadindo o 
Nordeste do mesmo. Embora o 
ilustre Governador huguenote, 
de grande visão á frente do fu-
turo _ joão Maurício de Nassau, 
tivesse trazido para cá artistas em 
todas as áreas, bons administra-
dores, inteligentes e as melhores 
cabeças (o contrário do que fi-
zera Portugal), fora expulso com 
todos os holandeses. 

Na Escócia, o Pastor avivalis-
ta, joão Knox chorava e exclama-
va: “Ó Deus, daí- me a Escócia 
ou então eu morrerei!”. joão 
Knox é considerado o Pai do 
Presbiterianismo por ter organi-
zado a primeira Igreja Presbite-
riana no seu País _ modelo para 
todas as outras. 

Em tudo isso se via uma preo-
cupação O “Ide por todo mundo 
e pregai o Evangelho, fazendo 
discípulos em todas as nações 
...”, ordenada pelo senhor e sal-
vador jesus cristo. Os hugueno-
tes ou calvinistas da América do 
Norte em duas Missões princi-
pais vieram ao Brasil: 

A) rev. Ashbell Green si-
monton (Pastor Presbiteriano de 
Nova York) fora enviado para o 
Brasil, chegando ao rio de ja-
neiro a 12 de Agosto de 1859, 
plantando congregações, Igrejas 
e organizando-as em Presbitérios 
ali e em são Paulo. com um ano 
de casado perdera sua esposa e 
ele também de Febre Amarela no 
seu oitavo ano em terra brasileira, 
justamente com 38 anos de idade. 

B) rev. john (joão) Boyle 
(Pastor Presbiteriano do com-
mitte D Nashville, no sul) tam-
bém com 30 anos é enviado para 
o Brasil, igualmente de navio 
chegando ao Nordeste Brasilei-
ro em 15 de Abril de 1873, cujas 
condições climatológicas não lhe 
era favorável nem á sua esposa. 
Em Maceió, onde fora ameaçado 
apedrejamento até a morte, caso 
abrisse a sua boca para pregação 
da Palavra de Deus. Fora transfe-
rido para são Paulo: campinas, a 
Principal do Oeste, casa Branca, 
cajurú e Mongi - Mirim, alcan-
çando pessoas e até famílias intei-
ras para o reino da Luz. Pregava, 
distribuía folhetos, o seu jornal 
“O Evangelista”, compunha hi-

nos, formando-se um hinário e 
tornou-se um bom montador de 
animal, como um “cowboy” (o 
caipira) fora chamado “O Após-
tolo Paulo brasileiro”. Plantava 
congregações e Igrejas, entre-
gando-as para o Presbitério de 
Minas para organizá-las. 

 como dois ou três colporto-
res viajavam por todas as partes 
vendendo Bíblias, repartindo jor-
nais, revistas, “O Evangelista”, 
“O Expositor” e folhetos a man-
cheia, por todo o interiorzão... 
uns liam, outros jogavam fora, 
e com jornais embrulhavam as 
rapaduras fabricadas nas fazen-
das e sítios, ficando tais jornais 
expostas á leitura, muitas vezes 
dando frutos.

 Em Bagagem (hoje, Estrela 
do sul) residiam dois ferreiros 
que tomo liberdade de chamá-los 
de Levino Bastos e joão Morais e 
dois jovens tipógrafos de Brechó 
Alegre (hoje, Araguari, ambas em 
Minas Gerais). Os dois primeiros 
citados tinham uma Bíblia, bem 
como os jovens que liam,mas 
não entendiam bem a mensagem. 
Os dois jovens escreveram para 
o rev. john Boyle em Mongi - 
Mirim, se possível se ele pudesse 
vir para lhes explicar áquela tão 
“Grande salvação”.

com a demora do Missionário 
Boyle (os proprietários do jornal 
“O Garimpeiro” retornaram-se 
para o Brejo Alegre, tratando-se 
dos jovens: Tertuliano Goulart 
(futuro avô da Dona Estherzi-
nha Goulart siqueira Tillmann) e 
cherubino dos santos. rev. john 
Boyle acabou por plantar uma 
congregação Presbiteriana em 
Bagagem e indo através dois jo-
vens jornalistas, também plantan-
do junto aos seus familiares e ami-
gos a congregação em Araguari. 

 Ouvindo falar em Paracatu 
do Príncipe que englobava toda 
zona do urucuia , o Missionário 
john Boyle sentiu-se do Alto o 
desejo de ampliar o campo com 
vistas a Goyáz e Bahia tudo por 
amor ás almas que necessitavam 
de luz e salvação. Equipa o seu 
animal e parte de vila em vila, de 
fazenda em fazenda, viagem de 
vários dias, sendo bem hospeda-
do num lugar e em outro, nega-
do. Houve penúria, mas á altura 
da Lapa Pampalona (futura Va-
zante) no seu terceiro ano de ro-
maria, do lado esquerdo as serras 
dos Pilões, de onde despejavam 
lindas e enormes cachoeiras que 
faziam bem as suas vistas e enfim 
o Vilarejo Guarda Maior (mais 
tarde sincopado para Guarda-
-Mor). com mais dois dias e 
meio de viagem enfim chegara a 
Paracatu. Ele deu um giro pela ci-
dade para ver a Matriz e as quatro 
Igrejas e chegando a rua Manoel 
Caetano, viu um grande fluxo de 
pessoas, desamontou-se e amar-
rou o seu cavalo numa estaca 
frente ao estreitíssimo Beco dos 
Mal casados (hoje, rua josino 
Valadares) toma sua Bíblia, joga 
seu chapéu para trás, cumpri-
menta o povo e começa a pregar 
ao ar livre, anunciando o Príncipe 

dos príncipes.  E da parte de al-
guns fanáticos e vândalos recebe 
pedradas e, ensangüentado em 
sua tez, desiste daquela pregação 
e monta em seu cavalo rumo a 
Goyaz. chegando em um local 
propício, nos Olhos d’Água, lava 
aquele sangue , enxuga-se com 
seu grande lenço, dá de beber o 
seu animal e ajoelha para orar, 
olhando para a colina á frente 
que teria que trilhar. resoluto, 
levanta-se, monta em seu animal 
e retrocede-se para o mesmo lo-
cal sentindo não ter cumprido a 
sua missão.

 Naquele ínterim, o Delegado 
da cidade, sr. Quinciano cordei-
ro da Fonseca, chegando áquele 
local ficara sabendo do aconte-
cido, mostrou seu desafeto para 
com os conterrâneos desordei-
ros, deu uma bronca neles para 
que soubessem tratar os forastei-
ros com mais dignidade própria 
da Terra famosa na educação. 
Assim, chegava novamente o 
Pregador john Boyle, abriu a Bí-
blia e pregara aquela mensagem 
pujante, de arrojo e de convicção. 
Áquela pregação houve respos-
tas satisfatórias - dentre aqueles 
zombadores, agressores e outros 
procrastinadores (“amanhã a 
gente pensa nisto”) - um grupi-
nho de pessoas se agregaram ao 
Pastor Boyle,” O Apóstolo Paulo 
Brasieliro”. (Atos 17:32-34): sras. 
carolina d’affonsêca Guimarães 
(Mãe do futuro zelador da Igreja 
josias Pereira Guimarães, de sau-
dosa memória), Prof. Belmira da 
costa Braga; srs. Antônio Tibúr-
cio Lopes Trindade; Francisco 
rodrigues d’affonsêca Menhô; 
o jovem (dias depois semina-
rista em Bagagem - MG) celso 
clementino d’affonsêca Araújo; 
Manoel Machado Teixeira; Ma-
noel Martins Teixeira e alguns 
outros (as). O Missionário john 
Boyle fora hospedado em uma 
das casas dos mesmos, dirigindo 
cultos em vários dias, havendo 
mais agregamentos de pessoas. 
seguira viagem para Goyaz : san-
ta Luzia (hoje, Luziânia), Formo-
sa, jaraguá, Morrinhos, Goyaz 
velha, catalão, caldas Novas, 
Entre rios, curralinhos, e muitas 
outras, quando andara mais de 
1500 Km, em seu animal.

 rev. john Boyle, algumas ve-
zes retornara a Paracatu, quando 
era recebido com modestas fes-
tas e admirado pelas multidões 
pelos seus discursos religiosos . 
“john Boyle é um daqueles pre-
ciosos instrumentos que a Graça 
costuma preparar, para especiais 
circunstâncias, dotando-o de ta-
lentos variados para situações 
excepcionais.” (rev. Wilson de 
castro Ferreira, em o Livro: Pe-
quena História da Missão Oeste 
do Brasil). Outros Missionários 
estrangeiros e nacionais aqui vie-
ram para dar assistência pastoral, 
a pedido dele.

já cansado e febril, o Missio-
nário Boyle teve que enfrentar a 
um terrível incêndio na mata pró-
xima á referida Escola Paroquial 
Evangélica, batendo galhos aqui 
e batendo ramos ali, etc., fazen-
do “acero” com alguns da Igre-
ja e outros amigos, procurando 
proteger á Propriedade citada. O 
Missionário deitou-se e não mais 
se levantara _ vindo a falecer em 
4 de Outubro de 1892, aos 47 
anos, quando a Esposa e Filhos 
estavam lá nos Estados unidos, 
tratando de sua saúde e estudo 
deles. residira em Bagagem du-
rante 05 anos. Era Vice Mode-
rador do sínodo, quando veio a 
falecer. Há no cemitério em Ba-
gagem (hoje, Estrela do sul), um 
túmulo simples que os Irmãos 
construíram e de geração em ge-
ração vêm conservando, em cuja 
lápide está imprimido o versículo 
13 do capítulo 14 do Apocalipse. 

 Por resolução do Presbitério 
de Minas, os revs. Álvaro Emí-
lio Gonçalves dos reis, caetano 
Nogueira júnior e o colportor 
Presb. Lourenço Moreira Almei-
da vieram para esta região para a 
Organização das congregações 
citadas em Igrejas Presbiterianas 
do Brasil. A de Paracatu ocorreu 
no domingo, dia 02 de julho de 
1893. Naquela Assembléia, após a 
Escola Dominical em casa do Ir-
mão Francisco D’affonsêca silva 
Menhô depois da leitura bíblica 
em romanos 12 e orações pelos 
Pastores, procedeu-se a chama-
da e a Eleição dos seguintes no-
mes: Presbítero _ o jovem celso 
clementino D’affonsêca Araújo 
e Diáconos, os Irmãos: Manoel 

HISTÓRIA DA IGREJA PRESBITERIANA 
DO BRASIL EM PARACATU

Teixeira Arruda Martins e Mano-
el Teixeira Machado. Á noite, no 
culto Divino de Adoração e Pro-
clamação da Palavra de Deus, eles 
foram assim empossados. 

Depois de 119 anos, todos os 
cinco domingos de julho deste 
ano, os cultos e Escolas Domi-
nicais foram de festas, de come-
morações com conferências, 
Orações e muitíssimas músicas. 
E, naquele dia 2: Harpista e simul-
taneamente Tecladista, o Irmão 
Narciso........, de Goiás; lançamen-
to do Livro “Orar como jesus 
Orou” do Teólogo e Professor 
Tarzan Leão. Houve a Ministra-
ção eloqüente da Palavra de Deus 
pelo rev. Gidélcio Ferreira Lola 
(Gil, Pastor da Igreja) e a Minis-
tração da santa ceia (ou ceia do 
senhor, como querem muitos). 
Na ocasião, estiveram presentes 
Amigos, Autoridades, civis, Mili-
tares, Educacionais, Academia de 
Letras, Políticos, casa da cultu-
ra, Imprensa etc. Nos domingos 
seguintes, Escolas Dominicais 
(9 horas) e cultos (19:30 horas), 
pregaram: revs.: Isaías Arruda 
costa, com solo e violão  (Pr. em 
j Pinheiro), rosther Guimarães 
Lopes (Pr. em Guará II - DF), Fá-
bio Bezerra (Pr. em sobradinho e 
Prof. no seminário Presbiteriano 
de Brasília - DF) e saulo carva-
lho (Pr. e Diretor do seminário do 
Brasil central - Goiânia - GO). 

Em todas as noites domini-
cais foram abrilhantadas pelo 
conjunto Instrumental e vocal 
(Ministério de Louvor & Igreja) 
da IP central; coral de 50 vozes 
sob a regência do cantor Edvan, 
de unaí - MG; o Quarteto Mas-
culino da Quarta Igreja Presbite-
riana, da Vila Mariana e o coral 
“rev. Estêvão sloop”. 

A Igreja Presbiteriana cen-
tral de Paracatu é Mãe de todas 
as Igrejas Evangélicas locais, em 
todo o Noroeste (antigo uru-
cuia), de muitas no Distrito Fe-
deral, a partir de 1957 e além da 
2ª., 3ª. , 4ª. IPB e de muitas con-
gregações dos Bairros, rurais e 
cristalina – GO. 

Que a Bênção do Eterno 
Deus Pai, Filho e Espírito santo 
esteja em cada lar e em cada Igre-
ja cristã, Amém!  Paracatu, 30 de 
agosto de 2012.
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O paracatuense Joaquim Barbosa, seguido pelo vice Lewandowski,
toma posse dia 22 de novembro na presidência do STF

JK foi cassado no dia 8 de 
junho de 1964 e morreu em 
controverso acidente de carro 
na Via Dutra, em 1976 

Brasília (ABr) – O ministro 
joaquim Barbosa foi eleito pre-
sidente do supremo Tribunal 
Federal (sTF), por 9 votos a 1. 
O magistrado assumirá mandato 
de dois anos, a partir de novem-
bro, quando o atual presidente 
da corte, ministro carlos Ayres 
Britto, se aposentará compulso-
riamente ao completar 70 anos. 
A corte também elegeu o minis-
tro ricardo Lewandowski como 
vice-presidente.

Tradicionalmente, a presidên-
cia e a vice-presidência do sTF 
são ocupadas pelos ministros 
mais antigos da casa que ainda 
não ocuparam os cargos. Am-
bos foram eleitos por 9 votos a 1 
porque os futuros dirigentes não 
votam em si mesmos.

Barbosa é ministro do sTF 
desde 2003 e foi nomeado pelo 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
silva. Ele atuou, durante quase 20 
anos, como procurador do Mi-
nistério Público Federal (MPF) e 

Mortes dos ex-presidentes JK e João Goulart, ambas em 1976, durante a vigência da operação Condor, serão alvo de novas investigações

Jurista paracatuense fala  quatro idiomas e é o primeiro negro a assumir o STF

Julgamento do mensalão pode terminar em dez dias

PARACATUENSE QUE BRILHA

OPERAÇÃO CONDOR I

Joaquim Barbosa é eleito presidente do STF

Comissão da Verdade investiga crimes de ditaduras

será o quinquagésimo presidente 
da história do sTF.

sua eleição foi saudada pelo 
decano da casa, ministro celso 
de Mello. “Tenho certeza que, 
agindo com sabedoria, seguran-
ça e prudência, saberá superar os 
obstáculos que são tão comuns 
ao exercício da presidência.”

Dupla - A eleição de Lewan-
dowski foi comentada pelo pre-
sidente da casa, carlos Ayres 
Britto, que lembrou da passagem 
“exitosa” do ministro na pre-
sidência do Tribunal superior 
Eleitoral (TsE) recentemente. 
“Farão dupla de dirigentes a al-
tura das melhores tradições do 
sTF.” Também saudaram a dupla 
o procurador-geral da república, 
roberto Gurgel, e o advogado 
roberto caldas.

Barbosa agradeceu a confian-
ça dos colegas e disse que tem 
“satisfação e elevada honra em 
ser eleito e futuramente exercer 
a presidência”. A atuação de Bar-

bosa na presidência chegou a ser 
questionada recentemente pelo 
ministro Marco Aurélio Mello, 
quando o futuro presidente se 
exaltou durante o julgamento da 
Ação Penal 470, conhecida como 
processo do mensalão.

Lewandowski disse que o sTF 
passa por um “momento auspi-
cioso”, e que, a despeito de seu 
papel de coadjuvante, fará tudo 
para que Barbosa tenha uma “ad-
ministração plena de êxito como 
o Brasil espera”. Nos últimos 
meses, Barbosa e Lewandowski 
têm apresentado posições diver-
gentes e vêm trocando farpas du-
rante o julgamento do mensalão, 
processo de que são relator e re-
visor, respectivamente.

By the bosks - Barbosa disse 
que vai dar mais detalhes sobre 
sua gestão no futuro, mas que 
“com certeza não haverá turbu-
lências nem grandes inovações. 
Vocês já devem ter percebido, 
eu gosto de agir by the books 

[segundo as regras, em tradução 
livre do inglês], nada além disso”, 
comentou com jornalistas, no fi-
nal da sessão de hoje.

Perguntado sobre como pre-
tende gerir o conselho Nacional 
de justiça (cNj), do qual também 
será presidente, Barbosa disse 
que fará uma atuação pontual. 
“é caso a caso. Eu não afastei ne-
nhuma vírgula, do meu compor-
tamento normal no Tribunal, de 
quase dez anos, no caso do men-
salão. Não inovei absolutamente 
nada”, completou.

O futuro presidente do sTF 
diz que não houve surpresa na 
sua eleição, pois ela já era aguar-
dada segundo a tradição do sTF 
de escolher os mais antigos para 
administrar o Tribunal. No en-
tanto, considerou um “fato ex-
traordinário” o fato de ser o 
primeiro presidente negro da 
corte, em um país que vem 
formando maioria populacional 
negra.

FOTO: FABIO r POzzEBOM/ABr

Brasília (ABr) – um grupo 
de trabalho, coordenado pela 
comissão Nacional da Verdade, 
vai investigar as atividades da 
Operação Condor, que oficial-
mente começou a vigorar em 
1975 em plena ditadura militar. A 
operação foi uma aliança políti-
co-militar entre os governos au-
toritários do Brasil, da Argentina, 
do chile, da Bolívia, do Paraguai 
e do uruguai.

segundo o apurado até o mo-
mento, com dados dos atuais 
governos dos países envolvidos, 
calcula-se que, apenas nos anos 
1970, o número de mortos e 
“desaparecidos” políticos tenha 
chegado a aproximadamente 290 
no uruguai, 360 no Brasil, dois 
mil no Paraguai, 3,1 mil no chile 
e 30 mil na Argentina – a ditadu-
ra latino-americana que mais víti-
mas deixou em seu caminho. Es-
timativas menos conservadoras 
estimam que a Operação condor 
tenha chegado ao saldo total de 
50 mil mortos, 30 mil desapareci-
dos e 400 mil presos.

Sem remuneração - O 
grupo de trabalho será presi-
dido pela advogada rosa Ma-
ria cardoso da cunha, que faz 
parte da comissão Nacional da 
Verdade, a professora de his-
tória da universidade Federal 
de Minas Gerais (uFMG) He-
loisa Maria Murgel starling, o 
jornalista Luiz cláudio cunha 
e Paula rodrigues Ballesteros - 
assessora da comissão Nacional 
da Verdade. Todos exercerão as 
atividades sem remuneração por 

Brasília (ABr) – O julgamento da Ação Penal 
470, o processo do mensalão, já tem previsão de 
data para terminar. O relator do processo no su-
premo Tribunal Federal (sTF), ministro joaquim 
Barbosa, passará por um tratamento na Alema-
nha entre os dias 29 de outubro e 3 de novembro. 
A expectativa na corte é que o julgamento termi-
ne até o dia 25 de outubro, a última quinta-feira 
antes da viagem de Barbosa.

O ministro sofre de problemas crônicos na 
base da coluna e viajará para a cidade alemã de 

Dusseldorf  para dar continuidade ao tratamento. 
coincidentemente, a cidade foi citada várias vezes 
por Barbosa na sessão do último dia 15, pois é o 
mesmo nome da conta mantida pelo publicitário 
Duda Mendonça nas Bahamas.

Até agora, o sTF já concluiu seis dos sete ca-
pítulos do julgamento, que segue a divisão da de-
núncia apresentada pelo Ministério Público Federal 
(MPF). No dia 17, a corte concluiu a análise do 
capítulo 7, que trata de lavagem de dinheiro en-
volvendo ex-deputados petistas, o ex-ministro dos 

Transportes Anderson Adauto (PL, atual Pr) e al-
guns assessores. 

O último item da denúncia, o capítulo 2, já está 
em julgamento e trata do crime de formação de qua-
drilha envolvendo 13 réus. Barbosa optou por deixar 
esse item para o final porque, segundo ele, será mais 
fácil analisar se houve associação para cometer cri-
mes depois de tudo que já foi apresentado.

Na próxima semana, os ministros esperam con-
cluir a fase da dosimetria da pena, que é a defini-
ção das punições segundo o mínimo e máximo de 

“prestação de serviço relevante” 
ao País. 

A determinação do grupo é 
“esclarecer os fatos, as circuns-
tâncias e os autores dos casos de 
graves violações, torturas, mui-
tos desaparecimentos forçados e 
ocultação de cadáveres” durante 
a Operação condor, diz o tex-
to que estabelece a atuação dos 
integrantes. Não há fixação de 
prazos nem períodos para a con-
clusão dos trabalhos.

A resolução que define a cria-
ção do grupo de trabalho está 
publicada no Diário Oficial da 
união doa dia 25 de setembro.

No último dia 17 de setembro, 
a comissão Nacional da Verdade 
formalizou a decisão de criar um 
grupo de trabalho destinado a in-
vestigar a Operação condor. Na 
ocasião, o jornalista Luiz cláudio 
cunha, que atuou na investiga-
ção sobre as ações da operação, 
lembrou que houve uma reunião 
secreta em Buenos Aires, na Ar-
gentina, em 1974, para definir a 
estratégia político-militar.

Morte de JK - Para integran-
tes da comissão Nacional da Ver-
dade, o grupo de trabalho poderá 
apurar alguns episódios polêmi-
cos da história nacional, como as 

mortes dos ex-presidentes joão 
Goulart e juscelino Kubitschek, 
ambos em 1976, durante a vigên-
cia da Operação condor.

Goulart governou o Brasil de 
1961 até ser deposto pelo golpe 
militar de 1964. Ele morreu em 
dezembro de 1976, na Argentina, 
oficialmente de ataque cardíaco. 
A versão é contestada por paren-
tes que acreditam em envenena-
mento por agentes da Operação 
condor.

No caso de Kubitschek, a co-
missão recebeu da Ordem dos 
Advogados do Brasil seccional 
Minas Gerais (OAB-MG) um 
relatório contestando a versão 
sobre a morte dele em consequ-
ência de um acidente de carro. 
“Vamos analisar toda a docu-
mentação e investigar o que foi 
relatado”, disse cláudio Fonteles, 
integrante da comissão Nacional 
da Verdade, também no dia 17 de 
setembro.

FOTOs:PrOjETO MEMÓrIA

anos previstos em lei. Para que essa fase não se 
prolongue muito, com discussões acaloradas no 
plenário, alguns ministros já estão articulando as 
penas nos bastidores. 

uma segunda data limite para a conclusão 
da Ação Penal 470 é o dia 14 de novembro, a 
última sessão do presidente carlos Ayres Britto 
na corte - ele se aposenta compulsoriamente ao 
completar 70 anos. O ministro joaquim Barbosa 
assume a presidência do sTF no dia 22 de no-
vembro.

Materiais Elétricos em geral

A DiREÇão E FUnCionÁRioS DA CEnTRAL ELETRiCA pARABEniZA pARACATU pELoS 214 AnoS DE HBiSTÓRiA. 
nÓS TAMBÉM ESTAMoS oRGULHoSoS EM poDER ConTRiBUiR CoM o DESEnVoLViMEnTo DA CiDADE

Juscelino e João Goulart 
na inauguração 

de Brasília, em 21 de 
abril de 1960 
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Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 238 
salas 6 e 7 - Centro - Paracatu-MG
Fones: (38) 3671-6058  /  3672-1179
Filial: Rua Uberaba, 94 - Centro
Guarda-Mor-MG - Fones: 3673-1146

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

Requerimento de Licença 

JoSÉ oSÓRio DE CAMpoS ALMEiDA, inscrito no CpF nº 198.607.908-25 
por determinação do Conselho Estadual de política Ambiental - CopAM, torna 
público que solicitou através do processo nº. 20342/2005, Licença de operação 
em Carater Corretivo (LoC), para as atividades de Bovinocultura de corte (confi-
nados e extensivos), Culturas Anuais, Barragem de irrigação ou de perenização, 
produção de Carvão Vegetal de origem nativa, Silvicultura , postos de Abas-
tecimento,  localizadas na Fazenda São Sebastião i, nossa Senhora Aparecida, 
Santa Maria e Santa Rita do Boqueirão, na zona rural do  município de Brasilân-
dia de Minas - MG. 

Leia versão digital de 

o jornal 
necessário

vimentoO Mo
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Homem é baleado no Bela Vista ii 

DROGAS 

TRÂNSITO

JOÃO PINHEIRO

ASSALTO 

VAZANTE

BRASILÂNDIA DE MINAS
PM prende mais supostos traficantes

HOMICÍDIOS 

Falso agenciador de cargas 
engana caminhoneiro 

Ladrão rouba moto 
e mata proprietário

Dupla cara-de-pau leva R$29 mil de torneadora 

Homem morre esfaqueado 

Namorada joga chave no rio
e deixa namorado sem carro  

Paracatu registra três assassinatos em três dias
rONDA POLIcIALAssim como setembro, quan-

do três jovens foram assassina-
dos, o mês de outubro come-
çou violento. Em três dias, um 
adolescente e dois jovens foram 
mortos a tiros. A primeira vítima 
foi Eduardo de Oliveira Gonçal-
ves, 18, morador do Bairro Alto 
do Açude, assassinado na Aveni-
da Olegário Maciel, centro, em 
frente à Prefeitura Municipal, por 
volta da meia- noite, do dia 7. 

Eduardo estava sentado em 
um banco quando um jovem, tra-
jando bermuda cinza e cobrindo 
o rosto com um blusão escuro, 
sacou de 38 e atirou na face direi-
ta dele, que chegou ao Hospital 
Municipal ainda com sinais vitais, 
mas faleceu minutos depois. 

segundo a PM, o motivo do 
crime pode estar relacionado a 
disparos, na residência do princi-
pal suspeito, no dia anterior. Até 
o fechamento desta edição, nin-
guém havia sido preso.  

Franxuel da costa Gomes, 20, foi preso como principal sus-
peito de matar Eufrázio Bebiano Lopes, 51, dia 25 de setembro, 
na Fazenda cachoeira, município de joão Pinheiro. Ele atirou no 
pescoço e nos dois joelhos de Eufrázio, que chegou ao hospital já 
sem vida. 

Franxuel roubou a moto Honda Fan 125 roxa e um capacete. 
Ele foi encontrado, nas proximidades do distrito de santa Luzia, 
conduzindo a moto e desobedeceu a ordem de parada da polícia. 

O suspeito abandonou a moto e saiu carregando duas bolsas e 
algo semelhante a uma arma de fogo e os militares pediram para 
que ele largasse a arma, mas não foram atendidos. Eles efetuaram 
três disparos na direção do autor, que entrou em uma mata fechada, 
às margens do córrego das Galinhas, deixando para trás as bolsas 
com objetos pessoais e uma espingarda cal.12, desmontada, um 
cartucho deflagrado e outro intacto. 

No dia seguinte, Franxuel foi encontrado na casa da avó dele, na 
rua joão silva Melo, distrito de santa Luzia. De acordo com a PM, 
ele confessou a autoria do latrocínio e disse que matou Eufrázio 
porque ele gritava por socorro.

Luiz Fernando - Luiz Fernando rezende Guimarães, 24,  resi-
dente à rua Antonina rosa de jesus, Paracatuzinho, foi preso, pois 
tinha um mandado de prisão em seus desfavor.

Renato Vieira - renato Vieira Mendonça, 26, foi encontrado 
em atitude suspeita andando pelo Paracatuzinho. Ele tinha dois 
mandados de prisão em seu desfavor. 

Anderson - Anderson júnior Pereira de sousa, 20, foi encon-
trado no Bairro jK. Quando avistou a viatura policial, tentou fugir 
mas foi capturado. 

Welington - Welington costa Ezequiel, 35, foi abordado na 
Praça júlia camargos,  Paracatuzinho. A suspeita é que ele estava 
armado com um revólver. A PM constatou que Welington possuía 
mandado de prisão em aberto. Ele foi preso, mas a arma não foi 
encontrada.

Mateus Costa - Mateus costa de Almeida, 18, morador da rua 
Oito, Bairro Bela Vista II, também tinha mandado de prisão em 
aberto e foi encontrado no Paracatuzinho. 

José Elismar - josé Elismar Maria ruela, 39, foi encontrado  na  
rua josé Gonzaga, Bairro Bela Vista, onde foi preso. 

Leidiane - Leidiane Pereira da silva, 24,  também estava foragi-
da e foi encontrada na  Avenida Brasília, Bairro Bela Vista II. 

Uno - OFiat/uno Mille Brio vermelho, placa GKj 4892, foi en-
contrado atrás da Escola da Nova Lagoa rica, zona rural de Paraca-
tu. O veículo foi levado ao pátio da PM e o proprietário contatado.
Panificadora - O adolescente “V. A. M. de 15 anos” foi apre-

endido após roubar R$100,00 e dois celulares de uma panificadora, 
à Rua  Apolinário Alves, Alto do Córrego. Através de filmagens, 
policiais militares reconheceram um dos o adolescente, que no mo-
mento da ação usava um anel, pulseiras e trajava camiseta e tênis. 

Strada - Dois indivíduos abriram a garagem de uma residência, 
à rua Matilde de Oliveira, Vila Mariana, e roubaram uma strada 
cinza  e uma bolsa contendo r$250,00,  um cartão de crédito do 
Banco do Brasil, cPF, carteira de Identidade e Título de Eleitor, 
uma identidade e um cPF em nome da proprietária do carro.

Leonardo - Leonardo Luiz 
Pereira, 21, estava num celta, 
placa de Brasília-DF, abordado 
na rua da contagem, Paracatu-
zinho, portando uma bucha de 
maconha, pronta para uso ou 
comércio. No carro também es-
tavam Eliomar Mendes rocha, 
30; e, roberto constantino de 
souza, 26. 

Sérgio - Ainda no Paracatu-
zinho, militares receberam in-
formação de que um indivíduo 

Diego Machado, 24, e Kleber 
Luiz Matos, 32, foram presos 
suspeitos de assaltarem uma tor-
neadora, na rua Ouro, Amorei-
ras II. A dupla cara-de-pau che-
gou ao local por volta das 13h24, 
do dia 26 de setembro, num Fiat 
uno branco, placa de unaí-MG, 
rendeu os funcionários e levou 
cerca de r$29 mil.  

Os dois tentaram fugir no 
Fiat, mas o carro não pegou 
e eles levaram a moto Honda 
cG Titan de uma das vítimas. 
Os militares constataram que 

E o tiroteio não para. Por pouco, mais uma pes-
soa seria assassinada. No dia 10 de outubro, um ho-
mem de 28 anos deu entrada no Hospital Municipal 
ferido por quatro tiros - um na fronte, no ombro 
direito e esquerdo, e outro no abdome. Ele foi bale-
ado na Avenida Brasília, Bela Vista II.

Testemunhas contaram à polícia que, no momen-
to dos disparos, viram uma moto escura trafegando 
em alta velocidade, rumo ao Posto Itamaraty. Mas 
ninguém foi identificado, na ocasião. 

38 - Durante moto-patrulhamento pelo Bairro 
Amoreiras II, policiais militares depararam-se com 
jhonathan ramos Guimarães, 21; e, Eliton Gon-
çalves dos santos, 18, em atitude suspeita. Ao per-
ceberem aproximação das viaturas, jhonathan, saiu 
correndo e jogou uma arma de fogo sobre o telhado 
de uma oficina, tentou escalar um muro, momento 
em que foi abordado e preso. Policiais encontraram 
um revólver .38, com três munições intactas e sem 
registro. já Eliton Gonçalves, permaneceu no local, 
não desobedecendo às ordens policiais. Os autores 
foram conduzidos até à DP.

Dois 38 e uma moto - Mais dois revólveres 38 
e dez munições intactas foram apreendidos, na rua 
Marquês de Pombal, Bairro jK, onde militares de-
pararam-se com a moto Honda/cB 300, preta, sem 
placa, com dois ocupantes, cujo condutor acelerou a 
moto no intuito de atropelar um dos militares, mas 
perdeu o controle da direção e caiu. 

Os militares abordaram Warley Pacheco de Ma-

pai acha filho 
morto dentro 
de poço 
Marcelo silva Lima, 16, 

estava desaparecido desde o 
dia 3 de outubro. Osmano, 
seu pai, saiu à sua procura e 
o encontrou o corpo, dentro 
de uma cisterna, em um lote, 
na rua calminas, Bairro Al-
vorada - próximo à residên-
cia da família. 

O local é de difícil aces-
so e foi necessário o acio-
namento dos bombeiros de 
unaí para retirar o cadáver 
do buraco. A perícia cons-
tatou que, devido ao estado 
de decomposição, não foi 
possível comprovar violên-
cia e liberou o corpo para o 
serviço funerário. 

Porém, o pai de Marce-
lo, afirmou a O Movimento 
que seu filho era usuário de 
drogas e provavelmente fora 
assassinado. O caso está sen-
do investigado pela Polícia 
civil.

Bruno - Meia hora depois 
do assassinato de Eduardo, um 
adolescente também foi morto. 
O corpo de Bruno Pires de Oli-
veira, 15 anos, foi encontrado 
na rua Dercílio Dias, Paracatu-
zinho. segundo o perito da Pc, 
o cadáver de Bruno apresentava 
seis perfurações de arma de fogo, 
possivelmente revólver .38, e 
uma perfuração de faca.

segundo informações de ter-
ceiros, o adolescente estava no 
local com uma bicicleta preta e 
um celular, que foram localizados 
próximo ao local do crime. 

Os autores não foram iden-
tificados e, segundo o que foi 
apurado pela PM, Bruno tinha 
envolvimento com o tráfico de 
drogas. Familiares da vítima não 
souberam informar se ele estava 
sendo ameaçado de morte.

Tiago - A terceira vítima do 
mês foi Tiago Viana josé Luiz, 
22. segundo sua mãe, que estava 

na porta da casa - à rua Profes-
sora Maria Lúcia Ferreira, Pa-
racatuzinho, conversando com 
Tiago e a amásia dele, quando o 
ex-amásio da esposa - sílvio Al-
ves de Oliveira, 39 - chegou e fa-
lou alguma coisa para Tiago, que 
não gostou e tentou  agredir sil-
vio, que revidou com empurrões. 

Em seguida, Tiago entrou na 
residência e retornou armado 
com uma faca, e partiu para cima 
de sílvio, que tirou um revólver 
da cintura e disparou no peito 
de Tiago, que caiu. sílvio fugiu 
numa bicicleta. 

Tiago foi socorrido, mas fa-
leceu assim que chegou ao Hos-
pital Municipal.  A perícia esteve 
no local e realizou seus trabalhos. 
rastreamentos continuam no in-
tuito de prender o autor.

Bruno - A quarta vítima, 
Bruno Pereira Alves, 18 - mais 
conhecido por Bruninho - deu 
entrada na uTI do Hospital 

Municipal, por volta de 2h da 
madrugada de sexta para sábado 
(13/14 de outubro), depois de 
ser baleado no peito, quando se 
encontrava na rua josé Bonifá-
cio, no Alto do Açude, mas não 
resistiu aos ferimentos e faleceu 
oito horas depois. 

Antes e falecer, Bruninho 
contou à polícia que estava na 
porta da residência dele, quando 
chegou uma moto preta, ocupa-
da por dois indivíduos - tendo ele 
reconhecido que o passageiro era 
Mateus costa Almeida, 18, com 
quem tinha rixa relacionada ao 
tráfico de drogas. 

Mateus teria sacado uma arma 
e efetuado sete disparos em dire-
ção à vítima e um dos tiros a atin-
giu na altura do tórax. O autor 
evadiu-se na direção da Br 040. 
A vítima foi levada ao HM pelos 
seus familiares. O crime está sen-
do investigado pela Polícia civil e 
ninguém tinha sido preso, ainda.

cedo, 26. Michel Beijamin da silva, 23, conseguiu fu-
gir adentrando em um matagal. Michel levou a mão 
na cintura, sacou um revólver e apontou em direção 
dos militares. Os agentes da lei determinaram que 
ele largasse a arma e parasse de correr, porém Mi-
chel não obedeceu. 

um dos militares disparou contra o fugitivo, que 
continuou correndo, caiu, se levantou e fugiu. Os 
agentes localizaram um revólver .38 com cinco mu-
nições. Outro revólver e mais cinco munições foram 
encontrados na cintura de Warley. A moto que os 
dois usavam foi roubada em joão Pinheiro. 

32 - Na Ladeira Mariana, Vila Mariana, militares 
deparam-se com um celta prata, estacionado em via 
pública, com um casal em atitude suspeita. Dito e 
feito: ao lado do banco do motorista, havia um .32, 
com uma munição intacta. O condutor foi preso em 
flagrante. 

Espingarda - De posse de mandado judicial, a 
Policia Militar encontrou uma espingarda ar com-
primido em uma residência à rua 12, Paracatuzinho, 
pertencente a um adolescente de 16 anos, suspeito 
de participar de um roubo, em data anterior. 

Polveira -  uma mulher de 30 anos chamou a 
PM para denunciar que o marido dela - Nilton Pires 
da silva, 39 - a ameaçara de morte, por ciúmes. O pai 
da vítima entrou na residência do casal - rua são se-
bastião, Povoado Porto Buriti, para defendê-la, mas 
foi agredido por Nilton, que possuía uma polveira 
.36, que foi aprendida. 

Marcelo Pereira Siqueira se identificou a um caminhoneiro, no 
Posto Portal de Minas, em Paracatu, como agenciador de cargas 
e solicitou os serviços do profissional para transportar uma carga 
de cebola de cristalina/GO para campinas/sP e instruiu o cami-
nhoneiro para ligar para um tal de “Tiago”  assim que chegasse  a  
cristalina.

Pelo agenciamento Marcelo cobrou r$250,00 que foi pago pelo 
caminhoneiro. Quando chegou a cristalina, a vítima fez contato 
com Tiago, que o pediu ele para aguardar por uma hora. Após uma 
hora, a vítima fez novo contato telefônico e, desta vez, Tiago pas-
sou a ofendê-lo e desligou o telefone. O fato já teria ocorrido outras 
vezes, sempre com o envolvimento de Marcelo, que acabou preso.  

Na noite de 1º. de outubro, militares compareceram à residên-
cia de Ivan Ferreira de Amorin, 38 - pai da desaparecida Tamíres 
cristiane da silva Ferreira, 16 anos, que saiu de casa na companhia 
do namorado jefersson santana Barbosa, 20, e não retornou mais. 

Mais tarde, jefersson relatou que foi com Tamíres ao córrego 
cotovelo, beberam, e em seguida foram para o rio Paracatu e Ta-
mires começou agredí-lo fisicamente, pegou a chave do veículo e 
atirou dentro do rio e deixou o local chorando.

jefersson disse ainda que, preocupado com Tamíres, fez uma 
ligação para sua mãe ir encontrá-la, e ficou procurando a chave. A 
mãe e uma irmã de jefersson teriam encontrado Tamíres na entra-
da da cidade, mas ela não lhes deu atenção e continuou andando e 
esta foi a última vez que foi vista. Tamíres é baixa, morena e trajava 
bermuda jeans e blusa rosa. Informações pelo 190.

um homem de 51 anos foi morto a facas, no pescoço e na mão 
direita, em um bar, à rua Alves Ferreira, centro de Vazante. André 
Luis dos santos de sá, 45, foi preso como principal suspeito, mas 
não revelou o motivo do crime.

Menores roubam caminhoneiro  

Três menores, armados com revólver, abordaram um caminhão de 
bebidas à rua sinhá ulhoa, Paracatuzinho, levaram r$ 550,00 e fugi-
ram utilizando  um num Pálio azul. A PM localizou o veículo e apre-
endeu dois adolescentes - um de 17 e outro de 15. com cada um deles 
foram encontrados r$130,00. Os menores confessaram o roubo, mas 
o terceiro envolvido não foi encontrado. 

o uno tinha a placa adulterada. 
Logo após o roubo, Ítalo coim-
bra Ferrari, 26,  ligou para o 190, 
alegando ser vítima de roubo à 
mão armada. Militares da se-
ção de Inteligência constataram 
contradições no depoimento de 
Ítalo, como local e horário do 
roubo.

Ele não conseguiu sustentar 
as mentiras e relatou aos milita-
res que na verdade teria recebido 
uma ligação dos autores do rou-
bo, que disseram que o veículo 
falhou no momento da fuga e 

que era para o Ítalo alegar que 
tinha sido vítima de roubo. Ele 
afirmou que os autores do roubo 
eram Diego e Kleber, e que dois 
cumpriam pena na Apac.

Quando os autores chegaram 

à Apac, os mesmos foram presos 
em flagrante delito. Durante as 
buscas, uma testemunha locali-
zou r$5.250,00 e os militares 
localizaram a moto utilizada na 
fuga.

comercializava drogas na rua 
Treze de Maio e abordaram sér-
gio Gomes dos santos, 30, que 
deixou cair duas pedras de crack. 
No bolso da bermuda de sérgio, 
tinha um papelote de cocaína e 
R$71,50,  provenientes do tráfi-
co. Ele foi preso. 

Darlan - Na Praça Afrânio 
de Melo Franco, centro, milita-
res visualizaram os adolescentes 
A. F. M. 16 anos e G. s. r. 16 
anos, efetuando uma ligação te-

lefônica. Instantes depois, che-
gou Darlan de Assis Gomes, 20; 
e,  entregou aos menores um 
embrulho. Na abordagem, foi 
localizado com o menor G. um 
embrulho com maconha. com 
Darlan, r$ 200,00 e este tentou 
dispensar uma caixa de fósforos 
com pequenas buchas de maco-
nha. 

Otto - Na Praça da unitec, 
Prado, militares avistaram um 
indivíduo dispensando algo e en-

tregando um objeto aos menores 
G. s. O. de 13 anos e A. c. M. 
r. de 14 anos, ambos estudantes. 
No local foram encontradas duas 
caixinhas contendo maconha. 
segundo o menor de 14 Otto 
Naito rodrigues, 19, solicitou a 
ele e o colega para vender drogas 
para ele e, negassem, os mataria, 
pois possuía uma arma. Otto, 
também, os obrigou a fumar ma-
conha. Otto foi preso, os meno-
res e o material.
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União volta a vencer e quer depenar Galo
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CAMPEONATO MUNICIPAL

Amoreira e JK decidem título no sábado

O Amoreira Esporte clube e a Associação Des-
portiva jK vão disputar o título de campeão do 
Campeonato Municipal de Futebol Amador. A final 
da maior competição esportiva da cidade será no sá-
bado, 20 de outubro, feriado municipal, às 15h, no 
Estádio Paulo Brochado, é uma das grandes atra-
ções do 214º. Aniversário de Paracatu. 

Amoreira - O Amoreira ganhou a vaga após eli-

minar o Real Sociedade, na semifinal, vencendo o 
jogo do último domingo por 2 a 1. Até o momento o 
time alvinegro disputou cinco partidas. Venceu qua-
tro e perdeu uma - justamente para o jK por 3 a 2, 
na fase classificatória. Marcou 14 gols e sofreu seis. 

JK - O JK chegou à final invicto. Na semifinal 
derrotou o Amabap, nos pênaltis, após empate por 0 
a 0, no tempo regulamentar. O time disputou cinco 

Decisão será no Estádio paulo Brochado, às 15 horas, no dia do aniversário da Cidade

O repórter renato Lopes 
(jornal O Movimento e TV Mi-
nas Brasil) e o apresentador da 
TV Minas Brasil e locutor da Boa 
Vista FM, Fernando carvalho,  
receberam Moção de regozijo, 
da câmara de Vereadores, nesta 
segunda-feira, 15 de outubro.

Glewton de sá destacou o 
verdadeiro histórico de amor ao 
esporte do repórter renato Lo-
pes. “O esporte de Paracatu deve 
muito a você e ao seu trabalho, 
pois não há dinheiro que pague a 
sua dedicação e o seu empenho. 
é mais do que um ofício, é uma 
profissão de fé. Parabéns”, finali-
zou o vereador. 

O autor da honraria, também, 
teceu largos elogios ao trabalho 
de Fernando carvalho. “O que 
Fernando tem feito é mais do 
que o exercício de sua profissão, 
ele é o porta-voz do trabalhador, 
do pai de família, da mãe preocu-
pada e de toda comunidade para-
catuense.” 

A diretora de jornalismo, 
Eucária Birro, representou a im-
prensa e os amigos dos comuni-
cadores e destacou a personalida-
de e as características marcantes 
de cada um.

“Falar de Fernando carva-
lho pode parecer fácil, mas não 

Após participarem, pela quin-
ta vez, dos jemgs (jogos Esco-
lares de Minas Gerais) e serem 
campeões em 2010 em juiz de 
Fora, e bicampeões de 2012, 
em Patos de Minas, seis alunos/
atletas da Apae de Paracatu, pas-
saram por uma seletiva e foram 
convocados pela seej (secretaria 
de Estado de Esportes e juven-
tude), através da Diretoria de 
Desenvolvimento e Desporto, 
para integrarem a delegação que 
representará o Estado de Minas 
Gerais nas Paralimpíadas Esco-
lares, nesta segunda quinzena de 
outubro, em são Paulo.

partidas, venceu três e empatou duas. Marcou sete 
gols e sofreu cinco. 

Balanço - O campeonato Municipal iniciou no 
dia 12 de agosto, já foram realizadas 18 partidas e 
marcados 59 gols. O principal artilheiro é Diego 
Nogueira, do Amabap, com cinco gols. Na fase 
classificatória, os nove clubes foram divididos em 
duas chaves.

Depois de quatro derrotas consecutivas, en-
fim o União Esporte Clube superou os obstácu-
los de falta de apoio e patrocínio e voltou a fazer 
as pazes com a vitória. 

A equipe paracatuense conseguiu sua segun-
da vitória na penúltima rodada do campeonato 
Mineiro de juniores, em cima do uberlândia 
por 2 a 0, com gols do atacante Diego, na par-
tida desta quarta-feira (17/10), no Estádio Frei 
Norberto. 

ELEs MErEcEM !
A Diretoria de O Movimento soma-se às homenagens aos dois profissionais, 

certa de que tal reconhecimento se deve ao espírito público e ao empenho de Renato e 
Fernando para trazer à comunidade informações isentas que contribuem para elevar 
a cidadania, a urbanidade e as relações sociais nesta bela comunidade paracatuense 
que, cada vez mais, necessita de profissionais éticos e de reputação ilibada como os 
homenageados. Parabéns e sinceros agradecimentos aos dois jovens talentos mineiros. 
Eles merecem! 

José Edmar Gomes - Editor de O Movimento

Eles jogaram entre si, em seus grupos, e os dois 
melhores pontuados, de cada grupo, passaram para 
semifinal, que contou  com partidas eliminatórias 
para chegar aos finalistas. 

A organização da competição é da LPE - Liga 
Paracatuense de Esportes. O certame é em homena-
gem aos ex-craques di futebol local - joão de Moura 
(Tepa) e Joãozinho de Fifio.

O outro resultado positivo foi de 3 a 0 em 
cima de Betim. O pensamento dos paracatuen-
ses agora é repetir a boa atuação e derrotar o 
Atlético Mineiro, na última rodada da fase classi-
ficatória. O jogo será neste sábado (20/10) – dia 
do aniversário de Paracatu - às 15h, na cidade do 
Galo, em Vespasiano. 

Ainda pela chave “A”, o Nacional venceu 
Betim, fora de casa por 2 a 0. Atlético e Itaúna 
folgaram na rodada. 

clara Beatriz rocha, cate-
goria 1, Deficiência Física; Es-
ter Gomes Barros, categoria 1, 
Deficiência Intelectual; Isabela 
rodrigues soares, categoria 2, 
Deficiência Física; Leandro Car-
los Pereira Freitas, categoria 1, 
Deficiência Física; Paulo Henri-
que santarém silva, categoria 2, 
Deficiência Intelectual; Icaro de 
Melo Pereira, Categoria 1, Defi-
ciência Intelectual; competirão  
nas modalidades de atletismo e 
natação, formando a Delegação 
de Minas Gerais, composta por 
130 alunos/atletas paralímpicos 
com 24 cidades de Minas Gerais. 

O atleta que obtiver o 1º, o 2º ou 
o 3º lugar poderá pleitear o Bolsa 
Atleta Estudantil e Nacional..

As Paralimpíadas Escolares 
2012 têm por finalidade estimu-
lar a participação dos estudantes 
com deficiência física, visual e 
intelectual em atividades espor-
tivas de todas as escolas do ter-
ritório nacional, promovendo 
ampla mobilização em torno do 
esporte.

Estas Paralimpíadas são uma 
realização do comitê Paralímpi-
co Brasileiro - cPB -, e do Minis-
tério do Esporte, com apoio do 
Governo de são Paulo - sP.

é. Precisaríamos de muito mais 
tempo e muitos mais pessoas, 
pois ao mesmo tempo que você 
vê no vídeo um homem sério e 
muito firme nas palavras, nós 
temos contatos com um ser hu-
mano encantador, com sorriso 
carregado de emoção e alegria 
no nosso dia-a-dia.”

renato Lopes - disse a direto-
ra - é o artilheiro do nosso time. 
um repórter do esporte, mas que 

nos atende qualquer área. é um 
soldado para qualquer tipo de 
batalha. 

segundo Eucária, Lopes é ca-
misa 10 quando o assunto é so-
lidariedade e amor ao próximo. 
“é aquele craque que podemos 
contar a qualquer momento e 
pra qualquer tarefa. renatinho é 
um campeão. Excelente colega 
de trabalho e grande amigo”, fi-
nalizou.

Os homenageados visivelmente emocionados agradeceram 
aos amigos, familiares e demais presentes à cerimônia.


