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anosO Mo
carta do editor

A presidente Dilma comparece à posse no Supremo Tribunal Federal: prestígio de Barbosa

Barbosa quer espantar 
lentidão processual

Barbosa 
é que 
é o cara

Depois de imprimir ao Julgamen-
to do Século do Brasil, como rela-
tor, uma postura implacável contra 
a corrupção e os corruptos, quis a 
providência que o ministro Joaquim 
Barbosa Gomes, na condição de pre-
sidente do Supremo Tribunal Fede-
ral, assumisse também a presidên-
cia do Conselho Nacional de Justiça.

A Corte Suprema do Brasil dispen-
sa apresentação, de meses para cá, 
exatamente porque o ministro Barbo-
sa transformou o julgamento do men-
salão num espetáculo dos mais catár-
ticos que a televisão já transmitira. 

Ao lado das novelas, do futebol 
e do carnaval, a transmissão dos 
debates lavou a alma do brasileiro, 
que se viu redimido em sua sede 
de Justiça e ainda deixou a lição de 
que o conhecimento pode permitir a 
qualquer pessoa ombrear-se com os 
poderosos e vencê-los com honesti-
dade de propósitos.

À frente do CNJ, o ministro tam-
bém enfrentará fortes batalhas. Ape-
sar de revestido de uma aura vestal, o 
Judiciário também não é imune à cor-
rupção e alguns dos seus membros 
dela se valem para enriquecimento 
ilícito, assim como alguns membros 
demais poderes da República.

O CNJ, criado pela Emenda Cons-
titucional nº 45, de 30 de dezembro 
de 2004, regula o trabalho do siste-
ma Judiciário, buscando seus con-
trole e transparência administrativa 
e processual. Sua missão é “Contri-
buir para que a prestação jurisdicio-
nal seja realizada com moralidade, 
eficiência e efetividade em benefício 
da Sociedade”.

Órgão é composto por quinze 
membros - com mandato de dois 
anos, com direito a recondução - 
oriundos dos tribunais e do Mistério 
Público e recebe reclamações, peti-
ções e representações contra mem-
bros ou outros órgãos do Judiciário. 
Inclusive, contra serventias e órgãos 
prestadores de serviços notariais e 
de registro. Tais reclamações dispen-
sam a intermediação de advogado.

A julgar pela performance  de Joa-
quim Barbosa na relatoria do mensa-
lão,  parece que o juiz paracatuense 
foi talhado para comandar o CNJ. 
Assertivo como é, Barbosa conhece 
tanto o abismo existente entre o ci-
dadão pobre (negro, branco ou ama-
relo) e o acesso à Justiça, quanto os 
atalhos que geram promiscuidade 
entre o poder político e financeiro e 
esta mesma  Justiça.

Ao admitir no seu discurso de posse 
no STF que “há um grande déficit de 
Justiça entre nós” e que, ao buscá-la 
nem todos os brasileiros são tratados 
com “igual consideração”, o ministro 
põe o dedo na ferida que sangra há 
séculos. E é ele mesmo - conhecedor 
desta desconsideração, até pelo fato 
de ser negro - é quem poderá zerar 
este déficit à frente do CNJ 

É certo que, à frente do CNJ, o 
nosso Barbosa terá de enfrentar 
batalhas tão homéricas quanto o jul-
gamento do mensalão, assim como 
já ocorreu com a ministra Eliana Cal-
mon. Afinal, fazer uma faxina no Ju-
diciário do Brasil requer o combate 
a certas distorções que vão desde o 
superdimensionamento de crimes 
menores, como o “roubo de gali-
nhas”; passando por - na percepção 
da população - condescendência 
com crimes hediondos; até chegar 
a coisas feias, como a dissimulação 
do provável envolvimento de alguns 
membros do Judiciário com a venda 
de sentença favorável a traficantes. 

Haja coluna vertebral para tanto!

José Edmar Gomes

O prefeito eleito, o representante do Sebrae-MG e o prefeito 
Vasco Praça Filho descerram a placa inaugural da Regional 

O paracatuense Joaquim Bar-
bosa tomou posse, dia 22 de 
novembro, na presidência do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
e, automaticamente, como presi-
dente do Conselho Nacional de 
Justiça-CNJ - órgão de controle 
administrativo e processual do 
Judiciário que, inclusive, aco-
lhe representações contra seus 
membros.  Naquele dia histórico 
para Paracatu e o Brasil, Barbosa 
pediu um Judiciário “sem firulas, 
sem floreios, sem rapapés”, que 
se esforce para dar resposta cé-
lere à sociedade, com duração 
razoável do processo. Segundo 
Barbosa, a lentidão processual 
pode produzir um “espantalho 
capaz de espantar investimentos 
produtivos de que tanto necessi-
ta a economia nacional.” E disse 
mais: “Há um grande déficit de 
Justiça entre nós. Nem todos os 
brasileiros são tratados com igual 
consideração quando buscam a 
Justiça...” Maria Isabel Taveira 
Neiva, professora de Língua Por-
tuguesa do presidente no Colé-
gio Estadual Antônio Carlos, no 
final da década de 60, disse que 
Joaquim é motivo de orgulho 
para a Nação. Páginas 4 e 5

Dom Jorge toma posse 
dia 13 de janeiro de 2013
O novo bispo diocesano, Dom Jorge Alves Be-

zerra, visitou Paracatu, no último dia 20, a convite 
do seu antecessor Bispo Dom Leonardo de Mi-
randa Pereira. Ele encontrou os padres, conheceu 
a Catedral de Santo Antônio e as outras quatro 
paróquias da Cidade. Dom Jorge, se inteirou dos 
trabalhos desenvolvidos pelos movimentos pasto-
rais e, no final da visita, disse que notou um con-
vívio muito bom entre os padres e a comunidade. 
Dom Jorge toma posse dia 13 de janeiro de 2013. 
Página 7

Sebrae escolhe Paracatu
A nova Sede Regional Noroeste do Sebrae-MG foi inaugurada no 

último dia 13, pelos diretores do entidade, empresários e autorida-
des municipais, regionais e populares. O escritório, à Rua Benjamin 
Carneiro, 21, conta com 17 analistas, assistentes e estagiários aptos a 
atender os empreendedores das 19 cidades que compõem a Regio-
nal. “Escolhemos Paracatu por causa da localização geográfica e pelo 
potência do Município, que mais cresceu no Noroeste de Minas, nos 
últimos anos”,explica o presidente Lázaro Luiz. Página 3

Audiência pública, realizada em 14 de novem-
bro, pela Comissão de Assuntos Municipais e Re-
gionalização da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais, em Sagarana, distrito de Arinos, ouviu da 
população e das autoridades locais que a microrre-
gião precisa de crédito, regularização dos assenta-
mentos e políticas públicas contra a seca, além da 
necessária integração dos órgãos federais e estadu-
ais em prol do desenvolvimento sustentável da Ba-
cia do Urucuia. A reunião foi requerida pelo depu-
tado Almir Paraca (PT) e integrou a programação 
da 5ª edição do festival Sagarana: Feito Rosa para o 
Sertão. Página 3

OBRIGADO,  
RAFAELA
Uma das seis unidades 

móveis do Hospital de Câncer 
de Barretos - SP, estacionou 
em Paracatu nos dias 7 e 8 de 
novembro. Um laboratório 
completo, instalou-se nas 
dependências do Sesc-Laces 
e realizou exames diversos 
para prevenção dos tipos 
mais comuns da doença. 
Os trabalhos foram 
coordenados pelo conceituado 
médico, Raphael Luís 
Haikel Júnior, auxiliado 
por enfermeiros.  
Foram realizados 101 
exames de próstata, 158 
papa-nicolau, inúmeros exames 
de pele, seis cirurgias, além 
de outros procedimentos. 
Tudo isso, graças ao empenho 
da coordenadora regional 
do HCB, Rafaela Xavier, 
que agradece os 
colaboradores e já 
prepara nova visita 
da Unidade, ano que vem. 
Página 7

Lucivaldo deixa 
Conscienciarte
O professor Lucivaldo Paz de 

Lira não é mais superintendente 
da Fundação Conscienciarte - 
organização não-governamental 
que fomenta  a consciência, a 
qualidade de vida e a cidadania 
- ele deixa a ong apó 15 anos 
para assumir um cargo numa es-
cola federal, em São Paulo, e foi 
substituído por Edina Sueli, ex-
-Apae e Sesc-Laces. Página 7
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A vez e a voz de Sagarana

Dom Jorge (à 
esquerda) o que 

entra e Dom 
Leonardo, 
o que sai

FOTO: OUTRO OLHAR
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Capítulo V

Márcio José dos santos* 

A proximidade do Natal de 
1990 foi marcada por um evento 
elucidativo da dramática situação 
de miséria dos garimpeiros de 
Paracatu, sem oportunidades de 
trabalho digno e honesto. Con-
doído com a miséria que se espa-
lhou, o batalhão local da Polícia 
Militar cadastrou cerca de 300 
famílias para receber uma “ces-
ta de Natal”. Contava-se com a 
oferta de 100 unidades de cestas 
a serem doadas pela PM de Belo 
Horizonte e as restantes seriam 
oferecidas pela Prefeitura Muni-
cipal de Paracatu, naquela épo-
ca sob o comando do Prefeito 
Arquimedes Borges. De acordo 
com o jornal O Movimento (Ed. 
10, dez/1990 a jan/1991, p. 3), 
no dia 11 de dezembro de 1990, 
desde as 6 horas da manhã exten-
sa fila se formou para receber as 
cestas e a partilha de um cami-
nhão de abóboras doado pelo Sr. 
José Abreu, sendo que a distri-
buição iria iniciar-se às 10 horas. 
Porém, pouco depois de iniciada 
a distribuição, as cestas acaba-
ram, porque a Prefeitura não deu 
a contribuição esperada. Os ga-
rimpeiros revoltaram-se e o co-
mandante local da PM procurou 
contornar a situação, recomen-
dando aos garimpeiros que pro-
curassem outra atividade. Então, 
o grupo de garimpeiros dirigiu-
-se para a Prefeitura Municipal 
para conversar com o Prefeito 
Arquimedes e eles lá ficaram até 
às 13 horas. Contudo, o prefeito 
recusou-se a recebê-los. 

A dramática situação dessas 
famílias impelia os garimpeiros 
para os canais de rejeito da mine-
radora, acentuando o conflito. A 
empresa não apenas endurecia o 
discurso, como também estreitou 
seus vínculos com as polícias mi-
litar e civil, utilizando os agentes 
públicos para vigiar e punir os 
garimpeiros. 

Em abril de 1991, notícia 
publicada em O Movimento re-
latava que cinco pessoas foram 
presas pela Polícia Civil, às quais 
o Juizado determinou prisão 
temporária de cinco dias, apon-
tados pela RPM por roubo de 
concentrado de ouro. A Polícia 
não apenas deteve os acusados 
além do prazo determinado pelo 
juiz, como também torturou um 
dos presos, Esmeraldo Rodri-
gues Andrade, ex-funcionário 
da RPM. Relatou Esmeraldo que 
os policiais o levaram algemado 
para uma área de cerrado pró-
xima a Unaí e lá teve sua perna 
esquerda imobilizada com um 
pedaço de pau; em seguida, os 
policiais espancaram a sua per-
na com uma palmatória que ti-
nha uma lona de pneu afixada, e 
depois passaram a espancar seus 

O Garimpo em Paracatu

30 novembro

REquERIMENtO DE LICENçA
LUIZ ANTÔNIO SABONGE, inscrito no CPF nº 336.065.368-87 por determinação do Conselho 
Estadual de Política Ambiental - COPAM, torna público que solicitou através do processo nº 
05039/2004, a Licença de Operação em Caráter Corretivo para as atividades de silvicultura, 
barragem de irrigação, cultura de cana-de-açúcar sem queima, bovinocultura de corte (confi-
nado), culturas anuais e bovinocultura de corte (extensivo) e posto de abastecimento de com-
bustível localizadas na Fazenda Boa Esperança, zona rural do município de Paracatu – MG. 

PLANEJAMENtO AMBIENtAL

REquERIMENtO DE LICENçA
Cácio José de Queiroz e Outro, por determinação do Conselho Estadual de Política Ambien-
tal - COPAM, torna público que solicitou, através da empresa PLANA - Planejamento Am-
biental LTDA, conforme processo COPAM nº 01474/2005, Licença de Operação Corretiva 
para a atividades de Culturas Anuais excluindo a olericultura; Barragem de irrigação; Criação 
de Bovinos de corte; desenvolvida na Fazenda Lago Azul, no município de Paracatu / MG.

REquERIMENtO DE LICENçA 
Paulo Arthur Chaim Sabonge, inscrito no CPF sob nº 214.971.328-43, por determinação do 
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - torna público que solicitou através do pro-
cesso nº 11996/2004 a Licença de Operação para as atividades de silvicultura, barragem de 
irrigação, cultura de cana de açúcar com queima e culturas anuais, desenvolvidas na Fazenda 
Princípio, localizada na zona rural do município de Paracatu/MG. 

REquERIMENtO DE LICENçA

LUIZ ANTÔNIO SABONGE, inscrito no CPF nº 336.065.368-87 por determinação do Conselho 
Estadual de Política Ambiental - COPAM, torna público que solicitou através do processo nº 
05039/2004, Licença de Instalação (LP + LI) para a atividade de silvicultura e barragem de 
irrigação, localizadas na Fazenda Boa Esperança, zona rural do município de Paracatu - MG. 

rins. Esmeraldo foi examinado 
pelo médico legista, Dr. Ricardo 
Guazelli, que confirmou o es-
pancamento.

Preocupado com a situação 
local, que tinha de um lado a 
poluição ambiental e a proibição 
legal do garimpo, que ainda con-
tinuava ativo na clandestinidade, 
e de outro o problema social do 
desemprego, o juiz da comarca, 
Fernando Humberto dos San-
tos, convocou uma reunião com 
as principais lideranças políticas 
e comunitárias da cidade para a 
discussão do problema. Esta reu-
nião redundou na formação de 
uma comissão, a qual nunca che-
gou a funcionar.

Ao final do ano de 1991, uma 
notícia viria a assustar a opinião 
pública paracatuense. Sob o tí-
tulo “Segurança da RPM ati-
ra em garimpeiro”, o jornal O 
Movimento informava que se-
guranças da mineradora foram 
denunciados novamente de pra-
ticarem violência contra cidadãos 
paracatuenses no afã de estarem 
resguardando o patrimônio da 
empresa. Desta vez, três garim-
peiros foram agredidos na área 
da barragem, sendo que um deles 
foi atingido por tiro e levado para 
hospital em Brasília; os outros 
dois levaram surra com cabo de 
aço, tendo feito exames de corpo 
delito, após apresentarem denún-
cia ao Ministério Público. 

Analisando-se as matérias jor-
nalísticas que envolviam a RPM, 
observa-se que as denúncias de 
danos ambientais e as práticas 
truculentas da empresa contra 
os garimpeiros se avolumavam: 
agressões, tiros e torturas foram 
incluídos no cotidiano da repres-
são; pior, eram tolerados pela so-
ciedade. A imprensa, entretanto, 
concedia espaço livre às denún-
cias e também reproduzia as ver-
sões da empresa, dando curso ao 
contraditório. No início de 1992, 
diante de denúncia de poluição 
dos rios a jusante da barragem 
de rejeito, feita por moradores 
daquela região e encaminhada à 
Câmara pelo vereador José Maria 
Andrade Porto; das explosões na 
área de lavra, conforme denúncia 
da população dos bairros perifé-
ricos, encaminhada pelo verea-
dor Silvano Avelar; da violência 
contra os garimpeiros, denun-
ciada pelo vereador Alaor Neiva, 
e do desprezo da mão de obra 
local em favor de trabalhadores 
de fora, conforme argumentava 
o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria Ex-
trativa, Mauro Muniz, a empresa 
resolveu agir. 

Daí em diante, observa-se que 
a RPM rearticulou a sua comu-
nicação social, construindo um 
discurso hegemônico, silencia-
dor, que restringiu e em certas 
situações até mesmo eliminou a 
voz dos atingidos: a empresa se 

sentia com o poder de determi-
nar a verdade dos fatos.

Essa mudança na produção 
do discurso, a voz da verdade es-
tabelecida pelo poder, foi assina-
lada por uma visita à Câmara Mu-
nicipal, no dia 6 de abril de 1992, 
de uma equipe técnica da RPM, 
liderada pelo diretor Edson Iza-
bella. Naquela ocasião, a equipe 
da empresa refutou as denúncias 
e estabeleceu uma classificação 
definitiva dos garimpeiros que 
entravam na sua área de rejeitos. 
De acordo com Edson Izabella a 
violência contra os garimpeiros 
não ocorria, o fato é que se tra-
tavam de “bandidos e criminosos 
integrantes de gangues”. Essa 
pecha “bandidos e criminosos”, 
com algumas variações iria estar 
presente em todas as falas da em-
presa, quando se referiam aos ga-
rimpeiros, como uma maneira de 
justificar e legitimar a violência 
da repressão. 

A estratégia do poder na 
produção do discurso verdadei-
ro, daí em diante, não incluiria 
apenas reprimir e negar, mas 
também cooptar, através de um 
programa de filantropia, apoios, 
doações, visitas e veiculação na 
mídia de tudo o que pudesse 
construir uma imagem positiva 
de uma organização parceira da 
comunidade.

Por outro lado, a brutalidade 
da repressão infundia temor aos 
garimpeiros, mesmo aos mais co-
rajosos que se aventuravam a pe-
netrar a área de rejeito da RPM, 
de tal modo que, em novembro 
de 1993, o garimpeiro Luiz Mon-
teiro da Silva, 32 anos, morreu 
em consequência de ataque car-
díaco dentro da área da empre-
sa. A nota que saiu na imprensa 
paracatuense informava que um 
grupo de garimpeiros foi surpre-
endido pela segurança e fugiu, 
mas um deles, que sofria do mal 
de Chagas, correu em direção à 
guarita da Ivaí Engenharia, em-
preiteira da mineradora. Condu-
zido ao hospital, veio a falecer. A 
nota também informava que os 
vigilantes teriam efetuado dispa-
ros para o alto, mas que o asses-
sor de relações públicas negara 
que tivesse ocorrido qualquer 
disparo ou que alguém tivesse 
sido ferido. Na imprensa, pela 
primeira vez nenhuma voz foi 
dada aos atingidos pela violência, 
cujas versões certamente contes-
tariam a “verdade” propagada 
pela mineradora.

A violência contra os garim-
peiros, por mais repugnante pos-
sa lhe parecer, caro leitor, estava 
apenas dando seus primeiros si-
nais. Veja a sequência no próxi-
mo capítulo. 

*O autor é geólogo, 
mestre em administração 
e mestre em Planejamento 
e gestão ambiental

Aconteceu 
– no poço 
de Sá Hilária
Coraci neiva* 

Permanece presente na me-
mória do Sr. Nanduca Caetano – 
hoje com 89 anos de idade – um 
fato cômico vivido por ele e meu 
irmão Darcy Neiva, na década 
de 30, quando os mesmos ain-
da eram adolescentes, numa das 
praias do Córrego Rico.

O Senhor Nanduca ao narrar-
-me o fato deu boas gargalhadas 
deixando os olhos brilhando 
como se fossem dois diamantes. 
A mesma alegria que senti ao ou-
vi-lo, quero transmitir aos meus 
leitores narrando-lhes o fato que 
passou a fazer parte da história 
de nossa amada Paracatu que es-
tará, em outubro próximo, com-
pletando 214 anos, cultivando 
grandes valores culturais e espar-
gindo luzes nos seus habitantes. 

Naquela época, nas águas do 
Córrego Rico, assim denomina-
do por causa do ouro que corria 
em suas águas, os jovens nada-
vam nus, dando preferência aos 
locais onde havia altos barrancos 
por cima dos poções para pula-
rem e sairem nadando.

O local onde aconteceu o que 
vou narrar-lhes era conhecido 
como “Córrego dos Meninos”. 
Suas águas passavam pelos fun-
dos do quintal de uma senhora 
conhecida como Sá Hilária o que 
originou a denominação de Poço 
de Sá Hilária. Por cima do bar-
ranco existia e ainda permanece 
até hoje, uma cruz de madeira. A 
maior distração do Sr. Nanduca e 
Darcy, juntamente com a juven-
tude da cidade, era pular na água, 
nadar, pescar, mergulhar... mui-
tos nadavam com a maior natu-
ralidade. Eram jovens corajosos! 

Os dois faziam uma bucha de 
capim meloso e, quando o bura-
co da  loca era grande tapavam-
-no para os peixes não fugirem. 
Enfiavam as mãos, devagarinho. 
Nanduca usava um facão de ca-
beça de arreio para cortar as àr-
vores que nasciam por cima das 
locas para poder pescar os peixes 
com a mão. Este facão, para seus 
pais não verem, era escondido de 
cabeça para baixo em sua calça, 
motivo porque ela andava com 
dificuldade. 

O coador era do Darcy. Ele o 
trouxe de Miraí, cidade da zona 
da mata onde viveu sua infância 
com a família. Tinha a forma de 
funil e era amarrado para ficar a 
noite toda no local. Ficava aberta 
apenas a boca do coador. Abaixo 
do mesmo tinha uma passagem 
que terminava em 3 cordões para 
o peixe passar e não conseguir 
voltar.

Certa vez, Darcy esqueceu de 
levar o coador e, ao mergulhar 
enfiou a mão na boca do mesmo 
e gritou: “Nanduca, achei uma 
traira comprida!” O amigo ven-
do que não era peixe gritou em 
seguida: “Darcy, põe pra fora, 
não é peixe!” Quando ele puxou 
e aproximou do rosto, a uns 25 
cm, levou o maior susto, pois 
realmente era uma jaracuçu com-
prida e em forma de s. Olhando, 
jogou-a, rápidamente, no mato. 
Permaneceram pasmos e, olhan-
do um para o outro, deram uma 
grande gargalhada. Mesmo de-
pois deste acontecimento, nunca 
deixaram de freqüentar aquele 
poção. Coincidência dos nomes: 
poção de Sá Hilária - o local - e 
hilário o fato, não é mesmo? Já 
ouviram contar algo semelhante? 

Guarde-o na memória e con-
te-o para dar boas risadas.

Vale a pena!

*Presidente da 
academia de Letras 
do noroeste de Minas

Uma história que precisa ser contada
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Sob a presidência do deputado Almir Paraca, a Comissão 
de Assuntos Municipais ouve reivindicações de produtores 
rurais e de cidadãos do Noroeste

O Sebrae-MG inaugurou, no 
último dia 13, a Sede Regional 
Noroeste, na presença de dire-
tores do Sebrae-MG, incluindo 
o presidente do Conselho Deli-
berativo, Lázaro Luiz Gonzaga; 
empresários e autoridades muni-
cipais, regionais, políticos; estu-
dantes e populares.

O escritório, situado à Rua 
Benjamin Carneiro, 21, conta 
com equipamentos e pessoal 
capacitado para o desenvolvi-
mento do empreendedorismo. 
São 17 colaboradores - analistas, 
assistentes e estagiários - aptos a 
atender os empreendedores das 
19 cidades que compõem a Re-
gional. 

“Escolhemos Paracatu por 
causa da localização geográfica e 
pelo potência do Município, que 
mais cresceu no Noroeste de Mi-
nas, nos últimos anos”,explica o 
presidente Lázaro Luiz.  

Para o diretor-presidente do 
Sebrae-MG, Afonso Rocha,o 
foco da instituição é a micro e 
pequena empresa (MPE). Nosso 
desafio maior é orientar a MPE 
a se manter ativa no mercado. 
Hoje, Minas Gerais tem um das 
maiores taxas de sobrevivên-
cia de MPEs e o Sebrae,com 
certeza,tem um papel importante 
nesta história.

Fazenda - Rocha lembra que 
o Sebrae-MG participou da Se-
mana Global de Empreendedo-
rismo, movimento  de incentivo 
ao micro e pequeno empreende-
dor, que encerrou-se dia no do-
mingo,18,  simultaneamente em 
120 países.

Escritório conta com 17 servidores para atender 19 municípios e 11 mil micro e pequenas empresas 

Audiência Pública requerida por Paraca durante 5º Festival Feito Rosa Para o Sertão expõe carências do norte do Noroeste

DESENVOLVIMENTO

SAGARANA

Paracatu sedia Regional do Sebrae-MG

urucuia quer desenvolvimento sustentável

A região Noroeste é o grande 
celeiro de Minas, ou, como disse 
o diretor técnico do Sebrae-MG, 
Luiz Márcio Haddad, “a maior 
fazenda do Estado e a segunda 

Crédito para os pequenos 
produtores rurais, regularização 
dos assentamentos e políticas pú-
blicas de enfrentamento à seca. 
Esses foram os principais apelos 
da audiência pública, realizada 
em 14 de novembro, pela Co-
missão de Assuntos Municipais 
e Regionalização da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, em 
Sagarana, distrito de Arinos (No-
roeste de Minas). 

Vereadores, prefeitos e cida-
dãos da região discutiram os desa-
fios para a integração dos órgãos 
e entidades dos Governos Federal 
e Estadual em prol do desenvolvi-
mento sustentável na Bacia do rio 
Urucuia. A reunião foi requerida 
pelo presidente da comissão, de-
putado Almir Paraca (PT).

Os participantes se reuniram 
no Centro de Referências em 

do País”.  Para ele, produções de 
grãos em grande escala, especial-
mente milho, soja, feijão e cana 
de açúcar, cultivados ao longo 
dos Rios Paracatu e Urucuia, na 

margem esquerda da Bacia do 
São Francisco, mostram a po-
tência da Região. “Há, também, 
enorme potencial mineral, prin-
cipalmente de ouro e zinco”, ob-
serva Haddad.

Com um universo de empreen-
dedores formais em torno de 11 
mil estabelecimentos, população 
aproximada de 400 mil pessoas 
e a Lei Geral das MPEs implan-
tadas em 16 municípios (84%do 
total), a Regional Noroeste tem 
muito trabalho pela frente. O ge-
rente William Rodrigues de Bri-
to ressaltou que, acima de tudo, 
a meta da Regional é tornar-se a 
grande parceira das instituições 
públicas e privadas,consolidando 
seu papel de catalizadora do de-
senvolvimento.

Durante a audiência, o asses-
sor da Companhia de Desenvol-
vimento dos Vales do São Fran-
cisco e do Parnaíba (Codevasf), 
Athadeu Ferreira da Silva, listou 
os trabalhos desenvolvidos pela 
empresa, que integra o Minis-
tério da Integração Nacional, e 
anunciou novas perspectivas. 

Silva explicou, primeiramente, 
as finalidades da Codevasf, que 
consistem no desenvolvimento 
e na revitalização das Bacias dos 
rios São Francisco e Parnaíba 
com a utilização sustentável dos 
recursos naturais e estruturação 
de atividades produtivas para a 
inclusão econômica e social.

Se efetivado, o projeto mais 
importante do órgão para os pró-
ximos anos na região será a con-
tratação de um plano de desen-
volvimento. Segundo Silva, ele 
encaminhará solicitação para que 
o processo licitatório seja inicia-
do. Cenários - “Com esse plano, 
teremos um diagnóstico detalha-
do, criação de cenários, desenho 
de diretrizes e recomendações 
quanto à logística, ao orçamento, 

Tecnologias Sociais do Sertão 
(Cresertão) em busca de pro-
postas para pensar e sistematizar 
políticas efetivas que permitam 
o crescimento socioeconômico 
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regional. O encontro, que inte-
grou a programação da 5ª edição 
do evento “Sagarana: Feito Rosa 
para o Sertão”, expôs, assim 
como a obra roseana, as contra-

dições econômicas e as potencia-
lidades culturais da microrregião.

estratégias - O deputado 
Almir Paraca abriu a audiência 
pontuando a necessidade de le-
vantar as demandas regionais e 
traçar estratégias conjuntas para 
resolvê-las. O parlamentar disse 
acreditar que o esforço da socie-
dade civil, de agentes públicos 
municipais, federais e estaduais 
e de entidades privadas se insti-
tucionaliza com a audiência, uma 
vez que as sugestões comparti-
lhadas podem se tornar projetos 
de leis e políticas públicas.

Paraca ressaltou que as expe-
riências e programas já concreti-
zados e aqueles que estão sendo 
concebidos devem contar com a 
intervenção acadêmica. Citou a 
presença de universidades e ins-
titutos que poderiam auxiliar na 

A audiência do dia 14 de-
monstrou que a frase de Gui-
marães Rosa “O sertão está em 
toda parte, está dentro da gente” 
continua atual. O vilarejo Sagara-
na, que recebe o nome de um dos 
livros do autor mineiro, convive 
com muitos problemas sociais, 
mas tem  várias potencialidades, 
como o artesanato de tecelagem, 
pintura e bordado, uma estação 
ecológica, um conjunto de ca-
choeiras e terras férteis.

sistematização das experiências, 
a fim de produzir conhecimento 
científico. Isso, segundo Paraca, 
propiciaria a formação continua-
da de administradores já envolvi-
dos e de novos gestores.

empastado - Embora fosse 
um dia chuvoso, Argemiro Gra-
ciano de Jesus, pequeno produ-
tor rural, fez um apelo para que o 
poder público tome providências 
para minimizar os impactos da 
seca que, este ano, durou cerca 
de nove meses na região. 

Conforme o agricultor, os 
proprietários rurais como ele 
não conseguem se beneficiar de 
recursos públicos por não se en-
quadrarem nos parâmetros dos 
programas já existentes. “Entre-
go o abaixo-assinado sem a pasta 
pra que ele não fique empasta-
do”, brincou Argemiro, que disse 

esperar que a água chegue em sua 
casa, durante todo o ano.

Buritis - Já o vereador de Bu-
ritis, Jorge Augusto Xavier, falou 
sobre a dificuldade e demora de 
regularizar os assentamentos de 
sua cidade. De acordo com o 
parlamentar e também morador 
de uma das comunidades, sem a 
autorização de funcionamento, 
os assentados não têm acesso aos 
créditos do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf). Para ele, o tra-
tamento dado aos assentados não 
é igual ao dispensado aos empre-
sários do agronegócio. “Nós não 
queremos desmatar, mas não 
conseguimos licença nem para 
ampliar um quintal; sem crédito 
para investimento, as comunida-
des vão acabar se tornando fave-
las rurais”, enfatizou Xavier.

Microrregião tem mar de problemas

Autoridades cobram ações rápidas da Codevasf

Com apenas 37 anos de exis-
tência, Sagarana (com aproxima-
damente 400 habitantes) sobre-
vive essencialmente da pecuária 
leiteira em regime de agricultura 
familiar. O vilarejo, assim como 
a microrregião, representa bem 
a realidade brasileira, pois embo-
ra tenha, em alguns municípios, 
pequenas ilhas de riquezas devi-
do  ao agronegócio em expansão, 
68% da população está próxima 
à linha da pobreza.

aos procedimentos necessários 
para garantir que os recursos hí-
dricos regionais sejam perenes”, 
ressaltou.

Luiz Araújo Ferreira, prefeito 
de Bonfinópolis, cobrou a pre-
sença mais efetiva da empresa 
pública, sobretudo nos municí-
pios mais pobres. Além de reunir 
esforços para que o plano seja 

viabilizado, é preciso promover 
ações pontuais e de curto prazo 
para que os pequenos produtores 
rurais sofram menos com os pe-
ríodos de estiagem.

Consórcio - O presidente da 
Câmara Municipal de Arinos, 
José Idelbrando, explicou que os 
avanços dos consórcios munici-
pais só foram possíveis por causa 

da teimosia e da persistência. Ele 
traçou um panorama do projeto 
“Urucuia - Grande Sertão”, res-
gatando as primeiras ações na 
década de 90. Segundo ele, na 
época, já havia o discurso sobre a 
integração dos municípios, mas a 
prática ainda era bairrista. 

O vereador lembrou que a de-
sigualdade social e o baixo índice 
de desenvolvimento humano ain-
da são entraves para o crescimen-
to da economia regional. Para ele, 
é contraditório ter terras tão ricas 
e uma população tão pobre. “De-
ve-se pensar um arranjo para que 
se possa fazer políticas de estado 
e não de governos”, advertiu. 

Desde o surgimento da par-
ceria entre os municípios, muitas 
atividades foram implementadas 
como a piscicultura, artesanato, 
apicultura, friticultura, barragi-
nhas, estação digital, economia 
solidária e turismo: “Só a Code-
vasf, com o auxilio da Fundação 
Banco do Brasil, construiu 12.900 
barraginhas. “O número é bom, 
mas queríamos chegar a 2015 
com 50 mil”, planeja Ildebrando.

Durante o festival, população desfruta 
do Cantinho da Leitura no largo de Sagarana

Sanfoneiro toca enquanto as fiandeiras 
fiam em Sagarana, na Bacia do Urucuia

Força - Confiante no futuro 
e feliz com a inauguração,o pre-
feito de Paracatu,Vasco Praça 
Filho, comemorou:  “Este é um 
momento para agradecermos ao 
Sebrae-MG e comemorarmos 
a força do Noroeste de Minas”, 
declarou

Ainda de acordo com o ge-
rente Brito, a pauta de serviços 
da Regional Noroeste, para 2013, 
está diversificada. “Estamos 
trabalhando em projetos para 
agronegócios (grãos, silvicultura, 
leite e café); atividades junto a 
grandes fornecedores (Kinross e 
Votorantim), novas iniciativas na 
indústria, a exemplo da cerâmica 
e da economia criativa, além do 
incremento das atividades com 
foco na inclusão produtiva, via 

programa Territórios, e da conti-
nuidade dos programas habituais 
junto ao comércio”, assinalou. 

Brito acrescenta que “políticas 
públicas de apoio aos pequenos 
empresários foram amplamente 
trabalhadas em toda Região, o 
que facilita a introdução de no-
vas práticas e fortalecimento do 
setor público em prol das micro 
e pequenas empresas (MPEs)”.

O Sebrae-MG chegou à Re-
gião Noroeste em 1992 com 
abertura de um Ponto de Apoio 
em Unaí. Em 2003, Paracatu 
também recebeu um Ponto de 
Apoio,instalada há nove anos, na 
sede da Acipa/CDL - Associação 
Comercial e Industrial de Paraca-
tu e Câmara dos Dirigentes Lo-
jistas.

Prefeito Vasco Praça Filho; prefeito eleito Olavo Condé 
e o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Lázaro Luis; 
descerram a placa de inauguração da Regional

Diretores do Sebrae-MG e autoridades da Região Noroeste se confraternizam A sede do Sebrae em Paracatu fica na Rua Beijamim Carneiro, centro
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JOAQUIM BARBOSA

Paracatuense assume comando do StF

Ninguém entendeu porque a presidente Dilma estava 
tão pouco à vontade durante a posse de Joaquim Barbosa

Com Lewandowski: pausa nas divergências

Brasília (ABr) - O ministro 
Joaquim Barbosa, que tomou 
posse, dia 22 de novembro como 
presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), aproveitou 
o momento para criticar a desi-
gualdade de acesso à Justiça e a 
subordinação pela qual os juízes 
precisam se submeter para ascen-
der profissionalmente.

“Há um grande déficit de 
Justiça entre nós. Nem todos os 
brasileiros são tratados com igual 
consideração quando buscam a 
Justiça. Ao invés de se conferir 
à restauração de seus direitos o 
mesmo tratamento dado a pou-
cos, o que se vê aqui e acolá - nem 
sempre, é claro, mas às vezes sim 
- é o tratamento privilegiado, o 
bypass. A preferência desprovida 
de qualquer fundamentação ra-
cional,” disse em discurso.

Para o ministro, o Judiciário 
deve ser “sem firulas, sem flo-
reios, sem rapapés” e deve se es-
forçar para dar resposta célere à 
sociedade, com duração razoável 
do processo. Segundo Barbosa, a 
lentidão processual pode produ-
zir um “espantalho capaz de es-
pantar investimentos produtivos 
de que tanto necessita a econo-
mia nacional.”

“De nada valem as edificações 
suntuosas, os sistemas de comu-
nicação e informação, se naqui-
lo que é essencial a Justiça falha 
porque é prestada tardiamente 
e porque presta um serviço que 
não é imediatamente fruível”, ar-
gumentou.

Na última parte do discurso, 
Barbosa reforçou a independên-
cia do juiz e a necessidade de 
afastá-lo da má influência para 
a ascensão profissional. “Nada 
justifica a pouco edificante busca 

“Há um grande déficit de Justiça entre nós. Nem todos os brasileiros são tratados com igual consideração quando buscam a Justiça”.

Brasília (ABr) - A 
ministra da Secretaria 
de Políticas de Promo-
ção da Igualdade Racial 
(Seppir), Luiza Bairros, 
considerou a posse do 
ministro Joaquim Bar-
bosa como presidente 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF) um mo-
mento simbólico.

Para Luiza Bairros, o 
fato de um negro assu-
mir o posto de coman-
do da mais alta Corte do País 
não deve ser considerado o 
mais importante, mas é símbo-
lo de um novo Brasil. “Não é o 
que deve ser ressaltado em pri-
meiro lugar, mas, sem dúvida, 
o simbolismo deste momento, 
para um país que se reconhe-
ceu como racista há tão pouco 
tempo, não pode ser negado”, 
afirmou a ministra.

Ainda na opinião dela, a 
posse de Joaquim Barbosa 
mostra que o Brasil vem se 
abrindo para a diversidade. 
“Para a possibilidade de reali-
zação de talentos em qualquer 
classe social, qualquer grupo 
racial, foi nesse sentido que tra-
balhamos ao longo das últimas 
décadas no Brasil”, afirmou.

Assim como a ministra, o 
presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, Ophir Ca-

Brasília (ABr) - O dia 22 
de novembro foi especial para 
o garçom José Maria da Silva 
Couto. Morador da cidade de 
São Sebastião - região admi-
nistrativa do Distrito Federal 
a cerca de 30 quilômetros do 
centro de Brasília - ele come-
çou cedo a se preparar para 
uma festa da qual não foi con-
vidado. 

Caracterizado como o pre-
sidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, o garçom de 
58 anos foi um dos que fica-
ram do lado de fora do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
durante a posse do ministro 
Joaquim Barbosa como presi-
dente da Corte.

Terno preto, faixa presi-
dencial com as cores da ban-
deira norte-americana, José 
Maria disse que se sentia ho-
menageado com a chegada do 

de apoio para uma singela pro-
moção de juiz de primeiro grau. 
Ele deve saber quais são suas 
perspectivas de promoção e não 
tentar obter pela aproximação 
do poder político dominante no 
momento”, disse o ministro, que 
foi muito aplaudido.

Torre de marfim - Segundo o 
ministro, os juízes são “produtos 
de seu meio e de seu tempo”, e 
devem atuar de acordo com os 
valores da sociedade em que vi-
vem. “Nada mais ultrapassado e 
indesejado que aquele modelo de 
juiz isolado e fechado, como se 
estivesse encerrado em uma torre 
de marfim”.

O novo presidente finalizou 
agradecendo a presença de seus 
parentes e amigos estrangeiros 
que vieram ao país especialmente 
para prestigiar a posse.

By the books - Barbosa é o 
primeiro negro a comandar a Su-
prema Corte e é bastante ligado a 
questões raciais e faz referências 
ao assunto em discursos, votos e 
conversas. Veio de uma família 
simples de Paracatu, em Minas 
Gerais, e ocupou vários postos 
até ser convidado pelo então pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva 
para integrar o STF em 2003, 
época em que atuava como pro-
curador no Rio de Janeiro.

Ele presidirá também o Con-
selho Nacional de Justiça, sua 
passagem pelo comando do Su-
premo deve ser sem surpresas, 
pois gosta de agir by the books 
- em tradução livre, segundo 
as regras. A mescla de palavras 
estrangeiras com discursos em 
português é uma das marcas do 
ministro, que fala francês, inglês, 
alemão e espanhol.

rua da contagem, 2340 - rodovia Paracatu/Guarda-Mor - Km 1
Bairro Paracatuzinho - Fone (38) 3671-1032
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Bairros: Posse de Barbosa 
é simbolo de novo Brasil

valcante, disse que está otimista 
quanto aos próximos anos com 
Barbosa à frente do Supremo. 
“A minha expectativa é igual à 
da sociedade brasileira, de oti-
mismo”, disse ao chegar para 
a cerimônia, na qual falará em 
nome dos advogados do País.

Um grupo de artistas, a 
maioria deles negros, também 
compareceu à posse. O sam-
bista Martinho da Vila cele-
brou a chegada de Barbosa à 
presidência do STF e, cantan-
do, disse que trata-se de um 
sonho realizado.

Joaquim Barbosa comanda-
rá a Corte pelos próximos dois 
anos. Também tomou posse, 
como vice-presidente do STF, 
o ministro Ricardo Lewando-
wski. A cerimônia foi presidida 
pelo decano do Supremo, mi-
nistro Celso de Mello. 

Barbosa entre artistas, autoridades, “a mãezinha” e familiares: consagração do paracatuense simples que ascendeu na vida pelos estudos

Luiza Bairros: Momento simbólico

Obama também 
comparece à posse

primeiro negro ao comando 
do STF. Ainda mais porque 
seu pai nasceu em Paracatu, 
cidade natal de Joaquim Bar-
bosa. “Vim prestigiar a pos-
se do ministro. Meu pai é da 
mesma cidade dele, e é uma 
honra ver alguém simples 
como ele chegar à presidência 
do Supremo”, disse.

Longe das grandes per-
sonalidades do País, como a 
presidenta Dilma Rousseff, 
que acompanharam a ceri-
mônia do plenário da Corte, 
o sósia do presidente Bara-
ck Obama roubou a cena na 
parte externa do Tribunal. 
Várias pessoas pediram para 
tirar fotos ao seu lado. “Me 
acho parecido com o Obama 
e me sinto feliz em alegrar as 
pessoas. Minhas filhas ado-
ram, e riem demais de mim”, 
disse.
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As providências para a construção da estátua já foram tomadas 

“Ele sentava sempre 
nas primeiras carteiras. 
Parecia ser tímido, mas 
às vezes era agitado. Po-
rém, bem comportado 
e aplicado nos estudos. 
Um ótimo aluno.” As 
palavras são de Maria 
Isabel Taveira Neiva 
Borges, ex-professora 
de Língua Portuguesa.  

A definição foi feita 
durante entrevista ex-
clusiva a O Movimento, 
quando a mestra apo-
sentada foi questionada 
sobre o comportamen-
to escolar do novo pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal, 
ministro Joaquim Benedito Barbosa Go-
mes, que concluiu o ginasial na Escola 
Estadual Antônio Carlos, no período de 
1966 a 1971.  

Aos 73 anos, Maria Isabel é a única 
professora de Barbosa que, atualmente 
reside na cidade. Ela tinha 28 anos quan-
do foi professora do menino Joaquim, 
que na época (1968), tinha 14; e cursava 
a então 6ª. série ginasial (hoje 7º. ano do 
ensino fundamental). 

Maria Isabel conta ainda que durante 
os 30 anos dedicados ao magistério teve 
“vários alunos brilhantes” e afirma que 
Joaquim sempre foi diferente, gostava 
muito de História, Geografia, depois 
Português e Inglês, mas em todas as dis-
ciplinas sempre teve notas excelentes, 
sempre acima da média.”

Para ela, Joaquim Barbosa merece 
chegar aonde chegou, pois tudo é fruto 
do esforço e dedicação desse menino hu-
milde que hoje está moralizando o Brasil. 

“Me sinto lisonjeada de ter tido como 
aluno alguém que tem demonstrado ser 
tão firme, justo, correto e que tem se des-
tacado brilhantemen-
te no cenário jurídico. 
Uma pessoa tão coeren-
te com seus princípios e 
não achou ninguém que 
conseguisse distorcê-la”, 
vangloria Maria Isabel. 

Homenagem - A 
professora Maria Isabel 
também contribuiu com 
os atuais alunos da Es-
cola que estão prestando 
homenagens ao ministro 
Joaquim Barbosa. Ini-
cialmente eles constru-
íram um mural que fica 

em lugar de destaque na 
instituição. 

No centro do painel, 
há uma foto de Joaquim 
Barbosa aos 14 anos. Ao 
redor, imagens de um 
menino que representou 
Barbosa em desfile para 
comemorar o ingresso 
do ministro no Supre-
mo, em 2003, além de 
fotos e dizeres do rela-
tor no julgamento do 
processo do mensalão, 
que resultou nas conde-
nações de 25 réus, entre 
banqueiros, empresários 
e políticos.

A ideia da homenagem veio da dire-
ção da Escola. Segundo a diretora Fáti-
ma Santos o projeto já existe há um bom 
tempo para reconhecer e homenagear os 
filhos ilustres da Escola Estadual Antô-
nio Carlos. 

“O projeto surgiu com objetivo de 
conscientizar os alunos sobre a impor-
tância da escola na vida deles. E mostrar 
que é possível ter um caminho bem su-
cedido e todos os alunos pode ser tornar 
pessoas ilustres”

A diretora lembra ainda que outras 
homenagens foram feitas para  outros 
filhos que se tornaram ilustres. Com a 
“embaixadora” Benedita Gouveia e  o 
bispo Dom Benedito. 

“Agora foi a vez de Joaquim Barbosa. 
Os documentos da vida escolar dele, ar-
quivados em nossa Escola, comprovam 
que ele  sempre foi um bom aluno em 
todos os quesitos, principalmente em dis-
ciplina e dedicação aos estudos”, explica. 

Os trabalhos serão concluídos na pri-
meira quinzena de dezembro, quando os 
alunos do 9º ano do ensino fundamental 
e do 1º ano do ensino médio apresen-

tarão um portfólio que 
prepararam sobre a vida 
de Barbosa. 

Eles estão realizando  
pesquisas e entrevistas 
para narrar a história do 
ministro, do qual se de-
claram fãs.  “O País deve 
muito a Joaquim Barbosa. 
O Brasil agora tem duas 
histórias. Uma antes e 
outra depois do ministro.  
Ele  venceu por meio dos 
estudos e hoje  é o nosso 
orgulho”, finaliza a dire-
tora Fátima Santos.

Se depender do esforço do vereador 
José Maria Coimba - o Zé Maria do Pa-
racatuzinho (PSD), o novo presidente 
do Supremo Tribunal Federal - o para-
catuense Joaquim Barbosa receberá mais 
uma homenagem do Município. 

A ideia do vereador - que também é de 
raízes humildes e nasceu no mesmo bair-
ro que o ministro - é instalar uma estátua 
de Barbosa na Praça Firmina Santana, no 
coração da cidade. 

O primeiro passo foi dado na reunião 
ordinária dos vereadores, em 29 de outu-
bro, quando Zé Maria, conseguiu apro-
var, por unanimidade, o requerimento 
nº 251/2012 que dispensa pareceres de 
comissões técnicas.  

“Joaquim Barbosa se tornou um 
exemplo para o mundo, de homem sé-
rio, honesto e trabalhador. Ele merece o 
nosso reconhecimento”, disse Zé Maria à 
equipe de O Movimento. 

O vereador não sabe como a 
estátua será feita. “Quero ouvir 
os familiares do ministro. Gos-
taria que eles dissessem como 
querem que ele seja retratado, 
mas a preferência do parlamen-
tar é que seja de corpo inteiro. 
Com relação ao material (bron-
ze ou gesso) também iremos 
discutir com a família”, disse.

Ainda de acordo com Zé 
Maria - que foi eleito para o seu 
segundo mandato - a decisão da 
Câmara foi afixada no quadro 
de avisos do Poder Legislativo 
e publicada no portal oficial da 
Casa - www.camaraptu.mg.gov.

Filho do pedreiro Joaquim Barbosa 
Gomes e de Dona Benedita, o ministro 
Joaquim Barbosa tem seis irmãos. Nas-
ceu e foi criado em uma residência sim-
ples, construída de adobe, à Rua Adrilhes 
Ulhoa, no Bairro Paracatuzinho. 

Parentes ele tem demais, porém a 
maior parte dos mais próximos não resi-
de mais em Paracatu. Um dos que ficou 
na Cidade - e continua levando vida sim-
ples e morando numa casa em cujo quin-
tal o sobrinho passou parte da infância - é 
o tio paterno José Barbosa Gomes - o Zé 
Babosa, 78 anos.

 Zé Barbosa tam-
bém gentilmente abriu 
as portas de sua casa 
à equipe de O Mo-
vimento e disse que, 
desde criança, Joaquim 
Barbosa já era líder dos 
amigos e colegas de es-
cola. 

Lenha - “A lide-
rança que ele implan-
tou no Supremo não é 
surpresa para nós. Isso 
vem de berço, Joaquim 
sempre liderou os ami-
gos e na escola ajudava os colegas a pas-
sar de ano”, lembra o tio. 

Zé Barbosa disse também que o sobri-
nho guardava na cabeça tudo que lia. Era 
um menino simples, mas esperto, muito 
obediente e bem criado. Dedicou sua in-
fância ao trabalhando e ao estudo.  

“Quando não estava na escola estava 
ajudando o pai nos serviços diários, ora 
baldeando areia, carregando tijolos, aju-
dando na cerâmica ou buscando lenha.” 

“E a noite tinha a mania de ficar atrás 
da parede da casa gesticulando com a 
mão, como se estivesse escrevendo. Era 
um menino diferente, inteligente”, com-
pleta Zé Barbosa. 

O tio disse ainda que Joaquim Barbo-
sa é muito dedicado e gosta de ajudar a 

A PROFESSORA

Ele sempre 
foi diferente
“Uma pessoa tão coerente com 
seus princípios, não achou ninguém 
que conseguisse distorcê-la”

Do barro do Paracatuzinho ao Supremo do Brasil

Vereador quer estátua na praça 

família. “Ele ajuda financeiramente e in-
centiva todos da família a estudar.”

Fritz - Em Paracatu, o novo presiden-
te do Supremo Tribunal Federal, ministro 
Joaquim Barbosa, não se destacou apenas 
nos estudos e como bom filho. Ele tam-
bém fez sucesso como jogador de fute-
bol amador, na chamada época de ouro 
do time mais antigo da cidade - o Santana 
Esporte Clube. 

Com a camisa 8, o meio-campista Bar-

bosa ajudou o Colorado a conquistar vá-
rios títulos e fez a alegria  de muitos tor-
cedores no  gramado do Paulo Brochado. 
Época em que surgiu o apelido de “Fritz”.  

Segundo José de Áurea, ex-treinador 
de Barbosa, há várias versões sobre a ori-
gem do apelido “Fritz”, diminuitivo do 
nome alemão Friedrich. Alguns dizem 
que Joaquim Barbosa ganhou esse ape-
lido porque era muito estudioso como o 
“Doutor Fritz”. Para outros, uma ironia 
que associava  um apelido alemão a um 
homem negro.

Casa de Cultura - As homenagens 
para o ministro Joaquim Barbosa come-
çaram na Cidade no ano passado, quando 
o paracatuense ilustre teve sua fotografia 
inserida no Salão de Fotografias da Casa 
de Cultura. 

Espaço criado em 1994 determinado 
para homenagear personalidades que 
dignificam ou dignificaram o nome de 
Paracatu, nas diversas áreas culturais, so-
cial, política, empresarial, econômica, co-
munitária e cientifica. As indicações são 
feitas pela comunidade e aprovada pelo 
Conselho de Fotografias, que é  represen-
tado por membros das diversas entidades 
culturais da cidade.

Mural dos alunos da Escola Antônio Carlos enaltece o ex-aluno ilustre 

br - em 6 de novembro e   encaminhada 
ao prefeito municipal,  porém  se não der 
tempo de fazer a estátua este ano, a partir 
de janeiro de  2013 ele terá  que aprovar 
um  novo requerimento.

“Não vou desistir. Caso necessite, no 
ano que vem, farei isso na primeira opor-
tunidade e, com certeza, os novos verea-
dores vão entender a importância dessa 
homenagem e aprovar o requerimento”, 
garante.  

Para o ano que vem, Zé Maria já pediu 
verba orçamentária para a construção da 
estátua. “Não sabemos ainda quando a 
estátua vai ficar pronta, mas espero que 
o ministro venha para inauguração”, fi-
naliza Zé Maria. 

O novo presidente do STF nasceu nesta casa, cujo telhado 
aparece depois do muro, na Rua Adrilhes Ulhoa, no Paracatuzinho

O atleta Joaquim Barbosa ao lado 
do amigo Dario Alegria, na a época 
em que jogavam no Santana

Zé Barbosa, 
tio do ministro, 
continua com 
vida simples 
morando no 
Paracatuzinho

Praça Firmina Santana, centro de Paracatu, 
onde poderá ser afixada a estátua de Joaquim Barbosa

Vereador José Maria 
Coimbra, autor do 
requerimento que 

aprova a instalação 
da estátua de 

Joaquim Barbosa

Escola Estadual Antônio Carlos onde Joaquim Barbosa cursou o Ginasial

Maria Isabel, professora 
de Língua Portuguesa 
de Joaquim Barbosa

Joaquim Barbosa, aos 14 
anos, quando cursava o 
ginasial em Paracatu
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QUILOMBOLAS

ENEM 2011

Programa vai ampliar 
políticas sociais do País

Entre as 100 mais bem colocadas
apenas dez são escolas públicas

Governo quer que capacitação e crédito cheguem às 
comunidades para reparar injustiças históricas e gerar renda

Brasília (ABr) – Ao anun-
ciar, dia 21 de novembro, ações 
para reforçar o Programa Brasil 
Quilombola, criado em 2004, a 
presidenta Dilma Rousseff  disse 
que o governo está resgatando a 
história de luta das populações 
quilombolas e reparando injusti-
ças históricas. 

Dilma ressaltou que é pre-
ciso fazer com que as políticas 
sociais, a capacitação e o crédito 
cheguem aos quilombos para que 
essas comunidades deixem de 
produzir apenas para subsistência 
e passem a ter renda.

“A regularização fundiária é a 
base para essa mudança. A certe-
za de que ela está garantida é o 
primeiro passo para a cidadania, 
mas ela não é suficiente. Não 
podemos permitir que a comuni-
dade quilombola seja a mais vul-
nerável do nosso País. Por isso, 
queremos que lá chegue o cré-
dito, a assistência técnica, canais 

de comercialização, o Programa 
Luz para Todos”, disse durante 
discurso.

Com a ampliação, o Programa 
Brasil Quilombola passa a contar 
com ações do plano Brasil Sem 
Miséria. Dentre as medidas, o 

governo vai estender o Programa 
Água para Todos para regiões de 
quilombos do Semiárido, ampliar 
a assistência técnica e extensão 
rural nos estados de Goiás, Ala-
goas, do Maranhão, Pará e Piauí 
e repassar recursos para identifi-

Brasília (ABr) – Entre as 100 
escolas mais bem colocadas no 
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2011, dez são públi-
cas: duas estaduais e oito federais. 
As notas por instituição foram 
divulgadas dia 22 de novembro 
pelo ministro da Educação, Aloi-
zio Mercadante.

Com o oitavo lugar, o Colé-
gio de Aplicação da Universidade 
Federal de Viçosa obteve o me-
lhor resultado entre as públicas. 
Depois veio o Colégio de Apli-
cação da Universidade Federal 
de Pernambuco (UFPE), na 29ª 
colocação, e o Instituto Federal 
do Espírito Santo, em Vitória, no 
40º lugar.

O Colégio Objetivo Integrado, 
escola particular localizada em 
São Paulo, ficou com a melhor 

Presidente Dilma 
Rousseff anuncia 

ações para as 
comunidades 

quilombolas no Dia 
Nacional de Zumbi 

e da Consciência 
Negra, celebrados 

em 20 de novembro 
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Brasília (ABr) - O governo 
federal quer acelerar o processo 
de regularização fundiária das 
comunidades quilombolas no 
País. Para isso, a Secretaria Nacio-
nal de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial (Seppir) espera 
mapear, com ajuda dos estados, 
as comunidades localizadas em 
terras que não pertencem à União 
e levantar as dificuldades encon-

cação e delimitação de 
terras quilombolas.

A presidenta lem-
brou que a desigual-
dade no Brasil tem 
gênero e raça, afetan-
do principalmente as 
mulheres e os negros. 
“Temos que combi-
nar essa ampla políti-
ca social com políticas 
voltadas para ações 
afirmativas de raça e 
gênero, e as políticas 
quilombolas fazem 
parte dessa ação”, 
disse.

Durante a ceri-
mônia, no Palácio do 

Planalto, comunidades quilom-
bolas de Sergipe receberam títu-
los fundiários, etapa conclusiva 
de reconhecimento definitivo dos 
territórios. A medida beneficia fa-
mílias da comunidade Mocambo 
e de Lagoa dos Campinhos.

Seppir vai 
mapear terras 
quilombolas 
no Estados

Média cai 
17 pontos em 
comparação 
a 2010

tradas pelos órgãos estaduais res-
ponsáveis por conduzir o proces-
so nesses casos.

Segundo a ministra da Seppir, 
Luiza Bairros, o assunto será dis-
cutido durante reunião, no início 
de dezembro, entre representan-
tes da pasta, dos institutos de ter-
ra dos estados, do Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) e da Fundação 
Cultural Palmares, responsável 
pela certificação das terras onde 
vivem populações remanescentes 
de quilombos.

“O Incra só tem jurisdição 
sobre terras da União e existem 
muitas comunidades quilombo-
las localizadas em terras devo-

lutas dos estados. Para apressar 
esse processo queremos que os 
institutos de terra localizem ime-
diatamente essas comunidades 
para que possamos fazer a re-
gularização pela via do governo 
estadual”, disse  dia 27, durante 
entrevista ao programa Bom Dia, 
Ministro.  

Verbas - A ministra acres-
centou que, como em geral, os 
institutos estaduais “carecem de 
recursos humanos e materiais”, o 
governo pretende repassar verbas 
aos Estados, após definidas as di-
ficuldades locais, “para que isso 
seja feito o mais rápido possível”. 
Ela defendeu que a atuação coor-
denada entre estados e Incra vai 

ajudar a desburocratizar a regula-
rização das terras.

“Como você está no local, 
mais facilmente identifica as pos-
sibilidades de conflito pelas terras 
e outras formas de negociação 
para resolver esses conflitos”, 
destacou.

Luiza Bairros ressaltou que a 
demora na emissão dos títulos 
definitivos muitas vezes ocorre 
porque supostos proprietários 
“tomam uma série de medidas le-
gais para protelar o máximo pos-
sível” o processo, uma vez que a 
maioria das terras quilombolas 
está localizada em áreas férteis, 
próximas a rios ou ao mar e com 
riquezas minerais no subsolo.

O ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, e o presidente 
do Inep, Luiz Cláudio Costa, 
comentam os dados do Enem 
2011 por escola, em entrevista 
coletiva na sede do ministério
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Brasília (ABr) - A média geral 
dos estudantes concluintes que fi-
zeram o Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) 2011 piorou em 
comparação com os anos de 2010 
e 2009. O desempenho dos alunos 
também caiu nas áreas de ciências 
da natureza e humanas. Ao todo, 
1.137.813 estudantes concluintes 
fizeram o exame em 2011.

Os participantes que estavam 
concluindo o ensino médio ti-
veram uma média de 494,6 na 
edição de 2011. No exame ante-
rior, as médias ficaram em 511,22 
pontos. A diferença é quase 17 
pontos em um ano. Em relação à 
2009, a queda foi quase 7 pontos 

(média de 501,58).
A atuação dos estudantes em 

ciências da natureza (que inclui 
questões de biologia, química e fí-
sica), que teve em 2011 média de 
465,56, caiu quase 37 pontos em 
relação ao exame de 2009, quan-
do a pontuação foi 465,56 de um 
total de mil. Em relação à 2010, 
houve uma queda de pouco mais 
de 20 pontos.

Humanas - Já na área de ciên-
cias humanas (história, geografia 
e atualidades), o comportamento 
dos alunos foi diferente. Apesar 
da nota ter caído na edição do ano 
anterior, em 2010, a mesma média 
registrou um aumento de 16 pon-
tos em relação à nota de 2009.

As áreas de português e ma-
temática mantiveram a tendência 
de aumento na edição de 2011, 
com a média de 519,35 e 521,07 
respectivamente. O desempenho 
superou cerca de 10 pontos em 
cada área em relação ao ano ante-

rior. Em comparação com 2009, 
o aumento foi de cerca de 19 e 21 
pontos, respectivamente.

Para o presidente do Instituto 
Nacional de Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), Luis 
Cláudio Costa, ainda é “prematu-
ro” avaliar a situação neste mo-
mento. A autarquia vai analisar 
os dados e comparar com infor-
mações socioeconômicas, idade 
e a distribuição das notas nas fai-
xas de desempenho para dar um 
diagnóstico da situação.

TRi - “Temos de pegar a dis-
tribuição dos alunos pelas faixas 
de desempenho para conferir o 
que ocorreu. Falar em média é 
ruim, porque ela é muito influen-
ciada pelos extremos. Precisamos 
de análises mais detalhadas para 
ver as razões pedagógicas para 
essa queda”, explicou o presiden-
te do Inep.

Costa afirmou ainda que o 
nível de dificuldade das provas 

nota do Enem do ano passado.
Ranking? - Para Mercadante, 

o resultado não pode ser conside-
rado como ranking das melhores 
escolas de ensino médio do país. 
“O Enem não é um ranking de 

avaliação entre escolas, é uma 
avaliação dos alunos, dos estu-
dantes. É insuficiente como ava-
liação do estabelecimento esco-
lar”, ressaltou o ministro.

Foram consideradas 10.076 

escolas, o que corresponde a 
40,56% do total de instituições. 
A divulgação das notas conside-
rou as escolas em que pelo me-
nos 50% dos alunos concluintes 
do ensino médio participaram do 
exame em 2011 e as instituições 
de ensino com um mínimo de 
dez alunos no último ano do en-
sino médio. A nota corresponde à 
média das quatro provas objetivas 
do Enem (ciências da natureza, 
linguagens, matemática e ciências 
humanas). No ranking do ano 
passado não foi considerada a 
nota da prova de redação.

é semelhante entre as edições do 
exame devido ao uso da Teoria de 
Resposta ao Item (TRI), modelo 
que possibilita a comparação das 
questões e níveis do exame.

As três escolas que obtiveram 
as melhores notas no Enem de 
2011 são: Colégio Objetivo In-
tegrado, de São Paulo/SP, com 
média 737,15; Colégio Elite Vale 
do Aço, de Ipatinga/MG, com 
média 718,88 e Colégio Bernoulli 
- Unidade Lourdes, de Belo Ho-
rizonte/MG, com média 718,18. 
As três são privadas.

No outro extremo, registra-
ram as menores notas no exame 
de 2011 apenas escolas estaduais: 
Colégio Estadual Aquiles Lisboa 
(São Domingos do Azeitão/MA) 
com a pior média: 383,71, Unida-
de Escolar João Pereira de Souza 
(Francisco Ayres/PI),  com média 
391,39 e Colégio Estadual José 
Maria de Araújo - Anexo I (Olinda 
Nova/MA), com a média 393,52.



O Movimento - PARACATU 7Paracatu-MG, 11 a 30 de novembro de 2012

CÂNCER 

CONSCIENCIARTE

unidade móvel de Barretos atende em Paracatu 

Fundação tem nova superintendente 

Trabalhos foram coordenados pelo conceituado médico paulista, Raphael Luís Haikel, auxiliado por equipe de enfermeiros

Lucivaldo se afasta após 15 anos de trabalho que proporcionou inclusão social e cidadania a milhares de pessoas

Uma das seis unidades móveis 
do Hospital de Câncer de Barre-
tos - SP esteve em Paracatu nos 
dias 7 e 8 de novembro. A carre-
ta, equipada com um laboratório 
completo, ficou instalada nas de-
pendências do Sesc-Laces, ofere-
cendo exames diversos para pre-
venção dos tipos mais comuns de  
câncer. 

Os trabalhos foram coorde-
nados pelo conceituado médico 
de Barretos, Raphael Luís Haikel 
Júnior, auxiliado por uma com-
petente equipe de enfermeiros. 

No primeiro dia, foram reali-
zados 43 exames de próstata; 73 
atendimentos de papa-nicolau 
e exames de pele - destes foram 
detectados cinco casos. Os pa-
cientes fizeram cirurgia, na hora, 
para retirar o tumor e, segundo o 
médico, eles já estão curados. 

No segundo dia, a procura 
aumentou. Foram realizados 58 
exames de próstata; 85 papa-ni-
colau e 33 atendimentos de pele 
- resultando em seis cirurgias. 

Com exceção do câncer de 
pele, os casos que foram detecta-
dos nos outros exames o paciente 
foi encaminhado para tratamento 
no Hospital de Barretos. 

Rafaela - A Unidade Mó-

vel esteve em Paracatu, graças 
o empenho da coordenadora 
regional do Hospital de Câncer 
de Barretos, Rafaela Xavier, que 
ficou satisfeita com os traba-
lhos realizados na Cidade. “So-
mos muito agradecidos a todos 
pelo apoio e espero continuar 
a contar com todos nos próxi-
mos eventos. Agradeço, espe-
cialmente, ao Sesc que cedeu 
espaço para o Hospital Móvel, 
e à enfermeira Isabela do PSF 

Primavera, que esteve presente 
em todo o processo, entre tan-
tos outros parceiros e amigos”,  
afirma Rafaela.

O vereador Glewton de Sá 
(PMDB) deu todo suporte para 
a vinda da Unidade Móvel ao 
Município e celebra a conquis-
ta. “Sabemos que não é fácil 
conseguir trazer uma unidade 
móvel no interior, mas graças a 
deus conseguimos e, assim, esta-
mos colaborando com  saúde da 

população paracatuense”, disse 
Glewton. 

Para a carreta visitar uma cidade 
é necessário que a coordenadora 
regional  realize um evento anual 
em prol do Hospital de Barretos. 
Em Paracatu, foi realizado, dia 9 
de dezembro do ano passado, um 
leilão de gado com arrecadação 
de mais de R$ três mil reais. Para 
garantir a Unidade Móvel no ano 
que vem, Rafaela Xavier pretende 
promover um jantar dançante. 

Casa - “A ideia é fazer uma 
parceria com o Rotary Clube 
que também tem nos ajudado. O 
jantar deve ser realizado na pri-
meira quinzena de dezembro e 
esperamos contar com apoio de 
todos os segmentos da sociedade 
local”, explica Rafaela. 

Ainda segundo Rafaela, a ex-
pectativa agora é para que, ano 
que vem, a carreta fique no Mu-
nicípio pelo menos cinco dias. 

“Aí,  sim, temos condições de 

atender dois dias na zona rural e 
três na cidade. Ou vice-versa, de-
pendendo da demanda.”

Entretanto, a luta de momen-
to é para estruturar a casa de 
apoio aos paracatuense em Bar-
retos, uma vez que a cidade con-
ta com mais de 420 pacientes de 
câncer em tratamento lá. 

“Este é outro desafio. Graças 
a Deus a casa já foi alugada e está 
sendo mobiliada”, garante Rafa-
ela Xavier.

A Fundação Conscienciarte - 
organização não-governamental 
que fomenta a consciência, a qua-
lidade de vida, a cidadania plena, 
através de atividades sócio-edu-
cativas e culturais em parceria 
com o poder público e privado 
- tem nova superintendente, após 
15 anos de atividades sob o co-
mando do professor Lucivaldo 
Paz de Lira, que vai assumir um 
cargo numa escola federal, em 
São Paulo .

Ele foi substituído por Edina 
Sueli, que trabalhou em várias 
instituições públicas e privadas 
do Município - como Apae e 
Sesc-Laces - e já foi empossada 
como nova superintendente. 

Considerações - Ao se des-
pedir, Lucivaldo agradeceu a  im-
prensa os parceiros da Fundação 
pela confiança emprestada ao 
seu trabalho. Já a nova superin-
tendente disse que “é uma gran-
de responsabilidade assumir a 
Conscienciarte”, mas que fará o 
melhor para continuar  o trabalho 
bonito do seu antecessor.

A Fundação Concienciarte já 
completou 20 anos de atuação 
e, na última década e meia  em 
esteve à sua frente, Lucivaldo foi 
responsável pela implantação de 

NOVO BISPO 

Dom Jorge 
visita diocese 
pela primeira vez 
O novo Bispo Diocesano, 

Dom Jorge Alves Bezerra, esteve 
em Paracatu, no último dia 20, 
quando participou da Reunião do 
Clero, a convite do Bispo Dom 
Leonardo de Miranda Pereira, 
que deixa o cargo em janeiro do 
ano que vem. Além do primeiro 
encontro com os padres da Dio-
cese, Dom Jorge conheceu a Ca-
tedral de Santo Antônio e as ou-
tras quatro paróquias da Cidade. 

O sucessor de Dom Leonardo 
conheceu, também, parte dos tra-
balhos desenvolvidos pelos mo-
vimentos pastorais e recebeu in-
formações sobre os trabalhos na 
Diocese. No final da visita, Dom 
Jorge ressaltou a boa impressão 

que teve dos padres, da Cidade e 
da comunidade.

“Notei um convívio muito 
bom entre os padres e  a comuni-
dade. O povo de Paracatu é mui-
to acolhedor e muito amoroso”, 
disse Dom Jorge.

A posse de Dom Jorge na 
Diocese de Paracatu está marcada 
para o dia 13 de janeiro de 2013 
quando será apresentado à comu-
nidade pelo Núncio Apostólico. 
Dom Leonardo continuará seus 
trabalho na Cidade como Pároco 
da Comunidade Nossa Senhora  
de Fátima, ao lado dos padres 
Paulo Giovanni e Wagner.

Dom Jorge - Dom Jorge foi 
nomeado Bispo da Diocese de 

projetos que beneficiaram milha-
res de jovens e adultos dos muni-
cípios de Paracatu e Vazante. En-
tre eles, se destacam os seguintes:

educarte - Espaço interati-
vo de democratização do acesso 
da comunidade de baixa renda a 
atividades esportivas e culturais, 
promovendo a inclusão e o de-
senvolvimento pessoal, social e 
profissional destes indivíduos em 
processo de formação.

Atende 500 crianças e adoles-
centes de comunidades de baixa 
renda de ambos os sexos e em si-
tuação de vulnerabilidade social. 

escolinha Conscienciarte  - 
Visa promover a valorização de 
práticas esportivas, despertando 
em crianças e adolescentes os 
princípios de participação, lide-
rança e disciplina, fortalecendo o 
esporte e o lazer como formas de 
inclusão social. Atende 150 crian-
ças dos 7 aos 15 anos de idade. 

Cine Clube - promove a in-
clusão social, cultural e digital das 
comunidades periféricas, apoian-
do a difusão da produção audio-
visual brasileira independente por  
meio da exibição não comercial 
de filmes e obras audiovisuais, 
além de contribuir também para 
a formação de plateia crítica e 

conhecedora de culturas diversas. 
Beneficia 5.060 pessoas. 

TV Caroço - Criada e cons-
tituída por jovens remanescentes 
de projetos da instituição com 
o intuito de produzir um veícu-
lo de comunicação interativo e 
informativo que dialogue com a 
juventude, a fim de proporcionar  
reflexão da população juvenil a 
respeito de situações cotidianas, 
bem como despertá-los para o 
protagonismo juvenil. A progra-
mação é veiculada em espaços 
públicos e na internet. Trabalha 

com 20 adolescen-
tes e jovens entre 
14 e 29 anos.

adolescente 
aprendiz  - De-
senvolvido com o 
objetivo de forma-
ção profissional e 
cidadã de adoles-
centes e jovens de 
baixa renda, inse-
rindo-os no mer-
cado de trabalho, 
visando a promo-
ção do desenvol-
vimento humano e 
profissional. Aten-
de 120 adolescen-
tes de 14 a 24 anos. 

Futuro em nossas Mãos 
- Formação prática e teórica na 
qualificação de pedreiro de aca-
bamento e eletricista para atuação 
na construção civil. Trabalha com 
130 jovens 18 a 29 anos. 

Qualificação profissional 
- Tem como objetivo capacitar 
profissionalmente jovens e adul-
tos, possibilitando a inserção no 
mundo do trabalho. Público de 
200 pessoas. 

Lixo Cidadão - Tem com 
objetivo desenvolver atividades 
de mobilização social e educação 

Paracatu, no dia 7 de novem-
bro, quando o  Papa Bento XVI 
aceitou a renúncia ao governo 
pastoral da diocese de Paracatu, 
apresentada por Dom Leonardo 
de Miranda Pereira, e nomeou  o 
novo bispo da diocese. Ele vem 

transferido da sede episcopal de 
Jardim/MS. 

Nascido no Estado do Rio 
de Janeiro, em 1955, Dom Jorge 
cursou filosofia na Universidade 
Estadual do Ceará e Teologia no 
Instituto Teológico de São Paulo 

ambiental nos bairros, escolas, 
comércio local, igrejas e residên-
cias, estimulando a coleta seletiva 
do lixo com o intuito de fortale-
cer as ações de inclusão dos ca-
tadores e a preservação do meio 
ambiente. Envolve catadores  a 
comunidade.

sala Verde - O projeto Sala 
Verde Conscienciarte objetiva 
desenvolver atividades de cunho 
educativo focado na educação 
ambiental, promovendo a sensi-
bilização do educando sobre os 
problemas ambientais causados 
pelo uso inconseqüente de recur-
sos naturais, levando-o a aperce-
ber-se como parte integrante, de-
pendente e agente transformador 
da realidade. São atendidas 300 
crianças e adolescentes. 

Caravana Conscienciarte 
- Atividades de lazer, esportes, 
apresentações teatrais, circen-
ses, capoeira e serviços gratuitos 
de cabeleireiro e manicure; bem 
como assistência jurídica na ob-
tenção de documentação.

Esporte Cidadão - Tem como 
objetivo oportunizar aos alunos o 
desenvolvimento de suas poten-
cialidades, habilidades psicomo-
toras, sócio-afetivas e cognitivas, 
através de prática de oficinas de 

natação, futsal, voleibol, dentre 
outras, para jovens e adultos. A 
tende a 200 jovens e adultos. 

Negro, Uai III - O projeto 
Negro Uai III visa desenvolver 
atividades de cunho cultural e 
educativo com foco na valoriza-
ção e na preservação da cultura 
africana e afro-brasileira, bem 
como no fortalecimento da iden-
tidade cultural e institucional das 
Comunidades Remanescentes de 
Quilombos.  Público alvo: 1800 
pessoas. 

Estação de Articulação Re-
gional - Visa realizar diagnós-
tico dos telecentros e estações 
digitais instalados nos estados 
da Bahia, Espírito Santo e Mi-
nas Gerais com o objetivo de 
revitalizá-los e criar uma rede de 
troca de experiências entre as di-
versas iniciativas espalhadas pelo 
País. Seiscentas estações digitais 
na Bahia, Espírito Santo e Minas 
Gerais.

Serviço de Consultoria - 
Presta consultoria nas áreas 
contábil, prestação de contas, 
avaliação e monitoramento, ela-
boração e gestão de projetos so-
ciais a instituições do Município. 
Atende a instituições sociais de 
Paracatu.

e especializou-se em Teologia Mo-
ral, na Academia Alfonianum, de 
Roma. Exerceu diversas atividades 
antes do episcopado. Entre 1986 
e 1996, foi pároco da paróquia 
São Benedito, na Arquidiocese de 
Fortaleza (CE). Foi, também, vi-

gário paroquial da Catedral da Boa 
Viagem, na arquidiocese de Belo 
Horizonte (MG), entre outras. No 
campo acadêmico, lecionou Teo-
logia Moral,  no surso Seminarísti-
co de Teologia. Seu lema é: “Totus 
Dei” (Todo de Deus).

Dom Jorge Alves Bezerra e Dom Leonardo de Miranda Pereira(centro) reúnem-se com os padres da Diocese

Lucivaldo  Paz de Lira, o superintendente que 
sai; e Edina Sueli, a superintendente que entra 

Unidade Móvel do Hospital do Câncer de Barretos, além dos exames, realizou cirurgias em pacientes de Paracatu
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PIRACEMA 

DROGAS 

Homens são presos 
por pesca ilegal

Jovens barbarizam no Chapadinha

ASSALTOS 

SEMANA DE JULGAMENTOS 

45º BATALHÃO TRAGÉDIA

quatro ladrões invadem 
fazenda e atacam família 

três pessoas são condenadas 
e duas absolvidas

Garoto morre 
afogado no 
Rio Paracatu

Especialista 
ministra 
palestra

A zona rural também não está livre da ação dos marginais. Na 
noite de 13 de novembro, quatro assaltantes chegaram em uma fa-
zenda, a 13 quilômetros de Paracatu, na estrada do Morro Agudo. 
Um deles desceu de um carro prata e pediu água e um isqueiro. Em 
seguida, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto.

Os malandros renderam a família ordenando que todos deitas-
sem no chão e amarraram as vítimas com fio de TV. Eles reviraram 
a casa e levaram a chave de um Monza; um som Buster; três celula-
res; R$ 120,00; carnes; latas de cervejas; um pacote de cigarro; três 
cartuchos de arma de fogo cal.38; um  revólver cal.38 e um Celta 
1.0 prata. 

Uma testemunha suspeitou da atitude dos indivíduos e se escon-
deu no quintal da propriedade e, cerca de 20 minutos após o fato, 
voltou à casa e desamarrou as vítimas.

Três suspeitos dirigiam duas caminhonetes com 1700 quilos do produto roubado em fazendas

ASSALTOS E ROUBOS

PRF prende quadrilha do fertilizante 

O Dr. Rodolfo Ramos Caldei-
ra, advogado e especialista em Di-
reito Penal Militar, ministrou no 
45º. Batalhão de Polícia em Para-
catu, palestras sobre  conceitos, 
dinâmicas e práticas do Direito. 

O tema principal foi evidenciado durante a palestra a Diferenciação En-
tre Roubo e Extorsão, ocorrências comuns e recorrentes no meio poli-
cial. O evento serviu para que os militares realizassem discussões, deba-
tes, perguntas e expusessem casos verídicos para comentários.Segundo a 
Assessoria de Comunicação da PM, todos os policiais que participaram 
da palestra ficaram satisfeitos com a visita do advogado. 

A Polícia Militar de Meio Ambiente realizou, no início de novem-
bro, a primeira operação com foco na Piracema 2012/2013. Uma das 
ações se deu na Região do Espera Tapa, onde dois homens foram 
presos com 12 quilos de pescado acima da quantidade permitida. 

Na região do Pontal, foram apreendidos 160 quilos de peixe com 
um pescador profissional. Entre os exemplares havia, inclusive, uma 
espécie em extinção - o Pirá, que não pode ser pescado em nenhum 
período do ano. 

A Polícia de Meio Ambiente afirma que operações como esta 
serão freqüentes, durante a Piracema, período indispensável para a 
garantia de reprodução dos peixes.

Caça predatória - A Policia Militar de Meio Ambiente prendeu, 
após denúncia anônima, o vaqueiro Júnior Martins Nunes da Silva, 
26, na  Fazenda Rancho Fundo, Região do Córrego Rico, por caça 
predatória Ao ser questionado sobre a denúncia, Júnior tentou fugir, 
alegando que tinha arma dentro de casa. 

Na casa dele, a PM encontrou uma espingarda de dois canos 
cal.28; um revólver cal.22; dezesseis munições intactas cal.22;  um 
cartucho deflagrado cal.28;  um facão e ainda uma moto azul  Hon-
da CG Titan 12. 

Na casa da mãe de Júnior foram apreendidas três gaiolas, com 
três canários - da-terra e duas jandaias e uma tarrafa. 

Na Delegacia, foi realizado consulta no Sistema Informatizado, 
que constatou que a moto pertence à Coopervap e fora furtada.

Werley Alves Rodrigues Silva, 
16, morreu afogado no Rio Pa-
racatu. A tragédia se deu no dia 
30 de outubro, quando Werley e 
o pai dele - Jerônimo Rodrigues 
da Silva, 52 - tomavam banho, no 

trecho próximo à Fazenda do Bezerra, Região do Espera Tapa. 
Em determinado momento, o adolescente escorregou, afundou no 

rio e começou a se afogar. O pai tentou puxá-lo, mas não conseguiu. 
Werley afundou novamente e não foi mais visto. Duas equipes do Cor-
po de Bombeiros, de Unaí e Patos de Minas, realizaram as buscas, mer-
gulharam no rio e acharam o corpo no dia seguinte. 

O Fórum Martinho Campos sediou, no período de 6 a 9 de no-
vembro, a quarta da Semana de Julgamentos da Comarca de Paraca-
tu, quando três homens foram condenados e dois absolvidos. 

Mário e Danilo - Os primeiros a sentarem no banco dos réus 
foram Mário Peres de Quinta, 25 e Danilo Oliveira Pereira, 19. Eles 
foram denunciados pelo Ministério Público pelo assassinato de Levi 
Ferreira Sacerdote, 52 anos, em maio de 2011. 

O bóia-fria saiu para trabalhar e foi morto, a tiros, na Travessa 4, 
do Chapadinha. Levi morreu inocente ao ser confundido com outra 
pessoa. O julgamento durou mais de seis horas. Danilo foi condena-
do a 13 anos de prisão e Mário a 21 anos de cadeia. Ambas as penas 
serão inicialmente cumpridas em regime fechado. 

alessandro - No segundo dia de júri, o réu foi Alessandro Luiz 
Xavier, 32, acusado de tentar matar Juraci Macedo Guimarães, em 
2005, próximo à danceteria Tô Ki Tô, Paracatu, onde Alessandro 
teria efetuado dois tiros contra a vítima, porém as balas acertaram 
apenas o carro de Juraci. Os jurados absolveram Alessandro. 

Robson - Robson Garcia da Silva, 21, foi  a júri acusado de assas-
sinar, a tiros,  José Paulo Rocha, morador do Chapadinha.  

O corpo de José Paulo foi encontrado na manhã do dia 7 de 
setembro, do ano passado, em um local conhecido por prainha, pró-
ximo à passarela que liga oArraial D’Angola ao Paracatuzinho. 

Os jurados reconheceram a autoria e condenaram Robson a 15 
anos de prisão. Inicialmente e apena será cumprida em regime fe-
chado. 

Rubéns - O quarto e último julgamento foi de Rubens Antô-
nio de Azevedo, 51, natural de Brasilândia de Minas, que residiu 
no Bairro Nossa Senhora de Fátima. Ele foi denunciado pelo Mi-
nistério Público por ter matado Nelson Gomes, dia 25 de dezem-
bro de 2006, em uma carvoaria, na Fazenda Fundão, região da 
Lafersa. 

Após uma discussão entre os dois, Nelson foi atingido com dois 
golpes de  faca. Nelson chegou a ser encaminhado ao Hospital Mu-
nicipal, mas faleceu no caminho. O julgamento durou pouco mais 
de duas horas e Rubens foi absolvido. 

O adolescente W.A, de 17 
anos, foi apreendido com dois 
tabletes de maconha - um pesan-
do 1 kg e 508g e o outro 146g. A 
droga estava no quintal d e sua 
residência, à Rua João Gonçalves 
de Carvalho, Santa Lúcia - local 
já denunciado por tráfico. 

A polícia, após receber denún-
cia de que o adolescente e mais 
dois indivíduos estariam trafican-
do, ficou de campana no local. 
Quando foram abordados, um 
dos indivíduos saiu em desabala-
da carreira e não foi mais locali-
zado. Com o menor, foram loca-
lizados os tabletes de maconha. 

na boca - Maicon Pablo Ta-
vares da Silva, 20, foi abordado  

No dia 17 de novembro, a PRF abordou, no Km 47 da BR 040, 
duas caminhonetes - uma Mitsubishi/L200 e uma Strada - que trans-
portavam 1.700 quilos (34 sacos) de fertilizantes roubados de uma 
fazenda. Foram presos A.A.R, de 33 anos;  R.P.C, de 33 anos; também  
e F.P.C, de 36 anos. Durante entrega da ocorrência, o indivíduo L.C.P, 
de 32 anos, chegou à DP  alegando ser proprietário de um dos veícu-
los apreendidos, mas os agentes da PRF foram informados pela PM, 
que L.C.P dispensara o mesmo produto encontrado nos veículos. Ele 
também foi preso.

Casal é vítima de seqüestro relâmpago 

Um casal conversava dentro de uma Parati prata - placa GQS1687 
- estacionada à Rua Cândido Ulhoa, centro, quando foi abordado por 
duas pessoas. Um homem, alto, branco, olhos claros - armado com um 
revólver -  e uma mulher de aproximadamente 43 anos, os quais anun-
ciaram o roubo e ordenaram que as vítimas ocupassem o banco de trás.

Em seguida mais um homem moreno, estatura mediana e uma 
mulher  entraram no carro  e o motorista saiu pela MG-188, sentido 
Guarda-Mor. Quando chegaram  em uma estrada vicinal, abandonaram  
as vítimas e retornaram a Paracatu. Além do veículo, os autores levaram 
os documentos do carro e um celular de uma das vítimas, que foram  
socorridas por um veículo que passava pelo  local. 

Na noite de 8 de novembro, a 
PM registrou três assaltos e uma 
tentativa. Dois homens entraram 
armados, no Supermercado Pa-
racatu, renderam os funcionários 
e procuravam pelo malote de di-
nheiro. Um dos funcionários in-
formou que o malote foi levado 
por um veículo que saiu do su-
permercado. 

Mesmo assim, os assaltantes 
abriram gavetas e, como não 
acharam nada, fugiram, numa 
moto vermelha. 

Mercearia - Uma mercearia,  
situada à Rua da Contagem, no 
Paracatuzinho, também foi visi-
tada pelo larápios. A vítima aten-
dia no balcão, quando chegou 
um indivíduo com tatuagem no 
ombro direito e perguntou se ti-
nha paracetamol.

Logo em seguida, entraram 
mais dois indivíduos armados 
- um claro, trajando camiseta 
branca, chinelo amarelo e outro 
escuro, camiseta do flamengo 

Um adolescente de 14 anos chegou a um comércio no Bairro 
Prado, armado com um revólver .32 e anunciou o assalto. Mas um 
policial à paisana entrou em luta corporal com ele e o desarmou, 
impedindo o assalto. O menor apreendido disse que outro infrator, 
V. A. M. - 15 anos, estava com ele na ação. 

Em seguida, militares apreenderam o menor V. de 15 anos.  Os 
adolescentes assumiram que tentaram praticar o roubo e disseram 
que Frank Lorran Gonçalves Neto, 20, foi quem emprestou a moto. 

Frank e a moto Honda CG 150 foram conduzidos à DP, mas o 
menor J. de 14 anos disse que furtara a moto, juntamente com o 
outro infrator de 15 anos,  e a escondeu numa grota, no Alto do 
Açude. O menor V. passou a dizer que o Frank foi quem estava 
pilotando a moto, depois disse que era ele mesmo. O caso está nas 
mãos da Polícia Civil. 

Pedestres, residência e 
supermercado são atacados Policial à paisana evita roubo 

Polícia apreende um 
quilo e meio de maconha

número 99 nas costas, chinelo 
vermelho - anunciaram o assalto 
e levaram R$100,00 e um note-
book. 

Quando o comerciante disse 
que não tinha  mais dinheiro,  os 
indivíduos bateram o notebook 
na sua cabeça, saíram correndo e 
entraram  num Gol prata, toman-
do rumo ignorado. 

Bandeirantes - Poucos minu-
tos depois, um homem armado 
com uma faca invadiu uma resi-
dência no Bairro Bandeirantes e 
levou o aparelho de som da casa. 

Paracatuzinho - Um homem 
também armado com uma faca 
roubou a bolsa e os óculos de 
uma mulher, na Praça Júlia Ca-
margos. 

Lavrado - Neste bairro, as 
vítimas foram cinco acadêmicos 
de uma faculdade. Eles forma 
abordados por dois homens, que 
chegaram em uma moto, arma-
dos com revólveres, e roubaram 
dinheiro e celulares das vítimas.  

A PM apreendeu, após de-
núncia anônima, um menor de 
16 anos, suspeito de roubos e 
homicídios, além de possuir dois 
mandados de apreensão - que es-
taria, em uma residência na Tra-
vessa Oito, Chapadinha, usando 

localizaram Maicon Cordeiro de 
Farias, 18, o Moreno - escondido 
embaixo de uma cama, em outra 
residência. O menor M. C. F., 15 
anos, saiu de outra casa e agrediu 
um dos militares, mas foi apreen-
dido. A menor R. C. F., 17 anos, 

drogas em companhia de outros 
dois indivíduos. 

Um deles, conhecido por 
“Moreno” - que possui passagem 
por roubo e suspeição de homi-
cídio. A o ver a viatura, eles pu-
laram o muro, mas os militares 

desacatou os policiais e também 
foi apreendida. Durante a ação, 
moradores do bairro começaram 
um tumulto com o intuito de arre-
batar os presos, mas foram conti-
dos. No trajeto até a delegacia, M., 
de 17 anos, ameaçou os militares. 

na  Rua Diamante, Amoreiras II. 
Dentro da boca dele, os militares 
encontraram uma sacola plástica 
com 18 pedras de crack. Maicon 
foi preso. 

Cocaína no vaso - A PM aca-
bou com um ponto de tráfico, na 
Rua Padre Bené, Bom Pastor, de 
onde alguns indivíduos fugiram 
e Danilo de Castro Ferreira, 23; 
Carlos Humberto Alves de Amo-
rim, 36 e Márcio Luiz de Almei-
da, 31, se trancaram e deram des-
carga na droga. A água do vaso 
ficou totalmente esbranquiçada, 
devido à grande quantidade de 
cocaína dispensada.

Ainda foram apreendidos dois 
grandes tabletes de maconha e 

mais dois pedaços da mesma 
substância. Os três autores foram 
presos e os militares conseguiram 
prender também Osteir Rodri-
gues de Lima Xavier, 34, e Mar-
cos Gonçalves dos Santos, 31.   

Mais maconha - Na Rua José 
Teixeira de Oliveira, próximo à 

Escola Delano Brochado, milita-
res depararam-se com um indiví-
duo entregando algo a outro. Ao 
notarem a presença da guarnição, 
o menor P. H. R. S, 17, evadiu-se 
em uma bicicleta, mas foi apre-
endido, juntamente com  a droga 
que transportava.

Drogas apreendidas 
pela Polícia Militar

O fertilizante 
roubado era 

transportado 
em duas 

caminhonetes

Os canários-da-terra  e uma jandaia estavam presos em três gaiolas
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HOMICIDIOS 

Número de homicídios continua alto
Homem é morto com dois tiros na cabeça, no Paracatuzinho; outro a pauladas, no Bela Vista II 

O mês de outubro fechou com 
seis assassinatos em Paracatu. A 
maior parte deles está ligada ao 
tráfico de drogas. Entretanto, a 
violência na Cidade não para. Até 
o dia 22 de novembro, três homicí-
dios já tinham sido registrados: um 
homem foi assassinado no Paraca-
tuzinho; outro foi morto a paula-
das no Bela Vista II e um corpo 
foi encontrado no Primavera I. 

O corpo de Cássio José Luiz, 
33 - morador do Paracatuzinho- 
foi encontrado em um barranco 
no quintal de uma residência à 
Rua Ismael Faustino Pereira. O 
cadáver apresentava duas perfu-
rações na cabeça provenientes de 
um revólver calibre 38. 

O crime aconteceu por volta 
das 2h30 da madrugada da segun-

da-feira (5/11). De acordo com a 
Polícia Militar, próximo ao corpo 
foi localizada uma porção de coca-
ína, além de uma carteira de iden-
tidade de Anderson Pereira Caldas. 
A polícia já tem um suspeito. O 
nome não foi divulgado para não 
atrapalhar as investigações. O mo-
tivo do assassinato ainda é desco-
nhecido, mas provavelmente está 
ligado ao tráfico de drogas. 

Os moradores da Rua Ismael 
Faustino contaram à equipe de 
reportagem de O Movimento 
que este é o terceiro homicídio 
deste ano no local onde Cássio 
foi morto. Eles afirmaram ainda 
que  provavelmente a casa é pon-
to de uso e tráfico de drogas. O 
caso está sendo investigado pela 
Polícia Civil.

A Polícia Militar tirou de cir-
culação várias armas que esta-
vam sendo usadas para prática de 
crimes. No Alto do Açude, Rua 
A, na residência do operador de 
máquinas, André de Souza No-
gueira, foram apreendidos 2.300 
cartuchos intactos cal. 32; 70 uni-
dades cal .38; 75 unidades cal. .36; 
20 unidades cal. .380; 110 unida-
des cal. .32 (usadas em revólver); 
16 unidades cal. .32 (usadas em 
espingarda); 25 unidades cal. .12 
(espingarda); 50 unidades cal. .28 
(espingarda); 25 unidades cal. .20 
espingarda); 100 espoletas marca 
CBC (para recarga de munições). 
As munições estavam em baixo 
do colchão do morador. 

elismar - Outro revólver .38 
foi apreendido na Travessa Alto 
do Açude. Os policiais depara-
ram-se com Elismar Gonçalves 
da Silva, 29, em atitude suspeita. 
Elismar correu para dentro da 
casa dele. Um revólver, com a nu-
neração raspada e municiado com 
cinco munições intactas, estava 
debaixo do colchão. Elismar foi 
preso. 

Vila alvorada - Durante pa-
trulhamento pela Rua Cristiano 
Costa Bezerra, Vila Alvorada, 
Diego Martins Rodrigues, 21, 
afastou-se de dois indivíduos e 
dispensou algo no mato, próximo 
ao meio-fio. Na busca, foi encon-
trado em uma bolsa roxa de Leo-
nel Martins de Almeida, 31, dois 
cartuchos deflagrados cal .32. Ao 
vasculhar o local, foi localizado 
um revólver .32, com três muni-
ções intactas. Os autores não as-
sumiram a propriedade da arma e 
os três foram parar na delegacia. 

Paracatuzinho - Dois indiví-
duos Efetuaram disparos na Rua 
Adrilhes Ulhoa e na Rua  Espírito 
Santo, no Paracatuzinho. Milita-
res abordaram Vinicius dos Reis 
Calçado, 29, que estava com um 
revólver e foram até sua residên-
cia, onde estavam Julio Lopes de 
Oliveira, 29; Vinicius dos Reis 
Calçado e Valdir Pires Gonçalves, 
54. Lá, foram encontrados quatro 
cartuchos de munição calibre 28 e 
duas coronhas de espingarda. 

Bela Vista - Dois homens efe-
tuarem disparos no Bairro Bela 
Vista e fugiram, em uma moto 
Biz, pela MG-188, rumo ao Pri-
mavera. Ao notar que estavam 
sendo perseguidos pela PM, o 
condutor aumentou a velocidade, 
reduzindo próximo ao KM 162 

A dona de casa Ednalva, 23, 
moradora do Bairro Bom Pastor, 
foi encaminhada para uma unida-
de hospitalar de Patos de Minas, 
para se submeter a uma cirurgia 
de alta complexidade para retirar 
uma bala alojada na nuca. 

Ela foi baleada por volta das 
11h40 do dia 20 de novembro, no 
bairro onde mora. De acordo com 
o marido da vítima, ele e o patrão 
desceram de um Fiat Uno, esta-
cionado na Rua Jesus de Nazaré. 
A esposa aguardava dentro do ve-
ículo, quando indivíduos se  apro-
ximaram do Uno e mandaram que 
ela descesse, proferindo palavras 
de baixo calão e perguntando 
onde está a droga que ela  pegou. 

O cadáver de Edvaldo Ferreira 
Braga, 24, morador da Rua Laran-
jeiras, Bairro Primavera I, foi en-
contrado, em 22 de novembro, às 
margens do córrego que fica atrás 
do pasto de uma chácara no Bair-
ro Primavera. Ele era casado e pai 
de três filhos pequenos.

Segundo a PM, o corpo estava 
submerso e com marcas de san-
gue no rosto, mas não apresenta-
va outros sinais de violência. Em 
um barranco, foram encontradas 

O Corpo de João Alberto 
José Coimbra, 47, conhecido por 
“Betinho,morador do Bairro Bela 
Vista,  foi encontrado em um lote 
baldio à Rua Três, Bairro Bela Vis-
ta II. Segundo a Polícia Militar, ele 
foi brutalmente assassinado a pau-
ladas que atingiram sua cabeça e 
rosto. O homicídio se deu por vol-
ta das 11h30 e, enquanto realiza-
vam os trabalhos de isolamento da 
área, uma testemunha afirmou aos 
militares que José Car-
los Pereira, 29, queria a 
bicicleta dela para fugir 
do local, mas o suspeito 

Nesta residência, à Rua Ismael Faustino, Paracatuzinho, 
já foram assassinadas três pessoas, este ano. 
A última vitima foi Cássio José Luiz

Corpo de jovem encontrado 
dentro de córrego 

Betinho é morto a pauladas. 
Suspeito é preso 

uma camiseta, carteira de cigarro 
e uma lata de cerveja. 

Familiares da vítima informa-
ram que, no dia anterior, Evaldo 
saiu cedo para trabalhar, foi em 
casa almoçar, voltou para o ser-
viço e não foi mais visto. Eles 
informaram, ainda, que Evaldo 
era usuário de drogas e sofria de 
epilepsia. A Polícia Civil abriu 
inquérito para apurar a causa da 
morte e o laudo do médico deve 
sair em dez dias. O corpo de Edvaldo foi encontrado dentro deste córrego, no Primavera I

Adalmir estava dentro deste Vectra, placa de Paracatu

Armas e munições retiradas 
de circulação pela 
PM de Paracatu

A PRF encontrou este revólver 
com cinco munições deflagradas 
e uma intacta dentro do Vectra 

acabou fugindo a pé.
Minutos depois, populares in-

formaram que teriam capturado o 
autor e queriam linchá-lo. Os mi-
litares impediram o linchamento e 
prenderam o suspeito. 

José Carlos é natural de Unaí, 
mas reside em Paracatu há alguns 
meses. A ficha criminal dele é ex-
tensa, com passagens por furto, 
roubo e tentativa de homicídio. 
Ainda segundo a PM, o crime 

está ligada ao tráfico de 
drogas. A Polícia Civil 
instaurou inquérito para 
apurar os fatos.

TENTATIVAS DE HOMICÍDIO

Mulher que recebeu tiro na nuca 
está internada em estado grave

PM EM AÇÃO

Corporação tira 
armas de circulação

da MG 188, quando o passageiro 
saltou da moto em direção ao ma-
tagal e o condutor retornou pela 
BR 040. No mato, o passageiro 
sacou a arma e disparou contra os 
PMs, que revidaram, sem alvejá-
-lo. O infrator jogou a arma no 
chão e embrenhou-se no matagal. 
Os militares localizaram o revól-
ver .38, com três cartuchos, sen-
do dois deflagrados e um com a 
espoleta picotada. 

Diego - Diego Oliveira Fran-
co, 20, foi preso por porte ilegal 
de arma. Ele estava em atitude 
suspeita, no Bairro Bela Vista e, 
ao avistar a viatura, fugiu, mas os 
policiais o alcançaram. Diego es-
tava nervoso, com restos de ma-
conha nas mãos. No rastreamen-
to do trajeto dele, foi localizado 
um revólver cal.38 com seis mu-
nições intactas. Em seguida, poli-
ciais foram à casa de Diego, onde 
foram encontrados um tacógrafo, 
maconha e crack. 

Centro - Fábio Ferreira Cân-
dido, 31, foi visto pelos militares, 
em atitude suspeita, na  Rua João 
Gonçalves de Carvalho, centro. 
Ao perceber que seria abordado, 
Fábio entrou em casa. Os milita-
res o abordaram e encontraram o 
revólver .22, com duas munições 
intactas e uma deflagrada, debai-
xo do seu colchão. 

JK - Na Rua Cristóvão Colom-
bo, JK, militares encontraram, na 
cintura de Iago Caixeta Duarte, 
20,  uma pistola calibre .7,65,  car-
regada com seis munições.

Vaqueiro atira em coletores de leite 

Briga quase termina em morte 
 
Um adolescente de 13 anos se desentendeu com um adolescente 17, 

na Fazenda Onça. O mais velho teria dado um tapa e disparado uma 
arma de fogo contra o mais novo, mas o tiro não acertou a vítima. 

Durante as buscas e levantamentos, os pais do infrator, José Canedo 
e Divina dos Santos, passaram a trocar acusações e ameaças de morte. 
José  acusou Divina de traficar drogas e de incentivar a filha (11 anos) de 
fazer programas sexuais. 

Já Divina acusava Canedo de maltratar os filhos e incentivá-los a agre-
dir e disparar armas de fogo nas pessoas. O fato foi levado ao conheci-
mento do Conselho Tutelar. 

Dois jovens são baleados por desconhecido 

Adolescente leva dois tiros em plena luz do dia 

A polícia procura por Marlos de Jesus Rodovalho dos Santos, 20, sus-
peito de ser o autor de uma tentativa de homicídio contra outro jovem, 
dia 13 de novembro, no São João Evangelista. Ás 15h40, um adolescente 
de 17 anos deu entrada ao Pronto Socorro, baleado no braço esquerdo 
e na região da bacia. 

A vítima estava consciente e contou aos militares que estava na es-
quina da Rua Oito, onde Marlos Rodovalho teria passado numa bicicleta 
e disparado cinco tiros de revólver contra ele, que foi atingido por dois, 
sem motivo aparente. De acordo com a PM, tanto o autor quanto a 
vítima já têm  passagens pela policia por crimes diversos. O caso foi 
repassado à Polícia Civil.

“Vamos ligar para seu irmão e 
entregá-la para ele”. Em seguida, 
seguiram com a mulher  e viraram 
a esquina. Foram ouvidos quatro 
tiros e o madrido deparou-se com 
um irmão da sua esposa junta-
mente com outro indivíduo, fu-
gindo em duas bicicletas.

Ednalva foi atingida por qua-
tro disparos - três na região cer-
vical e um no tórax. Ela foi en-
caminhada ao Hospital Municipal 
onde recebeu os primeiros aten-
dimentose, depois encaminhada a 
Patos de Minas. 

A suspeita da polícia é que o 
autor da tentativa de homicídio 
seja o próprio irmão da vítima. 
Até momento ninguém, foi preso.

Alan Adelson Silva Souza, 23; 
Leonardo Gonzaga de Sousa, 29; 
e Adalmir Marcelo, 30, foram 
presos suspeitos de tentativa de 
latrocínio na BR-040, na noite 
de 21 de novembro, no km 121, 
município de João Pinheiro, há 80 
quilômetro de Paracatu. 

Segundo a Polícia Militar, os 
três ocupantes de um Gol prata 
tentaram tomar um caminhão de 
assalto. O motorista não parou e 
conseguiu se livrar do roubo, mas 
um dos autores efetuou quatro ti-
ros e acertou três no radiador do 
caminhão. 

Na sequência, os autores fugi-
ram sentido Paracatu. O carro foi 
visto na região rural do Entre-Ri-
beiros e estava fugindo dos vigi-
lantes de uma empresa. No local, 
a PM prendeu Alan e Leonardo, 
mas o terceiro homem que estava 
no banco traseiro do carro fugiu, 
adentrando-se em um matagal. A 
vítima reconheceu ambos como 
sendo dois dos três envolvidos.  

Vectra - No dia seguinte a 
Polícia Rodoviária Federal pren-
deu o terceiro suspeito: Adalmir, 
na BR-040, próximo à entrada 

Caminhão recebe saraivada de balas na BR 040
do Entre-Ribeiros, dentro de um 
Vectra que seguia para Paracatu. 
O Vectra era conduzido por um 
mecânico de 27 anos, que teve a 
identidade preservada, pois, na 
primeira versão, ele estava pres-
tando socorro em uma fazenda e 
deu carona a Adalmir. 

Entretanto, debaixo de um 
dos bancos do carro, a PRF en-
controu um revólver calibre 38 
com cinco munições deflagradas 
e uma intacta. Como nenhum dos 
dois assumiu a autoria da arma, 
ambos receberam voz de prisão 
por porte ilegal. Ainda de acordo 
com a Polícia Federal, Adalmir 
possui extensa ficha criminal e é 
foragido da justiça. 

Dois coletores de leite faziam 
seu trabalho na Fazenda Santa 
Luzia, Região do Santo Aurélio e, 
ao informarem que o leite da pro-
priedade não passara no teste de 
análise de  qualidade, o vaqueiro 
Marcones Ferreira Matos, 38, fi-
cou furioso, atravessou um trator 
na porteira, impedindo a saída do 
caminhão, pegou uma espingarda 
e disparou em direção aos coleto-
res. O tiro acertou o farol do lado 
esquerdo do caminhão. Assusta-

dos, as vítimas saíram correndo 
e se afastaram cerca de dez qui-
lômetros da fazenda e acionaram  
a Polícia Militar. Quando os mili-
tares chegaram, Marcones  havia 
fugido, levando a espingarda. 

De acordo com a PM, em data 
anterior, um cachorro da fazenda 
mordeu o filho - adolescente 14 
anos - do motorista do caminhão 
e Marcones foi orientado a amar-
rar o cachorro, durante a coleta 
do leite. 

Um desconhecido se aproxi-
mou de dois jovens que partici-
pavam de um lual, na Rua Luiz 
Gouveia Damasceno, no Nossa 
Senhora de Fátima, e os ameaçou 
dizendo: “Por que vocês estão me 
olhando?”. 

Os dois rapazes/vítimas, um 
de 20 e outro de 17 anos, foram 
embora, para evitar confusão. Já 
nas proximidades da Primavia, as 
vítimas perceberam que estavam 
sendo perseguidas por uma S10 
prata, com três ocupantes, e um 
dos ocupantes seria o mesmo ci-
dadão que teria feito a pergunta.  

Rapidamente, a S10 alcançou 
a moto, um passageiro da camio-
nete sacou uma arma, disparou 
várias vezes e fugiu do local. A 
vítima de 20 anos, que conduzia 
a moto, foi alvejada no braço di-
reito e no ombro esquerdo; a de 
17 anos foi alvejada de raspão no 
joelho esquerdo. Os jovens foram 
socorridos ao Hospital Municipal. 
Foi constatado que a moto possui 
apenas o licenciamento do ano 
2011, além do condutor não ser 
habilitado. As devidas autuações 
foram lavradas e a moto apreen-
dida. 

O corpo de Betinho foi encontrado neste lote, na Rua Três do Bela Vista II

José Carlos foi preso. 
Ele é suspeito de matar 
Betinho a pauladas 
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A Kinross e a Coraci Meireles trabalharam em oficinas com professores, sensibilização das 
famílias, incentivo à participação dos alunos na Prova Brasil e na busca de apoio técnico

KINROSS

Escola parceira supera média do Ideb

Os investimentos da Kin-
ross em projetos que visam o 
desenvolvimento de Paracatu 
apresentaram mais um excelente 
resultado. Desta vez, o sucesso 
está relacionado a um dos pilares 
mais importantes para a empre-
sa: a educação. A Escola Coraci 
Meireles de Oliveira, localizada 
no Bairro Amoreiras II, superou 
a média nacional do Índice de 
Educação Básica (Ideb).

O Ideb foi criado pelo Institu-
to Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) em 2007 e sintetiza dois 
conceitos importantes: aprova-
ção e média dos estudantes em 
língua portuguesa e matemática 
em todo o País. O indicador é 
calculado a partir dos dados so-
bre aprovação escolar, obtidos 
no Censo Escolar e em médias 
de desempenho.

A história entre a Escola e a 
Kinross começou por meio do 
Programa Integrar. Dentro do 
Eixo Educação do programa, em 
parceria com a Secretaria Muni-
cipal de Educação, a iniciativa é 
composta por um conjunto de 
ações estruturantes definidas a 
partir do entendimento do Pla-
no Pedagógico e da definição de 
uma visão comum de futuro para 
cada escola. Para atingir esse ob-
jetivo, a Kinross e a escola Coraci 
Meireles de Oliveira trabalharam 
juntas em oficinas com professo-
res, estímulos às ações escolares, 
campanhas de sensibilização das 
famílias, incentivo à participa-
ção dos alunos na Prova Brasil e 
apoio técnico por meio de bolsis-
tas do curso de Pedagogia.

“Um dos objetivos primor-
diais do Programa Integrar era a 
elevação do Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica. Ter 
esse retorno positivo mostra que 
a Kinross está no caminho certo 
e nos proporciona ainda mais in-
centivos para continuar a investir 
na educação dos jovens e crianças 
de Paracatu. Nos próximos anos, 
pretendemos aumentar o núme-
ro de escolas beneficiadas e, com 
isto, contribuir para melhoria dos 
resultados do município”, conta 
Fadwa A. Mohamadieh, gerente 
de Comunicação e Relações com 
Comunidade da Kinross.

Os alunos não foram os úni-
cos beneficiados com a parceria 
entre governo municipal e a Kin-
ross. O projeto também contem-
pla e valoriza o papel primordial 
da formação dos professores 
nesse processo de desenvolvi-
mento. Oficinas Estratégicas Pe-
dagógicas foram desenvolvidas 
para auxiliar os professores nas 
dificuldades apresentadas pelos 
alunos na aprendizagem de Ma-
temática e Português por meio de 
atividades práticas oferecidas por 
professores da UFMG - Univer-
sidade Federal de Minas Gerais. 

Como resultado de todo esse 

investimento, preparação e es-
forço dos docentes e alunos, a 
nota alcançada pelo 5º ano da 
Escola Coraci Meirelles no Ideb 
foi 5,8, primeira colocação entre 
todas as escolas do Noroeste do 
Estado de Minas Gerais. A média 
nacional na avaliação não passou 
de 5,3. 

Para se ter uma ideia do su-
cesso obtido, o Ministério da 
Educação almeja chegar em 2021 
com uma média brasileira em 
torno da nota 6 e na ultima ava-
liação do Ideb em 2009, a escola 
atingiu a média 5,2. “Esse resul-
tado é reflexo de inúmeras medi-

das que tomamos junto com par-
ceiros especiais como a Kinross. 
Costumo falar que a nossa escola 
não apenas passou por reformas 
físicas, mas intelectuais também, 
e os alunos apoiaram e reconhe-
ceram todas as mudanças. Junto 
com a Kinross, iremos continuar 
trabalhando para atingir nosso 
objetivo primordial que é elevar a 
qualidade da educação em Para-
catu”, conta Maria Inês Lopes de 
Castro, diretora da Escola Coraci 
Meireles de Oliveira.

O projeto piloto da Kinross 
é desenvolvido atualmente em 
quatro escolas municipais e uma 

estadual de Paracatu - Gidalte 
Maria dos Santos, Coraci Meire-
les de Oliveira, Professora Maria 
Trindade Rodrigues, Affonso 
Roquette e Caic.

Projeto integrar - Lançado 
em 2011 pela Kinross Paracatu, 
o Programa Integrar, por inter-
médio dos eixos de Educação, 
Cultura, Educação Ambiental e 
Geração de Trabalho e Renda, 
trouxe novas perspectivas de 
desenvolvimento pessoal e pro-
fissional para crianças, jovens e 
adultos da região. Os resultados 
do projeto já sinalizam a conso-
lidação de parcerias com foco no 
incentivo ao desenvolvimento da 
cidade como um todo.

Especialmente em relação ao 
Eixo Cultura do Integrar, as ini-
ciativas têm como foco potencia-
lizar o trabalho de grupos cultu-
rais existentes e contribuir para a 
promoção do trabalho na região.

Em 2012, as ações no cam-
po da cultura continuam e serão 
desenvolvidas em parceria com 
empreendedores culturais, poder 
público, entidades de atuação so-
ciocultural e empreendedores de 
projetos do Seminário de Parce-
rias.

Kinross - A Kinross é uma 
das maiores mineradoras de ouro 
do país, subsidiária da canadense 
Kinross Gold Corporation, e a 
quinta maior do mundo. A em-
presa está presente na América 
do Sul, América do Norte, África 
e Eurásia. No Brasil, a companhia 
atua no município de Paracatu, na 
região noroeste de Minas Gerais, 
onde opera a mina Morro do 
Ouro, em atividade desde 1987.

A nota alcançada pelo 5º ano da Escola Coraci Meirelles no Ideb foi 5,8, primeira colocação entre todas 
as escolas do Noroeste do Estado de Minas Gerais. A média nacional na avaliação não passou de 5,3
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Melhor transporte 
coletivo do Noroeste 
de Minas Gerais

A empresa 
Expresso 
Planalto 
informa 
ainda que: 

1) A linha Paracatu 
X Córrego do Ouro 
é uma das linhas 
que compõe o 
transporte público 
rural do município 
de Paracatu, 
é licitada e a 
Expresso Planalto é 
a concessionária.

2) A suplementação 
atual de horários 
é em função 
de aumento da 
demanda na seção 
Morro Agudo.

3) Por ser linha 
pública o transporte 
é aberto a 
população e pode 
ser usufruído por 
qualquer passageiro 
mediante emissão 
de passagem, ou 
até mesmo pelas 
empresas da região 
para fornecimento 
de vale transporte 
adquirido da 
operadora do 
transporte para 
seus funcionários.

Frota nova
Cartão Eletrônico
Centro de Manutenção Avançada
Central de Informações 0800 095 1735
e Programa Hora Certa
que atenderá todos os bairros

A Expresso Planalto precisa de você: 
colabore com o Programa Hora Certa fornecendo 
informações através do 0800 095 1737.
Com a colaboração de você, usuário, 
teremos todos os ônibus na Hora Certa!
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Empresa paracatuense também se destaca 
na gerência de negócio com responsabilidade 

MINÉRIOS & MINERALES PRÊMIO SEBRAE

INCLUSÃO

Kinross investe 
mais no Brasil

Empresas lucram com 
negócios sustentáveis

Empresa profissionaliza deficientes 

A pesquisa “200 Maiores Mi-
nas Brasileiras”, realizada pelo oi-
tavo ano pela revista Minérios & 
Minerales, apontou a Kinross Pa-
racatu como a empresa que mais 
investiu no Brasil, em sua planta. 
Foram mais de R$ 575 milhões na 
mina Morro do Ouro, em Para-
catu. O ranking também apontou 
a companhia como a maior em 
produção de ouro, em toneladas 
processadas de minério, e a se-
gunda no ranking geral por pro-
dução anual em toneladas.

O presidente da Kinross, An-
tônio Carlos Marinho, compare-
ceu à cerimônia de lançamento 
da edição especial, realizada nes-
sa segunda-feira, 20 de novem-
bro, em Belo Horizonte. O exe-
cutivo recebeu o troféu destaque 
como maior mina em produção 
de ouro do Brasil das mãos do 
Secretário-Adjunto de Geolo-
gia, Mineração e Transformação 

A Kinross Paracatu, maior mineradora de ouro do Brasil, oferece à 
população da cidade o curso profissionalizante Qualificação de Mecâ-
nico de Manutenção Industrial, voltado para a inclusão da pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho. Para a última turma do ano, serão 
oferecidas 25 vagas e as inscrições encerraram em 14 de novembro.

Os pré-requisitos para a participação são: ter no mínimo 18 anos, 
ensino médio completo e comprovar por meio de laudo médico algum 
tipo de deficiência. As aulas serão ministradas no Senai, na Rua Afrânio 
Salustiano Pereira, 201, no Bairro Bela Vista. Mais informações pelo 
telefone (38) 3671-9035.

 
A Kinross, por meio do In-

tegrar, dentro do seu Eixo de 
Geração de Trabalho e Renda 
(Seminário de Parcerias), encerra 
neste mês o Programa de De-
senvolvimento e Gestão (PDG). 
Foram 13 instituições sociais de 
Paracatu beneficiadas com for-
mação com foco em gestão. 

“O PDG é mais uma iniciativa 
da Kinross para construir, junto 
com a sociedade local, ações que 
gerem valor compartilhado aos 
envolvidos e que fortaleçam as 
instituições existentes em Paraca-
tu”, ressalta a gerente de Comuni-
cação e Relações com Comunida-
de da empresa, Fadwa Andrade.

 O Programa começou a ser 
aplicado em Paracatu em mar-
ço deste ano e contou ao longo 
dos meses com seis módulos de 
ensino, desenvolvidos por uma 
equipe de especialistas de diver-
sas áreas de atuação.

Estes módulos foram aplica-
dos presencialmente e estrutu-
raram-se em torno dos seguin-
tes conteúdos: Fundamentos 
e Compromissos; Parcerias, 
Alianças e Redes; Gestão Finan-
ceira; Comunicação; Gestão do 
Conhecimento e Governança 
e Gestão. O Programa previu, 
após cada encontro, um trabalho 
de repasse dos conhecimentos 
pelos participantes e a sua aplica-
ção nas organizações.

 O PDG foi realizado em par-
ceria com o Instituto Hartmann 
Regueira (IHR), organização so-
cial sediada em Belo Horizonte 
(MG), cuja expertise é o desen-
volvimento de coaching social, 
isto é, durante o período de for-
mação, a organização é atendida 
particularmente por um coach 
(instrutor), que a apoia em seu 
plano de desenvolvimento insti-

Mineradora capacita 
organizações sociais de Paracatu
Treze instituições do terceiro setor 
receberam treinamento para aperfeiçoar 
suas atividades de gestão e planejamento

tucional, planejamento estratégi-
co e alcance das metas definidas. 
O coach orienta a organização 
na formulação de seus planos de 
ação para que possam atingir os 
objetivos estipulados.

O maior desafio do programa 
foi tornar o planejamento estra-
tégico vivo e dinâmico no inte-
rior da organização. A coach do 
PDG, Bárbara Guimarães, desta-
cou que atualmente as organiza-
ções estão articuladas entre si e 
investindo em parcerias.

“As instituições estão atuando 
de forma mais produtiva, reali-
zam suas atividades com mais 
qualidade e buscam fortalecer 
a integração entre as organiza-
ções”, disse.

A coordenadora de projetos 
da Associação Esther Siqueira 
Tillmann, Mércia Souto, ressaltou 
que a troca de experiências ocor-
rida no PDG foi fundamental 
para o progresso da instituição. 
“Não consigo imaginar como 
estaríamos hoje sem o PDG. A 
capacitação que recebemos pro-
porcionou que tivéssemos uma 
gestão estratégica e que alcançás-
semos nossas metas”, destacou.

Com treinamento, as organi-
zações mapearam e refletiram so-
bre as potencialidades e deficiên-
cias de suas organizações, a fim 
de trabalhar esses pontos de difi-
culdades, convertendo-os em no-
vas forças e oportunidades. Além 
disso, implementaram planos 
para execução de ações de curto 
e médio prazo para a melhoria 
das práticas organizacionais e da 
execução de seus projetos.

Após o encerramento das ati-
vidades, as instituições podem 
continuar com o apoio do coach 
por meio do blog do Instituto 
Hartmann Regueira. 

Mineral do Ministério das Minas 
e Energia, Telton Elber Corrêa. 
O vice-governador de Minas 
Gerais, Alberto Pinto Coelho, e 
o presidente da Assembleia Le-
gislativa, Diniz Pinheiro estavam 
presentes no lançamento.

A revista destaca na edição as 
certificações, aquisições e perfil 
operacional da Kinross, que ge-
rou mais de 1300 empregos dire-
tos e cerca de 2900 contratados, 
no período analisado. Aponta 
também os seus programas de 
preservação ambiental, como o 
projeto Córrego Rico, com in-
vestimentos que já somam R$ 
5 milhões e a criação do Parque 
Estadual de Paracatu, uma par-
ceria com o Governo do Estado. 

A pesquisa permite delinear 
o setor a partir de informações 
técnicas e operacionais das minas 
brasileiras, apresentado seus per-
fis e desempenhos operacionais. 

Empresas mineiras mostram 
que não entendem somente de ne-
gócios, como também sabem ser 
lucrativas de forma sustentável. 
Destaques da 2ª edição do Prêmio 
Sebrae-MG de Práticas Sustentá-
veis, elas investem em ações que 
não agridem o meio ambiente, 
evitam desperdícios, estimulam a 
reciclagem, apóiam a comunidade 
local, e ainda conseguem bons re-
sultados nos negócios. 

Do óleo para o sabão - Uma 
das empresas destaque é a  Qui-
minova fabricante de produtos 
de limpeza,s em Paracatu, no 
Bairro Amoreiras II. A Quimi-
nova coleta semanalmente, ou de 
15 em 15 dias, o óleo que é arma-
zenando em recipientes cedidos 
pela própria empresa. 

O óleo de cozinha dos restau-
rantes da cidade que antes ia pelo 
ralo, virou matéria-prima para a 
produção de sabão. O óleo é co-
letado, filtrado e passa por um 
processo de correção de acidez. 
Quanto mais claro o óleo, menos 
impurezas e mais adequado para 
a produção de sabão em barra e 
detergentes. 

A empresa recolhe cerca de 2 
mil litros de óleo por mez, que 
acabam gerando aproximada-
mente 1,9 mil litros de detergen-
te. Até a água da chuva é usada na 
fabricação do produto. 

“O processo não é tão barato 
por causa da logística, mas foi a 
maneira que encontrei de reduzir 
os impactos do óleo na natureza 
utilizando-o como matéria-prima 
do meu negócio”, diz o dono da 
Quiminova, Alcir Antônio Corso.

Conservas - Há 15 anos no 
mercado, a fábrica de conservas 
Linken, descobriu na sustenta-
bilidade uma forma de diminuir 

gastos e gerar renda para famílias 
da região Norte do estado. A em-
presa de conservas começou de-
pois que família gaúcha de Isabel 
Linck Werken teve que se mudar 
de Uberlândia para Janaúba.  

No início, a mudança seria 
para investir nas plantações de 
bananas. Mas o negócio não deu 
certo e resolveram apostar em 
uma receita de família. “Serví-
amos as conservas que a minha 
mãe fazia para os amigos, e mui-
tos perguntavam porque ela não 
fazia para vender”, diz Felipe 
Warken, filho de Isabel que hoje 
administra a empresa. 

A produção que antes era de 
10 potes por dia, atualmente che-
ga a 1.500. São 18 tipos de verdu-
ras e legumes cultivados e adqui-
ridos de 38 pequenos produtores 
da agricultura familiar dos mu-
nicípios de Porteirinha, Nova 
Porteirinha e Jaíba. A empresa 
também adota a logística reversa 
com as embalagens dos produtos.  
De 85% a 90% dos potes de vi-
dros são reaproveitados. As em-
balagens de dois quilos, vendidos 
para churrascarias e restaurantes, 
são devolvidas. Os recipientes 
são trocados por descontos na 
compra de novos produtos. 

As embalagens menores e as 
caixas de papelão são adquiridas 
de associações de catadores da 
região. Os vasilhames são sele-
cionados e passam por um rígido 
processo de higienização feito 
pela própria empresa para ser reu-
tilizado. Já as caixas de papel mais 
resistentes são viradas pelo avesso 
e utilizadas para o transporte das 
mercadorias. “Somos uma empre-
sa economicamente viável. O nos-
so sucesso depende do sucesso da 
comunidade local”, conta Felipe.
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VAZANTE

JOÃO PINHEIRO

Mototaxista é 
morto por ciúmes

Repolho fica furioso e ataca dois homens no Gela Guela

RONDA POLICIALZélia de Freitas, 72, faleceu, 
no dia 20 de novembro, no Hos-
pital Municipal de Paracatu onde 
estava hospitalizada após ser ví-
tima de um acidente, também na 
Curva da Morte. 

Zélia estava com ferimentos 
graves na cabeça e fraturas no 
braço esquerdo e perna direita.

Ela era passageira de um Fiat 
Uno que seguia sentido Para-
catu/Brasília e foi atingido por 
um carro-forte (transporte de 

Polícia Rodoviária Federal supõe que  furgão estava em velocidade acima do limite permitido

CURVA DA MORTE

Carro-forte bate em uno e mata idosa

Motoristas de caminhão perdem controle

Em João Pinheiro, três pessoas sofreram tentativa de homicídio, em 
menos de 24 horas. No dia 4 de novembro, duas vitimas de esfaquea-
mento, em Olhos D’água do Oeste, deram entrada no Hospital Muni-
cipal. Uma delas, de 33 anos, contou que estava em uma festa no bar 
Gela Guela, quando viu um indivíduo conhecido por Repolho, armado 
com uma faca, correndo atrás de um rapaz de 21 anos. 

Na sequência, Repolho desferiu quatro golpes de faca - um no lado 

O corpo do mototaxista  
Marlon Anselmo da Silva, 42, 
foi encontrado próximo à Fa-
zenda Mangue, município de 
Vazante. O cadáver apresenta-
va ferimentos na cabeça e no 
braço. Segundo um colega de 
trabalho da vítima, Marlon re-
cebeu uma mensagem de texto 
no celular e saiu dizendo que 
iria fazer uma corrida. 

O colega disse ainda que a 
vítima estava com uma por-
chete com R$ 400,00 e os do-
cumentos, que não foram en-
contrados. O corpo de Marlon  
foi encaminhado  ao IML de 
Paracatu. 

suspeitos - No dia seguinte, 
as Polícias Militar e Civil pren-
deram Jhony Marcos Caixeta 
da Silva, 20, na Rua Antônio 
Bento, Bairro Cidade Nova II. 
Segundo a polícia, Jhony con-
fessou ser o autor do homicídio 
e narrou que a namorada dele - 
Luciana De Jesus Marques, 25 - 

Bebum - Marcos José Nunes, 31, foi preso pela Policia Rodo-
viária Estadual, por estar dirigindo com sintomas de embriaguês 
visíveis, no Km 153, da MG-188, próximo ao Restaurante Sabor 
de Fazenda. O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro. 
Marcos não possuía CNH ou permissão para dirigir. O veículo foi 
liberado para uma testemunha habilitada. 

gracinha - Vinicius Silva Moreira, 26, queria fazer uma gracinha 
e entregou a direção da moto Honda Biz para uma adolescente 
de 16 anos. Eles foram abordados pela blitz da Policia Rodoviá-
ria Estadual, na MG-188. A adolescente se apresentou à delegacia 
acompanhada da  mãe. Vinicius, que é proprietário do veículo, teve 
a carteira de habilitação recolhida. 

Yamaha - O proprietário de uma moto Yamaha a estacionou na 
Praça Antônio da Mota Bastos, em frente ao cemitério. Ao retornar, 
a moto já não estava mais no local. O moto foi encontrada na Tra-
vessa Wolney Meireles, JK, sendo conduzido por um adolescente de 
15 anos, que saiu em alta velocidade, mas foi apreendido. 

Moto - A PM localizou, na Fazenda São José, na região de Santa 
Rita, uma moto vermelha, sem maiores dados, com o chassis raspa-
do e sem placa. O veículo foi removido à Delegacia de Polícia para 
esclarecimentos. 

Honda - Uma moto Honda preta foi furtada na porta da re-
sidência do proprietário, à Rua  Rua Orlando Ulhoa Batista, Vila 
Mariana, por volta das 21h,  de 12 de novembro. 

gol - Um Gol cinza, roubado em Guarda Mor, foi encontrado 
em Paracatu, na Rua São Paulo, Bairro JK. O veiculo foi encami-
nhado ao pátio da PC. 

Celta - Um Celta prata furtado foi encontrado no perímetro 
urbano da Rodovia MG-188, Km 164. O veículo se encontrava com 
o painel e o tampão plástico quebrados. O aparelho de som foi 
furtado.                  

Cícero - Cícero Batista Brandão, 29, possuía mandado de pri-
são em aberto e foi preso andando pela Avenida Olegário Maciel, 
centro. Cícero reside no Paracatuzinho e estava em atitude suspeita. 

Mauricio - Quem também possuía mandado de prisão em aber-
to e acabou preso foi Mauricio José Pinto, 39. Ele estava na Rua 
Ismael Faustino Pereira, Paracatuzinho. 

Danilo - Danilo Silva Santarém, 21, foi preso no Fórum da Co-
marca de Paracatu por possuir mandado de prisão em aberto. 

adolescente - O adolescente M. A. S., 16 anos, também  pos-
suía mandado de busca e apreensão em aberto e foi apreendido no 
Bairro JK. 

Boné - De posse de uma barra de ferro, quatro adolescentes 
tentaram roubar um boné vermelho de outro adolescente que ia 
para o colégio. A ação foi impedida por um senhor. Em seguida, 
a PM apreendeu um adolescente de 15 anos, apontado como um 
dos autores. 

Mesmo com a Polícia Rodo-
viária Federal intensificando a 
fiscalização nos trechos mais pe-
rigosos da BR-040, não foi pos-
sível evitar dois acidentes na co-
nhecida Curva da Morte, a cinco 
quilômetros de Paracatu.

No dia 1º de novembro, o 
motorista de uma carreta perdeu 
o controle da direção e colidiu de 
frente e de lado com o barranco. 
O condutor teve ferimentos le-
ves e relatou que estava em ve-
locidade compatível com a via e, 
que de uma hora para outra,  per-
deu o controle e, quando deu por 
si, a carreta já havia tombado, o 
que demonstra o grau de perigo 
daquele trecho.

Além do motorista, não houve 
feridos e nem outros veículos en-
volvidos. A carreta seguia sentido 
Brasília-Paracatu e perdeu meta-

dinheiro) que vinha em sentido 
contrário. 

Segundo a Polícia Rodoviária 
Federal, provavelmente o carro-
-forte estava em velocidade aci-
ma do limite permitido, não con-
seguiu fazer a curva, entrou na 
contra-mão e bateu no Uno. 

Tanto o motorista do Uno, 
quanto o do carro-forte tiveram 
apenas lesões leves. O corpo de 
Zélia foi encaminhado a Presi-
dente Olegário onde residia.

de da carga de soja 
que transportava. A 
Polícia Rodoviária 
Federal compareceu 
ao local e, em segui-
da, a empresa provi-
denciou a retirada da 
carga e do veículo. 

Pendurado -  No 
dia 4, um caminhão 
saiu da pista e ficou 
pendurado no bar-
ranco. O veículo, 
carregado de cerâ-
mica, era conduzido 
por Farlon Campos da Rocha, 33. 
Ele seguia de Brasília para Con-
tagem-MG e, quando chegou na 
Curva da Morte, também perdeu 
o controle da direção. Chovia no 
momento do acidente e as condi-
ções da pista devem ter contribuí-
do para o acidente. 

Farlon teve ferimentos leves e 
recebeu os primeiros atendimen-
tos do Corpo de Bombeiros de 
Patos de Minas, que estava em 
Paracatu e, na seqüência, foi enca-
minhado ao Hospital Municipal. 

Vacas - Várias cabeças de 
gado foram apreendidas pela Po-

licia Militar de Meio Ambiente, 
no Km 157, da MG-188. Os ani-
mais estavam às margens da ro-
dovia e poderiam causar aciden-
tes. As vacas ficaram à disposição 
da Secretaria de Meio Ambiente 
e só serão liberadas após paga-
mento de multa.

Ratinho dá três tiros em desafeto 

Rodrigo Luiz de Souza, 26, conhecido por “Ratinho, está sendo 
procurado pela polícia por ser o principal suspeito de tentar matar 
um homem de 44 anos, na Rua Manoel Silveira Vasconcelos, em 
João Pinheiro. A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro, ferida 
por três tiros. O homem estava consciente e relatou que fora alve-
jado por Ratinho, após uma briga. 

Chupa- cabras ataca no banco 

Militares a comparecerem ao Banco Mercantil do Brasil,  na 
Avenida Juca Cordeiro, em João Pinheiro, onde um ‘chupa-cabras” 
fora montado num caixa eletrônico. Pelas imagens, eles consta-
taram que dois indivíduos morenos instalaram o aparelho no dia 
anterior e retornaram na manhã do dia seguinte.  

Rapaz leva tiro de polveira
No dia seguinte, um rapaz de 

23 anos quase foi assassinado, na  
Rua do Cruzeiro, Itaipu. O rapaz 
foi encontrado ferido com um 
tiro no ombro direito. Segundo 
ele, o disparo foi efetuado por 
Leosmar Celestino de Andrade, 
19, o qual utilizou uma espingar-
da tipo polveira.

Na casa de Leosmar,  milita-
res encontraram duas pedras de 
crack, cinco munições intactas 
calibre .22, uma caixa de espole-
ta, uma porção de chumbo, um 
tubo de pólvora, um aparelho de 

som automotivo Kenwood e três 
celulares. 

Segundo testemunhas, Leos-
mar atirou contra a vítima, por-
que ela furtara um televisor e um 
DVD de sua residência. Porém, a 
vítima relatou que foi até a casa do 
autor para comprar crack e este 
não gostou da maneira com ela o 
abordara e efetuou o disparo. 

Segundo moradores do bair-
ro, a residência do autor é utili-
zada para o comércio de entor-
pecentes, e eles não denunciaram 
antes por medo de represálias.

esquerdo do peito, outro no lado esquerdo das costas, mais outro no 
braço direito e mais um no antebraço direito do jovem. 

A vítima de 33 anos, disse ainda que, ao tentar intervir nas agressões, 
o autor lhe desferiu um golpe de faca braço esquerdo, largou a faca no 
chão e tentou evadir-se em uma moto, sendo impedido por terceiros, 
mas escapou e fugiu a pé por um matagal. A faca foi apreendida e con-
tinuam as buscas para localizar e prender o autor do crime.

Zélia de Freitas estava dentro deste Fiat Uno que seguia para Brasília 

Mais uma carreta se acidenta na Curva da Morte. Desatenção do motorista? 

MAIS ACIDENTES

Carreta saiu da pista na MG-188

Mauro Garcia Maciel, 61, foi 
encaminhado ao Hospital Muni-
cipal com ferimentos graves. Ele 
era o único ocupante de um Fiat 
Uno que envolveu-se em um aci-

Uno e Gol batem 
na estrada do 
Entre-Ribeiros

O motorista Adan Avelar Ro-
drigues 25 - natural de Belo Ho-
rizonte - conduzia uma carreta,  
carregada de estacas de concreto 
-  sentido Paracatu/Guarda Mor. 
Quando chegou no Km 175 da 
MG-188, notou que o sistema de 

freios estava falhando. Próximo à 
curva Santa Izabel, saiu da pista 
por 200 metros e chocou-se con-
tra duas árvores. 

Segundo o passageiro Valdiní-
cio Pereira, 42, o condutor disse 
que estava sobre o efeito de re-

Este Uno bateu no Gol ocupado por cinco pessoas 

bite e que não dormira na noite 
anterior. Ambos foram socorri-
dos pela ambulância e levados ao 
Hospital Municipal. 

Adan sofreu escoriações na 
face, na perna direita e limitação 
de movimentos dos membros in-

feriores e superiores. Já Valdení-
cio,  reclamava de dores no peito 
e na cabeça, ficando ambos sob 
cuidados do médico de plantão. 
O veículo teve danos de grande 
monta e ficou aos cuidados da 
empresa proprietária da carga.

dente no km 34, da Rodovia 690 – 
que dá acesso ao Entre- Ribeiros. 

O veículo de Mauro coli-
diu com um Gol, ocupado por 
cinco pessoas. O motorista do 
Gol - o mecânico Wariston Al-
ves Abrantes, 40 - informou que  
transitava pela rodovia, sentido 
Entre- Ribeiros/Paracatu e, ao 
aproximar-se da estrada que dá 

acesso à Fazenda Flora Mil, o Fiat 
Uno adentrou repentinamente na 
rodovia, não deixando possibili-
dades de evitar a colisão. 

Mauro relatou que dirigia o 
Uno e, ao sair da estrada de acesso 
à fazenda e ao adentrar à rodovia, 
avistou o Gol que seguia no sen-
tido contrário, em alta velocidade, 
não sendo possível evitar a colisão. 

Wariston e os passageiros do 
Gol - Muriele de Oliveira Abran-
tes, Anísia dos Reis Pereira de 
Oliveira e Ana Andrea Pereira de 
Oliveira - tiveram lesões  leves. 

Wariston apresentava sinto-
mas de embriaguês, sendo convi-
dado a soprar o etilômetro, mas 
se recusou. Mauro não possuía 
CNH ou permissão para dirigir. 

Malandros arrombam caixas do BB 

Dois caixas eletrônicos do Banco Brasil, de Vazante, foram ar-
rombados. Provavelmente, os ladrões usaram maçarico e um plásti-
co jogado no chão, supostamente foi utilizado para encobrir a práti-
ca da ação delituosa. O valor levado não foi divulgado. A partir das 
imagens das câmeras, policiais tentam identificar os autores

recebera uma ligação telefônica 
da vitima,  com qual tivera um 
relacionamento amoroso, para 
marcarem um encontro. 

Jhony disse que ouviu toda 
a conversa pelo viva voz e pe-
diu para a namorada ir ao en-
contro, para ele acabar com a 
vida de Marlon. Quando Lu-
ciana chegou ao local do en-
contro, Jhony veio rastejando e 
atingiu a vítima com golpes na 
cabeça, usando um “cabo de 
machado”. 

Os fatos narrados pelo autor 
foram todos confirmados por 
Luciana, que também relatou 
ter subtraído da vítima um celu-
lar e a porchete, com R$ 96,00, 
e que dividiu o dinheiro com 
uma  amiga -  a menor infrato-
ra L. R. M. M. 14 anos - a qual 
ficou com o celular e jogou a 
bolsa no Córrego Pamplona. A 
porchete contendo a CNH foi 
encontrada, os autores presos e 
os menores apreendidos.
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OLIMPÍADAS ESPECIAIS 

SOCIETY DO UNIÃO

Atletas de Paracatu ajudam Seleção
Mineira a conquistar título nacional 

Cereais teixeira, Jomar e Coopervap fazem bonito nos 30 anos da Decorações Paracatu

Os alunos da Apae Paracatu 
- Paulo Henrique Santarém da 
Silva e Hemetério Moreira Jú-
nior - fizeram parte da Seleção 
Mineira de Futebol Society que 
sagrou-se campeã invicta na XX 
Olimpíadas Especiais das Apaes, 
realizadas de 5 a 10 de novembro, 
em Maringá -PR. 

A delegação de Minas foi for-
mada por 64 atletas, de vários 
municípios. De Paracatu, foram 
convocados seis, que fizeram bo-
nito nas modalidades que com-
petiram. Além do título de cam-
peão no society, Paulo Henrique 
foi vice-campeão na corrida de 
100 metros rasos e terceiro lugar 
na prova de salto em altura.

Hemetério conquistou mais 
três medalhas - vice-campeão no 

Evento, realizado no complexo esportivo de Maringá, reuniu 
21 estados e mais de 3 mil atletas, dirigentes e organizadores 

Três partidas realizadas na manhã do domin-
go,18 de novembro, marcaram o encerramento do 
II Campeonato Society do União Esporte Clube, 
promovido em homenagem aos 30 anos da Decora-
ções Paracatu - empresa do ex-presidente do União,  
Mário Cruz Barbosa,que sempre apóia o esporte da 
Cidade.

Máster - No primeiro duelo do dia, Cereais Tei-
xeira e Paracatu Cosméticos disputaram o título de 
campeão da Categoria Máster. Após o empate por 
2 a 2, no tempo regulamentar, Cereais Teixeira er-
gueu o troféu de campeão ao vencer por 4 a 3, nos 
pênaltis. 

O artilheiro desta categoria foi Samuel (Cereais 
Teixeira), com 12 gols. Enquanto os goleiros menos 
vazados foram: Farlei (Paracatu Cosméticos) e To-
más (Loja dos Colchões).

supermáster - No segundo jogo, o duelo foi vá-
lido pela Categoria Supermáster. O título de cam-
peão ficou com a Contabilidade Jomar, que venceu 
Disk Cerveja por 4 a 2.

Os artilheiros foram: Rildo (Contabilidade Jo-
mar) e Ronaldo Jordão (Torneadora Globo), cada 
um marcou 12 gols. O goleiro menos vazado foi Lu-
ciano (Contabilidade Jomar).

novos - A Coopervap levou a melhor no con-
fronto da Categoria Novos, ficando com o título 
de campeão, após derrotar Disk Cerveja por de 2 a 
1. A Coopervap conquistou também os troféus de 
artilheiro, com Batista, que marcou 16 gols e o de 
goleiro menos vazado, Farlei. 

Balanço - A competição, que durou três meses 
reuniu cerca de 300 atletas e o objetivo foi integrar 
os associados, através do esporte.  

nado livre 25 metros; terceiro lu-
gar no nado 50 metros costas e 
terceiro lugar no nado 25 metros 
peito.

“Estamos muito felizes de 
ter ajudado o Estado de Minas 
a conquistar esses prêmios”, ga-
rante Paulo Henrique Santarém. 

Jeferson Brás Pacheco e Fer-
nanda Aparecida competiram 
no atletismo; Cristian Gonçalves 
Luís e Bruno da Silva Marques 
reforçaram o time mineiro de 
basquete. Eles não ficaram entre 
os três premiados, mas impres-
sionaram os participantes pelo 
potencial de cada um e recebe-
ram medalhas de participação. 

“Foi muito bom viajar. Fi-
zemos muitas amizades e ainda 
ganhamos medalhas”, comen-

tou Cristian Gonçalves. Essa foi 
a nona vez que atletas da Apae 
Paracatu reforçaram a Seleção 
Mineira em várias modalidades. 
Para o professor de educação fí-
sica da Apae, Ísio Andrade Sou-
to, os bons resultados obtidos 
são frutos da dedicação e do es-
forço de cada atleta. 

“Mais uma vez, foi muito 
boa a participação dos alunos 
de Paracatu,que acabaram sendo 
destaques da delegação mineira. 
Isso é fruto do empenho e do 
esforço de cada um. Parabéns a 
todos”, elogia Andrade. 

O evento realizado no com-
plexo esportivo de Maringá, reu-
niu 21 estados brasileiros e mais 
de 3 mil pessoas - entre atletas, 
dirigentes e organizadores.

Elenco da Paracatu Cosméticos, vice-campeão da Categoria Máster Cereais Teixeira, campeão Máster

Disk Cerveja, vice-campeão Supermáster Contabilidade Jomar, campeã Supermáster

Coopervap, campeã da Categoria Novos Disk Cerveja,  vice-campeão Novos 

Batista, artilheiro NovosFarlei, goleiro menos vazado Tomás e Farlei goleiros menos vazados, MásterLuciano, goleiro menos vazado Supermáster

Samuel, artilheiro Máster

Rildo e Ronaldo Jordão, artilheiros 
da categoria Supermáster 

Alunos da Apae de Paracatu: destaques das Olimpíadas Especiais
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