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anosO Mo
carta do editorCondé diz 

que Paracatu 
é referência

Rubens e Luciana(D), representantes de Paracatu, ficaram em segundo lugar

Vai continuar 
ou vai parar?
O belíssimo desfile comemorativo dos 

214 anos de emancipação política de Para-
catu, no apagar das luzes do Governo Vasco 
Praça Filho, pode ter marcado o final de um 
período administrativo de avanços indiscutí-
veis para o Município. 

Ao abordar a economia e o desenvolvi-
mento dos últimos anos, a efeméride, de 
uma certa forma, pareceu prestar contas de 
um período auspicioso que  testemunhamos 
em áreas prioritárias como saúde, educa-
ção, infraestrutra e crescimento econômico. 

A Cidade, alavancada pela intensificação 
das atividades minerária e agropecuária , 
conheceu um ciclo virtuoso que a levou  a 
ocupar espaços preciosos da mídia nacional, 
como o Estado de Minas que,  na edição de 
8 de junho, a classificou de Novo Eldorado 
de Minas, justificando  que a “Cidade do No-
roeste mineiro cresce acima da média nacio-
nal e está atraindo trabalhadores de todos 
os cantos do Brasil”. 

A reportagem cita balanço de vagas for-
mais do Governo Federal, de abril deste ano, 
que dá conta de que o percentual de empre-
gos criados em Paracatu supera as médias 
nacional e estadual. Os números, realmen-
te, são impressionantes. Vejam: 

“No setor da indústria da transformação, 
por exemplo, enquanto Paracatu registrou 
alta de 10,35%, a média do país ficou em 
0,37% e a de Minas, em 0,45%. A constru-
ção civil na cidade também obteve excelen-
te desempenho (12,43%), se confrontada 
com os índices médios do país (1,36%) e do 
estado (1,55%)”.

 Este crescimento é também resultado 
de obras públicas que alcançaram boa parte 
dos bairros mais distantes que receberam 
infraestrutura, que dignifica seus habitantes 
e valoriza aquelas áreas urbanas.

No tocante à saúde, enquanto as capitais 
e a grande maioria das cidades brasileiras 
oferecem atendimento criminoso a seus pa-
cientes, Paracatu se aproxima da excelência 
com a implantação de um complexo hospi-
talar, dotado de UTI, centro de hemodiálise 
e tomógrafo, além de postos de saúde nos 
bairros que triam os paciente e oferecem  
tratamentos primários e secundários, des-
congestionando o hospital central. 

Soma-se a isso, o aporte da mão-de-obra 
residencial dos alunos da faculdade de me-
dicina local, o que faz toda a diferença para 
ambos os lados numa comunidade deste 
porte.  

É certo que o sistema, em fase de implan-
tação e ajustes, ainda não atingiu o padrão 
ideal de atendimento. Mas, dependendo 
da gestão, tem tudo para atingí-lo em pou-
co tempo. Quem ainda acha que o sistema 
de saúde pública de Paracatu é ruim, basta 
compará-lo com o da capital da República, 
por exemplo.  

A educação municipal também chegou a 
patamares nunca antes alcançados. Inúme-
ras creches foram implantadas nos bairros e 
o ensino fundamental foi contemplado com 
reformas e construções de novas escolas. 
Sobretudo, na zona rural, onde o conforto 
chegou para alunos e professores. 

À esta infraestrutura foram agregados 
programas de ensino dos mais avançados 
do País, que contemplaram a reciclagem de 
professores e gestores escolares.  

Para coroar o ciclo virtuoso de progresso, 
crescimento e reconhecimento, o Centro 
Histórico da Cidade foi elevado à condição 
de Patrimônio Cultural Brasileiro, no dia 10 
de dezembro de 2010, pelo Conselho Con-
sultivo do Patrimônio Cultural do Iphan. 

Agora, quando a população opta por um 
projeto administrativo desconhecido, que se 
iniciará no primeiro dia do ano que vem, res-
ta saber se este ciclo de desenvolvimento 
terá prosseguimento ou será interrompido. 

Em poucos meses o saberemos. Este 
Jornal torce ardorosamente para que conti-
nue, pois as condições econômicas, técni-
cas e humanas existem em abundância.   

José Edmar Gomes

- Não nascemos em Pa-
racatu, escolhemos Paracatu 
para viver e esta Cidade nos 
acolheu de braços abertos. 
Eu e o Dr. Zé Altino vive-
mos aqui mais da metade de 
nossas vidas e Paracatu é re-
ferência para nossas famílias. 
Assim se refere à Cidade seu 
novo prefeito eleito, Olavo 
Condé. Eleito com 21.162 
votos (43,38% dos válidos), 
o paranaense de Rancho Ale-
gre, afirma a O Movimento 
que a denúncia de compra de 
votos, que levou os dois à de-
legacia, foi uma acusação fal-
sa. “Estávamos apenas cum-
primentando as pessoas”, 
explica. Segundo ele, o episó-
dio foi filmado, o que poderá 
provar sua inocência. Condé 
explica como pretende esco-
lher os titulares dos cargos de 
confiança e relação com o Le-
gislativo, onde elegeu apenas 
três vereadores. Página 3

Os 214 anos de emanci-
pação política de Paracatu 
foram comemorados com 
quatro horas de desfile cívi-
co-militar, na manhã de 20 
de outubro, que atraiu 20 mil 
pessoas à Avenida Olegário 
Maciel, onde desfilaram 20 
escolas e 17 instituições. Cer-

Novo bispo já 
foi nomeado 
O Papa Bento XVI nomeou  Dom Jorge 

Alves Bezerra  (foto)  para substituir Dom Le-
onardo de Miranda Pereira,  na Diocese de Pa-
racatu, o anúncio foi feito dia 7 de novembro. 
O novo bispo  atuava em Jardim/MS e nasceu 
no Rio de Janeiro, em 1955, cursou filosofia na 
Universidade Estadual do Ceará e Teologia no 
Instituto Teológico de São Paulo. Fez especiali-
zação em Teologia Moral na Academia Alfonia-
num, em Roma. Entre 1986 e 1996, foi pároco 
da paróquia São Benedito, na Arquidiocese de 
Fortaleza . Depois, foi vigário paroquial da Ca-
tedral da Boa Viagem, na arquidiocese de Belo 
Horizonte, e lecionou Teologia Moral no Curso 
Seminarístico de Teologia. O novo bispo deve 
tomar posse em janeiro mas, nos dias 19 e 20 
de novembro,  se encontra com Dom Leonardo, 
em  Unaí, na reunião do clero.

Ministra diz que prefeituras 
ignoram quilombolas

A ministra da Secretaria Nacional de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial 
(Seppir), Luiza Helena de Barros, pediu 
maior integração de governos estaduais e 
prefeituras, no que diz respeito à titulação 
de terras. A ministra destacou, no “extre-
mamente profundo” entre governos, mas 
que isso não faz parte da cultura das insti-
tuições. “As prefeituras sempre trabalharam 
no sentido de ignorar a existência das co-
munidades quilombolas.” Página 11 

Lamento, de Rubens So-
ares - única representante 
de Paracatu - conquistou o 
segundo lugar e foi uma das 
canções mais aplaudidas na 
sétima edição do Festival de 
Música Brasileira de Paraca-
tu, realizado  dias 26 e 27 de 
outubro. Mas foi Cantador, 
de BH, a grande vencedora 
com R$ 6.000,00 em prêmios. 
Rubens Soares e Ana Cristi-
na - criadores de Lamento - 
também foram os melhores 
intérpretes e ganharam R$ 3. 
500,00. Página 6  

MAIS QUATRO ANOS
Reeleito para mais quatro anos de mandato, 

o presidente dos Estados Unidos, Barack Oba-
ma, diz que “o melhor está por vir”. Página 13 

Cantador de BH vence 
festival de Paracatu

Desfile encerra ciclo 
de desenvolvimento?

Alunos de educação infantil defendem a bandeira da Cidade

ca de 1.500 alunos desenvol-
veram temas relacionados à 
agricultura e pecuária; espor-
te e lazer; turismo; educação; 
cultura; ação social e meio 
ambiente, mostrando o po-
tencial, o passado e o atual 
ciclo de desenvolvimento da 
Cidade. A Brigada de Infanta-

ria do Exército de Cristalina-
-GO abriu o desfile; seguida 
do Tiro de Guerra de Patos 
de Minas. Na seqüência, veio 
a o grupo do 45º. Batalhão 
PM de Paracatu, acompanha-
do pela empolgante Banda da 
Guarda-Mirim. 

Páginas 4 e 5  

Olavo Condé: Paracatu nos acolheu de braços abertos

Luíza Helena: Prefeituras ignoram 
existência de comunidades quilombolas

O dia 20 de outu-
bro de 2012 passou a 
ser data histórica tam-
bém para o Amoreira 
Futebol Clube. Nes-

te dia, a equipe conquistou o Campeona-
to Municipal de Futebol Amador, após 22 
anos de jejum. A partida, no Estádio Paulo 
Brochado, foi emocionante desde o primei-
ro minuto do primeiro tempo. O Amoreira 
venceu o JK por 4 a 1.  Página 16
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Amoreira 
é campeão 
da Cidade
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O Garimpo em Paracatu
Uma história que precisa ser contada
Capítulo IV

Márcio José dos Santos 

Refletindo-se sobre os fa-
tos que levaram à proibição do 
garimpo em Paracatu, pode-se 
concluir que o grupo socialmen-
te dominante da cidade, consti-
tuído por grandes proprietários 
de terra, e parte da classe mé-
dia estavam incomodados com 
a presença da numerosa classe 
baixa desempregada, cuja alter-
nativa econômica mais viável era 
o garimpo. Foram aquelas duas 
classes sociais que deram suporte 
local à campanha do Estado e da 
mineradora RPM contra os ga-
rimpeiros.

Uma das formas de resistên-
cia do garimpo a essa campanha 
foi a criação da Cooperativa dos 
Garimpeiros, que buscou uma 
base representativa para a mobi-
lização social e para a ação junto 
aos órgãos públicos que agiam na 
questão do garimpo.

Enquanto isso, o Prefeito 
Municipal, Sr. Diogo Soares Ro-
drigues, apoiou a busca de uma 
solução que atendesse a ques-
tão ambiental, a população de 
Paracatu e os garimpeiros. O 
Conselho Municipal de Conser-
vação e Defesa do Meio Am-
biente – CODEMA apresentou, 
em 1988, um plano de despo-
luição ambiental realizado pelo 
DNPM, que contemplava testes 
de grandes amostras com o recu-
perador de mercúrio, instalação 
e operação central de queima e 
bateiamento, caixa de bateiamen-
to, retorta de mercúrio e capela 
com ventilação. Além disso, su-
geriu uma dragagem geral dos 
córregos afetados pelo garimpo, 
eliminando-se o mercúrio.

Havia vozes a favor da compa-
tibilização da atividade garimpei-
ra com um programa de preser-
vação ambiental e valorização do 
garimpeiro, como a de Octávio 
Eliseo Alves de Brito, engenhei-
ro de minas, professor de Trata-
mento de Minérios da Escola de 
Minas de Ouro Preto, pessoa que 
mais tarde ocuparia a Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente. 
Porém, se essa compatibilização 
era possível técnica e socialmen-
te, não havia vontade política do 
Estado para que isto ocorresse.

Poucos meses após o início 
da lavra na Mina Morro do Ouro 
aconteceu um fato que iria preci-
pitar a decisão de fechar o garim-
po em Paracatu: os garimpeiros 
descobriram que os rejeitos des-
carregados pela RPM na barra-
gem continham ouro em quan-
tidade vantajosa. A informação 
vazou e, em seguida, dezenas de 
garimpeiros começaram a mine-
rar no canal que segue da usina 
de beneficiamento para a barra-
gem. Mesmo tratando-se de um 

material rejeitado, a empresa agiu 
com força bruta, acusando os 
garimpeiros de invasão da pro-
priedade alheia e furto. Em 27 
de fevereiro de 1988, a guarnição 
da Polícia Militar foi chamada 
pela empresa ao Morro do Ouro, 
onde prendeu 20 garimpeiros; 
em 2 de março, foram 31; seis no 
dia seguinte; três no dia 8; seis no 
dia 12 e mais sete no dia 15 de 
março. Segundo a empresa, a po-
lícia foi acionada não apenas com 
a intenção de evitar invasão e fur-
to, mas para evitar que a empresa 
pudesse ser acusada pela morte 
de garimpeiros por intoxicação.

O noticiário da imprensa pa-
racatuense acrescentou uma in-
formação curiosa, pelo menos 
para a época. Até então a RPM 
comunicava à sociedade que seus 
processos eram “limpos”, não 
gerando nenhum agente nocivo, 
exceto o cianeto, que logo era ina-
tivado na barragem. Ainda hoje, 
a empresa sustenta esse discurso: 
por exemplo, no processo de li-
cenciamento ambiental da nova 
barragem do Machadinho, na pá-
gina 9, um resumo sobre o meio 
biótico na barragem, afirma que 
o local atrairia “novas espécies de 
fauna, principalmente aves aquá-
ticas, trazendo enriquecimento 
da biodiversidade, fato já ob-
servado na barragem atual” 
(grifo nosso). Isto é, a empresa 
apresenta a barragem, para o ór-
gão de licenciamento ambiental, 
como um local capaz de enrique-
cer a biodiversidade, portanto, 
ecologicamente equilibrado. No 
entanto, para justificar a prisão 
dos garimpeiros, ela apresenta a 
barragem como depósito de lixo 
tóxico. E não há dúvida, quanto 
a isto, nas palavras do então res-
ponsável, pelo setor de saúde da 
empresa, o médico José Guilher-
mo Calderón Spinoza, também 
veiculadas no texto do mesmo 
noticiário: “os restos químicos exis-
tentes na barragem podem provocar 
doenças nas pessoas (...), tais como 
dermatites e um leque de outros 
problemas (...), em caso extremo, 
levar à morte”. 

Porém, a mineradora, naque-
la época, ainda não detinha a 
propriedade de todas as terras 
vizinhas à barragem e, à medida 
que se fazia o alteamento desta, 
a lama entrava em terrenos de 
proprietários confrontantes. Esta 
informação pode parecer absur-
da, pois uma das condições para 
o licenciamento da barragem de 
rejeitos era a posse, pela mine-
radora, dos terrenos que seriam 
sepultados pelo material tóxico. 
Um desses proprietários era o Sr. 
Antonio Olar Campos, o Dedé 
da Farmácia, que permitiu aos 
garimpeiros a extração do ouro 
contido na lama que invadia as 
suas terras. Informações colhidas 
pessoalmente dão conta de que 

200 a 300 pessoas trabalhavam 
no lado das terras pertencentes 
a Dedé.

Marchas e contramarchas, em 
18 de setembro de 1989, cerca de 
100 homens da Polícia Militar de 
Minas Gerais, por determinação 
do governador do Estado Newton 
Cardoso, fecharam o garimpo em 
Paracatu. Não houve resistência 
dos garimpeiros e os policiais per-
correram a área lavrando o termo 
de embargo e aplicando multas 
variáveis conforme o número 
de bombas. As máquinas foram 
lacradas, utilizando-se correntes 
e selos de plástico. Entretanto, a 
PM informou que os garimpeiros 
poderiam reiniciar suas ativida-
des desde que se credenciassem 
junto aos órgãos competentes e 
assinassem um compromisso de 
cumprimento da legislação am-
biental, ficando proibidos de uti-
lizar poluentes químicos como o 
mercúrio.

Depois desse episódio o ga-
rimpo mecanizado em Paracatu 
refreou suas atividades por um 
período, mas depois continuou, 
desafiando a ordem de fechamen-
to, alternando períodos de maior 
ou menor intensidade. Houve 
tentativas de reorganizá-lo, aten-
dendo às exigências ambientais, 
mas todos os esforços esbarra-
vam na rigidez e má vontade do 
Estado, determinado a eliminar 
qualquer forma de produção 
que contrariasse seus interesses 
e os do grande capital. Isso veio 
a culminar com a resolução assi-
nada pelo Secretário de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente, Jorge Gibran, que 
determinou a proibição imediata 
do garimpo a partir de 7 de se-
tembro de 1990. Os empresários 
do garimpo abandonaram suas 
atividades ou migraram para ou-
tras regiões, mas o trabalhador do 
garimpo - aquele de caixotinho 
e bateia, pobre, desempregado 
e sem qualificação profissional - 
não tinha outra opção que não 
fosse lançar-se clandestinamente 
na lama da barragem de rejeito da 
RPM, para sustentar sua família.

O Brasil vivia os tempos ne-
fastos da inflação galopante e do 
desemprego. De repente, uma 
simples “canetada” de um buro-
crata insensível, feita para aten-
der ao poder e à ganância de uma 
empresa estrangeira, lançou na 
miséria centenas de famílias pa-
racatuenses que sobreviviam da 
extração do ouro de sua terra na-
tal, lançado como rejeito. A par-
tir do próximo capítulo veremos 
como se deu a resistência e a dura 
repressão que se abateu sobre os 
garimpeiros de Paracatu.

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

Terminou no domingo - com 
a escolha dos prefeitos das 50 
cidades que tiveram segundo tur-
no - a eleição dos mais de 5600 
prefeitos e 57 mil vereadores de 
todo o país. Os eleitos tomarão 
posse no dia 1º de janeiro, com 
o compromisso de atuar nos car-
gos durante os próximos quatro 
anos. O eleitor, no seu próprio 
interesse, deve acompanhar a 
atuação desses senhores e senho-
ras para, se necessário, deles co-
brar o cumprimento das promes-
sas feitas na hora de conquistar o 
voto. É dessa forma que o povo 
pode contribuir para a melhora 
do país e até da própria classe 
dos políticos. De nada adiantará 
pensar que a sua tarefa acabou na 
hora de depositar o voto e, de-
pois, reclamar dos politicos.

Os veículos de comunicação 
poderão prestar um grande servi-
ço à sociedade se, agora, conhe-
cidos os resultados das urnas, di-
vulgarem o plano de governo e o 
quadro geral de promessas feitas 
pelos eleitos. É com esse proseli-
tismo que o candidato conseguiu 
os votos para se eleger e, uma vez 
eleito, seu dever é realizar os tra-
balhos e empreendimentos pro-
metidos ou, na impossibilidade, 
vir a publico e explicar porque 

Eleitos, eleitores, imprensa e... promessas
não pode fazer. Agindo dessa 
forma, o governante e os verea-
dores estarão dando um resposta 
às expectativas que criou no elei-
tor, evitando cair no descrédito e 
receber a inconveniente etiqueta 
popular de que “todo político é 
mentiroso”, ou até pior...

A sociedade é o conjunto dos 
cidadãos, desde os mais podero-
sos até os mais humildes. Todos 
têm direitos e deveres. Os que se 
candidatam a cargos públicos as-
sumem o dever de trabalhar pela 
comunidade e os demais, que 
participaram do processo eleito-
ral, levam consigo o direito de 
fiscalizar o que fazem seus repre-
sentantes nos respectivos cargos. 
No dia em que o eleitor deixar de 
se esquecer o nome do candidato 
em quem votou e passar a pres-
tar atenção à atuação dos eleitos, 
serão mais difíceis o descumpri-
mento de promessas e o surgi-
mento de escândalos de corrup-
ção e malversação do dinheiro 
público. “O preço da liberdade é 
a eterna vigilância”, frase atribu-
ída a Thomas Jefferson, terceiro 
presidente americano, que já ser-

viu para muitos momentos ao 
longo da historia e ao redor do 
mundo, e pode conter a equação 
da relação entre o povo brasileiro 
e seus políticos da atualidade.

Torcemos para que todos os 
eleitos deste outubro sejam capa-
zes de cumprir todas as promes-
sas feitas ao eleitor e compor-
tem-se com honestidade no trato 
da coisa pública. Apenas isso já 
nos garantirá um Brasil melhor 
do que o atual. Mas o povo não 
pode recolher-se à comodidade 
e pensar que a equação de nossa 
sociedade é responsabilidade ex-
clusiva dos políticos. Eles têm o 
dever de trabalhar e nós (povo) 
temos o direito de fiscalizar.

Jornais, rádios, tvs e jornais 
eletrônicos poderão atuar como o 
grande instrumento dos legítimos 
anseios do povo e da reputação 
da classe política brasileira. Suas 
páginas e edições, como forma-
doras de opinião, têm tudo para 
constituir o espaço onde eleitos 
e povo se encontrem e resolvam 
suas diferenças. Quando isso 
acontecer, marcharemos para a 
verdadeira e sonhada sociedade...

*Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves - dirigente da Aspomil 
(Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo) 
aspomilpm@terra.com.br  
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COMUNICADO
Comunicamos a transferência para o próximo ano, do VIII Encontro dos Times 
Tradicionais do Futebol Paracatuense, previsto para acontecer em novembro deste 
ano, em respeito e consideração ao recente falecimento de Severiano Alves do 
Carmo (SIVI), nosso eterno patrono desse evento.

 Sálvio Jordão (Salvinho) - Organizador responsável 

ABANDONO DE EMPREGO
A Empresa LINDOMAR ANTONIO ALVES, inscrita sob nº CEI: 00336000856388, 
comunica que o empregado WANDERSON PEREIRA DA SILVA abandonou o em-
prego desde o dia 1/10/2012 e neste momento a empresa está convocando a com-
parecer ao trabalho no prazo de 7 dias, sob pena de fazer a rescisão por justa causa.

REQUERIMENTO DE LICENçA
DAVID PORTO RABELO, por determinação do conselho Estadual de Política Ambi-
ental –copam,torna pùblico que solicitou através do processo N 01033/2007,licença 
de operação,para as atividades de cultura de cana-de-açucar sem queima, barragem 
de irrigação para agricultura e produção de carvão vegetal de origem nativa/aprovei-
tamento de rendimento lenhoso na fazenda  Burity no município de Paracatu/MG.

Fizemos campanha com planejamento e transparência. Mudança não estava somente no slogan, afirma Condé

PREFEITO ELEITO

 Povo mudou modelo de fazer política
Eleito com 21.162 votos 

(43,38% dos votos válidos apu-
rados)  nas eleições de 7 de ou-
tubro, o paranaense de Rancho 
Alegre,  Olavo Remigio Conde, 
55, (PSDB) promete fazer uma 
administração diferenciada,  a 
partir de 1º. de janeiro do pró-
ximo ano, quando assume a 
Prefeitura de Paracatu. 

 O novo prefeito garante 
que todas as áreas receberão 
atenção especial, “pois o nosso 
compromisso é com o municí-
pio de Paracatu e não com al-
guns setores”, explica. 

Para Condé, o importan-
te é dar condições para que a 
qualidade de vida das pessoas 
melhore. “Vamos buscar sem-
pre os recursos necessários para 
implantar no Município pro-
gramas essenciais à coletivida-
de e projetos que serão voltados 
para as crianças e os jovens, 
que tanto precisam de amparo 
e oportunidades na vida.” 

Casado e pai de dois filhos, o 
produtor rural reside em Para-
catu há quase 30 anos. Criou a 
família no município e se sente 
paracatuense de coração. Sua 
vida como agricultor começa 
em 1983 em um pedaço de 187 
hectares de terra na Chapada 
do Mundo Novo - terra esta ad-
quirida pelo seu pai e um sócio.

Condé começou sua ativi-
dade como agricultor plantan-
do arroz e soja. Hoje, produz, 
em seis mil hectares, cerca de 
36 milhões de quilos de grãos, 
entre soja, milho, feijão, trigo 
e sorgo. É sócio, com os irmãos, 
do Grupo Elo Forte Armazéns 
Gerais, empresa de armazena-
mento da produção própria e 
de terceiros. 

O Grupo Elo Forte emprega 
atualmente mais de 70 traba-
lhadores, nas atividades da 
área urbana e rural, isto sem 
considerar os empregos indire-
tos gerados em função da ati-
vidade.

Já assumiu cargos em enti-
dades importantes da cidade 
como o de  presidente da Asso-
ciação dos Produtores Rurais 
da Região do Mundo Novo por 
mais de 10 anos e o de vice-
-presidente do Sindicato dos 
Produtores Rurais, em dois 
mandatos.

Com base nessas experiên-
cias, se diz estar preparado 
para administrar Paracatu, 
juntamente com o grupo de-
nominado “Mudança Pra Va-
ler”, PSDB, PP, PDT, PSC, 
PPS, PRP e PC do B, que ele-
geu ele e o médico José Altino 
como prefeito e vice, respecti-
vamente. 

Na entrevista abaixo, entre 
outros temas, Condé explica 
porquê ele e o vice Zé Altino fo-
ram detidos, no dia da eleição, 
suspeitos de compra de votos; 
como pretende escolher os no-
mes que vão ocupar os cargos 
de confiança e  como será o re-
lacionamento com o Legislati-
vo. Confira: 

O Movimento - As eleições 
municipais deste ano foram 
das mais acirradas dos 
últimos anos, em Paracatu. 
O senhor esperava 
obter a expressiva 
votação que conseguiu? 
Olavo Condé - Agradeço ao 

Jornal O Movimento pela opor-
tunidade desta entrevista para 
dirigir, mais uma vez, à popula-
ção paracatuense. A gente sem-
pre soube que a campanha seria 
acirrada. Lideranças e partidos 
se uniram para lutar pelos seus 
candidatos e é natural que nosso 
grupo também entrou na disputa 
eleitoral com o propósito de che-
garmos ao resultado que chega-
mos, ou seja, a vitória. 

As pesquisas apontavam uma 
vantagem para o nosso lado e 
chegamos a muitos números, pal-
pites e era difícil medir a quan-
tidade de votos que teríamos. 
O resultado surpreendeu toda a 
cidade e estamos muito satisfei-
tos com ele, pois isso tudo de-
monstra a vontade do povo por 
mudanças no modelo de fazer 
política na cidade.

Qual análise que o senhor 
faz da campanha eleitoral? 
E como explica o seu 
crescimento, uma vez que, 
nas primeiras pesquisas o 
grupo liderado pelo  senhor 
aparecia em quarto lugar 
com pouco mais de 5%?

- Minha avaliação é posi-
tiva. Fizemos uma campanha 
diferente, com planejamento e 
transparência. O povo sentiu 
que a mudança não estava so-
mente em nosso slogan. Foi um 
período de muitos aprendizados. 
Conheci mais e melhor a reali-
dade da cidade e das pessoas. 
Por onde passamos nos recebe-
ram, a mim e ao Zé Altino, de 
forma respeitosa e acolhedora. 
Compreenderam bem nossas 
propostas e com isso o apoio 
foi crescendo, a cada nova visi-
ta que fazíamos.  Nos comícios 
todo nosso grupo sentia o entu-
siasmo das pessoas. Então, por 
meio dos programas eleitorais 
na TV e no rádio conseguimos 
levar nossa mensagem saindo do 
quarto para o primeiro lugar nas 
pesquisas. Tudo isso, fruto de 
um trabalho sério e equilibrado 
sem agressão e nem bajulação 
a ninguém respeitando acima 
de tudo a Deus e as famílias de 
nossa cidade.

Durante a campanha 
o grupo que acompanha 
o senhor foi alvo de 
denúncias graves. 
Como o senhor analisa 
essas agressões?
- Com o nosso crescimento 

nas pesquisas, viramos alvo de 
pessoas que não respeitam Pa-
racatu e que covardemente par-

tiram para o ataque. Ficamos, 
assim como a população, assusta-
dos com a quantidade de panfle-
tos jogados na calada da noite, de 
forma anônima, buscando a todo 
custo enganar o povo. Não se ga-
nha uma eleição tentando ferir a 
honra das pessoas. O povo per-
cebeu que a cidade estava ficando 
muito suja e felizmente a respos-
ta foi dada no dia 7 de outubro, 
demonstrando dessa forma que 
a Paracatu que o cidadão deseja 
merece ser tratada com respeito, 
compromisso e humanidade. 

No dia da eleição, o senhor 
e o vice-prefeito eleito José 
Altino foram conduzidos 
a Delegacia sob acusação 
de compra de voto. 
O que realmente aconteceu? 
E como o senhor recebeu 
a manifestação de carinho 
das pessoas que foram à 
delegacia apoiar o grupo?
- Foi uma acusação falsa. Es-

távamos apenas cumprimentan-
do as pessoas. Segundo infor-
mações que chegaram ao nosso 
conhecimento, o fato teria sido 
filmado e, se de fato existe algu-
ma filmagem, tanto melhor, pois 
assim fica comprovado de que 
não houve tal comportamento 
de nossa parte. As pessoas que 
estavam por perto e presencia-
ram o que havia acontecido fo-
ram para a porta da delegacia e 
levaram mais gente para mani-
festar apoio a mim e ao Zé Al-
tino. Portanto, o fato que até en-
tão era desagradável acabou nos 
emocionando. Sentimos na pele 
a força do povo.

Terminado o processo 
eleitoral, começa a etapa 
de análise dos nomes 
que vão ocupar os cargos 
de confiança (secretários 
e outros). Já existe alguma 
indicação? Qual será 
o critério usado para 
formar o grupo?
- A Comissão de Transição 

está iniciando seus trabalhos. A 
partir da conclusão, teremos um 
diagnóstico real da prefeitura. 
Neste período, também, defi-
niremos os nomes que deverão 
ocupar os mais variados cargos 
e, como foi dito ao longo de 
nossa campanha, o principal cri-
tério utilizado será o da qualifi-
cação de cada profissional para 
determinada função. Ninguém 
do nosso grupo fez exigências e 
nenhum cargo foi prometido à 
custa de apoio político. É claro 
que, a partir da competência dos 

nomes indicados pela comissão, 
vamos fazer uma análise rigoro-
sa e justa.

O fato de o senhor e do 
vice-prefeito José Altino 
não serem de Paracatu, 
ajuda ou atrapalha? 
- O próprio resultado das 

eleições demonstra que isso não 
atrapalha. Não pesou para a 
grande maioria do eleitorado na 
hora de escolher seus candidatos. 
Não nascemos em Paracatu, es-
colhemos Paracatu para viver e 
esta cidade nos acolheu de bra-
ços abertos. Eu e o Dr. Zé Altino 
vivemos aqui mais da metade de 
nossas vidas e Paracatu é refe-
rência para nossas famílias. É a 
nossa casa. Vamos administrar 
a cidade que amamos, que nos 
adotou como filhos e cuida mui-
to bem de nós. 

Quais serão as prioridades 
do governo que o 
senhor está à frente?
- Temos um compromisso 

com o município de Paracatu. 
E com isso, todos os segmentos 
serão prioritários. Seja na saúde, 
educação, segurança, assistência 
social, esporte, cultura, emprego 
e renda, agricultura e pecuária, 
transporte, infraestrutura e obras, 
o importante é dar condições 
para que a qualidade de vida das 
pessoas melhore. Vamos buscar 
sempre os recursos necessários 
para implantar no município pro-
gramas essenciais à coletividade e 
projetos que serão voltados para 
as crianças e os jovens, que tanto 
precisam de amparo e oportuni-
dades na vida. 

O senhor esperava 
um dia ser prefeito 
de Paracatu?
- Tenho raízes fortes com esta 

cidade, onde meus filhos foram 
criados, onde minha família esco-
lheu para viver. Os caminhos que 
percorri até aqui me conduziram 
à candidatura e tudo aconteceu 
naturalmente, com responsabi-
lidade, muita conversa e porque 
a gente sentiu que essa eleição 
podia ser o momento certo para 
trabalhar mais e ter condições de 
retribuir todo bem que recebi e 
recebo de Paracatu. 

A sua coligação conseguiu 
eleger apenas três dos 17 
vereadores que assumem 
no ano que vem. 
Qual a estratégia no 
relacionamento com 
o Legislativo?

“O fato (acusação 
de compra de voto) 
teria sido filmado,  

tanto melhor, 
pois assim fica 
comprovado 

que não houve tal 
comportamento 
de nossa parte.”

rua da contagem, 2340 - rodovia Paracatu/Guarda-Mor - Km 1
Bairro Paracatuzinho - Fone (38) 3671-1032

- A base de uma boa admi-
nistração é buscar sempre o 
entendimento. Todos os eleitos 
querem fazer um bom manda-
to e para isso deverão agir com 
responsabilidade e pensando no 
interesse coletivo. Com a Câ-
mara Municipal é nosso desejo 
trabalhar em sintonia em todas 
as etapas de um projeto, por 
exemplo, porque o povo está 
cansado da velha política e da-
queles que só pensam em tirar 
proveito para si. Precisamos da 
Câmara de Vereadores e juntos 
podemos fazer muito pelo povo 
de Paracatu. 

O Hospital Municipal 
possui convênio com 
uma Faculdade que 
pertence a um grupo 
que foi adversário. 
O senhor pretende 
manter esse convênio?
- A faculdade é importante 

para Paracatu. Essa discussão 
é desnecessária, uma vez que 
pensamos no desenvolvimen-
to da cidade e nossa intenção é 
de ser parceiro das instituições 
de ensino instaladas no muni-
cípio, porque a Educação deve 
ser prioridade em todo governo. 
A Faculdade de Medicina terá 
nosso apoio, de acordo com os 
parâmetros legais e de forma a 
não comprometer a qualidade no 
atendimento prestado ao povo.

O senhor está preparado 
para administrar Paracatu? 
O que a população 
pode esperar?
- É evidente que estou sim 

preparado para administrar Para-
catu. Sabemos da expectativa de 
todos com relação a esta questão 
e temos consciência de nossa 
responsabilidade.  A população 
pode esperar uma administração 
acima de tudo transparente e par-
ticipativa. Eu acredito que quan-
do a prefeitura tem interesse de 
resolver os problemas que com-
prometem a qualidade de vida 
das pessoas tudo se torna mais 
fácil. E, nós na prefeitura, com 
certeza faremos um trabalho vol-
tado para as pessoas, para o povo 
de modo geral.

Para finalizar, o senhor 
deseja dizer algo mais 
aos paracatuenses?  
- Tenho muito a agradecer ao 

povo de Paracatu. Estamos hon-
rados e nosso compromisso é de 
fazer o melhor pela cidade e por 
todas as famílias que vivem nesse 
importante município de Minas 
Gerais. Sabemos da nossa mis-
são desde o primeiro dia de luta 
e, assim como agimos durante a 
campanha, agiremos também à 
frente da prefeitura, com abso-
luto respeito, clareza, seriedade 
e trazendo todos para caminhar 
juntos com a administração mu-
nicipal. O trabalho está apenas 
começando e contamos com o 
apoio de cada cidadão para que 
Paracatu seja cada dia melhor 
para todos.  

“Foi um período 
de muitos 

aprendizados. 
Conheci mais e 

melhor a realidade 
da cidade e 

das pessoas.”

“Não se ganha 
uma eleição 

tentando ferir a 
honra das pessoas. 
O povo percebeu 

que a cidade 
estava ficando 
muito suja’”

“A Faculdade 
de Medicina terá 
nosso apoio, de 
acordo com os 

parâmetros legais 
e de forma a não 

comprometer 
a qualidade no 
atendimento.”

Olavo Condé: Paracatu nos acolheu de braços abertos



4  O Movimento - PARACATU Paracatu-MG, 21 de out a 10 de nov de 2012

No dia 20 de outubro Paracatu 
completou 214 anos de emanci-
pação política. A data foi marcada 
por dois grandes eventos - desfile 
cívico-militar e show com a dupla 
Fernando e Sorocaba. 

O desfile iniciou por volta das 
8h e só terminou ao meio-dia, 
atraindo uma multidão à Avenida 
Olegário Maciel, onde desfila-
ram 20 escolas e 17 instituições. 
Segundo a Polícia Militar, cer-
ca de 20 mil pessoas prestigiam 
o evento, que envolveu mais de 
1.500 alunos das escolas públi-
cas e particulares do Município. 
O tema deste ano abordou agri-
cultura e pecuária; esporte e la-
zer; turismo; educação; cultura; 
ação social e meio ambiente, para 
mostrar o potencial de Paracatu, 
recordando o passado e mostran-
do o desenvolvimento da Cidade. 

A brigada de infantaria do 
Exército de Cristalina-GO abriu 

Multidão de paracatuenses 
e visitantes toma Avenida 
Olegário Maciel e se 
empolga com beleza das alas

PARACATU 214 ANOS

Desfile exalta produç

A ala principal da economia 
mostrou que, há muito tempo,  
a agropecuária desempenha um 
papel de grande importância no 
cenário da economia da nossa 
região.

Na seqüência, a ala denomina-
da “Quem Planta Colhe” mostrou 
que os destinos do Município são 
reflexos do trabalho dos paraca-
tuenses e de todos que acreditam 
na possibilidade de seu cresci-
mento. O esforço cidadão e o 
espírito empreendedor transfor-
mam o potencial da nossa terra.

Mecanismo do progresso - 
Também com criatividade, os alu-

o desfile; seguida dos militares do 
Tiro de Guerra da 10ª Região de 
Patos de Minas. Na seqüência, veio 
o grupo do 45º Batalhão PM de 
Paracatu, acompanhado pela em-
polgante Banda da Guarda-Mirim.  

Terra fértil - As alas de cada 
setor deram um colorido especial 
à avenida. A primeira trouxe o 
tema Terra Fértil, abordando a 
carta de Pero Vaz de Caminha 
descrevendo o Brasil para o rei 
de Portugal, ele disse: “Águas são 
muitas; infinitas. Em tal maneira 
é graciosa que, querendo-a apro-
veitar, dar-se-á nela tudo...” 

Esta foi a forma que o escri-
vão encontrou para dizer que a 
terra era boa e fértil. Paracatu es-
tava,  desde então, incluída neste 
contexto, com sua riqueza natu-
ral. Hoje, o Município destaca-se  
no cenário nacional por sua pro-
dução agropecuária, tecnologica-
mente avançada.

desde o seu surgimento no Brasil. 
O acesso dos pequenos  produ-
tores  aos fundos públicos e às 
políticas governamentais trouxe a 
expansão da agricultura para além 
dos latifúndios em nossa região.

O fortalecimento das associa-
ções  de pequenos produtores e 
comunidades rurais é  demons-
trado pela qualidade de forne-
cedores de alimentos saudáveis. 
Atualmente, a agricultura familiar  
é também grande fonte de renda 
para o Município.

Produção sucroalcoolei-
ra - Desde que foi trazida para 
o Brasil a cana-de-açúcar tem 

Produtos da Pecuária - Em 
nossa região, a atividade pecuária 
consiste na criação de animais 
com objetivo de comercialização 
de carne e leite. Com  avanço  
tecnológico, o melhoramento ge-
nético é o grande diferencial da 
produção.

Suinocultura e Avicultura - 
A produção suína e de aves é hoje 
alternativa de relevante valor eco-
nômico na região, fomentando o 
agronegócio. A melhoria nas con-
dições de produção, com o apoio 
dos órgãos relacionados  ao setor 
produtivo, é  condição fundamen-
tal para o crescimento do setor. 

Economia se alicerça na agropecuária
nos mostraram que a diversidade 
na vocação produtiva e o desejo 
transformador do povo paraca-
tuense permitem versatilidade nos 
mecanismos destinados ao pro-
gresso local. O meio rural, o par-
que industrial, o setor de serviços, 
a mineração, o turismo, setores 
diversos e maneiras diversificadas 
unidas ao propósito de melhorar 
os aspectos urbanos e a qualidade 
de vida de todos que aqui vivem.

Agricultura familiar - A ala 
que representou os pequenos 
produtores, mostrou que a  agri-
cultura familiar  teve grande im-
portância histórica  reconhecida 

importante papel na economia 
nacional, sendo o País o maior 
produtor do mundo seguido por 
Índia e Austrália. Recentemente, 
Paracatu ingressou e virou po-
tência no rol  de produtores de 
álcool e açúcar.

Pecuária - Pecuária é a arte 
ou o conjunto de processos téc-
nicos usados na domesticação a 
produção de animais com obje-
tivos econômicos. Feita no cam-
po. Assim a pecuária é um ramo 
agrícola específico. A pecuária 
exerce uma grande importância 
nas exportações brasileiras, além 
de abastecer o mercado interno.

Incentivando os pequenos produ-
tores a ampliarem a produção. Os 
alunos mostraram que Paracatu 
também é referência nessa área. 

Feira - A feira Livre - realiza-
da todos os sábados,  na Avenida 
Romualdo Ulhoa Tomba - tam-
bém ganhou destaque no desfi-
le, mostrando que as hortaliças, 
frutas, queijo, artesanato, con-
dimentos, o ambiente saudável 
e colorido da feira, promovem 
momentos de prosa, poesia e 
encanto. Um mistura genuína de 
produtos da terra e gente boa, 
perfeita composição para carac-
terizar a cultura da nossa cidade.

A força da pecuária

Exército de Cristalina

A conquista do ensino superior foi exaltada

Belas garotas representam empresas da cidadeAlunos exaltam a educação em mais uma ala sobre educação

Ala de eventos turísticosFanfarras como esta foram destaques do evento

Ao lado de autoridades, o prefeito Vasco Praça Filho, abre o desfile O prefeito eleito Olavo Condé fala à multidão
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A ala dos acadêmicos valori-
zou os escritores e mostrou que 
a Academia de Letras do No-
roeste de Minas é mais que um 
sonho de muitos escritores, é o 
reconhecimento pelas produções 
literárias, intelectual, cultural e 
artística, pilares para o saber de 
uma sociedade. Ser imortal é não 
deixar perecer o conhecimento. 
A Academia de Letras do Noro-
este de Minas sabe o rumo dos 
seus passos.

A cultura é uma expressão da 
construção humana. Constrói-
-se através do diálogo entre as 
pessoas no seu cotidiano. Nessa 
interação social, são gradativa-
mente erigidos símbolos e signi-
ficados, então compartilhados. 

A cultura identifica o povo 
como pertencente a uma deter-
minada comunidade ou região, 
diferenciando-o de outros povos. 

O desfile mostrou que uma 
sociedade desenvolvida congrega 
os mais diversos setores, interli-
gados e complementares. Edu-
cação, esporte, saúde, religião, 
cultura, comércio, produção, 
meio ambiente: não se faz uma 
cidade completa sem que haja in-
tegração entre seguimentos que 
compõem os saberes para o de-
senvolvimento social.

Turismo - A ala do turismo 
manifestou-se como essencial 
ferramenta de resgate cultural 
de uma comunidade. Propicia o 
avanço da cadeia produtiva local, 
atraindo divisas, gerando empre-
go e renda. Fomentar o turismo é 

ão e desenvolvimento

Guarda Mirim

Mulheres exaltam suas conquistas

Militares Mucamas representam a agricultura do passado

Crianças da Fanfarra do Dom Elizeu

Processo de desenvolvimento se alicerça na educação

Cultura e conhecimento ocupam avenida

não permitir a perda da identida-
de do paracatuense.

Roteiro turístico - O poten-
cial turístico de Paracatu foi bem 
retratado através do circuito das 
cachoeiras, um centro histórico 
de belas construções do período 
colonial, igrejas, museus, muita 
história. Mostrando que por Pa-
racatu não se consegue apenas 
passar: é preciso parar e contem-
plar tudo que a história construiu.

Educação - Os alunos mos-
traram que a inclusão escolar é 
um movimento mundial que vem 
sendo amplamente discutido em 
vários países tendo como eixo 
principal a educação de qualida-

de para todos, fundamentada no 
respeito à diversidade e igualdade 
de acessibilidade e permanência 
para os educandos na rede regu-
lar de ensino. É ponto pacífico, 
em nosso tempo, admitir-se que 
o desenvolvimento de uma nação 
pode ser promovido e planejado. 
E começa seriamente a ser admi-
tido que a educação é um fator 
primordial para esse desenvolvi-
mento. Em termos de educação 
de qualidade, Paracatu tem sido 
modelo e referência para o País. 

Almoço na escola - A ala das 
crianças mostrou que o Municí-
pio tem a preocupação de zelar 
pela qualidade da alimentação no 

ambiente escolar. O projeto “Al-
moço na Escola” atende todas 
as escolas municipais, urbanas e 
rurais, oferecendo café da manhã 
e almoço.

Ensino superior - A ala for-
mada por jovens voltou no tem-
po para mostrar que, em 1987, 
Paracatu recebeu seus primeiros 
cursos superiores, com inicio em 
31 de agosto dos cursos de Pe-
dagogia e História. Hoje, várias 
instituições oferecem cursos de 
diversas áreas, atendendo uma 
população discente não apenas 
de Paracatu, mas de muitas cida-
des de entorno e de todo Brasil 
com o curso de Medicina. 

É a identidade cultural.
A ala expondo conhecimen-

to mostrou que desde os tem-
pos imemoriais, Paracatu vem 
presenteando o Brasil com seus 
filhos ilustres, nos mais diversos 
ramos de atuação da sociedade. 
Hoje paracatuenses brilham, Bra-
sil a fora. 

“O conhecimento é orgulho-
so por ter aprendido tanto; a sa-
bedoria é humilde por não saber 
mais.” (William Cowper).

Artes plásticas - A força da 
arte plástica d acidade também 
não ficou esquecida. A ala mos-
trou que as artes plásticas, criação 
humana de valores estéticos - be-
leza, equilíbrio, harmonia, revolta 
- que sintetizam as suas emoções, 
sua história, seus sentimentos e 
sua cultura . São um conjunto de 
procedimentos utilizados para 
realizar obras, nas quais, além   

do conhecimento, revelam-se as 
emoções do ser humano.

Sonho infantil - Contar his-
tórias é uma arte milenar e tem 
grande contribuição para o de-
senvolvimento das crianças. Os 
estudos demonstram que a crian-
ça aprende pela interação social. 
O  desenvolvimento  da criança 
é produto de instituições  sociais 
e sistemas educacionais, que aju-
dam a construir o próprio pen-
samento e descobrir o significa-
do da ação do outro da própria 
ação,cujo sentido só será pleno 
se  lhe  for permitido sonhar no 
mundo da fantasia.

Ação social - O grupo mos-
trou que  a plenitude social só 
pode ser alcançada  com o bem-
-estar de todos. Uma sociedade 
justa e fraterna é possível quando 
cada um se dispõe a dar a mão 
ao seu próximo. A ação social 

em Paracatu, através de seus 
conselhos, órgãos e programas, 
trabalha pela dignidade da pes-
soa humana e pela conquista de 
cidadania para todos. 

Esporte e lazer - Jovens atle-
tas também expressaram bem 
a evolução do esporte no Mu-
nicípio e a força de Paracatu na 
revelação de talentos em várias 
modalidades, provando que a 
Cidade tem material humano, só 
falta  apoio para que todos alcem 
vôos mais altos. 

Meio ambiente - O desfile 
foi encerrado pela ala do meio 
ambiente, que  mostrou que o 
setor não é visto apenas como 
a natureza intocada, mas como 
qualquer espaço que recebe  in-
fluência de cada cultura. A espé-
cie humana é um dos elementos 
que compõe o conjunto das es-
pécies vivas da terra

Crianças representando a educação infantil

*Dom Leonardo de Miranda Pereira

No exercício de seu múnus de Pastor Universal, o Santo Padre é 
assistido pelos bispos que colaboram com ele de diversos modos, en-
tre os quais o Sínodo dos Bispos. Trata-se de uma assembléia do Papa 
com alguns bispos escolhidos como representantes das Conferências 
Episcopais ou de outras instituições ou organismos da Igreja. 

Convocados pelo Papa, eles se reúnem ocasionalmente para pro-
mover melhor a união entre si e o Papa, auxiliando-o na preserva-
ção e crescimento da fé e dos costumes, na observância da discipli-
na eclesiástica e em questões que se referem à ação evangelizadora, 
mantendo vivo o autêntico espírito de corresponsabilidade na Igreja. 
No correr dos tempos, esse antiquíssimo costume caiu em desuso e 
desapareceu de todo na Igreja do ocidente. 

O Concílio Vaticano II restaurou-o e o Papa Paulo VI oficial-
mente o restabeleceu. Um sínodo, por natureza, se distingue de um 
Concílio Ecumênico. Deste participam todos os bispos da Igreja 
Católica, todos, sem exceção, com direito a plena participação, com 
voz e voto. O Sínodo é constituído apenas por um número bem 
limitado de participantes, em proporção ao número de membros de 
cada Conferência Episcopal e em representação desta, com finalida-
de apenas consultiva. Há três tipos de Sínodos: os Ordinários, que 
se reúnem de três em três anos; os Extraordinários, convocados em 
circunstâncias emergenciais, e os Especiais, que tratam de questões 
e desafios pastorais circunscritos a um país ou continente. De 1965 
até este ano, foram realizadas vinte e três Assembléias Sinodais: tre-
ze de convocação ordinária; duas extraordinárias; duas especiais e 
seis continentais, tendo todas elas contribuído muito para o bem da 
Igreja de Jesus.

De 7 a 28 de outubro corrente, realiza-se em Roma a 13ª Assem-
bleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, focada na necessária re-
novação dos métodos na transmissão da fé cristã. O tema - “Nova 
Evangelização para transmissão da fé cristã” - realça a importância 
e a relevância da magna assembleia, uma vez que trata da missão pri-
mordial da Igreja, que é evangelizar. Na verdade, a Igreja se encontra 
diante do desafio de promover uma Nova Evangelização a fim de 
atingir, de maneira mais eficaz, todos os destinatários da evangeliza-
ção nos difíceis momentos atuais. Já o Papa Bento XVI, na Carta 
Apostólica “Porta Fidei”, com a qual anunciou o Ano da Fé, advertiu 
que estamos diante de um sério risco de perda e diluição da fé cristã 
nos tempos atuais, o que seria a perda do seu tesouro mais precioso.

Esse apelo para uma Nova Evangelização não é novidade na Igre-
ja. A primeira conclamação foi feita à Igreja inteira pelo Papa João 
Paulo II, em 1980. Na América Latina, essa preocupação ficou bem 
explicitada na IV Conferência Geral do Episcopado Latino Ameri-
cano e do Caribe, em Santo Domingo, em 1992. Na virada do novo 
milênio, esse mesmo apelo foi mais forte e foi objeto de inúmeras 
assembleias especiais do Sínodo dos Bispos, em diversos Continentes. 
No fundo, esse foi o grande objetivo do próprio Concílio Vaticano II, 
realizado de 1962 a 1965, com o objetivo primeiro de “incrementar a 
fé católica”.

 A Nova Evangelização parte da percepção renovada de que esta-
mos em estado permanente de missão e de que todos nós, membros 
da Igreja, somos um povo de discípulos missionários de Jesus Cristo. 
A ação evangelizadora nunca termina, nunca se encontra como “já 
feita”. Cada geração precisa ser continuamente evangelizada. Situa-
ções e desafios novos exigem novas iniciativas, métodos apropriados 
e linguagem atualizada, desde que a Igreja permaneça fiel a si mesma, 
aos conteúdos da fé e ao mandato de Cristo: “ide pelo mundo inteiro 
e anunciai o Evangelho a toda criatura”! (Mc 16, 15). 

Certamente é possível e imperioso que a linguagem da evangeliza-
ção seja atualizada, modernizada, corretamente inculturada, sem que 
seja alterada a essência do Evangelho. De fato, já estamos usando em 
larga escala “linguagens novas”: imprensa, rádio e televisão, internet 
e as mais avançadas mídias. Cumpre usá-las intensamente, mas de 
maneira adequada e correta. Além disso, temos ainda os mega even-
tos eclesiais, por exemplo, as Jornadas Mundiais da Juventude, assim 
como os Encontros Mundiais das Famílias, as semanas temáticas (Se-
mana da família, Semana da vida) e outros eventos como o Hallel etc.. 
Em particular, reconhecemos que a JMJ Rio 2013 (Jornada Mundial 
da Juventude a ser realizada no Rio de Janeiro, em julho do próximo 
ano, com a presença de Bento XVI) tem um enorme potencial evan-
gelizador para a juventude e para a Igreja toda, considerando que o 
melhor apóstolo do jovem é outro jovem.    

* Bispo Diocesano e colunista de O Movimento 

O Sínodo dos Bispos
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Cantador, de Belo Horizonte, vence sétima edição do Festival. Lamento paracatuense fica em segundo 

MPB 

Paracatu conquista segundo lugar
Lamento, de Rubens Soares - 

a única música que representou 
Paracatu - conquistou o segundo 
lugar e foi uma das canções mais 
aplaudidas na sétima edição do 
Festival de Música Brasileira de 
Paracatu, realizado dias 26 e 27 
de outubro, no Largo da Jaqueira 
- núcleo histórico da Cidade. 

A canção, que fala de um ser-
tanejo que lamenta a ausência da 
mulher amada, só perdeu para 
Cantador, dos compositores e 
cantores de Belo Horizonte, An-
derson Torga Bellardini, Rogério 
Guedes e Iran Oliveira,  que foi a 
grande vencedora do festival. 

Além do primeiro lugar, os 
belo-horizontinos conquistaram 
mais três premiações - melhor 
arranjo e melhor letra. Conquis-
tando R$ 6.000,00 em prêmios. 

Rubens Soares e sua esposa 
Ana Cristina - que interpretaram 
Lamento - também foram premia-
dos como melhores intérpretes. 
Como prêmio de vice-campeões 
do festival, pela segunda vez, eles 
receberam R$3.000,00 e mais 
R$500,00 pela interpretação.  

“Estamos felizes por ter re-
presentado bem a cidade. O mé-
rito não é só nosso e sim de todos 
os paracatuenses que nos apoia-
ram e nos incentivaram antes e 
depois do evento. Parabéns, Pa-
racatu”, agradece o casal que, no 
entanto, não conseguiu o mesmo 
brilho de Imperador do mundo,a 
belíssima vice-campeã do ano 
passado, que conta as aventuras 
de um menino e seu exército de 
soldadinhos de chumbo. 

Outros destaques - Em ter-
ceiro lugar ficou A Gata e O Vio-
lino, de Ademir Pedrosa de Araú-
jo e Cleverson Baía, de Macapá, 
no Estado do Amapá. Eles fo-
ram premiados com R$ 2.500,00.

A quarta colocada também 
veio de Belo Horizonte - O Varal, 
de José Amário da Silva (Marinho 
San), premiado com R$1.500,00.

Em quinto ficou Rio Bom, de 
Márcio Clay Faria do Nascimento, 
do município de Ananindeua/PA. 

O Festival já integra o calen-
dário cultural da cidade e tem a 
finalidade de promover o inter-
câmbio artístico cultural; revelar 
novos talentos e promover os 
existentes; além de tornar Para-
catu como um pólo de referência 
em produção da cultura musical 
brasileira. 

Para isso, o Sesc-Laces, orga-
nizador do evento, firma parceria 
com a Adesp - Agência de Desen-
volvimento Sustentável, Kinross, 
Prefeitura Municipal, Votorantim 
Metais, Grupo Campo, Grupo 
Leme, Coopervap, Sicoob Credi-
parnor e Sindcomércio. 

Apenas dezoito músicas iné-
ditas e originais - entre as mais 
de cem inscritas - foram sele-
cionadas para participar. Sendo 
elas: Lamento (Rubens Soares), 
Beija Flor (Míriam Rocha), Rio 
Bom (Márcio do Nascimento) 
Alucinação (Jurenilson de Moura) 
O Violão (José Eustáquio Silva), 
A Gata e o Violino (Ademir Araú-
jo/Cleverson Baía), Conversando 
Com A Noite (Walter Jesus/ Kell 
Lira/ Dorival Chaves), Raiares 
(Robson da Cruz/Antônio Bal-
duino/Carlinhos), Bogaris (Laé-
cio Lima), Cantador (Anderson 
Bellardini), Siga Seu Coração (Fer-
nando Cavalhieri/Osmar Laza-
rini/Ricardo Moreira) Ser-Tão 
Urbano - O Retirante (César Ma-

OPINIÃO

Obrigado, 
Ananindeua!
José Edmar Gomes 
- Editor de 
O Movimento

Onde estão os composi-
tores e cantores de Paraca-
tu? Onde estão Didi, Heitor 
Campos, Lavoisier Alber-
naz, Lu, Max Rosa, Galo 
Cego? Onde estão os her-
deiros de Luiz Dario e de 
Alceu Tunes? Onde estão 
os cantores e composito-
res do Noroeste de Minas. 
Será que entre a centena 
e muitas dezenas de mú-
sicas inscritas, nenhum 
deles apresentou trabalhos 
à altura da exigente comis-
são de seleção do Festival 
da Música Brasileira de Pa-
racatu?

Ou nenhum deles quis 
associar seu nome ou se 
interessou por este evento 
que deveria atrair os envol-
vidos na cena musical da 
Cidade, engajar a popula-
ção e se tornar tão marcan-
te e tão interessante quan-
to o carnaval, a exposição 
agropecuária ou a procis-
são de São Benedito?

Se uma ou as duas pos-
sibilidades ocorreram, o 
festival do Sesc continua 
do mesmo jeito. É muito 
bom, mas ainda não agre-
ga valor cultural à comuni-
dade.  Para isso ocorrer, é 
necessário que tenhamos 
o que mostrar musical-
mente. O festival deve 
irradiar a cultura e identida-
de da Cidade e Região ao 
País. O contrário não deve 
ocorrer e não vai ocorrer, 
não teria sentido.  

É preciso buscar, urgen-
temente, a identidade do 
evento para que a Cidade 
e Região se vejam e se 
reconheçam nele. Isso só 
será possível com a oferta 
do nosso melhor produto, 
a música, no caso. Nossos 
compositores precisam va-
lorizar o festival. O festival 
precisa valorizar nossos 
compositores.

É certo que a Cidade se 
cosmopolizou muito nos 
últimos anos (vamos ter 
até um prefeito “estran-
geiro”!) e a internet está 
aí para derrubar muralhas. 
Mas, tudo isso conta a fa-
vor. A favor da qualidade, 
é claro. 

BH inseriu cinco can-
ções entre as 18 concor-
rentes e o Norte, o Nor-
deste e o Sul do País se 
fizeram representar entre 
elas, mas isso não tornou o 
evento um primor de qua-
lidade e um show interes-
sante aos olhos e ouvidos. 

Ainda assim, no fundo, 
no fundo, mesmo, foi Pa-
racatu que brilhou nesta 
edição do festival. Mesmo 
que a dupla que represen-
tou a Cidade não tenha 
alcançado a beleza do ano 
passado, quando interpre-
tou o Imperador do mundo, 
a surpresa veio da distante 
Ananindeua, no Pará.

O compositor Márcio 
Clay Faria do Nascimento 
(que deve ter raízes aqui) 
prestou uma comovente 
e surpreendente home-
nagem a Paracatu, com a 
toada Rio Bom. Na minha 
opinião, disparada, a me-
lhor letra do festival. 

Demonstrando amplo 
conhecimento sobre a cul-
tura local, o paraense can-
tou assim: “...Sou da foz 
do ribeirão; do rio bom que 
lava meu coração; sou da 
cachaça, do engenho; do 
jongo e do maracatu; com 
os pés no chão de Paraca-
tu”.

Isto é ou não é identida-
de cultural?

Vencedora e melhor letra 

CANTADOR
Anderson Torga Berladini

Ser um grande cantador, na alma te encontrar
Com o brilho e com amor, sem ódio e sem rancor
Fazer brotar o som, dar vida a quem cantar

Sim, eu quero te encontrar
Compor lindas canções
Pro mar e o ribeirão
Pro rio, a flor e o irmão
O amigo, o sonho e a paz
O amor de nossas mães

Ser um cantador 
É mais que cantar
É tocar em ti
É fazer brotar                       
(Refrão)
Uma lágrima no seu olhar
Ser um cantador
É mais que cantar
É fazer sorrir
Buscar refletir
Renovar a alma e amar 

Nas estradas que andei, veredas que cruzei
Cantei pra lua irmã, estrela aldebarã
Pro vento nas monções, para chuva nas manhãs

As mulheres que amei, cantei, sofri, chorei
Compus e recompus, abri, cicatrizei, a alma e o coração
De amores me inspirei
Refrão

Segunda colocada e única 
representante paracatuense  

LAMENTO
Rubens Soares

Òia là!
A coruja que vem já,
Tráis o lampião, minha casa clariá,
Que a lua hoje não vem,
Arruma a tua cama e vai durmi,
Deix`eu aqui
Matutano os pensamentos de outrora,
Já que a pilha do meu rádio acabô,
Orquestro um mói dì bichu
Tendo as luz dos vagalumi,
Nesse instante sô rei até amanhecê,
Que saudade dela... Deus a tenha.

Quem perdeu um bem sente o que sinto,
Quando arrocha a saudade, ai meu Deus!
A chuva parece pedra em meu teiado castigado,
Fortes tempestades,
Sou um grão de areia,
O que mais me aperta é saber que ela não vem.

Lamento esse se fez canção,
Saudade, pranto, violão,
Emaranhado coração que o tempo surra,
Disritmano essa canção.

Lamenta ao vento que bate o peito,
Parece sino pra cortejo,
Minino acorda!
Rei realidade chegou na hora do café
Que eu cuei da saudade

5ª colocada - Ananindeua-PA  
homenageia Paracatu

RIO BOM
Márcio Clay Faria do Nascimento 

Pará katu, Pará katu, Pará  katu...
Pará katu, Pará katu, Pará  katu...

Eu tenho raízes no pó desse chão
Serra mineira
Do adobe das casa de São Sebastião
Gabirobeira

Dos bandeirantes, das cachoeiras
Dos becos e ladeiras
Do Passo da Paixão

Do sangue nobre dos negros idos
Dos tempos esquecidos
Antes da abolição
Meu pai me contou de meu tataravô
Em tumbeiro
Morrendo moço porque não aceitou
Seu cativeiro...

Mas deixou viva sua semente
Liberta de corrente
Ventre da velha avó...

Que do cerrado espalhou seu fruto
E hoje tem um matuto
Bandas do Marajó

Sou do Rosário dos pretos livres
Morro do Ouro. Um caburé...
Sou São Domingos, São Marcos,
Sou da Foz do Ribeirão
Do rio boque lava meu coração...
Sou da cachaça, do engenho.
Do jongo e maracatu
Com os pés no chão de Paracatu

A música quarta colocada também foi de 
Belo Horizonte – O Varal, de José Amário da Silva 
(Marinho San), premiado com R$1.500,00

Rio Bom, ficou em quinto lugar. 
A canção é uma homenagem a 
Paracatu, dos músicos de Márcio Clay 
Faria do Nascimento, de  Ananindeua/PA

cedo/Jobert de Paula/Matheus 
Coimbra) O Amor em Viagem 
(Paulo Andrade), O Varal (José 
Amário), Canção de Guerra em 
Tempo de Paz (Bruno Coimbra), 
Cria do Espelho (Domiciano de 
Souza), Viola Brasilis (Marcos da 
Rocha), Segredos do Olhar (Dior-
gem Ramos).

Apresentação - No primeiro 
dia, as dezoito canções pré-classi-
ficadas se apresentaram ao públi-
co e aos jurados. Destas, dez fo-
ram selecionadas para a final do 
dia seguinte e as cinco melhores, 
na opinião dos jurados, foram 
premiadas. 

As oito músicas que não passa-
ram para a final receberam, a título 
de ajuda de custo, R$ 400,00, cada 
uma. As músicas que foram para 
afinal e não se classificarem entre 
os cinco primeiros lugares recebe-
ram, também a título de ajuda de 
custo, R$ 500,00 cada uma;

O participante vindo de outra 
cidade  e que classificou sua mú-
sica teve direito a uma diária de 
hospedagem gratuita para até 4 
(quatro) pessoas, em uma mesma 
unidade habitacional. Os finalis-
tas ganharam duas diárias. 

2011 - Ano passado a canção 
Magia, do compositor Aristônio 
Canela, venceu a VI edição do 
Festival de Inverno da Música 
Brasileira, realizado nos dias 26 e 
27 de agosto. 

A música - interpretada pela 
dupla Leila Brito e Marcos Para-
catu, de Montes Claros - conta a 
história de uma mulher apaixo-
nada  que afoga suas mágoas em 
um bar. 

 

Em terceiro lugar,  ficou a A Gata e 
o Violino, de Ademir Pedrosa de Araújo 
e Cleverson Baía, de Macapá- AP

Os paracatuenses Rubnes e Ana ficaram em segundo lugar

Autores e intérpretes da música Cantador - Anderson Torga Bellardini, Rogério Guedes 
e Iran Oliveira -  de Belo Horizonte, recebem a premiação de campeões do festival

Um bom público prestigia o evento, 
realizado no Núcleo histórico da Cidade
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As obras são coletâneas de artigos e crônicas publicados em O Movimento, nos últimos anos 

LITERATURA

Cronistas lançam novos livros

Abaixo, segue íntegra do dis-
curso proferido por Zequinha, 
durante a cerimônia de lança-
mento do livro. 

“Queridos convidados 
Com imensa satisfação abraço a 

todos que com sua amável presen-
ça respondem ao convite para este 
encontro. 

Na turbulência da vida moder-
na, os momentos com os amigos e fa-
miliares vão se tornando raros e por 
vezes impossíveis. Recebê-los nesta 
casa que simboliza os valores, a arte 
e a cultura é um honroso privilégio. 
Obrigada por estarem nesta cerimô-
nia que se transforma em momentos 
de troca de afetos, de rever amigos, 
de expressar carinho e alegria. 

Um livro gestado na vivência 
e emoção de um autor, se levado 
a público, é também um ato de 
coragem, pois quem escreve expõe 
idéias, sentimentos e reflexões ao 
mesmo tempo universais e parti-
culares. Aquele que materializa 
e expõe seus sentimentos coloca-se 
disponível às diferentes interpreta-
ções de quem lê. 

Na condição de professora de Le-
tras e de educadora que vê a educa-
ção como o caminho para o conheci-
mento e a liberdade, vejo a palavra 
como o alicerce da construção do 
bem ou do mal que existem neste 
mundo. Afirmo para os professores 
presentes que está em suas mãos a 
responsabilidade de incentivar seus 
alunos a lerem e produzirem textos.

Na Academia de Letras do No-
roeste de Minas, foi-me designada 
a cadeira 25, da poeta e educadora 
Henriqueta Lisboa que na crítica 
de Carlos Drummond de Andrade 
“destila poesia servindo-se da maté-
ria-prima em que outros saberiam 
encontrar apenas aniquilamento e 
desespero”. 

Henriqueta tudo diz sobre a 
força das palavras e seu poder na 
construção humana. No fragmento 
do seu poema PALAVRAS podemos 
concordar: 

“Candentes em água fria
Petrificadas no fogo
Tumultuam-se as palavras
Umas, prontas para o fogo
Outras, intactas à sorte
Mantêm auras de mistério
Nos percursos de ida e volta... 
Conforme a língua que as solta 
Ou as segura na raça.”
A modesta caixa de retalhos pre-

tende sugerir aos amigos da leitura 
a reflexão de temas que habitam o 
lugar comum da nossa existência. 
São páginas que abordam a vida 
simples que passa como um sopro: a 
dor da morte, os mistérios do devir, 
os dramas humanos em momentos 
tragicômicos. 

Na leitura de cada pessoa po-
derão emergir novos entendimen-
tos e muitos leitores verão a nossa 
preocupação quanto à convivência 
homem-natureza.

Em uma entrevista lítero-didá-
tica perguntaram-me sobre o valor 
dos livros, da leitura, da poesia que 
pode estar nos versos elaborados ou 
escondida em outros gêneros textu-
ais. Eu disse que poesia é matéria 
prima da nossa humanidade. Pode 
estar implícita nos prazeres mais 
simples tais como escutar uma me-
lodia, perceber o deslumbramento 
da criança que descobre o vôo do 
pássaro riscando o céu, acompa-
nhar a eclosão da flor, preparar 
a refeição, reconhecer-se no outro 
com um gesto solidário... 

Assim, na leitura e na poesia as 
pessoas podem colorir e reinventar 
a vida através de formas mais lúdi-
cas, leves e serenas. 

Tenho a certeza de que livros 
guardados pouco valem. Nas mãos 
das pessoas é que livros adquirem 
vida própria. Frei Betto nos disse 
que o livro é portador de epifanias e 
sonhos, tragédias e esperanças, dores 
e utopias. Sendo frutos da arte de 
múltiplos autores, tecem e bordam 
as letras que preenchem páginas e 
imaginações. Espero que a caixa 
de retalhos possa contribuir para a 
nossa cultura, incentivando outras 

As escritoras Maria José Gonçalves dos Santos - a Zequinha - e 
Coraci da Silva Neiva Batista lançaram o segundo livro de cada uma, 
ambos baseados em artigos e crônicas publicados em O Movimento, 
jornal em que colaboram há anos.  

A primeira lançar a obra foi Zequinha- Caixa de Retalhos – Versos, 
Prosa e Poesia. O livro foi apresentado à comunidade no dia 6 de se-
tembro, em noite memorável para a escritora, amigos e familiares que 
foram prestigiá-la, na solenidade na Casa de Cultura. 

Zequinha - Maria José Gonçalves Santos - Zequinha - Licenciada 
em Português e Literatura, pós-graduada em Psicanálise e Educação, é 

Mais uma personalidade pas-
sou a integrar o Salão de Foto-
grafias da Casa de Cultura, como 
ocorre desde 1994, quando o 
espaço foi inaugurado. Trata-se 
do coronel aviador reformado, 
José de Faria Pereira Sobrinho 
- Zezé Faria - cuja foto foi en-
tronizada no dia 26 de outubro. 
A cerimônia de entronização da 
fotografia, que também fez parte 
das festividades dos 214 anos de 
Paracatu, se deu em noite marca-
da por emoções e homenagens,  
quando a Família Faria foi repre-
sentada pela sobrinha  do coro-
nel, Inês de Faria. 

Voando com o coração é a se-
gunda obra lançada por Coraci 
da Silva Neiva Batista. A noite de 
autógrafos se deu em 18 de outu-
bro, na Casa de Cultura.  A obra 
de 147 páginas é resultado do es-
forço e dedicação da escritora e 
artista plástica que apresenta uma 
coletânea das principais crônicas 
publicadas em O Movimento, 
nos últimos anos. 

A Escritora e artista plástica, 
nasceu em Miraí - MG, em 13 de 
junho de 1932. Reside em Para-
catu, desde os três anos de idade. 
Fez o curso primário na Escola 
Estadual Afonso Arinos; os cur-
sos Normal e de Formação de 
Professores, na Escola Estadual 
Antônio Carlos de Paracatu;  Ad-
ministração Escolar, no Instituto 
de Educação, em Belo Horizon-
te; curso Intensivo em Currícu-
lo e Supervisão - Pelo Capen; 
pós-graduação em Psicanálise e 
Educação - Fater-Corpo, Brasília 
- DF, depois de aposentada. 

Iniciou a carreira no magis-
tério, em 1951, como professo-
ra primária na Escola Estadual 
Afonso Arinos. Foi orientadora 
técnica e atuou 30 anos como 
diretora no mesmo educandário. 
Foi nomeada professora do En-
sino Médio da Escola Estadual 
Antônio Carlos, na cadeira de 
Psicologia Educacional. Lecio-
nou didáticas e práticas de en-
sino. 

Trabalhou mais de 38 anos 
como educadora, por amor e vo-
cação. Foi a primeira inspetora de 
Ensino da 61ª Inspetoria da Re-
gião Noroeste de Minas, durante 
três anos. 

Recebeu em Paracatu, o título 
de Mulher Cidadã 2009, Primeiro 
Mérito Maçônico pelo trabalho 
social e voluntário em prol da co-
munidade. 

Em 1990, recebeu o diploma 
e a Medalha de Mérito Educa-
cional conferidos pelo Governo 
de Minas aos educadores que se 
destacaram pela relevância dos 
serviços prestados no âmbito do 
magistério, no Estado de Minas 
Gerais. 

Exerceu vários trabalhos so-
ciais, sem fins lucrativos, como 
diretora do Ceaps - Consórcio de 
Entidades de Assistência e Pro-
moção Social, na Região Noroes-
te de Minas, em 1985, atuou na 
Apae; foi membro do Conselho 
da Igreja Nossa Senhora da Aba-
dia, presidente do clube da tercei-
ra idade  Renascer. 

Em 1997, foi eleita presidente 
da Academia de Letras do Noro-
este de Minas e permanece nesta 
função até a presente data, onde 

pessoas a tirar das gavetas os seus 
trabalhos, mesmo que sejam mo-
destos como este. 

Quero concluir retornando os 
agradecimentos iniciais a todos que 
me apoiaram, a todos que estão 
aqui e de forma especial homena-
gear três musas que com suas pa-
lavras, gestos e aulas despertaram 
em mim o amor pela leitura, pelos 
livros, pela poesia: 

 - Professora Lourdes Torres: na 
nossa amada escola em Unaí as his-
tórias encantadas e a recitação das 
poesias nas aulas das sextas-feiras 
ainda ardem nas minhas lembran-
ças. Desde 28 de agosto, a escolinha 
dos anjos ganhou mais uma bela 
contadora de histórias. Lourdes, 
a você que me ensinou a primeira 

“Estamos orgulhos não só 
pelo reconhecimento da comu-
nidade, mas em saber que tudo 
que o coronel fez por Paracatu 
está sendo valorizado. Obrigado 
a todos”, agradeceu Inês.

Espaço - O salão é um es-
paço determinado para home-
nagear personalidades que dig-
nificam ou dignificaram o nome 
de Paracatu, nas diversas áreas 
culturais, social, política, empre-
sarial, econômica, comunitária e 
científica. 

As indicações são feitas pela 
comunidade e aprovadas pelo 
Conselho de Fotografias, que é 
representado por membros das 
diversas entidades culturais da 
cidade. Atualmente, os membros 
efetivos do conselho são:  Dario 
Damasceno (Dario Alegria), Ro-
silene Cardoso, Ana Lúcia F. Pi-
res, Maria Eunice Ferreira, Elai-
ne Diniz, Max Ulhoa, Maria das 
Graças Caetano Jales e Terezinha 

Zequinha: Livro é portador de epifanias e sonhos

Salão 
entroniza 
foto de 
Zezé Faria

Coraci  externa sensibilidade 
em Voando com o coração

ocupa a cadeira de nº4, cujo patro-
no é o pai dela, Josino Silva Neiva. 

Foi indicada por Murilo Bada-
ró - presidente da Academia Mi-
neira de Letras - vice-presidente 
da Federação das Academias de 
Letras de Minas Gerais (Falemg), 
em Belo Horizonte. 

Escreve contos, poemas e, 
sobretudo, crônicas para jornais 
e revistas. Sobre ela, assim se 
expressou Maria José Gonçalves 
Santos: “Com forte capacidade 
de perceber a essência dos gran-
des segredos da vida nas peque-
nas coisas do dia-a-dia, Coraci 
observa a cidade. Colhe fatos, 
interpreta as atitudes das pessoas 
simples, mergulhando fundo na 
filosofia cotidiana, pensamentos 
e crenças, na alegria e no lado 
gostoso do humor que a vida 
oferta, por vezes de forma súbita 
e imprevista. 

“Com a modéstia dos que va-
lorizam o milagre da vida, busca 
a distinção da imanência e da 
transcendência, do acessório e 
do essencial. Conviver com ela 
é desfrutar de vibrações positi-
vas, cultivar a crença na bondade 
inata, sair em busca da esperan-
ça, exercitar as atitudes de com-
preensão e aceitação de limites 
humanos e estar pronto para a 
tolerância e o perdão. Ler Coraci 
é solfejar as notas do otimismo, é 
receber o cálido abraço contido 
na vibração do seu verbo”. 

Coraci é co-autora do Manu-
al de Operações para a Função 
de Direção Escolar, editado em 
1980 pela Secretária de Estado 
da Educação de Minas Gerais, 
em parceria com as Delegacias 
Regionais de Ensino. 

Publicou, em 2001, a cole-
tânea de crônicas Vivências e 
Contrastes. Escreveu outros tra-
balhos, não publicados como: 
Escola e Comunidade, Escravi-
dão no Brasil - Chico Rei. 

Como artista plástica foi aluna 
do professor Affonso Roquette; 
na Escola Normal de Paracatu, 
da escultora Jeanne Milde, em 
Belo Horizonte; dos artistas Jaci 
Rosa, Edgar Santana e Cibele 
Bartels, em Paracatu. 

Já expôs em Paracatu e partici-
pou de coletivas em países como 
Polônia - Varsóvia; Alemanha - 
Frankfurt;  Áustria - Viena; Hun-
gria - Budapeste; Áustria - Hard 
Vorarlberg;  Eslováquia - Bratis-
lava e no Brasil, em Maringá-PR.

Coraci é uma mulher indepen-
dente e feliz, ainda tem muitos 
sonhos a realizar. Sobretudo, em 
relação ao desenvolvimento da 
cultura em Paracatu e no Noro-
este de Minas.

filha de Maria Torres Gonçalves e José de Souza Gonçalves. Unaiense 
de nascimento e paracatuense de coração, atua na área educacional. 

Professora com experiência desde a alfabetização até o Ensino Mé-
dio, foi Superintendente de Ensino, tutora do Projeto Veredas pela 
Unipam - Patos de Minas e hoje ocupa o cargo de Secretária Municipal 
de Educação de Paracatu. 

Vice-presidente da Academia de Letras do Noroeste de Minas, co-
laborou na consolidação deste sodalício e na promoção de várias ativi-
dade literárias e culturais envolvendo instituições escolares e amigos da 
cultura. Colabora com crônicas e poesias para o jornal O Movimento.

leitura, os tributos do meu grande 
amor, da minha grande saudade.

- Dona Zilá, resumo da paciên-
cia e compromisso com o magisté-
rio, reverencio a sua memória pelo 
que aprendi nos teatrinhos, músi-
cas e lindas leituras. 

- Mãe Maria Torres foi quem 
proporcionou-nos, além do seu 
incondicional amor, aqueles mag-
níficos serões iluminados pela lam-
parina. Nas noites escuras, o vento 
e a chuva não traziam o medo. O 
palco das histórias folheadas, lidas, 
contadas abria as cortinas para gê-
nios, heróis, fadas e magos. 

Eu, meus irmãos, os colegas do 
grupo escolar e os pobrezinhos in-
gênuos que visitavam nossa casa, 
todos viajávamos na escuta da 
voz carinhosa e amiga que nos 
passava em cada conto, em cada 
poesia, a vontade de ler, escutar 
sempre mais, imaginar mundos 
incríveis.

Mãe Maria, você nos ensinou a 
ler, não apenas com os olhos, mas 
com a memória e a imaginação. 
Boa noite, mãe querida. Obrigada 
pelo seu amor e pelos bens de cul-
tura que nos legou através da sua 
riqueza intelectual. 

Boa noite, caros ouvintes que 
nesta emoção também despertaram 
as suas histórias e a sua imaginação.

Santiago. A cada ano, novas per-
sonalidades são escolhidas. 

Além de Zezé Faria, mais 38 
pessoas tiveram suas fotogra-
fias inseridas no salão, São elas: 
Afonso Arinos de Melo Franco, 
Coronel Quintino Vargas, Dr. 
Candido Gonçalves Ulhoa, Dr. 
José Israel Vargas, Jorge Vargas, 
Luiza Rocha, Diogo Soares Ro-
drigues, Josino da Silva Neiva, 
Alírio Carneiro, Olímpio Gon-
zaga, Carlos Álvares Silva Cam-

pos, Maria Conceição Adjuto 
Botelho, Branca Adjuto Botelho, 
Beatriz Botelho de Vasconcellos, 
Pero Adjuto Botelho, Álvaro Ál-
vares da Silva Campos, Antônio 
Oliveira Melo, Lavoisier Wagner 
Albernaz, Benedita Gouveia Da-
masceno, Sérgio G. de Ulhoa, 
Dr. Joaquim Brochado, Romu-
aldo Ulhoa Tomba, Dr. José da 
Silva Neiva Neto, Dr. Anthero 
de Moura Santiago, Dr. Aldemar 
da Silva Neiva, Firmina Santana,  
Romero Lepesqueur, Dr. Dela-
no Brochado Adjuto, Dr. Ruy 
de Araújo Caldas, Eucária Oli-
veira Neiva, Martha Brochado 
Adjuto, Virgilio Rodrigues Bijos, 
Luiz Gouveia Damasceno, João 
Carneiro de Ulhoa, Frei Antônio 
Pedro Caixito, Francisco Ferrei-
ra Braga (Chico Banha), Lila Lee 
Martha da Silva Neiva, Joaquim 
Babosa e João da Farmácia, os 
dois último homenageados ano 
passado.

A escritora Coraci Neiva no momento de autógrafos

Maria José Gonçalves  dos Santos - Zequinha lança seu segundo livro
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A transição dos governos mu-
nicipais foi um dos principais as-
suntos discutidos durante a 132ª. 
Assembleia Geral Ordinária da 
Associação dos Municípios de 
Micro Região do Noroeste de 
Minas - Amnor - presidida pelo 
prefeito de Bonfinópols de Mi-
nas, Luiz Araújo Ferreira. 

A reunião, realizada no dia 26 
de outubro, na sede da Amnor, à 
Rua da Contagem, Bairro Para-
catuzinho, em Paracatu - contou 
com a participação de prefeitos 
e representantes dos municípios 
que integram a Associação. Ao 
abrir os trabalhos, presidente Luiz 
Araújo pediu para que o dia fosse 
produtivo para cada município. 

Em seguida, a assessora jurí-
dica, Vânia Kirner, apresentou o 
passo-a-passo para o fechamen-
to de governo e como se deve 
proceder durante o processo de 
transição, baseada na cartilha ela-
borada pelo do Governo Fede-
ral, motivada pelo alto índice de 
renovação nas prefeituras, com 
orientações para os gestores que 
estão encerrando o mandato. 

Orientações - Dos 5.565 mu-
nicípios brasileiros, mais de qua-
tro mil elegeram novos gestores, 
e pouco mais de 1.500 mantive-
ram os antigos. A publicação in-
forma sobre assuntos específicos 
para os prefeitos que encerram 
seus mandatos, com base na Lei 
Complementar nº 101/00 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) e na Lei 
nº 9.504/97 (Lei Eleitoral). As 
orientações propõem medidas 
para garantir o equilíbrio finan-
ceiro das contas e evitar o endi-
vidamento da prefeitura ao final 
do exercício. 

Ainda segundo a assessoria 
jurídica da Amnor, o documento 

Mérito Regional ao Sebrae-MG
Durante a Assembleia Geral Ordinária da Amnor, os prefeitos aprovaram proposta de homenagear o 

Sebrae-MG com a Medalha de Mérito Regional. A honraria foi criada no ano passado com objetivo de re-
conhecer trabalho de pessoas, empresas e entidades que colaboram com o desenvolvimento do Noroeste 
de Minas. Esta será a segunda medalha entregue pela Associação dos Municípios do Noroeste. A primeira 
homenageou o bispo da Diocese de Paracatu, Dom Leonardo de Miranda Pereira. A cerimônia de entrega do 
mérito está prevista para o dia 4 de dezembro, em local a ser definido.

Assessora jurídica apresenta cartilha para processo de transferência de governo tranqüilo

AMNOR 

Transição nas prefeituras é tema de reunião

também orienta sobre a institui-
ção da Comissão de Transição 
de Governo. Nesse período de 
mudança, os órgãos municipais 
são recomendados a apresenta-
rem relatórios aos representantes 
dos candidatos eleitos com resu-
mos das decisões tomadas que 
terão repercussão no futuro da 
administração local. “Com isso, 
espera-se reduzir os riscos de 
ver investimentos realizados por 
prefeituras paralisados devido às 
trocas de administrações no iní-
cio de 2013”, observa a assessora.

Outra demanda importante 
no processo de transição muni-
cipal é o compartilhamento de 
informações entre os gestores 
sobre os programas federais em 
andamento.  Para facilitar o aces-
so do novo mandatário a essas 
informações, foi criado o Siste-
ma on line de Informações Mu-
nicipais, disponível para consulta 
em www.portalfederativo.gov.br.

Desenvolvido pela Subchefia 
de Assuntos Federativos (SAF) 
da Secretaria de Relações Insti-
tucionais da Presidência da Re-
pública, o sistema informa sobre 
programas federais existentes 
nos municípios, a parcela da po-
pulação atendida por cada um 
deles, e os recursos investidos. 

O Sistema também comunica 
o perfil demográfico das cidades, 
dados relativos à educação, saú-
de, infraestrutura e sobre transfe-
rência de verbas da União para os 
municípios. As informações são 
provenientes de diversos órgãos 
federais.

Para fevereiro de 2013, já está 
sendo elaborada pela SAF a car-
tilha “Orientações para o Gestor 
Municipal: Início de Mandato”, 
que será distribuída a todos os 

novos prefeitos. A publicação 
conterá um conjunto de infor-
mações sobre as ações desenvol-
vidas pelo Governo Federal para 
apoiar os prefeitos a executarem 
seus planos de governo de forma 
democrática e transparente.

Primeiro passo - Como pri-
meiro passo, Vânia Kirner expli-
cou que, primeiramente, o certo 
seria instalar equipe de transição 
tão logo o novo prefeito seja de-
clarado eleito pela Justiça Federal. 

Sugere-se que seja instalada 
uma equipe de transição me-
diante ato normativo especifico 
com datas de inicio e término 
dos trabalhos, identificação de 
finalidades e formas de atuação 
composta por: Representantes 
do governo atual com indicação 
do seu respectivo coordenador 
de transição - (secretário de fi-
nanças, secretário de administra-
ção e representante do controle 
interno ou responsável pelo se-
tor contábil), e representantes do 
candidato eleito com indicação 
do seu respectivo coordenador 
de transição.

Segundo Passo - O segundo 
passo é preparar relatórios. Ainda 
de acordo com Vânia,  “órgãos e 
entidades da administração públi-
ca deverão elaborar e estar aptos 
a apresentar à equipe, relatório 
com no  mínimo: Informações 
sucintas sobre  decisões tomadas 
que possam ter repercussão de 
especial relevância para o futuro 
do órgão; Relação dos órgãos e 
entidades com os quais o municí-
pio tem maior interação, em espe-
cial daqueles que integram outros 
entes federais, organizações não 
governamentais e organismos 
internacionais, com menção aos 
temas que motivam essa intera-
ção; Principais ações, projetos e 
programas, executados ou não, 
elaborados, pelos órgãos e enti-
dades durante a gestão em curso; 
Relação atualizada de nomes,, en-
dereços e telefones dos principais 
dirigentes do órgão ou entidade, 
bem como dos servidores ocu-
pantes de cargos de chefia. 

Terceiro passo - O próximo 
passo seria disponibilizar  infor-
mações, uma vez que, a  equipe 
de transição deverá ter amplo 
acesso, entre outras, às informa-
ções relativas a: Dados referentes 
ao PPA, LDO e LOA, inclusive 
anexos, demonstrativos; 

Contas públicas (números das 
contas, agencias e bancos) inclu-
sive anexos com demonstrativos 
dos saldos disponíveis, devida-
mente conciliados, dos restos a 
pagar e da dívida fundada, bem 
como a relação de documen-
tos financeiros de longo prazo, 
contratos de execução de obras, 
consórcios, convênios, e outros, 
pagos e a pagar;

Valores médios mensais rece-
bidos a titulo de transferências 
constitucionais efetuados pelo 
Banco do Brasil, bem como 
transferências fundo a fundo 
(FNS, FNAS), Fundeb, gestão 
plena da saúde a relativas ao 
comprimento da Emenda Cons-
titucional no. 29; 

Relação atualizada dos bens 
patrimoniais e levantamento de 
bens de consumo existentes no 
almoxarifado; 

Estrutura funcional da admi-
nistração pública, com demons-
trativo do quadro de servidores; 
Relação dos atos expedidos no 
período de 1º. de julho a 31 de 
dezembro, que importem na con-

Serviços prestados: 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
. Engenharia e arquitetura
Elaboração de projetos e assessoria técnica em engenharia e arquitetura.
. Patrulha Motomecanizada e Manutenção de Estradas
Atendimento aos municípios no fornecimento de máquinas para cons-
trução e manutenção de estradas e serviços urbanos, com sete  motoni-
verladoras, duas pás carregadeiras, três retroescavadeiras, três tratores 
esteiras, um caminhão tanque e um caminhão prancha.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
- Promoção de intercâmbio entre os municípios com os órgãos dos go-
vernos municipal,estadual e federal;
- Articulação do programa Líder (capacitação de liderança para o de-
senvolvimento regional):
- Promoção de oficinas, fóruns, reuniões técnicas, conferências, semi-
nários, cursos de capacitação para servidores municipais e convidados;
- Levantamento e divulgação de informações,  junto aos órgãos gover-
namentais e da iniciativa privada, referentes a editais e parcerias de 
interesse da região para fins de obtenção de recursos.
- Assessoria na capacitação de recursos e apoio a projetos.
- Articulação da rede de Agentes de desenvolvimento do Noroeste de Minas.

cessão de reajustes de vencimen-
tos, ou em nomeação, admissão, 
contratação ou exoneração de 
oficio, demissão, dispensa, trans-
ferência, designação, readaptação 
ou supressão de vantagem de 
qualquer espécie do servidor pú-
blico estatutário ou não; 

Comprovante de regularidade 
com a Previdência Social; 

Ações, projetos e programas 
de governo em execução, inter-
rompidos, findos ou que aguar-
dam implementação;

Assuntos que requeiram a 
adoção de providencias, ação 
ou decisão da administração nos 
cem primeiros dias do novo go-
verno; Inventário de dividas e ha-
veres, bem como a indicação de 

outros assuntos que sejam objeto 
de processos judiciais ou admi-
nistrativos.  

“Estes são apenas alguns dos 
vários itens da cartilha e, se os 
passos foram bem seguidos,  tan-
to o atual governo quando o su-
cessor terão chances menores de 
terem problemas com suas admi-
nistrações”, finaliza Vânia. 

História - Fundada em 13 
de maio 1976 a Associação dos 
Municípios de Micro Região do 
Noroeste de Minas, trabalha no 
fortalecimento dos municípios, 
promovendo, numa visão supra-
partidária, o desenvolvimento re-
gional. Como uma população de 
pouco mais de 340 mil habitantes, 
o Noroeste de Minas, é compos-

to por mais de 62 mil quilômetros 
quadrados, onde se concentra 
a maior área irrigada do País. A 
Região é liderança na produção 
de grãos no Estado, extração de 
minério como ouro, zinco, além 
da riqueza agropecuária.

 A Amnor é  uma entidade 
civil sem fins lucrativos que tem 
por missão promover o fortaleci-
mento e a  integração administra-
tiva, econômica e social dos mu-
nicípios de Arinos, Bonfinópolis 
de Minas, Buritis, Brasilândia de 
Minas, Cabeceira Grande, Dom 
Bosco, Formoso, Guarda Mor, 
João Pinheiro, Lagoa Grande, 
Natalândia, Paracatu, Riachinho, 
Unaí, Uruana de Minas, Urucuia 
e Vazante.

Prefeitos do Noroeste de Minas e funcionários da Amnor  participam da Assembleia Geral

A Amnor vai homenagear o Sebrae-MG com a Medalha 
de Mérito Regional, no próximo dia 4 de dezembro

Os prefeitos presente atentos às explicações

Presidente da Amnor, Luiz Araújo, prefeitos e vice-prefeitos da Região

O vice- prefeito de Paracatu, José Maria Andrade, 
representou o prefeito Vasco Praça Filho Nilton Gama, gerente administrativo da Amnor

A ata foi aprovada por todos os presentes

Luiz Araújo abre oficialmente 
a Assembleia e deseja um 
dia de trabalho produtivo

A assessora jurídica, Vânia Kirner, explica 
o passo a passo para uma boa transição



Declaração foi feita durante debate no Senado sobre terras remanescentes dos quilombos 

Ministra titular da Seppir afirma que                                                         
Prefeituras ignoram comunidades

Abstenção em 2012 
chega a mais de 27% 

MEC divulga lista de obras literárias de 2013

UNE pressiona Senado
para votação do PNE

Brasília (ABr) – No mês 
dedicado à consciência negra, 
a ministra da Secretaria Nacio-
nal de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (Seppir), Luiza 
Helena de Barros, pediu maior 
integração de governos estaduais 
e prefeituras em questões sobre 
comunidades quilombolas, espe-
cialmente no que diz respeito à 
titulação de terras.

“Terras de quilombolas não 
são terras que estão em disputa, 
por isso, não há desculpa para que 
a titulação não aconteça em uma 
velocidade maior”, disse a minis-
tra. A situação das comunidades 
quilombolas foi discutida, dia 5 de 
novembro,  em uma audiência pú-
blica na Comissão de Direitos Hu-
manos do Senado. O acesso a terra 
é um dos quatro eixos do Progra-
ma Brasil Quilombola, criado em 
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QUILOMBOLAS

ENEM

PNBE
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O senador Paulo Paim (PT-RS) e a minis-
tra da Secretaria Especial de Promoção 
da Igualdade Racial, Luiza Barros, deba-
tem a situação da população das terras 
remanescentes dos quilombos no Brasil 

O ministro da Educação, Aloizio 
Mercadante apresenta balanço 
das provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 2012

2004. Segundo a ministra, é um 
equívoco pensar que a titulação 
de terras é uma atribuição apenas 
do Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária (Incra). 
Para Luiza Barros, falta uma arti-
culação maior com os institutos 

Brasília (ABr) - O Ministério 
da Educação (MEC) divulgou 
lista com as 360 obras literárias 
selecionadas para o Programa 
Nacional Biblioteca da Escola 
(PNBE) de 2013. O programa vai 
distribuir cerca de 6,7 milhões de 
obras literárias em 85,2 mil esco-
las públicas de ensino fundamen-
tal e médio em todo o país.

De acordo com o MEC, o or-
çamento previsto é R$ 75 milhões 
para aquisição e distribuição das 
obras, divididas em seis acervos 
distintos, com 60 títulos cada um. 
Ao todo, são 180 títulos para os 
anos finais do ensino fundamen-

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Paracatu por meio da Secretaria do  Desen-
volvimento e Ação Social (SEDAS) torna público os critérios utilizados 
para  a  seleção das famílias a serem contempladas nas 346 (trezentos 
e quarenta e seis) unidades habitacionais no loteamento Chapadinha no 
Programa Minha Casa Minha Vida, os quais são os mesmo adotados 
nacionalmente e utilizados pela Caixa Econômica Federal:

a) Famílias residentes em área de risco, insalubre ou que tenham sido 
desabrigadas;

b) Famílias com homens e/ou mulheres responsáveis pela unidade 
familiar;

c) Famílias de que façam parte pessoas com deficiência. 

Lembrando que, deve ser reservada uma quota de no mínimo 3% 
das unidades habitacionais de cada empreendimento às famílias com 
idosos em cumprimento ao Estatuto do Idoso.

Atenciosamente,

THALLES PEREIRA ULHOA
Secretário de Desenvolvimento e Ação Social

Paracatu/MG, 26 de Outubro de 2012

Brasília (ABr) - A União Bra-
sileira dos Estudantes Secundaris-
tas (Ubes) e a União Nacional dos 
Estudantes (UNE) pretendem 
pressionar os senadores para a 
aprovação do Plano Nacional de 
Educação (PNE). 

Depois do segundo turno das 
eleições municipais, as entidades 
lançarão a campanha “Somos To-
dos 10%”. A UNE vai distribuir 
70 mil jornais, além de cartazes e 
adesivos, chamando os estudantes 
para a campanha nas redes sociais.

Na semana passada, os deputa-
dos concluíram a votação do Pro-
jeto de Lei 8035/2010, que trata 
do PNE, depois de dois anos de 
tramitação na Câmara. O texto 
aprovado pelos deputados federais 
fixa a aplicação de 10% do PIB na 
educação, até 2020 - e deve ser um 
dos pontos mais polêmicos na vo-
tação no Senado, que ainda recebe-
rá o projeto aprovado na Câmara.

Acordo - A proposta original 
do Executivo previa destinação de 
7% do PIB. O percentual foi sen-
do ampliado gradualmente devido 

Brasília - O ministro da Educação, Aloizio Mer-
cadante, defendeu dia 5 o tema da redação do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) aplicada no se-
gundo dia de prova, que provocou surpresa e tam-
bém reclamação por parte de alguns estudantes. O 
tema proposto foi O Movimento Imigratório para o 
Brasil no Século 21.

“Temos uma comissão competente que consi-
derou, entre tantas sugestões de tema, este o mais 
adequado. Ele pressupõe a capacidade de articular 
informações e refletir sobre o momento que o Brasil 
está vivendo. O Brasil é um país que teve uma di-
áspora, mas com a estabilidade, a democracia, hoje 
atrai povos. Acho que é um tema bastante contempo-
râneo, desafiador e não previsto”, disse, Mercadante 
acrescentou que, ao longo das questões, a prova trazia 

Brasília (ABr) - O Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
deste ano registrou abstenção de 
27,9% dos participantes. Compa-
receram 4,1 milhões de alunos nos 
15.076 locais de provas localizados 
em 1.615 municípios do País. 

O ministro da Educação, Aloi-
zio Mercadante, disse dia 4 que, 
até o momento, não foi identifi-
cada nenhuma fraude no exame. 
“Nenhum indício de algo que pu-
desse arranhar o exame. Tivemos 
uma grande eficiência na logísti-
ca”, garantiu.

Segundo dados do Ministério 
da Educação (MEC), os estados 
com maior índice de faltosos, nos 
dois dias, foram Roraima, Bahia 
e Amazonas. Com menor índice, 
Piauí, Santa Catarina e Alagoas. 
No ano passado, a abstenção mé-
dia chegou a 26,4% e, em 2010, 
a 28%. O MEC vai divulgar o 
gabarito das provas na próxima 
quarta-feira (7).

De acordo com Mercadante, 
foram eliminados 65 alunos que 
postaram imagens digitais nos 
dois dias de realização da prova. 

de terras estaduais, pois há 
uma grande quantidade de 
comunidades tradicionais 
quilombolas em terras de-
volutas dos estados.

Prefeituras - No Brasil, 
a população quilombola 
é estimada em 1,7 milhão 
de habitantes, segundo a 
Seppir. O número de co-
munidades remanescen-
tes reconhecidas é 1.948. 
Desse total, 1.834 já foram 
certificadas pela Fundação 
Palmares, instituição vin-
culada ao Ministério da 

Cultura, para  preservar a cultura 
afro-brasileira. A maior parte das 
comunidades certificadas (64%) 
está na região Nordeste, em se-
guida aparece a Sudeste com 14%.

A ministra destacou que um 
programa como o Brasil Quilom-

bola exige um grau de colabora-
ção “extremamente profundo” 
entre os governos e órgãos envol-
vidos, mas que isso não faz parte 
da cultura das instituições. “As 
prefeituras sempre trabalharam 
no sentido de ignorar a existência 
das comunidades quilombolas.”

Ao reconhecer que os benefí-
cios às comunidades decorrentes 
do Programa Luz para Todos são 
insuficientes, Luiza Barros disse 
que é preciso uma mudança de 
mentalidade. “Houve um tempo 
em que o fio passava em cima da 
comunidade, mas não iluminava 
a comunidade”, disse.

IPTU e ITR - O procurador 
da República Leandro Mitidieri 
também chamou a atenção para o 
ritmo da regularização das terras 
quilombolas no Brasil. Segundo 
ele, de 1988 a 2011, apenas 110 

territórios foram titulados no 
País, o que corresponde a apenas 
6% das áreas reivindicadas pelos 
descendentes de escravos.

A tributação sobre as terras ti-
tuladas foi outra preocupação le-
vantada pelo procurador. “Hoje, 
as populações em áreas regu-
larizadas são obrigadas a pagar 
IPTU (Imposto Predial e Terri-
torial Urbano) e ITR (Imposto 
Territorial Rural), o que me pare-
ce inconstitucional, pois o direito 
dessas comunidades a terra não 
pode ser restringido por tributos. 

“Em caso de reforma agrária, 
existe lei prevendo a isenção. Por 
que os quilombolas não teriam a 
mesma prerrogativa? Em última 
análise, a regularização de terras 
quilombolas não deixa de ser uma 
reforma agrária, pois dá a terra a 
quem é de direito”, argumentou.

Sobre as reclamações referen-
tes ao orçamento para as ques-
tões quilombolas, o procurador 
Leandro Mitidieri disse que esse 
não é o maior problema. Segun-
do ele, para 2012 foram previstos 
R$ 56 milhões, mas só R$ 3 mi-
lhões foram executados. “É pre-
ocupante ver que não é questão 
de previsão orçamentária e sim 
de operação”, disse.

O coordenador da Frente Na-
cional em Defesa dos Territórios 
Quilombolas, José Antônio Ven-
tura, reclamou da falta de apoio 
e de acesso a políticas públicas 
por parte da maioria das comu-
nidades quilombolas. Espero que 
nós possamos avançar, criar um 
diálogo de governo. Se não tiver-
mos acesso a políticas públicas 
os quilombos vão desaparecer”, 
alertou. Karine Melo

No dia 3, primeiro dia de realiza-
ção da prova, foram eliminados 
37 candidatos. Dia 4, apesar da 
divulgação da eliminação, mais 
28 candidatos postaram imagens 
e também foram excluídos do 
Enem. Os casos foram registra-
dos em vários Estados.

De acordo com normas do edi-
tal, o participante não pode, sob 
pena de eliminação, portar dispo-
sitivos eletrônicos como máquinas, 
calculadoras, agendas eletrônicas, 

telefones celulares, smartphones, 
tablets, iPods, pen drives, mp3, 
gravadores, relógios, alarmes ou 
qualquer espécie de receptor ou 
transmissor de dados e mensagens.

“Os candidatos eliminados jo-
garam fora a oportunidade deles 
e, eventualmente, podendo preju-
dicar outros, como houve ontem 
gente dizendo que estava cancela-
do o Enem. A seriedade tem que 
ser compartilhada”.

O Ministério da Educação 
encaminhou novamente à Polícia 
Federal os nomes de pessoas que 
publicaram informação falsa nas 
redes sociais de que as provas te-
riam sido canceladas.

Segundo Mercadante, os res-
ponsáveis pela correção das reda-
ções ainda passarão por novo trei-
namento com o tema desse ano. 
Para esta edição, a pasta aumentou 
em 40% o número de corretores. 
Este ano, os alunos terão acesso 
às redações corrigidas. “Todos os 
alunos serão orientados como de-
vem solicitar a redação. Todos te-
rão direito de acessar sua redação 
para fins pedagógicos”, garantiu.

tal e a mesma quantidade para o 
ensino médio. As obras atenderão 
a 12,3 milhões de alunos do ensi-
no fundamental e 7,4 milhões do 
ensino médio.

O acervo também estará dis-
ponível por meio da tecnologia 
Mecdaisy, um conjunto de pro-
gramas que permite transformar 
qualquer formato de texto dis-
ponível no computador em texto 
digital falado.

O atendimento do PNBE é 
feito em anos alternados. Em um 
ano são contempladas as escolas 
de educação infantil, de ensino 
fundamental (anos iniciais) e de 

educação de jovens e adultos.  No 
ano seguinte, como ocorrerá em 
2013, são atendidas as escolas de 
ensino fundamental (anos finais) 
e de ensino médio.

A lista das obras foi divulgada 
na íntegra no Diário Oficial da 
União desta segunda-feira (29).  
Estão incluídas obras como A 
Invenção de Hugo Cabret, de 
Brian Selznick; Viagem ao Centro 
da Terra, do escritor Julio Verne; 
Dom Casmurro, de Machado de 
Assis; Moby Dick, de Herman 
Melville; Lavoura Arcaica, de Ra-
duan Nassar, e Nietzsche em HQ, 
da Singular Editora.

Mercadante defende tema da redação
exemplos que ajudavam na reflexão sobre o tema da 
redação.

Mercadante disse que ainda não é hora de come-
morar o sucesso do Enem, já que o exame só pode 
ser considerado encerrado após o dia 28 de dezem-
bro, quando for divulgado o resultado. “Não tem 
nada para comemorar. A equipe tem que continuar 
trabalhando com seriedade e pé no chão.”

Em relação à segurança das provas, o ministro ava-
liou que os problemas ocorridos em edição anterior 
fizeram com que o planejamento fosse reforçado, 
evitando novas ocorrências. “Todos aprendem com 
os erros e os erros serviram para triplicarmos o nível 
de exigência no planejamento. Ampliamos o esfor-
ço na área de segurança, de elaboração de provas”, 
explicou.
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à pressão dos estudantes e de um 
acordo entre o governo e a oposi-
ção. Atualmente, a União, os esta-
dos e os municípios aplicam, jun-
tos, cerca de 5% do PIB na área.

Para garantir a destinação dos 
10% do PIB, as entidades estu-
dantis reivindicam que 100% dos 
royalties do petróleo e metade do 
fundo social do pré-sal sejam des-
tinados à educação.

Apesar dos avanços na educa-
ção, a presidenta da Ubes, Manue-
la Braga, diz que o ensino básico 
tem carências e grandes desafios, 
como a evasão escolar e a qualida-
de. “A destinação de 10% do PIB 
para a educação vai nos colocar 
em outro patamar. Esses recursos 
darão melhor estrutura, além de 
remunerar melhor os professo-
res”, disse Manuela.

O senador Pedro Taques 
(PDT-MT) defende que o percen-
tual de 10%, aprovado na Câmara, 
seja mantido, mas diz que outras 
questões precisam ser levadas em 
consideração. “Mais importante 
que o valor que será destinado do 

PIB para educação é a qualidade 
do investimento. Temos que evi-
tar os desvios e a corrupção em 
torno desses recursos”, disse.

Repasses - Para a senadora 
Ana Amélia (PP-RS), que é mem-
bro da Comissão de Educação, a 
agilidade na votação do Plano Na-
cional de Educação vai depender 
da participação da sociedade. Ela 
alertou que, após o pleito munici-
pal, as atenções da Casa Legislativa 
devem ser voltadas para a análise 
do Fundo de Participação dos Es-
tados, que precisa ser votado até o 
fim do ano ou os repasses aos Es-
tados serão suspensos. Com isso, 
as chances do PNE avançar este 
ano são pequenas. “Precisamos 
destinar esses recursos e também 
definir como eles serão aplicados. 
Todos sabem que dinheiro na mão 
é vendaval, por isso, temos que ter 
essa contrapartida”, explicou.

O projeto de lei prevê ainda a 
antecipação da meta de equipara-
ção do salário dos professores ao 
rendimento dos profissionais de 
escolaridade equivalente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
   SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

“AÇÃO SOCIAL SE FAZ COM 
TRABALHO E PARTICIPAÇÃO POPULAR”
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ULYSSES GUIMARÃES

MENSALÃO

OPERAÇÃO CONdOR 2

Deputado tem busto no Bosque dos Constituintes

Julgamento recomeça em clima tenso

Esquema já existiria desde 1970

Obra de Mario Pitanguy fica ao lado da árvore plantada pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte no dia 4 de outubro de 1988

A Câmara dos Deputados e 
a Fundação Ulysses Guimarães 
inauguraram, na manhã de 7 de 
novembro, o busto  do deputado 
presidente da Assembleia Nacio-
nal Constituinte esculpido em 
bronze pelo artista Mario Pitan-
guy, na chamada “Praça Históri-
ca” do Bosque dos Constituin-
tes, ao lado da árvore plantada 
por Ulysses Guimarães no dia 4 
de outubro de 1988, véspera da 
promulgação da Constituição Fe-
deral.

Uma série de eventos, no mes-
mo dia, lembraram os 20 anos da 
morte do presidente da Consti-
tuinte, decorrente de um acidente 
de helicóptero em 12 de outubro 
de 1992.

Além da inauguração do bus-
to, em homenagem aos familia-
res de Ulysses, que receberam 
placas, foram homenageados os 
representantes da imprensa que 
atuaram durante a Constituinte, 
com destaque para o fotógrafo 

Orlando Brito (fotógrafo oficial 
de Ulysses) e para os jornalistas 
Jorge Bastos Moreno (assessor 
de imprensa de Ulysses) e Luis 
Gutemberg (biógrafo de Ulys-
ses); 

- Relançado do livro com o 
perfil parlamentar de Ulysses 
Guimarães, escrito por Luis Gu-
temberg e publicado pela Edições 
Câmara; 

- Lançada página especial no 
portal da Câmara com a seleção 
de pronunciamentos de Ulysses 
Guimarães, organizada pelo De-
partamento de Taquigrafia, Reda-
ção e Revisão; 

- Plantadas árvores pelos ser-
vidores da Câmara no cinturão de 
proteção, na segunda edição do 
evento “Abrace o Bosque”, parte 
das comemorações pelo Dia do 
Servidor Público (28 de outubro);

- Plantadas de árvores pelos 
deputados constituintes na área 
delimitada e histórica do Bosque.

Estiveram presentes o pre-
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O clima entre os ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) voltou a ficar tenso, dia 7 
de novembro, na retomada do 
julgamento da Ação Penal 470, 
o processo do mensalão. Logo 
no início da sessão, o relator do 
processo, Joaquim Barbosa, e o 
ministro Marco Aurélio Mello 
protagonizaram uma discussão 
acalorada no plenário.

O desentendimento começou 
quando Marco Aurélio argumen-
tava que a Corte tinha que decidir 
questões técnicas antes de pros-
seguir com a fixação das penas 

sidente da Câmara, deputado 
Marco Maia; o vice-presidente 
da República, Michel Temer; o 
presidente do Senado Federal, 
senador José Sarney; o presidente 
da Fundação Ulysses Guimarães, 
deputado Eliseu Padilha; o líder 
do PMDB na Câmara, deputado 
Henrique Eduardo Alves; e os 
presidentes dos diretórios regio-
nais do PMDB, entre outros.

O presidente 
da  Constituinte 

planta árvore 
no Bosque, no 4 

de outubro 
de 1988

Abaixo, o 
Senador Pedro 
Simon (PMDB)
discursa durante
inauguração
do busto 
de Ulysses 
Guimarães

Barbosa: A realidade 
está nos autos

Documentos mostram que Operação Condor 
foi criada oficialmente em dezembro de 1975, 
mas que o esquema de cooperação entre 
países para reprimir opositores já existia  

dos réus. Uma dessas questões 
é a possibilidade de considerar 
que alguns crimes ocorreram em 
continuidade e devem ser consi-
derados como um só, com pena 
menor. A outra é a impossibili-
dade de o réu, com posição de 
comando na organização crimi-
nosa, ter a pena agravada duas 
vezes por esse motivo.

Barbosa rebateu, então, que as 
penas somente são grandes por-
que os réus cometeram muitos 
crimes, o que irritou Marco Au-
rélio. “Meça suas palavras quan-
do eu estiver votando”, disse 

Marco Aurélio. Barbosa riu, irri-
tando ainda mais o colega. “Não 
ria que isso é um assunto muito 
sério. O deboche não cabe mais, 
estamos no Supremo Tribunal 
Federal. As adjetivações são su-
pertraiçoeiras,” continuou Marco 
Aurélio.

Barbosa respondeu que não 
fez nada além de traduzir a reali-
dade que está nos autos, e Marco 
Aurélio rebateu. “Não admito 
que Vossa Excelência suponha 
que todos aqui somos salafrá-
rios e que só Vossa Excelência é 
vestal. Precisamos acima de tudo 

admitir a dissidência”.
Antes, Barbosa argumentara 

que é possível considerar como 
um só crime a corrupção de 
vários parlamentares, mas não 
associar esse fato com a corrup-
ção em desvios de contratos na 
Câmara dos Deputados ou no 
Banco do Brasil. 

“São situações com dolos dis-
tintos, autônomos e independen-
tes. Os agentes envolvidos e os 
objetivos são diferentes, por isso 
não há de se falar em continuida-
de delitiva”.

Passaporte - Joaquim Barbo-

sa autorizou, ainda na noite de 
7 de novembro, o recolhimento 
dos passaportes dos 25 conde-
nados no processo do mensalão. 
Os réus terão que entregar o do-
cumento em até 24 horas após o 
prazo de notificação.

O ministro determinou que 
os réus que possuem dupla cida-
dania entreguem os dois passa-
portes. O pedido de retenção de 
passaportes partiu da Procura-
doria-Geral da República (PGR), 
com o objetivo de evitar possí-
veis fugas de réus antes do fim 
do julgamento.

Brasília - Chefiados por ditaduras militares, o Pa-
raguai, Uruguai, a Argentina, o Chile, a Bolívia e o 
Brasil, uniram-se para reprimir os opositores ao regi-
me que vigorava nesses países, ação que ficou conhe-
cida como Operação Condor. 

O documento que cria oficialmente a cooperação 
é de dezembro de 1975, mas documentos inéditos, 
obtidos com exclusividade pela reportagem da Em-
presa Brasil de Comunicação (EBC), comprovam 
que o esquema já existia cinco anos antes.

Um desses documentos relata a prisão do ex-
-coronel do Exército Jefferson Cardin Osório na 
Argentina, em dezembro de 1970, o primeiro alvo 
da Operação Condor. Em 1965, Osório comandou 
a guerrilha de Três Passos, em Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul, a primeira contra o regime militar do 
Brasil e, por isso, era um militante visado. Um ano 
antes, ele teve os direitos políticos cassados pelo Ato 
Institucional 4, de 1964.

A prisão de Osório é detalhada em um documento 

da Embaixada do Brasil na Argen-
tina. Nele, o adido brasileiro conta 
que obteve informações sobre o 
local onde estava Osório e como 
efetuou a prisão com o auxílio 
da polícia argentina. No texto, o 
representante brasileiro ressalta a 
existência de um decreto que permitia que os presos 
fossem entregues às autoridades brasileiras.

O acordo permitia “a expulsão de estrangeiros 
que contribuíssem para a desarmonia entre países 
e se mostrassem ligados às atividades subversivas”, 
conforme o documento. Com base na política de co-
operação entre os países, Osório, o filho dele e um 
sobrinho foram trazidos ao Brasil de forma sigilosa e 
o destino foi ocultado da família.

Para Jair Krischke, presidente do Movimento de 
Justiça e Direitos Humanos, a ação comprova como 
os países, inclusive o Brasil, já agiam mesmo antes 
da criação oficial da Operação Condor. “Podemos 

nomear vários casos da Operação 
Condor, realizada pelo Brasil em co-
operação com o Uruguai, Chile e com 
a Argentina. E, muitíssimo antes da 
famosa reunião de Santiago do Chile, 
que é novembro de 75 [1975].

 O Brasil operava com total dis-
crição, muito na característica da ditadura brasileira, 
sem deixar impressões digitais, sempre cauteloso no 
agir, diferentemente dos outros aparelhos repressivos 
da região que tinham plena certeza da impunidade, 
que iam passar impunes a vida toda. E o Brasil sem-
pre se resguardou,” explicou.  

Mesmo sem ter assinado a ata de criação da operação, 
em uma reunião realizada em Santiago, a capital chilena, 
o Brasil teve participação fundamental na estrutura da 
Condor, na avaliação de Krischke. “O aparelho repres-
sivo brasileiro, já altamente sofisticado, em dezembro de 
70, realiza a primeira Operação Condor em Buenos Ai-
res”, revelou, em referência à prisão de Osório.

FOTO: ARQUIVO PÚBLICO 

FOTO: JOSÈ CRUZ Abr 
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ELEIÇÕES AMERICANAS

Obama deve manter política com Brasil e AL
Presidente norte-americano foi reeleito dia 6 com 303 votos dos 538 dos principais colégios eleitorais dos EUA

Menos de 10% dos deputados federais brasileiros são negros

Brasília (ABr) - Com a ree-
leição do presidente norte-ame-
ricano, Barack Obama, deverá 
ser mantida a política externa 
do país em relação ao Brasil e ao 
restante da América Latina, se-
gundo pesquisadores brasileiros 
que acompanham o assunto. Os 
desafios de Obama, nos próxi-
mos quatro anos, concentram-se 
na busca pelo equilíbrio e por 
avanços econômicos, assim como 
a consolidação de ações na área 
social. O ponto de tensão deve 
ser o Oriente Médio, avaliam os 
pesquisadores.

Para os professores da Univer-
sidade de Brasília (UnB) Ricardo 
Caldas, do Instituto de Ciência 
Política, e Antônio Jorge Rama-
lho, do Instituto de Relações In-
ternacionais, o Brasil e o restante 
da América Latina não estão en-
tre as prioridades do presidente 
norte-americano. Segundo eles, a 
preocupação do governo norte-
-americano em relação à região Obama: O melhor está por vir

concentra-se em defender a esta-
bilidade e o crescimento econô-
mico incentivando maior libera-
lização.

Obama foi reeleito dia 6 de 
novembro com 303 votos dos 
538 nos principais colégios eleito-
rais do país. Reeleito com o lema 
de campanha “Four More Years!” 
(em tradução livre: “Mais quatro 
anos!”), Obama disse ontem, ao 
discursar, que “o melhor está por 
vir”. Os pesquisadores brasileiros 
atribuem a vitória de Obama às 
medidas adotadas por ele na área 
social, como o plano de saúde 
para os norte-americanos, e ao 
empenho para conter os efeitos 
da crise econômica internacional, 
além do pragmatismo norte-ame-
ricano.

Israel/Irã - Tradicionalmen-
te, a política norte-americana de 
guerras deverá ser mantida, se-
gundo os professores. “A ques-
tão está colocada principalmente 
na relação dos Estados Unidos 

com o Irã, se Obama vai partir 
para esforços em busca do diá-
logo ou vai escolher uma política 
de tensão. Se a segunda opção 
for feita, o resultado poderá ser 
catastrófico”, disse Ramalho, ao 
lembrar que é fundamental ob-
servar as ações entre Israel e Irã 
cuja a ameaça de guerra é cons-
tante.

Para Caldas, no segundo man-
dato, Obama deverá dar conti-
nuidade às políticas que imple-
mentou de 2008 a 2012. “Mas é 
importante ter em mente que a 
aprovação do Orçamento dos Es-
tados Unidos, por exemplo, não 
está nas mãos do presidente e, 
sim, do Parlamento. No primeiro 
mandato, ele esbarrou em dificul-
dades”, disse o professor, ao re-
cordar que o Senado tem maioria 
do Partido Democrata - legenda 
de Obama -, mas a Câmara de 
Representantes é dominada pelo 
Partido Republicano, que faz 
oposição ao governo.

Brasília (ABr) - Mesmo repre-
sentando mais de 50% da popu-
lação brasileira, segundo o Censo 
de 2010, os negros e pardos são 
minoria no Congresso Nacional, 
representando menos de 10% do 
total de deputados federais. Dos 
513 deputados federais, somente 
43 se reconhecem como negros. 
Dos 81 senadores, apenas dois 
são negros ou pardos.

Os números foram apresenta-
dos durante o seminário A Sub-
-representação de Negras e Ne-
gros no Parlamento Brasileiro, 
que faz parte das comemorações 
do mês da consciência negra e se 
referem a um levantamento divul-
gado pela União de Negros pela 

Igualdade (Unegro).
Espanto - Segundo o deputa-

do federal, Luiz Alberto (PT-BA), 
presidente da Frente Parlamentar 
Mista pela Igualdade Racial e em 
Defesa dos Quilombolas, apesar 
da importância, o tema não tem 
muito espaço no Congresso e 
nem é visto pela maioria dos par-
lamentares como um problema.

“Não há espanto pela ausên-
cia de negros no Parlamento. Há 
espanto [é] pela presença”, disse. 
Além de Luiz Alberto, somente 
três deputados participaram do 
debate. Nenhum deles era branco.

Para a ministra da Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualda-
de Racial (Seppir), Luiza Barros, o 

debate sobre o tema também está 
ligado à questão do racismo e do 
sexismo na sociedade. 

“O racismo estabelece para os 
diferentes grupos os papéis que 
eles têm de exercer na sociedade. 
No caso da política, infelizmente, 
esse papel ainda é definido para 
o homem branco heterossexual. 
É fundamental pensar em meca-
nismos para quebrar essa domina-
ção”, defendeu. 

Sistema eleitoral - De acordo 
com o cientista político e profes-
sor da Universidade Federal da 
Bahia, Cloves Oliveira, um dos 
convidados do seminário, além do 
racismo, a questão está relaciona-
da, principalmente, às distorções 

no sistema político, que privilegia 
os candidatos que conseguem 
mobilizar mais recursos econômi-
cos. “O ponto fundamental está 
nos arranjos do sistema eleitoral. 
Se as possibilidades de se eleger 
são restritas, o que é colocado em 
suspeição é a própria ideia de de-
mocracia.”

A mesma opinião foi compar-
tilhada pelo integrante do Institu-
to de Estudos Socioeconômicos 
(Inesc) José Antonio Moroni, que 
defende a reforma do sistema po-
lítico. “Atualmente quem coman-
da a política é o poder econômico. 
Não é à toa que as 400 campanhas 
que mais receberam dinheiro es-
tão no Parlamento.” 

Moroni representou a Plata-
forma dos Movimentos Sociais 
pela Reforma do Sistema Políti-
co, que defende o financiamento 
público de campanha e adoção de 
listas preordenadas para permitir 
maior presença no parlamento 
dos segmentos sub-representados.

Reserva de vagas - O deputa-
do Luiz Alberto defendeu a apro-
vação da Proposta de Emenda à 
Constituição 116 de 2011,  pro-
posta de sua autoria que reserva 
vagas para negros na Câmara dos 
Deputados, nas assembleias legis-
lativas e na Câmara Legislativa do 
Distrito Federal, por cinco legis-
laturas.

A proposta leva em considera-

ção dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) 
de modo que os concorrentes às 
vagas tenham se declarado negros 
no último censo. Segundo Luiz, 
com a medida o número de par-
lamentares afrodescendentes au-
mentaria para 150. 

Na avaliação do deputado, o 
sistema político brasileiro não 
está contribuindo para que os di-
ferentes setores da sociedade es-
tejam representados no Congres-
so. “Sem uma reforma política 
consistente não teremos uma vida 
democrática estável. O financia-
mento público exclusivo de cam-
panha é o caminho”, disse Luiz 
Alberto. (Luciano Nascimento)

FOTO: SHAWN THEW/LUSA/ABr
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TENTATIVAS dE HOMICÍdIO ROUBOS E FURTOS

FUGA 

dROGA

Adolescente leva 
cinco tiros por celular

Gol roubado em 
Luziânia é recuperado

Quatro detentos 
fogem da Apac

PM “estoura” 
bocas de fumo

Rosa Aparecida Gama de 
Souza, 35, é a principal suspeita 
de matar seu marido, Jeferson, 
33, morador do Paracatuzinho, 
dia 20 de outubro, na Travessa 
Otto Costa, com um golpe de 
faca no abdômen - que expôs as 
vísceras do homem. 

Jeferson foi atendido no bloco 
cirúrgico do Hospital Municipal, 
mas não resistiu aos ferimentos e 
faleceu. Até o fechamento desta 

Este foi o sexto homicídio nas três primeiras semanas de outubro. As demais vítimas eram jovens

HOMICÍdIO Nº 6

Esposa abre barriga do marido com facada

Militares compareceram à Rua Ademar Silva Neiva, Vila Maria-
na, onde um motoqueiro agrediu e apoderou-se da bicicleta de uma 
das vítimas, evadindo-se em seguida. Militares chegaram até a Rua 
Antério de Melo Júnior, no mesmo Bairro, residência do menor 
M. A. F. de 14 anos, onde localizou a bicicleta roubada. Os meno-
res B. R. B. 15 anos, A. R. C. 17 anos, e Felipe Alves Ferreira, 18, 
evadiram-se pelos fundos da residência, porém foram abordados. 
No local, foram localizadas as motos utilizadas no roubo. 

Receptação - Na Rua Catarina Bastos Damasceno, Paracatu-
zinho, militares visualizaram uma moto CB 300, amarela, que se 
envolvera em um acidente de trânsito. 

O sistema informatizado constatou furto da moto. Foi abordado 
o menor R. F. S., 17 anos, que estava nas proximidades da moto com 
um capacete e durante a busca pessoal foi localizado no seu bolso a 
chave da moto. 

A mãe do adolescente compareceu ao local e informou aos mi-
litares ter visto o filho em companhia do suposto proprietário da 
moto - conhecido por Cássio, morador da Rua Praiana. O menor 
foi conduzido à Delegacia.

A Polícia Militar de Paracatu recuperou um Gol vermelho, roubado 
em  Luziânia/GO, num posto de combustíveis. A vítima disse à polícia 
que  Gabriel Ribeiro de Assis, 21, experimentou o veículo para comprar 
e o levou para a sua esposa vê-lo, e não retornou. Gabriel foi preso.

Adalmir Marcelo Pereira Ba-
tista, 30, aproveitou as atividades 
na Apac (Associação de Proteção 
e Assistência aos Condenados), 
para pular o muro e fugir. Ele 
cumpria pena em regime semia-
berto e, agora, é procurado pela 
polícia. Adalmir estava vestido de 
roupa de cozinheiro.  

Já Leonardo Dias de Olivei-
ra, 22, conhecido por Leozinho;  
Alex Dias de Oliveira, 22 - Alex 
Lobo; Adílio Ribeiro Silva, 21;  
Dalvan Batista Santos, 23 anos;  

A Polícia Militar também teve 
êxito nas operações de combate 
ao tráfico de drogas, em outubro, 
quando “estourou” bocas de fumo 
e prendeu supostos traficantes. 

Eliton Alves de Souza, 19, foi 
encontrado em atitude suspeita, 
no Alto do Açude. No momento 
da abordagem, o autor arremes-
sou fora uma pedra de crack de 
cinco gramas. Na residência dele, 
foram encontradas mais 11  pe-
dras; duas porções de maconha;  
um tablete de 106 gramas de uma 
substância, que, segundo o autor, 
se trata de “berel” (mistura de 
folha de maconha com folha de 
chuchu); uma porção de maco-
nha de 11,6 gramas; um celular e 
uma balança de precisão. Segun-
do a polícia, Eliton vende drogas 
para um certo Betão, preso re-
centemente por tráfico de drogas, 
com três quilos de maconha. 

Adolescentes - A situação está 
tão crítica que até em escolas há 
tráfico de drogas. Na Escola Esta-
dual Dr. Virgílio de Melo Franco, 
por exemplo, a PM abordou os es-
tudantes J. O. P. S. e R. A. J; ambos 
de 17 anos, com três buchas de 
maconha e R$ 20,00 e uma faca. 
Foi constatada a existência de um 
mandado de busca e apreensão em 
desfavor de J. Na delegacia, exis-
tem várias denúncias de tráfico de 

Fernando Alves de Oliveira, 28; e Daniel Bispo de Oliveira, 22, co-
meçaram a brigar, Fazenda Salto da Prata, quando iniciaram uma briga 
e  Fernando apoderou-se de um machado e Daniel de uma espingarda 
e efetuou um disparo, que não acertou a vítima porque Fernando saiu 
correndo. Quando a PM chegou, encontrou a espingarda calibre 28 com 
dois cartuchos deflagrados. Os dois envolvidos foram conduzidos à DP. 

Posse Ilegal - José Júnio Oliveira Lopes, 22, estaria portando arma 
de fogo, à Rua José Vaqueiro, Bairro JK. A PM encontrou um cartu-
cho intacto caído no tapete, na porta de entrada da casa e, na privada, 
três cartuchos .22; cinco cartuchos intactos; dois cartuchos vazios; sete 
munições CBC, intactas 7.62; uma munição .32; uma munição 7.65;  
uma carabina, .38; uma garrucha  .22;  e um cano de garrucha. O autor 
foi preso. 

Revólver - Durante operação blitz de trânsito, na Avenida Israel 
Pinheiro, Paracatuzinho, militares receberam denúncia anônima rela-
tando que um menor portava uma arma de fogo. Militares abordaram 
o menor A. R. M. 16 anos, com um revólver Rossi, calibre.22, sem 
cartuchos. O menor e arma foram apreendidos.

L.F.S.A - um adolescente de 15 anos - foi encaminhada ao HM com 
ferimentos leves e sem risco de morte. Ele foi atingido nas costas com 
golpes de canivete, dentro da Escola Municipal Arquimedes Cândido 
Meireles, no Região do Morro Agudo, zona rural de Paracatu, pelo 
colega  R.M.B, de 17 anos. 

Antes da agressão, eles iniciaram um briga e R. pegou um canivete  
de dentro da mochila e atingiu a vítima  O motivo foi uma desavença 
durante uma partida de futebol. Após o ato, o autor pulou o muro e 
fugiu, porém foi encontrado e conduzido à DP.  

No dia 10 de outubro,  um rapaz de 28 anos foi encontrado caído 
em uma calçada na Avenida Brasília, Bela Vista II, ferido com quatro 
tiros. A vítima foi levada ao Hospital Municipal e, depois de passar por 
cirurgia, não corre risco de morte. Testemunhas disseram à polícia que 
viram  uma moto escura trafegando em alta velocidade,  no sentido do 
Posto Itamarati. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.  

Por volta das 15h30 do dia 22 
de outubro, o adolescente Pedro 
Henrique, 17 anos - morador da 
Rua Três, Chapadinha - deu en-
trada no Pronto Socorro Muni-
cipal ferido por cinco tiros. Se-
gundo a mãe da vítima, seu filho 
teve um desentendimento no dia 
21/10/12 com um indivíduo des-
conhecido, devido à compra de 
um celular. Quando seu filho saiu 
de casa para encontrar amigos, ela 

edição, Rosa não havia sido en-
contrada. 

Eduardo - O assassinato de 
Jeferson foi o sexto homicídio 
de outubro. A primeira vítima foi 
Eduardo de Oliveira Gonçalves, 
18 - morador do Alto do Açude - 
assassinado, no dia 7, na Avenida 
Olegário Maciel, em frente à Pre-
feitura Municipal. Eduardo esta-
va sentado num banco, quando 
um jovem chegou armado com 

um revólver 38 e atirou no seu 
rosto. A vítima chegou ao Hos-
pital Municipal com sinais vitais, 
porém faleceu minutos depois. 

Bruno - No mesmo dia 7, um 
adolescente também foi morto. 
O corpo de Bruno Pires de Oli-
veira, 15 anos, foi encontrado na 
Rua Dercílio Dias, Paracatuzi-
nho. O cadáver de Bruno apre-
sentava seis perfurações de arma 
de fogo e uma de faca.

Tiago - A terceira vítima do 
mês foi Tiago Viana José Luiz, 
22.  Ele foi assassinado, no dia 9, 
na porta de casa, à Rua Professo-
ra Maria Lúcia Ferreira, Paracatu-
zinho. O suspeito de ter atirado é 
Silvio Alves de Oliveira, 39, ex-
-marido da atual esposa de Tiago.    

Marcelo - Também no dia 9, 
o corpo Marcelo Silva Lima, 16, 
foi encontrado dentro de uma 
Cisterna, em um lote na Rua 

Calminas, Bairro Alvorada - pró-
ximo à residência da família.  O 
pai de Marcelo, afirmou a O Mo-
vimento que seu filho era usuário 
de drogas e, provavelmente, fora 
assassinado. O caso está sendo 
investigado pela Policia Civil. 

Bruninho - Bruno Pereira 
Alves, 18 - conhecido por Bruni-
nho - foi baleado no peito, no dia 
13, na Rua José Bonifácio, Bairro 
Alto do Açude. Ele chegou a ser 

socorrido, mas faleceu no HM. 
Antes e falecer, Bruninho 

contou à polícia que estava na 
porta de casa, quando chegou 
uma moto preta, ocupada por 
dois indivíduos - um deles seria 
Mateus Costa Almeida, 18 - pes-
soa com quem teve rixa relacio-
nada com o tráfico de drogas. 
Mateus teria disparado sete vezes 
em direção à vítima e um dos ti-
ros a atingiu na altura do tórax.

drogas naquela escola, envolven-
do os referidos menores. 

Otto - Na praça do Prado, 
militares avistaram um indivíduo 
dispensando algo e entregando 
outro objeto aos menores G. 
S. O;  de 13 anos e A. C. M. R. 
de 14 anos, ambos estudantes. 
Durante a abordagem foi en-
contrada, no chão, uma caixa de 
fósforo contendo uma bucha de 
maconha, e em uma outra caixa 
metálica uma pequena porção da 
mesma substância. 

Segundo o menor de 14 anos, 
Otto Naito Rodrigues, 19 anos, 
pediu a ele e o menor de 13 anos 
para encontrá-lo, próximo à es-
cola, para vender drogas para ele 
e, caso os menores não apareces-
sem,  iria matá-los.

Otto ainda teria obrigado os 
menores a fumar maconha. O 
menor relatou ainda que,  no mo-
mento da abordagem, Otto en-
tregou a caixa de fósforo e disse 
para ele falar que era o dono da 
droga, caso contrário iria matá-
-lo. Otto foi preso. 

Iago - Iago Silva de Sousa, 18, 
foi preso por estar portando uma 
pedra de  crack. Uma testemunha 
informou aos militares que Iago 
lhe oferecera parte da droga por 
R$10,00. No bolso do autor foi 
encontrado R$25,00. 

ouviu disparos e, ao sair, deparou-
-se com Pedro Henrique caído, na 
Rua Rogério Pereira Gonçalves, 
com várias perfurações pelo cor-
po, o qual foi levado ao HM. 

A vítima foi encaminhada ao 
bloco cirúrgico em estado grave 
e permanece internada. A polícia 
tem dois suspeitos - ambos com 
passagens por homicídio. Os no-
mes não serão divulgados para 
não atrapalhar a investigação. 

Homem sobrevive a quatro tiros

Malas usam moto 
para roubar magrela

Aluno é ferido com golpes de canivete

Espingarda X machado na fazenda

e Alisson Gomes Souza, 24, o 
Bizorrão; também deram no pé. 

O fato foi descoberto quando 
um outro recuperando  foi servir 
o lanche e notou que os respon-
sáveis por algumas portarias não 
estavam no local. Ao proceder à 
chamada, no âmbito do regime 
fechado, o solicitante percebeu 
que estava faltando os cinco 
indivíduos. Quem soube infor-
mações sobre o paradeiro dos 
fugitivos, favor acionar a polícia 
através do 190. 
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dE NOVO? OUTRA VEZ?

JÚRI

VAZANTE

BRASILÂNdIA dE MINAS

TRÁFICO dE ANIMAIS

Aposentada vai receber 
R$50 e perde R$600

Sete pessoas são condenadas 
na 3ª semana de julgamentos 

Homem é morto com seis 
tiros na Fazenda Taquara

Adolescente atinge menor 
de 13 anos com três facadas

PR apreende 27 
filhotes de papagaios

RONDA POLICIALA equipe coordenada pelo de-
legado Éderson Pires de Souza 
prendeu, dia 26 de outubro, duas 
pessoas apontadas como men-
toras e mandantes da morte do 
comerciante Antônio dos Reis 
Lopes da Costa - Toninho, 38, 
assassinado a tiros no quintal de 
casa, no Alto do Açude. 

A Polícia Civil chegou à con-
clusão de que Flávia Aparecida 
Souza Santana  -  esposa da vítima 
-  seria a mentora do crime. Ales-
sandro Gonçalves Souza - que 
seria amante de Flávia - também 

PC prende viúva e suposto amante como suspeitos do assassinato no Alto do Açude 

CASO TONINHO

Mulher seria mandante do crime

Leidiane - Na segunda quinzena de outubro, a Polícia Militar 
colocou atrás das grades mais treze pessoas que tinham mandados 
de prisão em aberto. Uma delas foi Leidiane Pereira da Silva, 24, 
encontrada na Avenida Brasília, Bairro Bela Vista II.  

Fábio - Fábio Batista Franco, 41, foi preso no Paracatuzinho. 
Ele era um dos três ocupantes de um Ford/KA, que estavam an-
dando pelas ruas do bairro em atitudes suspeitas. 

Helder - Helder Correa Silveira, 27, foi encontrado passeando 
pelo Povoado do São Sebastião.  

Flávio - Flávio Costa de Sousa, 24, estava na Rua Doze, Bairro 
Projeto 21. 

Marcone - Marcone Soares de Oliveira, 32, foi abordado pelos 
militares na Vila Cruvinel.  

Valdivino - Valdivino Francisco Dias Silva, 42, passeava pelo 
centro da Cidade.  

João - João José Galdino Rodovalho, 51, foi encontrado no Pa-
racatuzinho. Ele era um dos dois homens que estava tentando fur-
tar um veículo, na Rua  Nair Cunha Cardoso. 

Antônio - Antônio Duarte de Souza, 53, natural de Itacambira/
MG, foi encontrado na Travessa Um, Bairro Chapadinha. 

Renato - Renato Rosa dos Santos, 37, foi abordado quando a 
PM realizava patrulhamento pela Rua Vadico Hormidas, Bairro 
Vila Mariana. 

Mateus - Já Mateus de Freitas Carvalho, 22, foi encontrado em 
atitude suspeita no Chapadinha. 

Juliano - No Bela Vista II, militares depararam-se com uma 
moto com dois ocupantes em atitudes suspeitas. Foi constatado 
no sistema informatizado um mandado de prisão em desfavor de 
Juliano Alves, 32,  residente a Rua Euridamas Avelino de Barros,  
Bairro Prado.

Marcelo de Melo - Marcelo de Melo Peres, 28, foi encontrado 
dirigindo uma S10 branca, na Rua da Abadia, centro. Conforme 
consta em outro BO, o autor foi citado como mandante de roubo a 
mão armada, em Patrocínio/MG. 

Adolescente - No Bela Vista II, militares depararam-se com o 
menor I. M. A., 17 anos, residente à Rua Donizete Victor Rodri-
gues, Bela Vista, o qual possui um mandado de busca e apreensão 
em seu desfavor. O menor infrator foi apreendido.

Yamaha - O proprietário da moto Yamaha XTZ preta deixou-a 
estacionada à  Rua Juca Baiano, centro, e quando voltou não encon-
trou mais o veículo. 

Honda - Um entregador parou na Rodoviária e foi até o guichê 
para saber horários de viagens, deixando sua moto Honda CG 125 
Titan, azul, com a chave na ignição. Aí foi ficou mais fácil para 
alguém furtá-la. 

A adolescente M. A. G. C., 15 anos, desferiu três golpes de faca 
na menor  N. R. F. P.,  13 anos. Elas estavam brigando na Rodovia 
MG 181, próximo ao Posto União e o episódio só não terminou em 
tragédia maior porque militares interferiram.

O motivo da briga seria as marcas no rosto e nas costas que a 
vítima teria feito na autora e esta tentou matá-la por vingança e 
“queria acertar o coração da desafeta”. 

A vítima foi levada ao pronto atendimento por uma ambulância. 
O médico constatou ferimentos na barriga, no quadril, nas costas e 
na clavícula. Devido ao estado grave, ela foi encaminhada ao municí-
pio de Unaí-MG. A faca e um garfo que se encontravam no bolso da 
calça da autora foram apreendidos e a menor infratora foi conduzida 
à DP, acompanhada de uma conselheira do Conselho Tutelar.

Paulo Gonçalves de Oliveira, 43, foi assassinado na tarde de 11 
de outubro. Ele e a esposa retornavam de Vazante e, ao chegarem 
no colchete da Fazenda Taquara, um homem não identificado - tra-
jando roupa preta e capuz - saiu da lateral da casa e efetuou seis 
disparos contra Paulo, que veio a óbito no local. Paulo recebeu dois 
tiros na cabeça, um na boca, um no peito do lado esquerdo, um no 
braço esquerdo e outro de raspão no pescoço. O corpo foi encami-
nhado ao IML de Paracatu.

Segundo a esposa da vítima, nos últimos três dias, Paulo che-
gou a mencionar que estava com muitas dívidas, porém não revelou 
para quem devia, nem o motivo. 

Ao efetuar busca em um dos veículos da vítima, um Ford/Ver-
salles vermelho, foi encontrado no compartimento do motor, um 
Rifle Cal .22 com um carregador municiado com 13 munições in-
tactas, o qual foi apreendida. O caso foi repassado à Polícia Civil.

O Tribunal de Júri da Co-
marca de Paracatu realizou, no 
período de 16 a 19 de outubro, 
a terceira semana de julgamentos 
deste ano. Sete pessoas sentaram 
no banco dos réus. 

Romário - O primeiro foi a 
ser julgado foi Romário Pereira 
de Freitas, 19,  denunciado pelo 
Ministério Público por atentar 
contra a vida de  Antônio Henri-
que Mendes dos Santos. O Crime 
aconteceu em 26 de setembro de 
2011, na Rua do Cemitério, Bair-
ro Nossa Senhora de Fátima. 

Antônio recebeu  um tiro nas 
costas e, após ser medicado, re-
sistiu aos ferimentos. Romário, 
acusado de efetuar o tiro, saiu do 
presídio para ser julgado e foi con-
denado a seis anos de reclusão, ini-
cialmente em regime fechado. 

Danilo - No segundo dia de 
Júri, dois réus foram julgados. O 
primeiro foi Danilo Pereira Bar-
ros, 20, denunciado pelo Minis-
tério Público de ter sido o autor 
de uma facada que atingiu Fábio 
Araújo Rodrigues. A tentativa de 
homicídio ocorreu em 6 de maio 
de 2010. Na época, a vítima foi 
submetida a uma cirurgia e so-
breviveu. Pela leitura dos autos, o 
crime tem relação com o tráfico 
e consumo de drogas no Bairro 
Bela Vista II. O réu foi conde-
nado pela justiça a seis anos de 
prisão, a serem cumpridos em 
regime fechado. 

Fábio - À tarde, o julgamento 
envolveu novamente Danilo e Fá-
bio. Desta vez, Fábio Araujo Ro-
drigues, 31, foi quem sentou no 
banco dos réus, acusado de aten-
tar contra a vida de Danilo Perei-
ra Barros. O crime aconteceu no 
dia 13 de dezembro de 2011. 

Danilo estava na Rua Um, do 
Bela Vista II,  quando Fábio che-
gou armado com um revolver e 
efetuou cerca de quatro disparos 
em sua direção, porém nenhum 
dos tiros atingiu Danilo. 

A motivação do crime seria a 
facada que Danilo deu em Fábio, 
sete meses antes do  primeiro fato 

Vinte e sete filhotes de papagaios foram apreendidos por agentes 
da Delegacia da Polícia Rodoviária de Paracatu, no km 145 da BR-
40, próximo a João Pinheiro. Os lourinhos estavam dentro de uma 
caixa  transportada por um Celta, com placa do Rio de Janeiro. 

O carro era conduzido por V.N.E. J, de 32 anos, que preso como 
suspeito de tráfico de aves silvestres e os papagaios foram encami-
nhados à Polícia Ambiental. 

A ação faz parte da Campanha Minas Livre de Gaiolas, desen-
volvida pela Defensoria Pública da União, em parceria com a Po-
lícia Federal e outros órgãos. Quem for flagrado com aves silves-
tres, de origem ilegal, poderá receber multas que variam de R$500 a 
R$5.000, por pássaro ou animais em extinção.

Por mais que o golpe esteja manjado, pessoas desavisadas (ou 
gananciosas) não cansam de caírem no conto do vigário. No dia 
16 de outubro, mais uma aposentada foi vítima de estelionato. Ela 
passava pela Rua Benedito Laboissiere,  quando um indivíduo - tra-
jando calça jeans, camisa amarela, de estatura mediana -  deixou cair 
um cheque e continuou andando. 

A vítima chamou o indivíduo e lhe entregou o cheque. Se passan-
do por agradecido, o golpista quis retribuir o favor com R$ 50,00 e 
pediu para que a vítima deixasse a bolsa e entrasse em uma residên-
cia na mesma rua para receber a recompensa. A vítima não encon-
trou ninguém no local e, ao retornar, não encontrou o malandro que 
já tinha sumido com sua bolsa, contendo R$ 600,00 e documentos.

teria participado como mandante 
do homicídio e uma terceira pes-
soa, que ainda não foi encontra-
da, teria executado o crime. 

Segundo o delegado, a polícia 
adotou várias linhas de investiga-
ção e todas acabaram na possibi-
lidade da esposa da vítima ser a 
mentora do crime. 

“Os dois se uniram e uma ter-
ceira pessoa teria executado To-
ninho”, afirma o delegado. Flávia 
e Toninho não mantinham uma 
relação tranqüila. As brigas cons-
tantes e o interesse material te-

riam motivado o crime. “O casal 
estava em processo de separação 
e temos informações de que a 
vítima deixaria a casa no dia se-
guinte ao crime. Flávia era vítima 
de agressões por parte de Toni-
nho, mas o interesse maior seria 
mesmo ficar com o patrimônio 
dele”, disse o delegado. 

Flávia e Alessandro não qui-
seram falar com a imprensa, mas 
negaram  o envolvimento com o 
crime. Para a polícia, as provas 
são contundentes. O trabalho de 
investigação continua. Resta ain-

da a prisão do terceiro envolvido 
que teria efetuado os disparos 
contra Toninho.

Toninho - Toninho estava 
deitado quando ouviu barulhos 
no quintal e saiu para verificar, 
quando foi atingido pelo autor. 
O comerciante chegou a ser en-
caminhado ao HM, mas não re-
sistiu aos ferimentos e faleceu 
minutos depois. No corpo da 
vítima, foram constatadas quatro 
perfurações - uma no pescoço, 
uma na região lombar e duas no 
antebraço direito.

acontecer. Fábio foi condenado a 
três  anos de reclusão inicialmen-
te em regime semi-aberto. 

Davi - No terceiro dia de Júri, 
o réu foi Davi Júnior Oliveira 
Reis, 21, natural de Vazante. Ele  
foi denunciado pelo Ministério 
Público de atentar contra a vida 
de Elton Luiz Xavier. A tentati-
va de homicídio se deu  em maio 
de 2010, na Rua Pio Fernandes, 
Bairro Paracatuzinho. Pelo que 
consta nos autos, o tiro efetuado 
por Davi não acertou a vítima e 
o motivo seria ciúmes da namo-
rada. Davi foi condenado a cinco 
anos de prisão, inicialmente em 
regime fechado. 

Ronan, Renato e Rafael - O 
último caso julgado envolveu três 
jovens - Ronam Pereira da Silva, 
22; Renato Luiz da Silva, 25; e,  
Rafael da Silva Carlos, 28 - acu-
sados de matarem  Dionísio Bar-
bosa de Brito, dia 6 de novembro 
de 2011, na Rua Severiano Silva 
Neiva, Alto Do Açude. 

Dionísio foi espancado e mor-
to a tiros. O Júri foi o mais demo-
rado dos cinco casos julgados du-
rante a semana. Ronan e Renato 
foram condenados - cada um - a 
12 anos de prisão a serem cum-
pridos em regime fechado. Rafa-
el foi penalizado com nove anos 
e dois meses, também a serem 
cumpridos em regime fechado. 

Novembro - A próxima Se-
mana de Julgamentos no Fórum 
da Comarca de Paracatu, no pe-
ríodo de 6 a 9 de novembro. Má-
rio Peres de Quinta, 25; e, Danilo 
Oliveira Pereira, 19, foram denun-
ciados pelo Ministério Público 
por matarem Levi Ferreira Sacer-
dote. No segundo dia, Alessan-
dro Luiz Xavier, 32, será acusado 
de tentar contra a vida de Juraci 
Macedo Gonçalves. No dia 8, 
Robson Garcia da Silva, 21, vai a 
júri por ser acusado de assassinar 
José Paulo Rocha. O quarto e úl-
timo julgamento será de Rubens 
Antônio de Azevedo, 51, natural 
de Brasilândia de Minas, acusado 
de matar Nelson Gomes. 
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Alunas do Projeto Vozes da 
Juventude são campeãs mundiais

Alunos de Paracatu 
são destaques nacionais

Seis atletas da Apae de Paracatu
participam da 20ª edição no PR

Futebol 
perde craque 
colorado

Participação do União é considerada vitoriosa 

MUNICIPAL

Amoreira é campeão da Cidade
O dia 20 de outubro de 2012 

passou a ser uma data histórica 
para o Amoreira Futebol Clube. 
Neste dia, a equipe conquistou o 
titulo de campeão do Campeona-
to Municipal de Futebol Amador 
- maior competição esportiva da 
Cidade - após 22 anos de jejum. 

A partida, cheia de emoções 
desde o primeiro minuto do pri-
meiro tempo, foi realizada no 
Estádio Paulo Brochado contra 
a Associação Desportiva JK. O 
Amoreira venceu por 4 a 1. 

Aos 43 segundos da primei-
ra etapa, o Amoreira foi para o 
ataque e saiu na frente fazendo 
1 a 0, com o meia atacante Allan 
Formiga. Aos 18 minutos o JK 
empatou com o zagueiro Leo-
nardo. 

Aos 24 minutos, Gilson, za-
gueiro e capitão do JK, recebeu o 
segundo cartão amarelo e foi ex-
pulso. Melhor para os alvinegros 
que, com um jogador a mais, fez 
o segundo gol, aos 30 minutos, 
com o atacante Ricardinho. Pla-
car final do primeiro tempo. 

Expulsões - Na etapa com-
plementar o equilíbrio permane-
ceu até o goleiro Renê do JK e 
o atacante Ricardinho do Amo-
reira, serem expulsos. Com mais 
volume de jogo, não demorou 
nada para os alvinegros am-
pliarem para 3 a 1, com o meia 
Marcelinho marcando aos 32 
minutos. O atacante  Gustavinho  
fechou a goleada aos 41 minutos:  
Amoreira 4 X 1 JK. 

O último título de campeão 
que o Amoreira havia conquista-
do foi em 1990. Na época, o time 
alvinegro derrotou o União por 
de 2 a 1, com gols do ala Valmir e 
do meia João Caetano. Pepita fez 
o gol do União. O duelo se deu 
no Estádio Paulo Brochado. 

A partir de 1992, o Amoreira 
ficou sete anos sem participar da 
competição, só voltando em 1999 
quando sagrou-se vice-campeão, 
ao perder por 6 a 5 nos pênaltis 
para o Real Sociedade, após em-
pate por 1 a 1, no Estádio Frei 
Norberto. 

Na Taça Cidade, deste ano, o 
Amoreira foi desclassificado na 
semifinal após derrota, nos pê-
naltis, para o Paracatu Atlético 
Clube - campeão da competição.  

“Estou muito feliz de poder 
estar presidente o Amoreira neste 
momento tão importante para o 
clube. A torcida merece este pre-
sente”, desabafou o presidente 
do Amoreira, Cássio Pereira de 
Castro - o Cássio de Fifio. Cam-
panhas - O Amoreira foi campeão 
com a melhor campanha do cam-
peonato. Nas seis partidas que re-
alizou, venceu cinco e perdeu ape-
nas uma, justamente para o JK, 
por 3 a 2, na fase classificatória. 

Na semifinal, eliminou o Real 
Sociedade por de 2 a 1. Marcou 
18 gols e sofreu sete. 

JK - O JK chegou à final invic-
to. Na semifinal derrotou o Ama-
bap, nos pênaltis, após empate 
por 0 a 0, no tempo regulamentar.  
O Time disputou cinco partidas, 
venceu três e empatou duas. Mar-
cou oito gols e sofreu nove. 

Balanço - O Campeonato 
Municipal começou no dia 12 de 

agosto e contou com a realização  
19 partidas e 64  gols marcados. 
O principal artilheiro foi Gus-
tavinho, do Amoreira, com seis 
gols. O goleiro menos vazado foi 
Valdinei, do Amabap, que sofreu 
apenas três gols. 

Na fase classificatória, os nove 
clubes foram divididos em duas 
chaves. Eles jogaram entre si, em 
seus grupos, e os dois melhores 

Alvinegro paracatuense goleia JK por 4 a 1 e levanta taça após 22 anos sem título 

As atividades dos atletas da Apae de Paracatu não param. Um 
grupo de seis alunos já estão em Maringá, no Estado do Paraná, 
onde participam da XX Olimpíada Especial das Apaes. O evento 
se realiza de 5 a 10 de novembro e os paracatuenses estão reforçan-
do a Seleção do Estado de Minas Gerais. 

Os convocados foram Bruno Marques da Silva e Christian Gon-
çalves Luis - que vão competir na modalidade de  basquete; He-
metério Moreira Júnior, natação e futebol; Jéferson Braz Pacheco, 
basquete e atletismo; Paulo Henrique Santarém Silva, atletismo e 
futebol; Fernanda Aparecida dos Santos Areda, atletismo.

Três alunas que fazem parte do Projeto Vozes da Juventude, 
com sede no Paracatuzinho, foram campeãs mundiais, dias 13 e 
14 de outubro, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Karislaine 
Pires, 15; Hiêza  Santos, 15 e Yanka Maria, 15 , competiram na 
categoria Infanto Juvenil “B” e derrotaram atletas da Rússia, Ar-
gentina, China, Chile, Paraguai, Brasil e outros países. 

Seis alunos/atletas da Apae de Paracatu reforçaram a Seleção 
Mineira que representou o Estado  nas Paralímpiadas Escolares, de 
15 a 20 de outubro, em São Paulo-SP. A delegação - formada por 
154 pessoas - competiu com atletas de 25 Estados e do Distrito 
Federal. 

Mais uma vez, os paracatuenses fizeram bonito, superando seus 
próprios limites, e conquistando bons resultados para a cidade e 
para Minas. 

Clara Beatriz Rocha foi campeã brasileira em salto em distância; 
vice nas provas de 100 e 300 metros rasos e conquistou o direito ao 
Bolsa Atleta Estudantil, do Ministério dos Esportes. 

Ester Gomes Barros, ficou em sexto lugar no arremesso de 
peso; Isabela Rodrigues Soares foi quarta colocada no arremesso 
de peso e quinta nos  400 metros; Leandro Carlos Freitas, sétimo 
colocado  nos 100 metros rasos; Paulo Henrique Santarém Silva, 
foi vice campeão nos 100 metros rasos e salto em distância e oitavo 
colocado  na corrida de 400 metros.

As  Paralimpíadas Escolares têm por finalidade estimular a par-
ticipação dos estudantes com deficiência física, visual e intelectual, 
em atividades esportivas de todas as escolas do território nacional, 
promovendo uma ampla mobilização em torno do esporte.

É uma realização do Comitê Paralímpico Brasileiro e do Minis-
tério do Esporte, com apoio da Prefeitura e do Governo de São 
Paulo.

O futebol paracatuense 
perdeu, no dia 16 de outu-
bro, o ex-craque Severiano 
do Carmo Alves - o Sivi do 
Santana. Ele faleceu em casa, 
vítima de uma parada cardí-
aca. Sivi foi velado na Igre-
ja de Sant’Ana, no Santana, 
bairro que  morou a vida 
toda e foi sepultado no dia 
15, no Cemitério Santa Cruz. 
Sivi faleceu aos 73 anos, deixando a esposa Benedita - a Fiita e mais 
oito filhos. Sempre foi um exemplo para família, de homem sim-
ples, mas de personalidade ímpar. 

Amante do esporte, o meia-atacante era apaixonado pelo Santa-
na Esporte Clube, time mais antigo de Paracatu. Dentro de campo, 
ajudou o Colorado erguer mais taças de campeão. Quando parou 
de jogar, foi treinador do time principal e das categorias de base. 

Querido e respeitado no esporte, emprestou seu nome para o 
Encontro dos Times Tradicionais, que se realiza na Cidade, há sete 
anos, como forma de integração aos quatro clubes mais antigos da 
cidade - Santana, Amoreira, União e Paracatu Atlético. Uma justa 
homenagem dos desportistas paracatuense a quem fez muito pelo 
esporte da cidade. Valeu, Sivi!

O União Esporte Clube en-
cerrou sua participação no Cam-
peonato Mineiro de Juniores, 
deste ano, com derrota por 5 a 0 
para o Atlético Mineiro, também 
no dia 20 de outubro, em Vespa-
siano - Cidade do Galo. 

As chances de classificação 
do Tricolor da Colina diminuí-
ram à medida que alguns atletas 
ficaram em Paracatu para dis-
putarem a final do Campeonato 
Municipal. Desfalcada, a equipe 
não conseguiu fazer uma boa 
apresentação, apesar do esforço 
de cada jogador. 

De acordo com a diretoria, 
mesmo não passando para a pró-

xima fase, o balanco da partici-
pação do União no campeonato 
é positivo, uma vez que o maior 
adversário do clube foi a falta de 
apoio e recursos financeiros para 
custear as despesas. 

“Foi um ano muito difícil, mas 
conseguimos fazer bonito na Se-
letiva, deixando muitos times 
grandes para trás e, dentro dos 
nossos limites, não deixamos a 
desejar no campeonato”, explica 
Paulo Sérgio Xavier, presidente 
do União.

“Agradeço muito as pessoas 
que estenderam a mão para a di-
retoria e os jogadores que aceita-
ram o convite e não mediram es-

forços para representar a cidade. 
Valeu, turma!

“Se Deus quiser, ano que vem,  
teremos mais apoio e vamos vol-
tar a fazer bonito, assim como 
foi no ano passado. Ficou pro-
vado que potencial nós temos, 
falta apenas o trabalho ser reco-
nhecido e as empresas e o poder 
público abraçarem mais a ideia”, 
desabafa o presidente. 

Campanha - A caminhada do 
União não foi fácil. O time con-
firmou presença duas horas antes 
de começar o arbitral do certame. 
Uma semana depois - sem a equi-
pe estar preparada - o Tricolor 
da Colina pegou logo de cara o 

Atlético Mineiro perdendo, em 
casa, por 3 a 1; na seqüência per-
deu para Uberlândia, por 3 a 2, 
no Sabiazinho; foi derrota por 1 
a 0 para o Nacional, no Estádio 
Frei Norberto. A primeira vitó-
ria só veio na quarta rodada, ao 
lado da torcida, 2 a 0 em cima de 
Betim; na rodada seguinte, viajou 
para Itaúna, onde perdeu para o 
time da casa por 2 a 0. Nos jo-
gos de volta, foi goleado por 5 
a 2 para Itaúna; perdeu de 2 a 0 
para Betim; foi goleado na oitava 
rodada por 5 a 0 para o Nacional; 
venceu Uberlândia por 2 a 0, em 
casa e, despediu da competição 
com derrota para o Atlético. 

Atletas paracatuenses campeãs mundiais de jiu-jutsu

Após 22 anos, o Amoreira Futebol Clube volta a ser campeão da Cidade

K, vice-campeão municipal de 2012

Amoreira ergue a taça de campeão de 2012

Anjinho recebe 
o trofeu de 

vice-campeão 
para o JK

pontuados, de cada grupo, pas-
saram para semifinal, que contou 
com partidas eliminatórias para 
chegar aos finalistas. 

A organização da competição 
foi  da LPE - Liga Paracatuense 
de Esportes. O certame foi rea-
lizado em homenagem aos ex-
-craques di futebol local - João 
de Moura (Tepa) e Joãozinho de 
Fifio.

Prefeito-eleito Olavo Condé e o homenageado 
Tepa deram o pontapé inicial da partida final

Valdinei Ribeiro (Amabap) 
goleiro menos vazado

Ladeado pelos dirigentes 
alvinegros, Gustavinho recebe 
o troféu de artilheiro do certame


