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carta do editorUNAÍ REGISTRA 

1260 CASOS DE 
CÂNCER EM 2011

Papai Noel está morando em Paracatu

O núcleo histórica da cidade exibe iluminação especial e Papai Noel está morando na Praça Firmina Santana

Frei Gilvander Moreira diz que 
a construção de hospital do 
câncer em Unaí é sinal da 
gravidade do problema

A audiência pública 
foi realizada em 
Belo Horizonte, 

longe do problema

O deputado federal Padre João (PT/MG) denunciou, pela internet, que o uso indiscriminado de agrotóxico na produção de feijão elevou para 1260, o número 
de casos de câncer, em adultos e crianças, na região de Unaí, em 2011. A situação foi denunciada, também, na audiência pública da Comissão de Direitos Humanos 
da ALMG, realizada em Belo Horizonte, dia 12 de dezembro, solicitada pelo deputado Rogério Correia (PT), que tratou, ainda, da criminalização de militantes vin-
culados a movimentos sociais. Ele explicou que, apesar da realidade local ser de amplo conhecimento público, o Judiciário protege empresas que usam defensivos 
e criminaliza os movimentos sociais. “É um fato inusitado. O feijão produzido em Unaí está envenenado e a punição recai sobre quem denuncia”, indignou-se. O 
deputado referia-se ao Frei Gilvander Luís Moreira, que, há um ano, mantém vídeo na internet denunciando o problema, e está ameaçado de prisão. PÁGINA 3  

O espírito natalino, que faz 
de Paracatu a Capital Natalina do 
Noroeste de Minas, tomou conta 
da Cidade. A decoração deixou 
as Avenidas Olegário Maciel, 
Quintino Vargas e a Rua Joaquim 
Murtinho, cheias de vida. O nú-
cleo histórico, que já se destaca 
pela beleza natural, ganhou mais  
brilho. Além da rara beleza da 
decoração, o Natal paracatuen-
se ainda traz um grande atrativo 
para a criançada: a Casa do Papai 
Noel, que enche de magia a Pra-
ça Firmina Santana. PÁGINA 4

Prefeito deixa Cidade 
em céu de brigadeiro
Após entrar para história, como o primeiro pre-

feito reeleito de Paracatu e cumprir seus dois man-
datos, Vasco Praça Filho - o Vasquinho do PMDB, 
se prepara para deixar o cargo em 31 de dezembro 
de 2012. Para o prefeito, seus maiores triunfos fo-
ram os avanços na saúde, que ganhou UTI, hemo-
diálise, tomógrafo, clínica da mulher e da criança, 
PSF’s, reforma geral do Hospital Municipal e cons-
trução do novo pronto socorro. Em entrevista a O 
Movimento ele cita, ainda, os avanços na educação, 
obras e diz que seu substituto vai encontrar as finan-
ças do Município “voando em céu de brigadeiro”. 
PÁGINA 8

GONZAGÃO 
E O RÁDIO
Historiadores da MPB destacam o papel fun-

damental que o sanfoneiro Luiz Gonzaga teve na 
inserção dos ritmos nordestinos no mapa musi-
cal do Brasil. Segundo eles, isso foi possível por 
causa do rádio, que vivia a era de ouro na década 
de 1940. O centenário de nascimento de Gon-
zagão foi comemorado este mês. PÁGINA 10

Feijão de manhã, 
no almoço, na 
merenda e no jantar
Não bastassem o porquinho com cara 

de gente; a mula-sem-cabeça; a sucuri 
chifruda; o bicho-que-come-outros-bi-
chos-e-ninguém-vê-o-bicho; os ataques 
dos romãozinhos do crack; o cachorro 
que bebe cerveja...

A poeira arsênica; os loucos das es-
colas americanas; o fim do mundo dos 
malas, quer dizer, dos Maias... Agora nos 
vêm os grãos de feijão envenenados das 
terras das águas negras?

É demais para o meu sertão! Vida mais 
que severina  essa vida urucuiana: ou se 
morre por falta de feijão ou se morre co-
mendo os seus grãos envenenados  pelo 
negoção, que parece que quer matar o povo 
para ter a terra somente para si. Mas, assim, 
o negoção acaba matando é a si mesmo.

Já pensou se nós decidíssemos não 
comprar mais feijão na venda, na bude-
ga, no armazém, no supermercado, no 
hipermercado... Agente fica vivo e o ne-
goção do feijão envenenado morre. 

E se todos nós decidíssemos plantar 
o nosso próprio feijão? Feijão plantado no 
quintal, no jardim, no xaxim, no canteiro 
central da avenida, na beira da BR, das 
estradas, nas ruas, nas praças, nos bura-
cos das calçadas, nos buracos do asfalto, 
nos lotes vazios... 

Fava, feijão preto, feijão branco, feijão 
roxo, feijão rajado, feijão-guandu, feijão 
roxinho, andu, feijão pra todo lado. Feijão 
fradim, feijão padre, feijão frei, feijão bis-
po, feijão papa, feijão valha-me-Deus...  

Essas pessoas que plantam feijão 
com veneno, que vendem feijão envene-
nado, que fazem de conta que feijão en-
venenado é bom, só podem estar loucas. 
Gente normal e decente não faz isso. 

Autoridade que deixa feijão envenena-
do chegar à merenda escolar das crianci-
nhas está prevaricando. E quem prevari-
ca, um dia receberá terrível castigo: terá 
que encarar o ministro Joaquim Barbosa, 
em pleno plenário do Supremo Tribunal 
Federal. Já pensou?  

Mas, há uma solução para esta insani-
dade toda. Sugiro que, depois que a po-
lícia identificar quem está envenenando 
nosso feijãozinho de cada dia, que tais 
loucos sejam internados na clínica de re-
cuperação de “loucos” de Unaí e que os 
enfermeiros e bedéis de lá os obriguem a 
comer feijão no café da manhã, no almo-
ço, na merenda, no jantar...

Feliz Natal, de todo coração, a todos. 
E sem nenhum veneno.

José Edmar Gomes

Acidente ceifa vida 
de três paracatuenses
Os servidores da Prefeitura de Paracatu, 

Igor Salvador Silva Neiva; Jérson Batista Coe-
lho - o Juca; e Duralde Roquete de Melo, foram 
três das cinco vítimas fatais de um acidente na 
manhã de 14 de dezembro, na BR-040,  em 
João Pinheiro, envolvendo três carros. O mo-
torista de um Golf, a princípio, teria causado o 
acidente. Ele foi preso. PÁGINA 6

Gonzagão e seu 
conjunto na época 
de ouro do rádio

FOTOS: GUILHERME BERGAMINI

Vasco 
Praça Filho: 

avanço 
na saúde

comercial 
eletrônica

A Comercial Eletrônica está no mercado trabalhando há 12 anos com responsabilidade 
e sempre prestando um atendimento diferenciado e de qualidade a todos os clientes 
e amigos. A quem desejamos um Feliz Natal e um2013 de muitas conquistas. 

Rua Paulo Camilo Pena 261 - Centro  e-mail: comercialeletronica@ada.com.br
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Capítulo Vi

Márcio José dos Santos* 

Um fato notável, que se cons-
tata a partir da documentação re-
lativa à história do garimpo nas 
décadas de 1980 e 1990, é que, em-
bora tenha havido forte resistência 
dos garimpeiros ao poder da mi-
neradora RPM, nunca houve uma 
liderança a conduzir o movimento. 
Num breve período, entre 1987 e 
1989, elementos que conduziam a 
Cooperativa dos Garimpeiros pa-
reciam despontar como lideranças 
ao se colocarem à frente de nego-
ciações com o governo municipal 
e o DNPM. Como a grande massa 
de garimpeiros era analfabeta ou, 
pelo menos, semi-analfabeta, algu-
mas pessoas mais esclarecidas, do-
nos de garimpo, como Dr. Avelino 
Couto, José Osório, Rubens Lisboa 
e Joanil Lima negociaram com a 
Prefeitura e o DNPM um progra-
ma de despoluição e desassorea-
mento dos córregos onde ocorria 
o garimpo. Foi um curto período 
de articulação da resistência, logo 
surpreendida pela primeira decisão 
de fechar o garimpo, determinada 
pelo Secretário de Estado do Meio 
Ambiente e Presidente do CO-
PAM, José Ivo Gomes, em outubro 
de 1989.

Sem liderança, a resistência dos 
garimpeiros prosseguiu espon-
tânea e fragmentada. Em 1995, 
apareceu uma nota no jornal O 
Movimento intitulada “Utilidade 
pública e preservação ambiental”, 
dando conta da criação, em 11 de 
junho de 1995, do Sindicato dos 
Garimpeiros de Paracatu. Não há 
registro de ações desse Sindicato 
à frente do movimento dos ga-
rimpeiros e do mesmo modo que 
surgiu ele desapareceu, na obscu-
ridade.

A posição dos setores domi-
nantes da sociedade paracatuense 
em relação ao domínio da RPM 
sobre o tecido social pode ser me-
lhor esclarecida pela análise de um 

O Garimpo em ParacatuPHS TRAÇA UMA 
HISTÓRIA DE SUCESSO 
COM OS ELEITOS EM 2012

fato ocorrido poucos meses an-
tes do acontecimento trágico que 
ocorreria em meados de 1998. Em 
28 de novembro de 1997, a Câma-
ra Legislativa concedeu o título de 
Cidadão Honorário de Paracatu ao 
gerente geral da mineradora, em 
sessão solene seguida de coquetel, 
onde estava presente a nata da so-
ciedade local. Esse título foi inicia-
tiva de um vereador que, em 1991, 
havia atuado como advogado de 
defesa de garimpeiros presos e tor-
turados a mando da mineradora, 
como também atuou na denúncia 
de agressões ambientais que esta-
vam sofrendo as populações dos 
bairros periféricos da mina, por 
causa das explosões na área de 
lavra. Trecho do seu discurso de 
justificativa da concessão do título 
ao gerente geral da RPM mostra 
a relação da classe social abastada 
diante do novo poder que se ins-
talou e se estendia numa rede cada 
vez mais ampla: “Ainda bem que 
podemos contar com tua pessoa 
no contexto econômico de Paraca-
tu, que além de dirigir a empresa, 
tem em sua conduta a sensibilida-
de social para ajudar humanitaria-
mente nossa comunidade (...)se ir-
manando com todos seus cidadãos 
da vestuta Paracatu do Príncipe, na 
consecução do bem e amparo aos 
menos favorecidos” (O Movimen-
to, Ed. 145, dez/1997b, p. 8).

Saudada na “casa do povo” por 
um expoente da classe dominante 
local, a empresa recebeu desta um 
aval para intensificar a repressão aos 
garimpeiros. A despeito de reprimir 
brutalmente a classe mais pobre da 
cidade e se orientar apenas pelos 
ditames do capital, a mineradora 
conseguia produzir um discurso 
exatamente oposto, de conduta hu-
manitária com objetivo de amparar 
os menos favorecidos. Esse discur-
so ainda hoje continua produzindo 
as verdades do poder dominante e 
legitimando suas ações.

O acontecimento trágico, a 
que nos referimos anteriormente, 
no violento conflito entre os ga-

rimpeiros e a RPM, foi a agressão 
armada a três garimpeiros, resul-
tando na morte de um deles e feri-
mentos nos outros dois. O aspecto 
deplorável deste fato é que a im-
prensa paracatuense só o noticiou 
com uma nota de esclarecimento 
da mineradora. Não foi apresen-
tada matéria jornalística, investi-
gativa, que deixasse claro para a 
sociedade o que tinha ocorrido: a 
voz da empresa calou todas as ou-
tras vozes.

A nota que a RPM divulgou à 
imprensa, entre outras coisas, dizia 
que na madrugada de 27 de junho 
de 1998, quatro vigilantes surpre-
enderam os garimpeiros no canal 
de rejeito e que estes reagiram com 
paus e pedras. Afirmava a nota que 
“um destes veio a falecer após ser 
submetido a cirurgia”. A empresa 
se colocava como vítima da vio-
lência, tendo prestado todos os 
serviços médicos no socorro aos 
garimpeiros, aos quais classificava 
como bandidos constituídos em 
quadrilhas perigosas e violentas.

A versão dos garimpeiros nun-
ca apareceu na imprensa de Para-
catu. Na época, sequer foram di-
vulgados os nomes dos atingidos, 
tratados assim como “não-pesso-
as”. Os três garimpeiros eram ir-
mãos, residentes na localidade Ma-
chadinho, hoje reconhecida como 
comunidade quilombola. Nasce-
ram naquele local, como descen-
dentes de escravos que se fixaram 
próximo ao Morro do Ouro, cujo 
modo de subsistência sempre in-
cluiu a faiscação naquela área, até 
que a mineradora se instalou ali. 
Seus nomes: Luis Oliveira Lopes, 
que morreu logo após chegar ao 
hospital, José Oliveira Lopes, que 
foi atingido na perna e ficou pa-
ralítico, vindo a falecer dois anos 
depois em consequência dos feri-
mentos, e Evandro Oliveira Lopes, 
que foi atingido no braço e ainda 
está vivo, embora com o braço 
inutilizável para o trabalho.

A versão dos garimpeiros so-
mente surgiria dez anos depois 

Uma história que precisa ser contada
no filme documentário “Ouro de 
Sangue”, de Sandro Neiva e Ales-
sandro Silveira. O sobrevivente 
Evandro afirma que os vigilantes 
da RPM ficaram aguardando que 
os garimpeiros entrassem na área 
da barragem “só que nós chegou 
lá, na beirada lá, nós viu que não 
dava pra trabalhar. (...) Aí meu ir-
mão falou assim: vamos voltar pra 
trás!”. Acrescenta Evandro que, 
ao saírem da área, ouviram tiros e 
gritos: “É os Canela, vamos matar 
agora!”

Em depoimento concedido a 
este autor, a mãe dos três garim-
peiros atingidos, Sra. Ana Lopes 
de Morais, e sua filha Aparecida 
Teixeira dos Santos, avançam com 
uma informação fundamental para 
mostrar os métodos cruéis, desu-
manos e repulsivos da repressão 
aos garimpeiros por parte da mi-
neradora: os Irmãos Canela foram 
atingidos por balas dundum, uma 
munição que explode ao atingir o 
alvo, provocando dores lancinan-
tes. Por motivos humanitários, a 
Convenção de Genebra de 1980, 
da qual o Brasil é signatário, proi-
biu esse tipo de munição, sendo 
o seu uso considerado um crime.  
Dizem a Sra. Ana e sua filha que 
“A perna esbagaçou todo o osso, 
o outro destruiu a barriga, virou 
carne moída. (...) Porque eles usou 
aquela bala que explode (...) Se não 
fosse esse tipo de bala eles não 
tinham morrido. (...) Todos dois 
novo, pai de família, largou a famí-
lia tudo aí.”

Você, caro leitor, certamente 
deve estar se perguntando: - Como 
reagiram as autoridades públicas? 
Como reagiu a sociedade paraca-
tuense? Como reagiu cada um de 
nós diante dos crimes torpes prati-
cados pela mineradora estrangeira 
contra nossos concidadãos? Veja-
mos no próximo capítulo.

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

os números das elei-
ções 2012 mostram que, 
crescem a confiança e o 
apoio da população peran-
te os candidatos do PHS. 
o partido se fortalece e ca-
minha a passos largos para 
figurar entre os grandes 
partidos do país. São ho-
mens e mulheres de bem, 
cristãos, humanistas e soli-
daristas que fazem valer o 
estatuto do partido e con-
tribuem para a evolução 
acelerada da legenda 31.

Esse crescimento é fru-
to de um trabalho árduo 
feito pelo partido junto às 
lideranças política (filiados) 
de Paracatu. os eleitos 
Marlon Gouveia e Jusce-
lino Carteiro  são confian-
tes na ética e na vontade 
de fazer sempre mais pela 
população, que as pessoas 
se filiam ao PHS e vislum-
bram uma representação 
política. os novos nomes 
fazem do PHS um espaço 
para mudança e consolida-
ção de novos projetos.

A Comissão Provisória 
do PHS entende que só 
é possível estar entre os 
grandes se tiver a partici-
pação de homens e mu-
lheres que colocam seus 
ideais em primeiro lugar 

Prezado José Edmar Gomes,
“O Movimento” é destaque de compromis-

so com a verdade dos acontecimentos. Parabéns, 
pelo alto nível da abordagem dos fatos que esse 
jornal leva aos seus leitores.

Agradeço a edição nº 429 a Carta do Editor, 
o documentário dos 214 anos de Paracatu e o 
destaque aos lançamentos do meu livro Caixa 
de Retalhos e Voando com o Coração, da nossa 
querida presidente da ALNM, Coraci Neiva.

Meus cumprimentos a você se estendem à 
sua diligente equipe de trabalho.

Maria José Gonçalves Santos Secretária Municipal 
de Educação e vice-Presidente da ALNM
Paracatu - MG

Senhor Editor,
Mais uma edição de O Movimento com qua-

lidade e muita informação.
Desta vez, como não poderia deixar de ser, o 

destaque maior - merecendo, inclusive, editorial 
- é o ministro Joaquim Barbosa. 

E não caberia ser menos. Dificuldades vi-
vidas na infância não foram motivos para que 
Joaquim do Paracatuzinho se acomodasse, como 
seria natural. 

Alçou voo. Ganhou o mundo.
Destacou-se pelo mérito e pela competência 

e hoje é exemplo e orgulho para todos os brasi-
leiros nascidos ou não em Paracatu.

Acredito que sob a sua batuta, teremos um 
Brasil com mais JUSTIÇA!

Felizmente, tive a honra de assistir a posse 
histórica do ministro Joaquim como presidente 
da mais alta Corte de Justiça do Brasil.

Jorge Luiz Alencar Guerra (por e-mail)
Brasilia-DF

dos leitores 
“Tomados por pen-

samentos positivos, 
idéias novas para uma 
vida melhor, tranqüila e 
calma, buscamos atra-
vés das palavras desta 
mensagem, desejar a 
você e também a sua 
família, um natal ple-
no de alegrias e boas 
surpresas. Pois a nossa 
empresa envolvida pe-
los sentimentos frater-
nos do amo em Cristo aliada a você, 
busca um só objetivo; correr incansa-
velmente ao encontro da paz, da se-
renidade do coração. A conquista dos 
nossos objetivos depende da união, 
da amizade, e da sabedoria, com as 
quais conduzimos os nossos negócios 
e a nossa vida pessoal. Esperamos 

e trabalham com determi-
nação para levá-lo adiante. 

A intenção é construir 
ideias humanistas que 

sejam preservadas 
e transmitidas às 

futuras gerações 
por meio do 
PHS.

“Além do 
salto nos nú-

meros, o PHS eleva 
também o respeito junto 

aos partidos considerados 
tradicionais no Brasil e que 
já atuam há muitos anos 
nas disputas políticas. A 
coligação na última eleição 
prova o reconhecimento 
de que o partido agrega va-
lor e é um dos que fizeram 
fortes parcerias.”

o PHS mostrou que 
veio para ficar e prova que 
é possível vencer, com 
muito trabalho, mesmo 
sem as avalanches de re-
cursos que os outros parti-
dos dispõe para o apoio de 
seus candidatos. 

Sendo o terceiro maior 
partido do município de 
Paracatu, agora almeja 
grandes articulações entre 
o Legislativo e o Executivo.

Aos que lutaram em 
uma campanha limpa, mas 
infelizmente não consegui-
ram se eleger, a Comissão 
Provisória agradece por 
acreditar no PHS. A luta 
continua e que partimos 
para a realização de mais 
sonhos e que 2012 se tor-
na um marco para o PHS 
e nos dá força para seguir 
em frente.

JUNToS PoDEMoS 
MAiS, finaliza a Comissão 
Provisória. 

contar sempre com a sua preferência, 
e estaremos sempre à altura das suas 
expectativas e necessidades. Agrade-
cemos a oportunidade que você nos 
oferece quando nos coloca ao seu 
lado na realização dos seus objetivos. 
Feliz natal e um próspero ano novo 
da nossa empresa para você.

Rua Goiás, 280 - Centro - Paracatu-MG - Fone: (38) 3671-1242
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Deputado 
Rogério Correia: 

Feijão 
envenado

Delvito Alves:  Assunto na ordem 
do dia,  a partir de 1º de janeiro

Deputado Padre João: Número 
tão alto (1260 casos de câncer 
em 2011) não é registrado em 
lugar nenhum do mundo 

COMUNICADO 

Gislene Silva Nascimento pede para que seja de-
volvido o cheque já pago da CAiXA ECoNoMiCA 
FEDERAL -  Agência 0138, Conta 001.0007940-
4, Cheque 900209, no valor de R$ 1.313,00 (Hum 
Mil Trezentos e Treze reais), que está nominal a 
izaura Maria C.Brito de Almeida. 
Entrar em contato com Gislene através do telefo-
ne (038)99503408. 

O número de casos de câncer 
em adultos e crianças, motivado 
pelo consumo e contato com 
agrotóxicos, está crescendo em 
Unaí, cidade a 100 quilômetros 
de Paracatu.  Em 2011, segundo 
dados divulgados pelo deputado 
federal Padre João (PT/MG), na 
internet, o número de casos che-
gou a 1260.

A gravidade da situação foi 
denunciada por movimentos so-
ciais, professores e membros do 
Poder Judiciário, na audiência 
pública da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Legisla-
tiva de MG, dia 12 de dezembro, 
solicitada pelo deputado Rogério 
Correia (PT), que tratou, ainda, 
da criminalização de militantes 
vinculados a movimentos am-
bientais e sociais.

De acordo com o parlamen-

Parlamentar diz que Judiciário local protege empresas que usam defensivos e criminaliza movimentos sociais 

Agrotóxico na produção de feijão 
estaria aumentando casos de câncer

A professora da Universi-
dade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Eliane Novato Silva, 
fez um relato técnico sobre os 
efeitos do contato com os agro-
tóxicos nas pessoas, especial-
mente em crianças. 

Ela garantiu que há evidências 
laboratoriais e teóricas de que os 
defensivos podem causar malefí-
cios crônicos de curto, médio e 
longo prazo. Para ela, é preciso 
uma grande mobilização social 
para que essa prática seja banida 
da sociedade brasileira. 

“O veneno está na mesa das 
pessoas, tanto no campo quan-
to nas grandes cidades. Estamos 
consumindo produtos que já são 
proibidos em todo o mundo, há 
muito tempo, mas são permiti-
dos no Brasil”, alertou.

O membro da Comissão de 
Direitos Humanos da OAB/
MG, Élcio Pacheco, reforçou as 
palavras da professora e tratou 
como “genocídio” o uso de agro-
tóxicos no País. 

O deputado estadual e prefei-
to eleito de Unaí, Delvito Alves 
(PTB), afirmou que, desde 2007, 
defende o combate ao uso in-
discriminado de agrotóxicos na 
região. Segundo ele, na época, a 
Comissão de Saúde da ALMG 
esteve na cidade para debater o 
tema, mas não contou com o res-
paldo do poder público local. 

“O prefeito era meu adversá-
rio político, por isso, não acatou 
nenhum dos nossos pedidos para 
que houvesse uma fiscalização 
maior do uso desses produtos”, 
lembrou. Ele colocou-se à dispo-
sição dos parlamentares, especia-
listas e movimentos sociais para 
levar o debate adiante. 

“A partir de 1º de janeiro, es-
tou pronto a recolocar o assunto 
na ordem do dia da prefeitura e 
espero que possamos fazer algu-
ma coisa para mudar essa realida-
de”, comprometeu-se. 

Sobre a declaração do novo 
prefeito, os deputados Durval 
Ângelo (PT), presidente da co-
missão, e Rogério Correia se 
mostraram esperançosos quanto 
à melhoria da qualidade de vida 
da população local.

Providências - O deputado 
Durval Ângelo teve requerimen-
to de sua autoria aprovado, em 
que solicita o envio das notas ta-
quigráficas da reunião e da audi-
ência pública realizada em Unaí, 
em 2007, quando o tema foi 
debatido, ao frei Gilvander, ao 
Ministério do Trabalho, ao Mi-
nistério da Saúde, aos Ministérios 
Públicos Estadual e Federal, à Se-
cretaria de Estado de Saúde, ao 
Conselho Nacional de Justiça, à 
Corregedoria Estadual de Justiça 
e à Defensoria Pública Federal. 
O objetivo é pedir providências a 
esses órgãos quanto uso indiscri-
minado de agrotóxicos em Unaí.

No vídeo postado no You 
Tube ainda no final de dezembro 
do ano passado, o Frei Gilvander 
Moreira entrevista a funcionária 
de uma escola de Arinos, chama-
da apenas por Edivânia e o pro-
dutor rural, Washington Fernan-
des Moreira. Os dois confirmam 
que o feijão consumido na região 
exala mau cheiro ao ser retirado 
da embalagem.

Edivânia disse que qualquer 
cantineira de escolas da região 
sabe do problema. Ela afirma 
que, para ser consumido pelas 
crianças, é preciso colocar o pro-
duto de molho de um dia para 
outro e, antes de cozinhá-lo, “é 
preciso lavar e relavar de novo”. 

A funcionária concorda quan-
do padre relaciona o alto índice 
de casos de câncer em Unaí ao 
uso indiscriminado de agrotóxi-
co no cultivo do feijão e  revela 
que a escola está plantando seu 
próprio feijão para deixar de 
consumir o feijão fornecido pelo 

tar, o assessor de Comunicação 
da Pastoral da Terra, Frei Gil-
vander Luís Moreira, estaria sen-
do ameaçado de prisão por juiz 
local, por ter disponibilizado um 
vídeo na internet, que traz de-

poimentos sobre os efeitos dos 
agrotóxicos na região. 

Vídeo - Correia explicou que, 
apesar da realidade local ser de 
amplo conhecimento público, o 
Poder Judiciário tem protegido as 

empresas que fazem uso dos de-
fensivos e criminalizado os movi-
mentos sociais. “É um fato inusi-
tado. O feijão produzido em Unaí 
está envenenado e a punição recai 
sobre quem denuncia”, indignou-

-se. Frei Gilvander 
confirmou as de-
núncias e apresen-
tou o vídeo com 
depoimento sobre 
o uso de tóxicos no 
feijão. Ele destacou 
o fato de a cidade 
estar preparando a 
construção de um 
hospital do câncer, 
apesar de ter me-

nos de 100 mil habitantes. “Ne-
nhuma cidade no Brasil desse por-
te conta com um estabelecimento 
de saúde especializado para esse 
fim. É mais uma prova de que o 
problema é grave”, reforçou. 

O Jornal O Movimento ten-
tou ouvir autoridades da Secre-
taria de Saúde de Unaí sobre o 
assunto, mas até o fechamento 
desta edição, a Secretaria não re-

tornou as ligações
Irregularidades - O asses-

sor do deputado federal Padre 
João (PT-MG), Francis Guedes, 
afirmou que existem agrotóxicos 
utilizados no Brasil de modo ir-
regular, uma vez que teriam sido 
autorizados pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) de forma fraudulenta. 

Segundo o assessor, por meio 
de laudos preparados com assi-
naturas falsificadas, os defensivos 
foram liberados sem análise labo-
ratorial. “O deputado Padre João 
lidera, na Câmara dos Deputa-
dos, uma campanha contra agro-
tóxicos, que pretende sensibilizar 
o Governo Federal, por meio dos 
órgãos competentes, e realizar 
um estudo sobre o impacto do 
uso desses venenos na população 
de Unaí e região”, disse.

A audiência pública foi realizada em Belo Horizonte:  
depois de anos, o problema é denunciado formalmente

“Veneno 
está nas 
mesas das 
pessoas”

Novo prefeito 
quer mudar 
realidade

Vídeo relata até banhos de veneno

Para ele, é preciso que sejam 
criadas políticas de Estado que 
acabem com a situação desuma-
na e degradante na qual vivem 
trabalhadores próximos às plan-
tações. “O Poder Judiciário e o 
Governo Estadual são coniven-
tes e protegem as empresas que 
fazem uso desse veneno contra 
as pessoas”, criticou.

Fiscalização - O represen-
tante da Fetaemg, Rômulo Luiz 
Campos, também criticou a atua-
ção do Poder Judiciário em Unaí, 
que ameaça frei Gilvander por 
ter denunciado esta realidade. 
Segundo ele, os órgãos públicos 
deveriam fiscalizar os efeitos dos 
agrotóxicos nos alimentos e evi-
tar que os casos sejam recorren-
tes no Estado. 

“A população de Unaí não é a 
única vítima desse mal. Outras ci-
dades sofrem com o mesmo pro-
blema. A ALMG precisa exigir 
que o Instituto Mineiro de Agro-
pecuária (IMA) faça análises crite-
riosas dos alimentos que vão para 
as mesas das pessoas”, cobrou.

O procurador de Justiça e co-
ordenador do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias 
de Justiça e Conflitos Agrários, 
Afonso Henrique de Miranda 
Teixeira, destacou, ainda, que o 
uso do agrotóxico está direta-

mente ligado à reforma agrária. 
De acordo com ele, não se 

trata apenas de repartir terra, mas 
também de definir novos modos 
de produção no campo. “E o ve-
neno, hoje, é usado em alta quan-
tidade e toxidade”, salientou.

A defensora pública e coor-
denadora da Defensoria Espe-
cializada em Direitos Humanos, 
Coletivos e Socioambientais, Ana 
Cláudia Silva, anunciou que foi 
aberto procedimento adminis-
trativo para averiguar o caso de 
Unaí, e que o problema é de saú-
de pública, impacta a Previdência 
Social e a Assistência Social.

No vídeo postado no You 
Tube ainda no final de dezembro 
do ano passado, o frei Gilvander 
Moreira entrevista a funcionária 
de uma escola de Arinos, chama-
da apenas por Edivânia e o pro-
dutor rural, Washington Fernan-
des Moreira. Os dois confirmam 
que o feijão consumido na região 
exala mau cheiro ao ser retirado 
da embalagem.

Edivânia disse que qualquer 
cantineira  de escolas da região 
sabe do problema. Ela afirma 
que, para ser consumido pelas 
crianças, é preciso colocar o pro-
duto de molho de um dia para 
outro e, antes de cozinhá-lo, “é 
preciso lavar e relavar de novo”. 

No vídeo, a funcionária con-
corda quando padre relaciona o 
alto índice de casos de câncer em 
Unaí ao uso indiscriminado de 
agrotóxico no cultivo do feijão e  
revela que a escola está plantan-
do seu próprio feijão para deixar 
de consumir o feijão fornecido 
pelo Programa da Merenda Es-
colar que, segundo ela, possui 
alta concentração de “veneno”.

O produtor rural Washington 
Fernandes Moreira, por sua vez, 
afirma que  depois que se abre o 
saquinho de feijão, ninguém tem 
coragem de cozinhar o produto 
por causa do mau-cheiro. Ele diz 
que passou a produzir feijão na 
sua propriedade para não consu-
mir o feijão vendido no mercado.

Quando questionado pelo pa-
dre porque os produtores de feijão 
optaram por usar desfolhantes ao 
invés de capinar o mato no pre-
paro da terra para o plantio do 
feijão, Washington responde que 
“é mais barato jogar veneno”. O 
agricultor explica que um litro de 
veneno custa  R$ 12,00 e pode ser 
borrifado em meio dia de trabalho 
numa roça onde seriam gastos “de 
100 a 200,00 contos” para ser lim-
pa na enxada. “Mas o veneno fica 
na terra”, adverte Washington”.

O produtor ainda revela o es-
tranho caso do banho de veneno 

do qual ele foi uma das vítimas. 
“ O avião passou baixinho e de 
uma borrifada na cominhonete”, 
na qual ele e seus companheiros 
viajam. “Tivemos que parar para 
lavar o carro. Ninguém agüenta-
va o mau-cheiro”, revela. 

Washington conta ainda que 
seus companheiros de viagem 
também levaram banho de ve-
neno quando andavam de moto 
pela região produtora de feijão. 
“Eles tiveram que jogar a roupa 
fora, lavar as motos e tiveram dor 
de cabeça e mau estar”.

Em outro vídeo, também pos-
tado no You Tube, o deputado 
Padre João (PT-MG), presidente 
da Subcomissão de Segurança Ali-
mentar da Câmara dos Deputados, 
afirma que as Universidades Fede-
rais do Mato Grosso e do Paraná, 
além da Fiocruz, provaram o nexo 
direto entre o uso do agrotóxico 
na produção de feijão  e o aumen-
to no número de câncer em Unaí 
e, para ele, é uma absurdo que esta 
situação tenha chegado à merenda 
escolar. O deputado cita os 1260 
casos de câncer catalogados em 
Unaí, em 2011, e assegura que 
número tão alto não é registrado 
em lugar nenhum do mundo. “O 
ministério Público tem que punir 
quem está envenenando o povo”,  
afirma o deputado mineiro.  

Programa da Merenda Escolar 
que, segundo ela, possui alta con-
centração de “veneno”.

O produtor rural Washington 
Fernandes Moreira, por sua vez, 
afirma que  depois que se abre o 

saquinho de feijão, ninguém tem 
coragem de cozinhar o produto 
por causa do mau-cheiro. Ele diz 
que passou a produzir feijão na 
sua propriedade para não consu-
mir o feijão vendido no mercado.

Quando questionado pelo 
Frei do porquê de os produtores 
optarem por usar desfolhantes ao 
invés de capinar o mato no pre-
paro da terra para o plantio do 
feijão, Washington responde que 
“é mais barato jogar veneno”. O 
agricultor explica que um litro de 
veneno custa R$ 12,00 e pode ser 
borrifado em meio dia meio de 
trabalho  numa roça onde seriam 
pagos “de 100 a 200,00 contos” 
para ser limpa na enxada. “Mas 
o veneno fica na terra”, adverte 
Washington”.

O produtor ainda revela o es-
tranho caso do banho de veneno 
do qual ele foi uma das vítimas. 
“ O avião passou baixinho e deu 
uma borrifada na cominhonete”, 
na qual ele e seus companheiros 
viajam. “Tivemos que parar para 
lavar o carro. Ninguém agüenta-
va o mau-cheiro”, revela. 

Washington conta ainda que 
seus companheiros de viagem 
também levaram banho de ve-

neno quando andavam de moto 
pela região produtora de feijão. 
“Eles tiveram que jogar a roupa 
fora, lavar as motos e sentiram 
dor de cabeça e mau estar”.

Em outro vídeo, também pos-
tado no You Tube, o deputado 
Padre João (PT-MG), presidente 
da Subcomissão de Segurança 
Alimentar da Câmara dos Depu-
tados, afirma que as Universida-
des Federais do Mato Grosso e 
do Paraná, além da Fiocruz, pro-
varam o nexo direto entre o uso 
do agrotóxico na produção de 
feijão e o aumento no número de 
câncer em Unaí e, para ele, é um 
absurdo que esta situação tenha 
chegado à merenda escolar.

O deputado cita os 1260 casos 
de câncer catalogados em Unaí, 
em 2011, e assegura que número 
tão alto não é registrado em lugar 
nenhum do mundo. “O ministé-
rio Público tem que punir quem 
está envenenando o povo”,  afir-
ma o deputado mineiro.

Frei Gilvander Moreira: 
Construção de hospital 
do câncer em Unaí atesta 
gravidade do problema
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Natal, todos sabem, significa o nascimento 
de Jesus Cristo, que pela terra passou e 
que dela jamais se afastou. Pela tradição 

predominante em muitos países e inclusive no 
Brasil, o dia 25 de dezembro é a 
data em que cada ser humano de bons 
propósitos tem como hábito presentear em 
especial, a quem dedica estima e consideração.
Natal, que pela grandiosidade 
de seu simbolismo, também 
significa reflexão, amor, 
fraternidade e esperança 
num horizonte promissor.
Que cada colaborador, no sagrado 
convívio de seus familiares e 
demais entes queridos, brindem 
essa data com o líquido da saúde, 
do prazer, da felicidade e da 
esperança, na taça da harmonia 
e da união.Feliz Natal e 
Próspero Ano Novo, a você e 
toda sua família. Que os sonhos, hoje apenas 
sonhos, num breve futuro se transformem 
em realidade. Que o Manto Sagrado os 
cubra e os proteja, com saúde e felicidade. 
Em 2013 iniciaremos uma grande 
caminhada e juntos lutaremos por 
uma Paracatu cada vez melhor...

Olavo Condé

Mensagem do novo prefeito aos paracatuenses 

FeliZ NAtAl

Espírito natalino toma conta das ruas

O espírito natalino, que faz de 
Paracatu a capital natalina do No-
roeste de Minas, já tomou conta 
da Cidade. A decoração deixou 
as Avenidas Olegário Maciel, 
Quintino Vargas e Rua Joaquim 
Murtinho, cheias de vida. O nú-
cleo histórico, que já se destaca 
pela beleza natural, ganhou mais 
luzes e brilho. Paracatu, no final 
de 2013, é uma cidade iluminada 
que encanta paracatuenses e visi-
tantes.  

Além da rara beleza da deco-
ração, o Natal paracatuense ainda 
traz dm dos maiores atrativos na-
talino para a criançada: a Casa do 
Papai Noel, que enche de magia a 
Praça Firmina Santana.  

A casa está de portas abertas 
à comunidade, desde o dia 5 de 
dezembro, data em que Papai 
Noel - que veio acompanhado da 
Mamãe Noel - chegou à Cidade. 
Após ser recepcionado por cen-
tenas de pessoas - entre crianças 
e adultos - o casal Noel distri-
buiu simpatia, abraçou e desejou 
Feliz Natal a todos que tiveram 

PM promove Natal Solidário 

Está em andamento, desde o dia 7 de novembro, a “Campanha 
Natal Solidário”, desenvolvida pela Polícia Militar. Segundo o Te-
nente Stephan, da assessoria de Comunicação do 45º. Batalhão de 
Policia Militar, com sede em Paracatu, o objetivo da campanha é de 
arrecadar donativos para proporcionar um Natal mais quente, mais 
feliz e um pouco mais farto às famílias carentes de Paracatu.

“Mesmo quando não possuímos muito, podemos auxiliar aos 
outros com um pouco do que temos. Doar é um gesto de amor 
e solidariedade ao próximo. Doe o que te sobra àqueles que tanto 
precisam”, explica o tenente. 

Para isso, a Polícia Militar conta com apoio da comunidade que 
podem doar alimentos não perecíveis, brinquedos e agasalhos. As 
doações podem ser feitas na sede do 45º. Batalhão,  na Rua Frei 
Anselmo, Nº 435, Bairro Lavrado, até o dia 20 deste mês. 

Mais informações pelo telefone: (38) 3679-5360 ou e-mail: p5-
-45bpm@pmmg.mg.gov.br

Carro 0KM aquece compras   

Além das promoções, novidades, vitrines enfeitadas, da decora-
ção e do espírito natalino que tomou conta da Cidade, o  comércio 
de Paracatu conta com um atrativo a mais para atrair clientes para 
as compras de Natal. Os clientes vão concorrer a um Celta zero 
quilômetro. 

A iniciativa é a Associação Comercial e Empresarial e Câmara 
dos Dirigentes Lojistas - ACE/CDL, que lançaram a Campanha 
“Natal Premiado 2012”. O Objetivo é fomentar o comércio local 
durante o período de maior movimentação - o fim de ano - incen-
tivando as compras nos estabelecimentos credenciados - filiados a 
ACE/CDL - de forma a melhorar a arrecadação do Município e dos 
comerciantes, aumentando as vendas e o lucro e, ao mesmo tempo, 
premiando os consumidores. 

A Campanha iniciou em 17 de novembro e vai até 29 de dezem-
bro - data em que se realizará o sorteio, marcado para as 10h, na 
Praça Firmina Santana. 

Para concorrer ao carro, basta efetuar uma compra de qualquer 
produtor - exceto medicamentos, armas e munições, explosivos, be-
bida alcoólica, fumos e seus derivados - nas empresas participantes 
da promoção. 

A cada R$ 30,00 o cliente ganha um cupom para participar do 
Natal Premiado.

O proprietário do comércio que tiver o cliente ganhador do car-
ro será premiado com uma TV 42 polegadas. O mesmo acontece 
com o vendedor que tiver seu nome preenchido no cupom. 

paciência para enfrentar a fila em 
troca de um carinho do Bom Ve-
lhinho, que fica na cidade até o 
dia 30 de dezembro. 

A Casa do Papai Noel vem 
resgatando o sonho das crianças 
e despertando a curiosidade delas 
para conhecer mais a história do 
Bom Velhinho e o significado do 
natal, pois o Natal não é só época 
de se ganhar presentes, mais tam-
bém de se refletir sobre o signifi-
cado do nascimento do Menino 
Jesus. A casa está aberta à visita-
ção todos os dias, das 16 às 23h. 

A iniciativa é da Prefeitura 
Municipal, através da Secretaria 
de Indústria, Comércio e Tu-
rismo, que conta com ajuda da 
população, em especial dos em-
presários para apadrinharem as 
cartinhas das crianças que escre-
vem para o Papai Noel e esperam 
a visita do Bom Velhinho. 

Este ano, só serão aceitas 
cartinhas de alunos das escolas 
públicas que foram orientadas a 
pediram apenas brinquedos. 

Paracatu é a cidade mais iluminada do Noroeste. Casa do Papai Noel é o maior atrativo das crianças

A torre iluminada deixou a Praça Firmina Santana mais bonita

A família Noel, o prefeito Vasquinho e a secretária 
de Indústria, Comércio e Turismo, Eloísa Cunha

A Casa do Papai Noel mudou a rotina da Praça Firmina Santana 
que, todas as noites, recebe centenas de visitantes e crianças
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SP reprova mais da metade de recém-formados

Brasília (ABr) - Com os ver-
sos “O sertanejo anseia/ Uma vi-
sita em nossa terra, Faz as honras 
da casa/ E ansioso espera/ São 
José intercede/ E o povo reza” 
do poema Ô de Casa?!, o aluno  
Henrique Douglas, de 12 anos, 
do município de José da Penha 
(RN), ganhou um dos prêmios 
da Olimpíada de Língua Portu-
guesa. 

O estudante contou como é 
ser o filho de um vaqueiro e vi-
ver no sertão nordestino. A com-
petição premiou, no último dia 
10, vinte estudantes e seus pro-
fessores nas categorias Poemas, 
Crônicas, Memórias Literárias e 
Artigo de Opinião.

“Demorei um bom tempo 
para construir o meu poema, a 
professora treinava muito. Em 
casa, minha mãe me incentivou 
a caprichar. Acho que o prêmio 
vai estimular os meus colegas a 
ler e estudar muito. Estou muito 

Certame teve participação de quase 3 milhões de alunos do 5º ano fundamental ao 3º do ensino médio de escolas públicas

lÍNGUA PortUGUesA

MediCiNA

Vencedores de Olimpíada destacam leitura

Brasil precisa é de mais vagas de residência médica, diz CFM

contente”, comemorou Henri-
que, um dos cinco vencedores na 
categoria Poema.

A professora de Henrique 
também comemorou a vitória 
na premiação. Simone Bispo foi 
finalista nas duas edições ante-
riores, com medalhas de bronze 
e prata. Segundo ela, é no re-
sultado positivo da competição 
que encontra forças para dri-
blar os obstáculos da profissão. 
“É difícil. Algumas pessoas não 
acreditam no desempenho das 
crianças e alguns alunos não que-
rem estudar. É preciso ter muita 
persistência e compromisso com 
a leitura e a escrita”, diz Simone.

Rondônia - Jhonatan Olivei-
ra Kempim, de 13 anos, um dos 
vencedores na Categoria Memó-
rias Literárias, foi inspirado pela 
comunidade indígena de Espigão 
do Oeste, em Rondônia, onde 
mora. Autor do texto O Tempo, 
O Chiado e As Flechas, o aluno 

Brasília (ABr) - Mais da me-
tade dos alunos recém-formados 
em medicina no estado de São 
Paulo foram reprovados no exa-
me do Conselho Regional de 
Medicina (Cremesp). A prova 
foi realizada em novembro des-
te ano e é obrigatória a todos os 
formandos do Estado. Dos 2.411 
participantes, 54,5% acertaram 
menos de 60% da prova, ou seja, 
menos de 71 das 120 questões. O 
exame contou com a presença de 
2.525 estudantes das 28 escolas 

contou como dois índios se as-
sustaram com o chiado da panela 
de pressão e mataram um garoti-
nho da região, acreditando que se 
tratava de um invasor.

Para Alan Francisco Gonçal-
ves Souza, professor de Jhona-
tan e mais 65 alunos, a conquista 
“deu muito trabalho”. “Chega-

mos a refazer o material em sala 
de aula mais de dez vezes. Tive-
mos vários problemas, o material 
da Olimpíada não chegava em 
nossa escola, tivemos que usar o 
que estava disponível na internet, 
mas o resultado é muito gostoso, 
ver os alunos animados”, disse 
Alan, que conquistou o prêmio 

pela primeira vez.
Ao todo, a Olimpíada reuniu 

em Brasília 152 semifinalistas e 
teve a participação de quase 3 
milhões de alunos do 5º ano do 
ensino fundamental até o 3º ano 
do ensino médio de escolas pú-
blicas. Todos os semifinalistas 
receberam tablets.

Alunos e professores vence-
dores distribuídos em 13 estados 
brasileiros receberam medalha, 
um notebook e uma impressora. 
As escolas dos participantes tam-
bém recebem dez computadores 
cada, um projetor multimídia, 
um telão para projeção além de 
livros para a biblioteca. Confira a 
lista dos vencedores.

A Olimpíada da Língua Por-
tuguesa é uma parceria entre o 
Ministério da Educação (MEC) e 
a Fundação Itaú Social, sob a co-
ordenação técnica do Centro de 
Estudos e Pesquisas em Educa-
ção, Cultura e Ação Comunitária 
(Cenpec). O objetivo da compe-
tição é influenciar na melhoria 
do ensino da leitura e da escrita, 
com ações de formação conti-
nuada para professores de 5º e 
6º anos do ensino fundamental 
e orientar a produção de textos 
dos alunos da rede pública. 

(Heloisa Cristaldo)

O aluno Henrique Douglas, do Rio Grande do Norte, 
recebe sua medalha na Categoria Poemas, em Bra-
sília. Ele foi um dos 20 vencedores da Olimpíada de 
Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro

Roberto d’Ávila, presidente do 
Conselho Federal de Medicina

Brasília (ABr) – O presidente 
do Conselho Federal de Medici-
na (CFM), Roberto d’Ávila, de-
fendeu, no último dia 11, que o 
governo passe a investir na aber-
tura de mais vagas em residência 
médica e não na ampliação de es-
colas e cursos de medicina. “Há 
uma falsa polêmica entre quanti-
dade e qualidade. A preocupação, 
mais que o número, é a qualidade 
do ensino”, avaliou.

Em junho deste ano, o Mi-
nistério da Educação anunciou o 
Plano de Expansão da Educação 

em Saúde, voltado para regiões 
consideradas prioritárias, que 
prevê o aumento em 10% do 
número de vagas existentes em 
cursos de medicina.

Atualmente, o País conta com 
uma média de 1,9 médico para 
cada mil habitantes. O governo 
defende que o índice ideal seria 
2,5. Durante coletiva de impren-
sa, o presidente do CFM lembrou 
que algumas localidades como o 
Distrito Federal chegam a regis-
trar médias superiores a 6 médi-
cos para cada mil habitantes, mas 

não oferecem boa assistência à 
população.

“Há uma percepção popular 
de que falta médico no País. Não 
é verdade. Faltam médicos no 
serviço público, onde não há car-
reira, estímulos, progressão. Os 
médicos trabalham em condições 
adversas, sem material”, disse. 
“Ninguém quer trabalhar nessas 
condições em lugar nenhum no 
mundo”, completou.

Sobre a abertura de institui-
ções para o ensino da medicina, 
d’Ávila destacou que a maioria 

das novas escolas não tem cor-
po docente ou estrutura para 
aulas práticas, como cadáveres e 
hospitais. “É uma falácia e uma 
irresponsabilidade. O que preci-
samos é de médicos bons e bem 
formados”, avaliou.

Dados do CFM indicam que 
o Brasil conta com 197 escolas 
médicas, algumas com dois ou 
três cursos distintos. Em todo o 
País há 208 cursos de medicina. 
Ainda segundo o conselho, nos 
Estados Unidos, há 137 escolas 
de medicina, mesmo com uma 

população superior à brasileira.
“Temos médicos suficientes. 

Eles estão mal distribuídos, con-
centrados no Sul e no Sudeste. 
A ideia de abrir escolas no inte-
rior não é de todo ruim, mas tem 
que ter qualidade. Precisamos da 
abertura de vagas de residência 
médica, que é o que prepara os 
especialistas. O que fixa o médico 
é a residência. A escola não fixa”, 
destacou. Atualmente, cerca de 14 
mil médicos se formam todos os 
anos, mas o país registra apenas 7 
mil vagas de residência médica.

FOTOs: FABIO R PAZZEBOM/ABr

FOTO: ELZA FÍÚZA/ABr

O secretário de Educação Básica do MEC, 
César Callegari, entrega a medalha ao aluno 
Jhonatan Kepim e ao seu professor, Alan 
Francisco, de Rondônia. Eles foram premiados 
na Categoria Memórias Literárias

médicas paulistas que funcionam 
há mais de seis anos. Desses, 114 
tiveram suas provas invalidadas.

Ao todo, 2.943 recém-forma-
dos se inscreveram na avaliação. 
Desses, 71 (2,5%) não compare-
ceram. Dos 2.872 presentes, 119 
(4,2 %) tiveram as provas invali-
dadas (114 de São Paulo e cinco 
de outros estados), sendo que 86 
boicotaram o exame, assinalando 
a letra “b” em todas as questões, 
e 33 apresentaram outros pa-
drões de respostas consideradas 

pelo Cremesp como inconsisten-
tes. Os resultados apontam que a 
média (percentual de acertos da 
prova) foi maior entre os cursos 
de medicina públicos (63,74% 
de acertos), quando comparados 
com os participantes oriundos de 
instituições privadas (54,38 % de 
acertos).

De acordo com o Cremesp, o 
comprovante de participação na 
prova será exigido para o registro 
profissional do médico no órgão, 
mas o registro não dependerá do 

desempenho ou da aprovação no 
exame. O resultado é confidencial.

“Por força de lei, o Cremesp 
não pode condicionar o registro 
à aprovação em um exame. Isso 
exigiria uma lei federal, como a 
que instituiu o exame da OAB 
(Ordem dos Advogados do Bra-
sil), o que está em tramitação no 
Congresso Nacional”, informou 
o conselho em nota. Os inscritos 
que faltaram ao exame do Cre-
mesp no dia 11 de novembro de-
verão apresentar justificativa.

MEC - O Ministério da Edu-
cação (MEC) tem “grande res-
ponsabilidade” sobre o fraco 
desempenho dos formandos em 
medicina no exame do Conselho 
Regional de Medicina do Estado 
de São Paulo (Cremesp), disse o 
presidente da entidade, o médi-
co Renato Azevedo Júnior. De 
acordo com ele, o ministério tem 
conhecimento, por meio do Exa-
me Nacional de Desempenho 
de Estudantes (Enade), da baixa 
qualidade de diversas faculdades 

de medicina, mas não está agindo 
para puni-las 

“Entre as faculdades que 
participam do Enade têm pelo 
menos 16 que por três anos con-
secutivos tiraram conceitos 1 e 
2. Um conceito ruim, porque o 
Enade vai de 1 a 5. E o que ocor-
reu com essas faculdades? Quais 
foram as providências tomadas? 
Nenhuma. Elas continuam fun-
cionando com o mesmo número 
de alunos”, disse Azevedo em 
entrevista à Agência Brasil.
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Três carros se chocam próximo 
a João Pinheiro. Três vítimas eram 
servidores da Prefeitura de Paracatu 

ColÉGio soMA NoVA trAGÉdiA NA Br 040

Novos olhares 
e atitudes para 
mudar a educação

Acidente 
tem cinco 
vítimas fatais

Por toda parte, um convite a 
novos olhares e novas experiên-
cias, a encontrar e descobrir pos-
sibilidades diferentes para novas 
atitudes e novas práticas educa-
cionais. Sem dúvida, o clima que 
envolveu o ano de 2012 refletiu e 
ressaltou essa temática. 

O Colégio Soma, nesse con-
texto, de tantas e tão expressi-
vas mudanças, enfatiza que os 
educadores precisam deixar de 
lado antigas práticas para enxer-
gar novas atitudes e as transfor-
mações no cenário global. São 
muitas atividades nesse sentido e, 
em cada uma, o olhar de cuida-

do por parte dos mantenedores, 
dos funcionários e da direção é 
uma constante. A dedicação fica 
visível em cada etapa da constru-
ção do conhecimento e na busca 
do saber, refletindo um trabalho 
com amor e responsabilidade.

Esse reflexo é notado nos tra-
balhos de final de ano. O Colégio  
fecha com chave de ouro suas 
atividades. Em destaque, os tex-
tos sobre os Jogos Estudantis da 
Rede Pitágoras - JERP/2012 e a  
Solenidade de entrega de Certifi-
cados da 21ª Turma do Ensino 
Médio, escritos pela direção do 
Colégio.

Realizar um sonho não é ape-
nas ter um diploma na mão para 
poder exibí-lo. É ter prazer de 
tê-lo conquistado, por ter persis-
tido por um caminho, às vezes 
tortuoso, mas com garra de um 
grande vencedor.

No dia 23 de novembro do 
corrente ano, na Câmara Muni-
cipal de Paracatu, na presença 
dos pais, diretores, mantene-
dores, paraninfos, padrinhos, 
patronesse, representantes da 
Igreja Católica e da Igreja Evan-
gélica e demais convidados, os 
formandos do Ensino Médio do 
Colégio Soma receberam seus 

Uma nova etapa vencida entre muitas que virão

certificados e as homenagens 
pelo término de mais uma etapa 
acadêmica.

A cerimônia foi carregada de 
muitas emoções durante os dis-
cursos proferidos. Palavras de in-
centivo e agradecimentos foram 
manifestadas pelos formandos, 
paraninfos, padrinhos, patrones-
se, diretores e pais. Para encerrar 
as festividades, os formandos se 
reuniram em um delicioso jantar 
dançante. 

O Colégio Soma parabeniza 
os formandos desejando-lhes 
um futuro com grandes vitórias 
e muito sucesso.

MODALIDADE TÍTULAÇÃO
Handebol Masculino Infantil Campeão
Handebol Masculino Juvenil Campeão
Handebol Feminino Juvenil Campeão
Basquete Masculino Infantil Campeão
Basquete Masculino Juvenil Vice-campeão
Futsal Feminino Juvenil Vice-campeão
Natação Juvenil 1º Lugar
Xadrez Infantil 1º e 2º lugares
Xadrez Juvenil 3º Lugar
Tênis de Mesa Juvenil Vice-campeão
Tênis de Mesa Infantil Vice-campeão e 3º Lugar

Jogos Estudantis da Rede Pitágoras: JERP/2012
No período de 15 a 18 de novembro do corrente ano, os atletas, 

professores e treinadores do Colégio Soma participaram dos Jogos 
Estudantis da Rede Pitágoras, na cidade de Morrinhos – GO. Dis-
putando com escolas, de vários Municípios, parceiras da Rede Pi-
tágoras, o Colégio Soma foi brilhante em todas as modalidades em 
que participou. 

Veja o resultado:
As grandes conquistas se dão pelo incentivo e reconhecimen-

to dos que acreditam na vitória. Parabenizamos e agradecemos aos 
atletas e aos professores  Benvindo, César e Márcio  a participação 
e o sucesso nos jogos.

Aos mantenedores, nossos agradecimentos pelo apoio e inves-
timento no esporte da Escola, dando condições aos nossos atletas 
de disputarem com sucesso os Jogos Estudantis da Rede Pitágoras.

Muito nos orgulhamos, atletas e professores,  pelos troféus con-
quistados em Morrinhos-GO.

Os servidores públicos da Pre-
feitura de Paracatu, Igor Salvador 
Silva Neiva; Jérson Batista Coe-
lho - o Juca; e Duralde Roquete 
de Melo, foram três das cinco 
vítimas fatais de um acidente que 
aconteceu na manhã do dia 14 
de dezembro, na BR-040, na em 
João Pinheiro a 100 km de Para-
catu. As outras duas vítimas são 
de João Pinheiro.  

Os paracatuenses trabalhavam 
no Hospital Municipal e, segundo 
o secretário de Saúde de Paraca-
tu, Eurípedes Tobias, eles saíram, 
por volta das 5h, com destino a 
Belo Horizonte, para  buscar am-
bulâncias doadas pelo Governo 
do Estado. 

Caso - O acidente envolveu 
três carros. Um Fiat Uno da Pre-
feitura de Paracatu, uma Pam-
pa, placa de João Pinheiro e um 
Golf. O motorista do Uno Jérson 
e o passageiro do banco da fren-
te Duralde, morreram na hora 
e os corpos ficaram presos as 
ferragens. Igor estava no banco 
traseiro e foi socorrido em João 
Pinheiro e, depois, transferido 
para o Hospital de Paracatu, onde 
faleceu horas depois. 

A  Pampa era ocupada por 
duas pessoas. O mecânico José 
Flávio Martins de Souza, que ti-
nha o sobrinho Marinho da Silva 
como passageiro. Segundo fami-
liares, eles estavam indo a uma 
fazenda prestar assistência a uma 
máquina agrícola. Os dois mor-
reram no local do acidente.   O  
Golf  era conduzido por Diego 
Franco, 21 anos, que nada sofreu. 

Segundo a Policia Rodoviária 
Federal, Diego é o principal sus-
peito de ter provocado o aciden-
te. Ele teria batido na Pampa que 
rodou na pista e bateu de frente 
com o Uno dos paracatuenses.  

A PRF suspeita ainda que  
Diego apresentava  sinais de em-
briaguez. Ele  se recusou a fazer o 
teste do bafômetro, mas foi preso   
em flagrante e poderá responder 
pelos crimes de  homicídio cul-
poso, sem a intenção de matar, 
negligência e omissão de socorro 
às vítimas. O condutor foi enca-
minhado para o presídio de João 
Pinheiro. Por meio de nota, o 
prefeito de Paracatu, Vasco Praça 
Filho, lamentou o ocorrido e de-
cretou luto e ponto facultativo na 
sexta-feira, dia 14.

Já está em funcionamento o mais novo salão de festas de Paracatu. GOLD EVENTOS 
é um espaço impar, com toda requinte e conforto que o seu evento merece. Composto 
por três ambientes climatizados, compatíveis com eventos dos mais variados tamanhos, 
com três cozinhas amplas e equipadas, camarim, churrasqueira, e área externa com 
piscina e jardim. Todas as estrutura prepara para P.N.E e ainda uma localização privile-
giada, segura e acessível, dentro da cidade e com estacionamento privativo e aberto.

Venha conhecer este espaço e você verá que o seu evento já será destaque. 

Entre em contato (38) 3671-8671 ou 9851-8011 e agende uma visita ao GOLD 
EVENTOS, que tem a melhor estrutura para você receber seus convidados.

Que o dia de Natal lhe seja 
especial. Que a prosperidade 
faça sempre parte de todos 
os seus instantes. Que a vida 
lhe congratule com toda a 
felicidade deste mundo.
Esses são os meus mais sinceros 
votos para você nesta data 
tão preciosa.Feliz Natal e um 
prospero ano novo éo que 
deseja  Maurilio da Coopervap 
e família, a toda população 
paracatuense. 

A nossa empresa deseja a você os melhores 
votos de paz, saúde e boas festas. Queremos 
que você continue sempre com essa alegria, 
com esse companheirismo e você continue nos 
prestigiando com a sua preferência e a sua 
atenção, pois só assim, teremos motivos para 
continuar sempre buscando o melhor. Boas fes-

tas! Que nesse final de ano, 
você possa somar todas as 
alegrias e dividir o seu en-
tusiasmo de ser feliz sempre. 
Somos privilegiados porque 
contamos com a sua ami-
zade e preferência, com seu 
apoio e sua opinião. É com 
muito prazer que atendemos 
clientes como você. A nossa 
meta é oferecer sempre o 
melhor. Receba o nosso cari-
nho, o nosso muito obrigado 
por tudo e tenha boas festas 
neste final de ano.

Rua Matias Mundim, 23 - Centro - CEP 38.600-000 - Paracatu/MG
PABX (38) 3671-7517 / 3672-1472 FAX 3671-3549

REVEILLON
Início às 22h00, no Salão Gold Eventos - Rua Sete, nº 20, Bairro Cidade Nova

Buffet Completo. Mesas com 8 e 10 lugares. Preço individual
Animação: Banda do Porto

Aceitamos cartões
Ingressos limitados: mais informações: 

(38) 3671-8671 / (38) 9851-8011 / (38) 8837- 8871 / (38) 9955-1859

Dois carros, nos quais 
morreram cinco pessoas, 
ficam totalmente destruídos
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Juíza Federal da Vara Única de Paracatu-MG determina arquivamento do processo

CoNsCieNCiArte

PF não encontra irregularidades contra fundação

Florival Ferreira, R.E.

Ao convocar a imprensa para 
entrevista coletiva no dia 22 de 
novembro de 2012, a Fundação 
Conscienciarte, dentre outras 
novidades, anunciou o desmo-
ronamento de mais acusações 
assacadas contra aquela institui-
ção. Dessa vez, caíram por terra 
denúncias encaminhadas pelo 
presidente do Diretório Munici-
pal do PSDB de Belo Horizonte-
-MG, deputado João Leite da Sil-
va Neto, e pela Sra. Evane Lopes 
Dias da Silva, de que a Fundação 
teria desviado recursos oriundos 
de programas federais. 

Depois de anos de investiga-
ção, inclusive pela Polícia Fede-
ral, nenhuma irregularidade foi 
encontrada, com o procurador 
da República, José Lucas Perroni 
Kalil, deixando de instaurar In-
quérito Civil Público para o caso, 
e a Juíza Federal da Vara Única de 
Paracatu-MG, Lília Botelho Nei-
va, determinando o arquivamento 
do processo. 

Quando as acusações foram 
feitas, estava em curso no Brasil 
uma indústria de denúncias contra 
organizações não governamentais, 
operacionalizada principalmente 
por expressivos nomes do PSDB 
nacional. Apesar de então já exis-
tir há quase duas décadas, de ter 
recebido importantes prêmios na-
cionais e internacionais, entregues 
inclusive por governos tucanos, 
além de ter prestado relevantes 
serviços a um público estimado 
em 395 mil pessoas (diretamente), 
beneficiando outros 234 mil cida-
dãos (indiretamente), foram jun-
tados no mesmo saco o joio e o 
trigo, sendo suspensos os repasses 
de recursos governamentais. 

Resultado: programas sociais, 
dirigidos principalmente aos jo-
vens e às camadas mais sofridas 
da sociedade mineira, foram inter-
rompidos; funcionários, com mais 
de uma década e meia de serviço, 
foram demitidos; e parte do patri-
mônio teve que ser vendida para 
bancar despesas correntes. O pior 

é que diversos parceiros públicos 
e privados, atingidos pela queda 
de receita decorrente da crise de 
2.008, reduziram seus investimen-
tos ou simplesmente sumiram. 

Dias difíceis - Durante a 
coletiva, o Superintendente da 
Fundação, Lucivaldo Paz de Lira, 
explicou que foram dias difíceis, 
simplesmente porque o Sr. Almir 
Paraca foi um dos fundadores da 
instituição, embora não faça par-
te do seu Conselho há anos. As 
contas da entidade são anualmen-
te submetidas ao crivo do Minis-
tério Público, que é rigoroso em 
sua análise, e estão à disposição 
de qualquer cidadão. Mesmo as-
sim, não faltam pessoas que fa-
zem denúncias por razões exclu-
sivamente políticas, prejudicando 
um trabalho que superou as duas 
décadas em 2.012. Há, contudo, 
apesar dos prejuízos e do des-
gaste, algo positivo no longo epi-
sódio: no final, restou provado, 
mais uma vez, e agora com as in-
suspeitas decisões do Ministério 
Público Federal, Polícia Federal 
e Justiça Federal, que a Fundação 
Conscienciarte desenvolve, em 
favor da sociedade, um trabalho 
sério e criterioso, merecendo o 
apoio dessa sociedade e das suas 
instituições. 

Notícias - No transcurso da 
coletiva, afloraram outras infor-
mações: 

• O Superintendente Lucivaldo 
Paz de Lira, que dirigiu a Fun-
dação durante 15 anos e recebeu 
o título de Cidadão Honorário de 
Paracatu por este motivo, foi apro-
vado em concurso promovido pelo 
Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia de São Paulo e 
está deixando o cargo. Vai ser subs-
tituído por Edina Sueli das Dores, 
ex-gerente do Serviço Social do Co-
mércio (Sesc) em Paracatu. Sua ges-
tão começará após as férias coletivas 
de janeiro próximo. 

• Apesar da redução de suas ati-
vidades, a Fundação continua exe-
cutando diversos projetos. São eles: 
“Futuro em Nossas Mãos, Adolescen-
te Aprendiz, EDUCARTE, Negro 

Uai!, Qualificação Profissional, Es-
tação de Articulação Regional, Cine 
Clube Itinerante Conscienciarte, Es-
porte Cidadão, Escolinha Conscien-
ciarte e ‘Do Lixo ao Cidadão”. Todos 
são desenvolvidos dentro do objetivo 
de “promover os direitos elementares 
das crianças, jovens e adultos, incen-
tivando e fomentando a elevação do 
nível de consciência e a qualidade 
de vida da sociedade, buscando a 
reconstrução da sua auto-estima, do 
desenvolvimento de competências, 
habilidades e valores de pessoas cida-
dãs, através do desenvolvimento de 
atividades de cunho sócio-educativas 
e culturais. 

Prêmios - Nos seus 20 anos 
de atividade, completados em 
maio passado, a Fundação rece-

beu prêmios importantes, alguns 
deles por trabalhos de parceria 
com governos comandados pelo 
próprio PSDB. Exemplos: Prê-
mio das Nações Unidas (1.998), 
Prêmio Banco Mundial da Ci-
dadania (2.002), Prêmio Bem 
Eficiente (2.004), Top off  Mind 
(2.005), Culturas Populares Mes-
tre Duda (2.007), Capoeira Viva 
(2.007), Prêmio 

Ludicidade/Pontinhos de 
Cultura (2.008), 1º Concurso 
Diálogos da Juventude (2.009), 
prêmios Asas, Pontos de Valor, 
Areté (2.009), todos promovidos 
pelo Ministério da Cultura, e prê-
mios Cultura e Saúde e Tuxáua 
(2.010), igualmente promovidos 
pelo mesmo Ministério.

Decisões do Ministério Público e da juíza federal da Vara Única 
de Paracatu atestam a lisura da Fundação Conscienciarte

30       novembro

Rua Ouro, 263 - Bairro Amoreiras II - Paracatu-MG - Telefax: 3671-1416

Rua João Boile - 466 - Bela Vista - Paracatu/MG   
madeireiramadecenter@yahoo.com.br

A felicidade reina 
neste negócio porque 
é Natal e temos 
clientes especiais como 
você. Nós tentamos 
fazer o melhor para 
você, e por isso 
domo-lhes o melhor. 
Em dias como esses 
nós expressamos 
os nossos melhores 
sentimentos. 
Tenha um Natal 
Feliz cliente amigo.

Nossa empresa deseja a você 
os melhores votos de paz, saúde 
e boas festas. Queremos que você 
continue sempre com essa alegria, 
com esse companheirismo e você 
continue nos prestigiando com a 
sua preferência e a sua atenção, 
pois só assim, teremos motivos 
para continuar sempre buscando 
o melhor. Boas festas! Que nesse 
final de ano, você possa somar 
todas as alegrias e dividir o seu 
entusiasmo de ser feliz sempre. So-
mos privilegiados porque contamos 
com a sua amizade e preferência, 
com seu apoio e sua opinião. É 
com muito prazer que atendemos 
clientes como você. A nossa meta 
é oferecer sempre o melhor. Rece-
ba o nosso carinho, o nosso muito 
obrigado por tudo e tenha boas 
festas neste final de ano.
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A desPedidA

Paracatu 
voa em céu 
de brigadeiro
Vasquinho diz que todos os compromissos estão em dia 
e novo prefeito terá tudo para fazer um bom governo

Após entrar para história, como o primeiro pre-
feito reeleito de Paracatu e cumprir seus dois man-
datos, Vasco Praça Filho – o Vasquinho do PMDB, 
se prepara para deixar o cargo em 31 de dezembro 
de 2012. 

Ele define os oito anos de seu governo 
como de muito trabalho e conquistas. Para o 
prefeito,  seus maiores triunfos foram os avan-
ços na  saúde, que ganhou UTI, hemodiálise, 
tomógrafo, Clínica da Mulher e da Criança, 
PSF’s, reforma geral do Hospital Municipal e 
construção do novo Pronto Socorro. 

O prefeito cita, as novas creches, esco-
las municipais e de tempo integral; a 
instalação do IFTM, a iluminação 
da BR 040, apoio aos pequenos 

O Movimento - Como o Sr. se sente, agora?
Vasquinho - Com o sentimento do dever cum-

prido e grato ao povo de Paracatu, aos amigos, à clas-
se política e à minha família pelo apoio constante.

Que nota o Sr. daria aos seus dois governos?
Acredito que acertamos mais que erramos e to-

das as ações foram pensando na qualidade de vida 
do povo. Sugiro que a nota fique a critério do povo 
paracatuense.

O Sr. está deixando 
algum “abacaxi” para trás?
Não. Todos os compromissos estão em dia. Vou 

deixar a Cidade voando em céu de brigadeiro. Tra-
balharemos firmes até o dia de dezembro e o pró-
ximo gestor terá tudo para começar bem e todos 
os meios para fazer um bom governo. Desejo todo 
sucesso a ele e à sua equipe.

Como era Paracatu antes e como 
ela está depois do Governo Vasquinho?
O passado nem é bom lembrar. Hoje, Paracatu é 

uma cidade linda, universitária, com oportunidade 
diversificada de emprego, respeitada. Houve uma 
evolução fantástica nas áreas de educação, saúde e 
agricultura. Enfim, uma cidade muito melhor para 
se viver.

Cada área teve especial atenção. A saúde foi rees-
truturada, implantamos a escola de tempo integral, 
o IFTM, a iluminação da BR 040, apoio total aos 
pequenos produtores, pontes, passagens molhadas, 
moradia de qualidade e a tão sonhada estrada do 
Entre-Ribeiros. Estas são obras marcantes.

Há algum projeto político à vista?
Quero, a princípio, trabalhar muito. Dedicar aos 

meus negócios e estarei sempre à disposição do meu 
partido, PMDB de nosso deputado Antonio Andra-
de e do povo.

Como o Sr. gostaria de ser lembrado?
Como eu sou. Uma pessoa simples. O que fiz foi 

pensando na qualidade de vida do povo e no desen-
volvimento de Paracatu. Estou feliz por ter mais de 
90% de aprovação.

O Sr. sai do governo 
carregando alguma decepção?
Não. Sou uma pessoa realizada, muito feliz e ocu-

pada, não tenho este tipo de sentimento e nem tem-
po para pensar nessas coisas.

Que conselho o Sr. daria 
ao seu sucessor, Olavo Condé?
Que ele ouça o povo
O que o Sr. Gostaria 
de dizer aos paracatuenses? 
Confesso que nunca pensei que um dia teria o 

prazer e a honra de governar nossa querida Paraca-
tu. Quando me convidaram - e devo isto também 
ao PMDB, partidos aliados, vereadores e a muitos 
amigos - me comprometi a fazer o melhor, sem-
pre agir respeitando a lei, com impessoalidade e 
transparência. Vibrei com total emoção em todas 
as conquistas, com apoio total de todos assessores, 
colaboradores e dos deputados Antonio Andrade, 
Inácio Franco, Almir Paraca, Marcos Montes e We-
linton Prado.

produtores, pontes, passagens molhadas, asfalto em 
todos os bairros da cidade, construção de rede plu-
vial, jardinagem de praças, moradia de qualidade e a 
tão sonhada estrada do Entre-Ribeiros, nova frota 

de veículos, também como conquistas marcantes 
em seu governo. 

Sobre as finanças, Vasquinho disse que 
está deixando a Prefeitura com todos os 
compromissos em dia. “O novo prefeito 
vai encontrar a Cidade voando em céu de 

brigadeiro,” garante.
Para se despedir dos leitores de O Mo-

vimento, Vasco Praça Filho fez 
um rápido balanço do seu 
governo, que você confere 
a seguir:

Clínica da Mulher e da Criança

Dezenas de casas populares foram construídas 

CVT construído no Bairro Novo Horizonte

O trecho urbano da BR 040 foi todo iluminadoPassagem molhada na zona rural 

Praticamente todos os bairros e povoados 
da Cidade receberam asfalto e rede de esgotoJardinagem Praça Firmina Santana

O homem do campo 
recebe o apoio que merece

As redes pluviais receberam atenção especial
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Foi do auditório da Rádio Na-
cional que saíram, pela primeira 
vez, em 1946, para todo o Bra-
sil, os versos de Humberto Tei-
xeira para a composição de Luiz 
Gonzaga que ensinou o Brasil a 
dançar o baião e fez o ritmo vi-
rar uma febre musical que tomou 
conta do País. “Eu vou mostrar 
pra vocês como se dança um 
baião e quem quiser aprender é 
favor prestar atenção”, diz o re-
frão da música cantada por Gon-
zagão.

FOTO: TÂNIA RÊGO/ABr

do com o título de comendador 
da Ordem Nacional da Legião 
de Honra.

Entre as mais importantes 
obras do arquiteto destacam-
-se o conjunto arquitetônico da 
Pampulha, em Belo Horizonte; o 
Edifício Copan, em São Paulo; a 
construção de Brasília; a Univer-
sidade de Constantine e a Mes-
quita de Argel, na Argélia; a Fei-
ra Internacional e Permanente 
do Líbano; o Centro Cultural de 
Le Havre-Le Volcan, na França; 
os centros integrados de Educa-
ção Pública (Cieps) e a Passarela 
do Samba, no Rio de Janeiro; o 
Memorial da América Latina e o 
Parque Ibirapuera, em São Pau-
lo; e o Caminho Niemeyer, em 
Niterói, Rio de Janeiro; além do 
Porto da Música, na Argentina.  

                (Cristiane Ribeiro)

No dia 13 de dezembro de 
1912, uma sexta-feira, nascia em 
Exu (PE) o segundo dos nove 
filhos do casal Januário José dos 
Santos e Ana Batista de Jesus, 
que, na pia batismal da igreja ma-
triz da cidade, recebeu o nome de 
Luiz Gonzaga Nascimento.

Com apenas 8 anos, ele subs-
titui um sanfoneiro em festa tra-
dicional na Fazenda Caiçara, no 
Araripe, Exu, a pedido de amigos 
do pai. Canta e toca a noite in-
teira e, pela primeira vez, recebe 
o que hoje se chamaria cachê. O 
dinheiro, 20 mil réis, “amolece” o 
espírito da mãe, que não o queria 
sanfoneiro.

A partir daí, os convites para 
animar festas - ou sambas, como 
se dizia na época - tornam-se fre-
quentes. Antes mesmo de com-
pletar 16 anos, Luiz de Januário, 
Lula ou Luiz Gonzaga já é nome 
conhecido no Araripe e em toda 
a redondeza, como Canoa Brava, 
Viração, Bodocó e Rancharia.

Sertão - Um século depois, 
muitas são as histórias que seus 
companheiros têm para contar 
desse homem que fez o povo 
brasileiro conhecer a dureza da 
vida no sertão, mas também le-

Artista passeou pelo baião, xaxado, xote, fado, samba e despertou consciência de gerações para questões sociais

GoNZAGÃo

NieMeYer

Brasil comemora cem anos do sanfoneiro midiático

Morre arquiteto dos séculos 20 e 21

vou muita alegria com sua sanfo-
na para todo o País.

Lua, como também ficou 
conhecido o Rei do Baião Luiz 
Gonzaga do Nascimento, “é o 
pai musical de boa parte da disco-
grafia brasileira”. Ele percorreu o 
Brasil em cima de um caminhão 
e mostrou o Nordeste para o País 
e para boa parte do mundo.

Com a definição acima, o pes-
quisador Assis Ângelo, jornalista, 
escritor e biógrafo de Luiz Gon-
zaga, sintetiza a importância do 

Rio de Janeiro (ABr) - O 
mais importante arquiteto brasi-
leiro do século 20 nasceu no Rio 
de Janeiro em 15 de dezembro 
de 1907 e morreu na noite da 
quarta-feira, 5  de dezembro de 
2012. Filho de Oscar Niemeyer 
Soares e de Delfina Ribeiro de 
Almeida, Oscar Niemeyer casou 
cedo, aos 21 anos, com Annita 
Baldo, com quem teve uma única 
filha, Anna Maria.

Um ano depois do casamen-
to, ingressou na Escola Nacional 
de Belas Artes e, em 1932, co-
meçou a trabalhar no escritório 
de Lúcio Costa e Carlos Leão. O 
diploma de engenheiro arquite-
to ele recebeu em 1934. Ainda 
trabalhando com Lúcio Costa, 
em 1936, conhece o arquiteto 
francês de origem suíça Le Cor-
busier (Charles Edouard Jean-

acervo deixado pelo artista, que 
passeou pelos vários gêneros e 
ritmos musicais entre os quais o 
baião, o xaxado, o xote, o fado 
e o samba, despertando a cons-
ciência de gerações para as ques-
tões sociais.

Cultura de massa - O cantor, 
compositor e ex-ministro da Cul-
tura Gilberto Gil disse, em recen-
te entrevista, que Luiz Gonzaga 
foi “a primeira coisa significativa 
do ponto de vista da cultura de 
massa no Brasil”. 

Gilberto Gil revelou que 
Gonzaga foi o seu primeiro 
ídolo, ainda na cidade baiana de 
Ituaçu, onde cresceu. Por causa 
disso foi um acordeom, e não o 
violão, seu primeiro instrumen-
to musical.

Vários nomes da música po-
pular brasileira (MPB) que eram 
meninos ou jovens na época em 
que o baião tomou conta do rá-
dio tiveram o acordeon, e não o 
violão ou o piano, como primei-
ro instrumento. Este também foi 
o caso de Milton Nascimento e 
de João Donato.

Rádio - Historiadores da 
MPB, como Ricardo Cravo Al-
bin, destacam o papel fundamen-
tal que o sanfoneiro teve na in-
serção dos ritmos nordestinos no 

mapa musical do Brasil. Isso foi 
possível por causa do rádio, que 
vivia uma era de ouro na década 
de 1940.

No universo do rádio da en-
tão capital federal, um local pro-
tagonizou a grande mexida que 
a sonoridade da sanfona, da za-
bumba e do triângulo trouxe para 
a música popular brasileira: o au-
ditório de 500 lugares da Rádio 
Nacional do Rio de Janeiro, com 
seus programas transmitidos 
para todo o País.

Gonzagão fala ao telefone, observado pelo 
conjunto que o acompanhou durante muitos anos

O pesquisador 
Assis Ângelo 

guarda 
preciosidades 

como o 78 
rotações como a 

gravação do Baião 
de Dois em japonês

A estátua de Luiz Gonzaga é a primeira visão da Feira de São 
Cristóvão, o centro de tradições nordestinas do Rio de Janeiro

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

neret-Gris, considerado a figura 
mais importante da arquitetura 
moderna), que chega ao Rio de 
Janeiro a convite de Lúcio Costa 
e de Gustavo Capanema, então 

ministro da Educação e Saúde 
do governo Getúlio Vargas, para 
atuar como consultor no projeto 
do Ministério da Educação.

Na ocasião, Niemeyer de-

O arquiteto observa maquete da Esplanada dos Ministérios, em Brasília

sempenha o papel principal na 
corrente modernista, que pri-
vilegiava a expressão plástica, e 
assina o projeto com o mestre 
Corbusier. Em 1947, ainda com 
Corbusier, Niemeyer divide o 
projeto da sede da Organização 
das Nações Unidas (ONU), nos 
Estados Unidos.

Antes, em 1940, é apresen-
tado a Juscelino Kubistchek, 
prefeito de Belo Horizonte, que 
o convida para desenvolver o 
grande projeto do Conjunto da 
Pampulha. Dezesseis anos de-
pois, o mesmo Juscelino, agora 
presidente da República, o con-
vida para fazer o projeto de Bra-
sília, a nova capital do país.

Paris - Em 1967, em plena 
ditadura militar, Niemeyer, que 
militava no Partido Comunista 
Brasileiro, tem embargado seu 

projeto do aeroporto de Brasília. 
Impedido de trabalhar no Brasil, 
vai para Paris, onde instala um 
escritório. Lá, entre tantos proje-
tos, lança, em 1971, sua primeira 
linha de mobiliário para escri-
tório, em parceria com a filha, 
Anna Maria, morta em junho 
deste ano.

A mulher, Annita, morre em 
2004 e, dois anos depois, o arqui-
teto, que já tinha 99 anos, casa-se 
com sua secretária, Vera Lúcia, 
quase 30 anos mais jovem que ele.

Ao completar 100 anos, em 
2007, Oscar Niemeyer recebe 
diversas condecorações. Entre 
elas, a Medalha do Mérito Cul-
tural, conferida pelo então presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
em reconhecimento à sua con-
tribuição à cultura brasileira. Na 
França,o arquiteto é condecora-

Matriz: Rua Joaquim Murtinho, 238 salas 6 e 7 - Centro - Paracatu-MG
Fones: (38) 3671-6058  /  3672-1179

Filial: Rua Uberaba, 94 - CentroGuarda-Mor-MG - Fones: 3673-1146

Apesar de se dizer ateu, Niemeyer construiu as mais intrigantes e belas igrejas do mundo, 
como a Catedral de Brasília e a Igreja de São Francisco, na Pampulha, em BH Palácio do Planalto, obra marcante
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AMNor

Associação reúne novos prefeitos do Noroeste
Presidente da entidade observa que prefeitos unidos, significa região cada vez mais forte

A diretoria da Associação 
dos Municípios da Microrregião 
do Noroeste de Minas - Amnor, 
promoveu dia 29 de novembro, o 
1º. Encontro de Prefeitos Eleitos 
do Noroeste de Minas. 

Segundo o presidente Luiz 
Araújo Ferreira, prefeito de 
Bonfinópolis de Minas, que fez 
questão de que o encontro fosse 
bem descontraído, a finalidade da 
reunião foi apresentar a sede da 
entidade e colocar a sua estrutura 
à disposição dos prefeitos e vices, 
que vão assumir janeiro.

“Promovemos um momento 
de integração e de troca de expe-
riências. Pois, se os prefeitos esti-
verem unidos, o Noroeste ficará 
cada vez mais forte”, observou o 
presidente.    

A abertura do evento contou 
com a presença de autoridades 
regionais, estaduais e federais 
que, ao discursarem, enalteceram 
o trabalho da Amnor, que, se-
gundo elas, tem feito a diferença 
no desenvolvimento da região. 

Governo Federal - O asses-
sor da Saf  - Subchefia de Assun-
tos Federativos da Casa Civil, 
Joédes Marques, representou o 
Governo Federal  e disse que, as-
sim como foi no Governo Lula, 
a presidente Dilma vai continuar 
a parceria com a Amnor, que tem 
resultado em grandes conquistas 
para o Noroeste de Minas.

“Essa é uma associação mode-
lo, superorganizada e merece aten-
ção especial”, concluiu Marques. 

Governo de Minas - O Go-
verno de Minas foi representado 
por Ivan Massimo, superinten-
dente de Planejamento e Apoio 
ao Desenvolvimento Regional, da 
Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento e Política Urbana - Sedru.

“O Governo de Minas está à 
disposição para dar todo apoio 
aos prefeitos eleitos e reeleitos. 
Aproveito para, em nome do go-
vernador Anastasia,  parabenizar  
o presidente Luiz Araújo e toda 
a equipe pelo bom trabalho de-
senvolvido à frente da Amnor”, 
declarou Massimo. 

PM - A Polícia Militar também 
se fez presente e, segundo o co-
ronel Hércules dos Reis Silva, co-
mandante da 10ª. Região da PM, 
o momento foi importante como 
o primeiro contato com os prefei-
tos que assumem em janeiro.

“Momento como este estrei-
tam os laços. Aproveito para 
dizer aos prefeitos que a nossa 
proposta é continuar a parceria 
com os municípios - que nos 
dá suporte logístico e humano 
- para realizarmos um trabalhos 
cada vez melhor para o Noro-
este. Nesse contexto, a Amnor 
é um grande elo entre a PM e o 
Executivo de cada cidade”, disse 
o comandante. 

Abracam - O presidente da 
Associação Brasileira de Câma-
ras Municipais - Abracam e  ve-
reador de Coromandel, Rogério 
Ferreira da Silva, disse que o es-
critório da Abracam em Brasília 
está de portas abertas a todos os 
prefeitos.

“O objetivo é unir forças para 
que possamos trazer as experiên-
cias inovadoras de Brasília para 
Minas, em especial para o No-
roeste - uma região que cresce a 
passos largos”, ressaltou o presi-
dente da Abracam. 

Sebrae - O Sebrae-MG tam-
bém é um dos parceiros da Am-
nor e, segundo o gerente regio-
nal, Willian Ferreira de Brito, essa 
parceria tem tudo para melhorar 
com a inauguração da sede regio-
nal do Sebrae no Noroeste.

“Com a abertura das novas 
instalações em Paracatu, o Se-
brae está na região de forma di-
ferenciada, passando a ter uma 
presença maior e com condições 
de oferecer mais e melhores ser-
viços”, ressaltou. 

O prefeito de Paracatu, Vas-
co Praça Filho, que já presidiu 
a Associação, pediu os prefeitos 
eleitos que prestigiem a Amnor. 
“ É uma Associação forte que faz 
a diferença com a estrutura que 
tem na prestação de serviços”, 
lembrou.

Alguns serviços prestados: 
Assistência técnica 
. Engenharia e arquitetura
Elaboração de projetos e assessoria técnica em engenharia e arquitetura 
. Patrulha Motomecanizada e Manutenção de Estradas
Atendimento aos municípios com máquinas para construção e ma-

nutenção de estradas e serviços urbanos. A Amnor possui sete moto-
niverladoras; duas pás carregadeiras,três retroescavadeiras, três tratores 
esteiras, uma caminhão tanque e um caminhão prancha.

Desenvolvimento regional
- Promoção de intercâmbio entre os municípios com os órgãos dos 

governos municipal, estadual e federal;
- Articulação do Programa Líder (capacitação de liderança para o 

desenvolvimento regional):
- Promoção de oficinas, fóruns, reuniões técnicas, conferências, semi-

nários, cursos de capacitação para servidores municipais e convidados;
- Levantamento e divulgação de informações juntos aos órgãos go-

vernamentais e da iniciativa privada, referentes a editais e parcerias de 
interesse da região para fins de obtenção de recursos.

- Assessoria na capacitação de recursos e apoio a projetos.
- Articulação da Rede de Agentes de Desenvolvimento do Noroeste 

de Minas.

A Associação dos Municípios 
de Micro Região do Noroeste de 
Minas, fundada a 13 de maio de 
1976, trabalha no fortalecimento 
dos municípios, promovendo, 
numa visão suprapartidária, o 
desenvolvimento regional.

O Noroeste de Minas,tem 
população de pouco mais de 
340 mil habitantes, espalhada 
por mais de 62 mil quilômetros 
quadrados, onde se concentra a 
maior área irrigada do País,  e é 
líder na produção de grãos no 

Como o encontro dos prefei-
tos foi realizado antes do veto da 
presidente Dilma ao projeto de 
lei que redistribuía os royalties do 
petróleo entre  Estados e Muni-
cípios, os gestores públicos ves-
tiram camisas e esticaram faixas 
de adesão à campanha “Sanciona 
Dilma”. 

O projeto de lei, aprovado 
pela Câmara Federal e pelo Se-
nado aumentava os repasses dos 
a estados e municípios não pro-
dutores, e reduzia  a receita da 
União e de Estados produtores, 
mas acabou sendo vetado pela 

Os participantes do 1º. Encon-
tro dos Prefeitos e Vices Eleitos 
participaram  de palestras e de-
bateram a gestão pública. O vice-
-presidente e diretor executivo do 
Ibap - Instituto Brasileiro de Ad-
ministração Pública e diretor Exe-
cutivo da Abracam, Alexandre 
Gouveia, ensinou o passo a passo 
para o gestor ter “quatro anos de 
uma gestão de excelência e voto.”

A assessora jurídica da Am-
nor, Vânia Kirzner, falou da im-
portância do processo de transi-
ção e como tudo deve ser feito 

Associação desenvolve 
Noroeste há 36 anos

Prefeitos pedem 
royalties do petróleo

Gestores debatem 
transição de poder 

Estado, extração de ouro e zinco, 
além  da riqueza agropecuária.

A Amnor é uma entidade civil 
sem fins lucrativos que tem por 
missão promover o fortalecimen-
to e a  integração administrativa, 
econômica e social dos municípios 
de Arinos, Bonfinópolis de Minas, 
Buritis, Brasilândia de Minas, Ca-
beceira Grande, Dom Bosco, For-
moso, Guarda Mor, João Pinheiro, 
Lagoa Grande, Natalândia, Para-
catu, Riachinho, Unaí, Uruana de 
Minas, Urucuia e Vazante.

presidente. O Congresso Na-
cional, no entanto, ainda poderá 
derrubar os vetos e reestabelecer 
a  intenção inicial do projeto. 

Rio de Janeiro e Espírito San-
to, os dois maiores produtores de 
petróleo do País, defendem que 
as mudanças sejam válidas apenas 
para campos ainda não licitados, 
o que acabou prevalecendo na 
caneta da presidente. Os prefei-
tos também assinaram a Moção 
e a entregou ao representante do 
Governo Federal Joédes Ferreira, 
que se encarregou de entregar o 
documente  à presidente Dilma. 

para atender o prefeito que sai e 
deixar mais informado o prefeito 
que assume. 

No final da reunião, o presi-
dente da Amnor, Luiz Araújo, 
disse que o balanço do encontro 
foi positivo e que as atividades do 
dia foram além das expectativas. 

“Agradeço todos que partici-
param do evento, em especial aos 
prefeitos eleitos, que compare-
ceram em peso, e as autoridades 
que somaram através das pales-
tras ou da troca de experiências” 
finalizou o presidente. 

Prefeito eleito de Arinos, 
Roberto Sales

Olavo Condé, prefeito 
eleito de Paracatu

Odilon de Oliveira e Silva, pre-
feito eleito de Cabeceira Grande

Prefeito eleito de  Brasilândia 
de Minas, Marden Júnior

Prefeito eleito de João Pinheiro, 
Carlos Gonçalves da Silva

Prefeito eleito de Lagoa 
Grande, Márcio Valeriano

Prefeito eleito de Vazante, 
José Benedito dos Reis

Prefeito eleito de Dom 
Bosco, João Paulo da Silva

Prefeito eleito de Urucuia,  
Geraldo Anchieta

Prefeito eleito de Guarda-Mor , 
Edgar José de Lima

Presidente da Amnor e 
prefeito de Bonfinópolis 
de Minas, Luiz Araújo

Prefeito eleito de 
Bonfinópolis de Minas, 
Donizete Antônio dos Santos

A sede da Amnor fica na Rua da Contagem, Bairro Paracatuzinho, em Paracatu 

Prefeitos e vice-prefeitos, durante o manifesto 

A assessora jurídica da 
Amnor, Vânia Kirzner, 
falou sobre o processo 
de transição 

Alexandre Gouveia foi 
um dos palestrantes

Presidente da Amnor 
e prefeito de Bonfinópolis 

de Minas, Luiz Araújo 
Ferreira, entrega o 

documento a Joédes 
Marques, representante 

do Governo Federal
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Selo personalizado da ACE/CDL

Paulinho e Lindarcy, presidente 
e vice-presidente da ACE/CDL

ACe/Cdl retrANCA

Associação comemora 
meio século de fundação 
A Associação Comercial de 

Paracatu comemorou, em  9 de 
novembro, seus 50 anos. O even-
to organizado em parceria com 
o Sebrae, Sicoob Crediparnor e 
Secretaria Municipal de Cultura, 
foi realizado na sede do Jóquei 
Clube.

Foi uma noite repleta de emo-
ções, quando o presidente da 
instituição, Paulo Maia, falou do 
orgulho de fazer parte da direto-
ria e a vice-presidente, Lindarcy 
Menlak, relembrou momentos 
importantes da história desse 
meio século.

Na oportunidade, o diretor 
comercial e presidente eleito para 
o biênio 2013 e 2014, Marcus 
Plauto Cordeiro, apresentaram 
o novo guia de convênios e disse 
que firmar parcerias é o grande 
desafio das instituições atuais. 
“O sucesso virá para aqueles que 
souberem conduzir com saberia 
suas parcerias, A ACE, ao longo 
dos seus 50 anos, conquistou e 
manteve várias parceiros”. 

Outra novidade apresentada 
foi o novo layout do site da As-
sociação que foi apresentado por. 
Robertus Dornnnik, presidente 
do Sindicomércio.

Selo - A cerimônia contou 

também com a 
solenidade de Lan-
çamento do selo 
personalizado alu-
sivo aos 50 anos 
da Acipa. Trata-se 
de um selo desti-
nado a estimular 
a divulgação de 
idéias, fatos, cam-
panhas promocio-
nais específicas ou 
pessoas a serem 
homenageadas, em 
âmbito nacional, e 
pode ser idealiza-
do pelos correios, 
em parceria com outras institui-
ções, personalidades ou familia-
res. 

No caso da ACE, o layout tem 
na  primeira parte, a esquerda, a 
projeção da bandeira de Minas 
Gerais sobre as montanhas que 
simbolizam o Estado, na segun-
da parte, à direita, temos o selo 
personalizado alusivo à institui-
ção com os seguintes significa-
dos: logotipo estilizado dos 50 
anos da Acipa, onde o “5” forma 
um coração contendo as imagens 
que simbolizam a parte histórica 
de Paracatu: a Matriz de Santo 
Antônio, a Câmara Municipal; o 

Chafariz da Traiana e o Museu 
Histórico. Os interessados po-
derão adquirir o selo na sede da 
Associação.

Para encerrar, os ex-presiden-
tes da instituição foram homena-
geados com uma placa de honra 
ao mérito. Merece destaque a 
presença de Sr. José Cardoso Na-
ves Neto, que veio de Belo Hori-
zonte para receber esta homena-
gem e o Dr. Altair de Castro que 
emocionado falou em nome dos 
ex presidentes.

Após a cerimônia foi servido 
um coquetel, embalado pela voz 
da dupla Ana e Rubens.

Coopervap realiza 1º sorteio 
da promoção do Hipermercado
No dia 30 de novembro, a CO-

OPERVAP realizou o 1º sorteio 
da Promoção do Hipermercado 
e presenteou dois clientes que fo-
ram contemplados com uma cozi-
nha e uma lavanderia. Os ganha-
dores foram: Elizabete Aparecida 
de Sousa e João Eustáquio Simão 
respectivamente. São mais de 40 
mil reais em prêmios e os sorteios 
vão até Março de 2013. A cada 50 
reais em compras, você adquire 
um cupom e concorre a duas co-
zinhas, dois jogos de quarto, dois 
jogos de sala, duas lavanderias e a 
um GOL 0 KM. Participe… Não 
perca a chance de ganhar!!!

Geraldo Júnior, 
Toinzinho, 

Iano, Flávia e 
Dark exibem 

os cupons 
premiados

O gerente 
Iano e 
Toinzinho 
da Chapada, 
diretor 
Conselheiro 
da Coopervap 
realizaram 
o sorteio

A assessora de 
comunicação 
Flávia Dayrel 
anunciou os 
ganhadores 

Flávia e Geraldo 
Júnior fazem 
contato com 
os sortudos

FOTOS:PROJETO MEMÓRIA

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!

06:50
08:15
12:50
16:15
18:50
00:15
00:50

SÁBADO, DOMINGO E FERIADO
MORRO AGUDO

PARACATU 
04:10
06:20
10:10
14:20
16:10
22:10
22:20

MoRRo AGUDo

LINHA PARACATU X CÓRREGO DO OURO 
SEÇÃO MORRO AGUDO

SEGUNDA A SEXTA
MORRO AGUDO

SISTEMA DO TRANSPORTE PÚBLICO 
DO MUNICÍPIO DE PARACATU

LINHA RURAL

LINHA PARACATU X CÓRREGO DO OURO

SEGUNDA A SEXTA
CÓRREGO DO OURO

PARACATU
04:10
06:10
06:20
10:10
14:20
16:10
22:10
22:20

PARACATU
06:30
14:45

PARACATU
14:00

CÓRREGo Do oURo
08:00
17:30

CÓRREGo Do oURo
17:00

MoRRo AGUDo
06:50
08:15
12:50
15:15
16:15
17:15
18:50
00:15
00:50

SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
CÓRREGO DO OURO
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CAteGoriAs de BAse

Santana vence Infantil e Alto do Açude é o melhor do Juvenil

(38) 3671-8911/ 3671-6688

O paracatuense José Antônio 
Mendonça - o popular Coelhão 
pé de Vento, foi o vencedor da 
categoria Máster da 15ª. edição 
da Corrida Rústica da Lagoa de 
Santo Antônio. Ele superou os 
sete atletas máster que  participa-
ram da prova. Coelhão comple-
tou o percurso de 21 km, com o 
tempo de 01h24 minutos. 

Como prêmio o paracatuense 
recebeu troféu e R$250,00.

O segundo colocado foi Se-
bastião Amaral, de Vazante, com 
o tempo de 01h25 minutos. Se-
bastião foi premiado com troféu 
de R$150,00. 

O paracatuense Arilson 
Luiz Xavier, recebeu troféu e 
R$100,00 como premio do ter-
ceiro lugar. Ele fez a prova no 
tempo de 01h29 minutos. 

Elite - Na categoria Elite con-
correram 17 atletas de Paracatu, 

15ª. CorridA dA lAGoA

Paracatu vence Categoria Máster e 
atleta de Goiás leva prêmio da Elite

Brasília, Unai, Vazante, Formosa, 
Serra do Salitre, Patos de Minas 
e Águas Lindas-GO. O vencedor 
foi Jamilson Nascimento, do mu-
nicípio de Águas Lindas - GO. 
Jamilson fez o percurso em 1 
hora e 6 minutos e foi premiado 
com troféu e R$400,00. 

O vice campeão também é 
de Águas Lindas-GO, Adelmo 
Santos cruzou e linha de chegada 
com o tempo de 1 hora e 8 miu-
nutos. Em terceiro lugar ficou 
Joel Carlos Menezes, de Serra do 
Salitre. Joel foi o campeão do ano 
passado e desta vez foi premia-
do com R$180,00 e troféu, pela 
terceira colocação. O tempo do 
atleta foi de 1hora e 10 minutos.

Em quarto lugar ficou Cleid-
son Conceição, de Vazante, com 
o tempo de 1:11 minutos. 

Paracatu - O paracatuense 
melhor colocado na categoria 

Elite foi Luis Márcio, morador do 
Bairro Bom Pastor. Como prêmio 
Lee recebeu R$100,00 e troféu. 

O atleta mais idoso foi Ade-
mir Cardoso, 59, de Águas 
Lindas-GO. O vazantino Paulo 
Henrique, 20, recebeu a premia-
ção de atleta mais jovem. 

Balanço - Essa foi a 15ª. edi-
ção da Corrida da Lagoa que co-
meçou através de uma brincadei-
ra. A primeira prova foi realizada 
no dia 11 de novembro de 1997.

“Um grupo de amigos ficou 
até tarde da noite do dia 14 be-
bendo no bar da Lagoa. O pro-
prietário resolveu fazer um desa-
fio convocando todo para uma 
corrida no outro dia cedo. Para 
minha surpresa todos compare-
cem e tivemos que fazer a prova, 
sem premiação e sem organiza-
ção”, explica o organizador Do-
nato Silva. 

O Campeonato Municipal 
das Categorias de Base - reali-
zado pela Prefeitura Municipal, 
através da Secretaria de Espor-
te - encerrou com a equipe do 
Santana conquistando o título de 
campeão da categoria Infantil  e 
o Alto do Açude levando o titulo 
da categoria Juvenil. 

Infantil - O Santana ergueu a 
taça após derrotar o União, por 
uma a zero, na partida final re-
alizada em 1º de dezembro, no 
Estádio Frei Norberto. O gol foi 
marcado - aos 9 minutos do pri-
meiro tempo - pelo volante Ri-
cardo Ferreira. Durante a entrega 
de premiações.  Ricardo Ferreira 

e Waldson - ambos do Santana 
receberam os troféus de artilhei-
ros. Cada um marcou 3 gols. O 
goleiro menos vazado foi Vitor, 

do União, que sofreu 3 gols. 
Juvenil - O Alto do Açude 

conquistou a categoria Juvenil 
invicto, após derrotar o Santana 

por 4 a 0 no duelo final, realizado 
em 8 dezembro, no Estádio Beira 
Rio. Além do troféu de campeão 
o Alto do açude conquistou tam-

bém o de goleiro menos vazado, 
com Felipe - que sofreu três gols 
e de artilheiro com Denner Araú-
jo, que marcou 8 gols.   

O Campeonato foi organizado 
pela Prefeitura Municipal, através 
da Secretaria de Esporte, com a 
finalidade de revelar talentos. 

Rua Porto Buriti, 35 - Bairro Alto do Açude - Marginal da BR 040 - Paracatu/MG
Fones: (38) 3671- 2226 / 9937-2071  brita@calcarionoroeste.com.br

Feliz Natal e um prospero Ano Novo 

A nossa empresa deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas.
Queremos que você continue sempre com essa alegria, com esse companheirismo e continue 

nos prestigiando com sua preferência e atenção, pois só assim, teremos motivos para buscar 
sempre o melhor.

Que nesse final de ano você possa somar todas as alegrias e dividir seu entusiasmo de ser feliz.
Somos privilegiados porque contamos com sua amizade, apoio e confiança.
A nossa meta é oferecer sempre o melhor.
Aos clientes, amigos e familiares elevamos o nosso carinho, nosso muito obrigado por tudo e 

tenham boas festas.

Natal, tempo de paz, de luz, de alegria e gratas recordações.

Tempo em que relembramos nossa infância repleta de fantasias,
expectativas impregnadas de amor e saudades.

Tempo em que revivemos o carinho de nossos pais,o aconchego da família 
e todas as pessoas queridas que marcaram positivamente nossas vidas.

Feliz Natal!

A Daí em diante a cada ano a 
corrida foi melhorando atraindo 
atletas de vários municípios. Este 
ano o percuris foi de 21 km, sen-
do 14 de asfalto e 7 de estrada de 
chão. Os competidores largaram 
no Campo Antônio Pereira da 
Silva, passaram pela Rua Princi-

pal do Povoado da Lagoa, Res-
taurante Sabor de Fazenda, MG 
188, sentido Paracatu, entrada 
do Povoado de São Sebastião, 
percorrendo a Rua principal. O 
retorno foi feito  pelo mesmo 
traçado, até chegarem no Campo 
Antônio Pereira onde também 

aconteceu a bandeirada final. 
Estamos felizes por realizar 

mais uma prova com sucesso 
em todos os quesitos. Agradeço 
a todos os parceiros e aos quase 
50 voluntários que nos ajudaram 
a realizar o evento. No ano que 
vem vamos fazer ainda melhor”, 
agradece Donato Silva. 

Coelhão Pé de Vento, vencedor da categoria Máster Jamilson Nascimento, campeão da categoria Elite
Joel Carlos, campeão do ano passado 
e terceiro colocado deste ano 

Sebastião Amaral, segundo 
colocado categoria Máster

Luiz Márcio, paracatuense 
melhor colocado categoria Elite 

Adelmo Santos, segundo 
colocado categoria Elite

Arilson Luiz Xavier, terceiro 
lugar categoria Máster
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BelA VistA ii

HoMiCÍdios

BrAsilÂNdiA de MiNAs

droGAs 

Novembro registra índices de 
violência incomuns no bairro

Andrezão tomba na Praça Júlia Camargos, 
após levar cinco tiros em plena luz do dia

Dois homens aparecem mortos na zona rural 

Tráfico chega ao Polivalente 

sUrrA
Menor apanha 
depois de roubar

RONDA POLICIALO adolescente, R.A S, 17 anos, 
que atende pela alcunha de R Ga-
linha, foi preso pela Policia Mili-
tar, após troca de tiros no Bairro 
Chapadinha. Segundo a PM, ape-
sar da pouca idade, Galinha é um 
adolescente de alta periculosida-
de, com extensa ficha criminal. 

Ele é suspeito de ser autor de 
vários homicídios, roubos, tráfi-
co de entorpecentes e latrocínio, 
entre outros crimes.  Ele era fora-
gido da justiça e procurado pela 
polícia, há meses. Os militares 
chegaram até ele após receberem 
denúncia de que Galinha estava 
circulando pelo bairro, armado 
com dois revólveres.  

A PM fechou o cerco e en-

Menor troca tiros com militares e seus familiares entram na briga para defendê-lo, mas acabam presos

BANG BANG 

Galinha barbariza no Chapadinha 

Internação - Militares deslocaram-se até ao Fórum de Paracatu, 
onde realizaram o cumprimento de Mandado de Internação Provi-
sória do menor E. G. S. 16 anos. O menor foi encaminhado à DP, 
acompanhado da genitora, para demais providências.

Alex - Alex Dias de Oliveira, 22, foi preso no Fórum local. Ele 
fugiu da Apac, onde cumpria pena e possuía mandado de prisão 
em aberto.  

Oscar - Oscar Queiroz da Silva, 55, também possuía mandado 
de prisão em aberto e estava foragido. Ele foi encontrado andando 
pela Rua Helói Ferreira da Silva, Bairro São João Evangelista II.  

Junio - Durante apoio policial ao homicídio ocorrido na Praça 
Júlia Camargos, Paracatuzinho, militares abordaram Junio Francis-
co de Melo, 26, e ao realizarem a consulta no sistema informatizado, 
constataram um mandado de prisão em seu desfavor. 

Roberto - Outro que foi parar na xadrez foi Roberto Aparecido 
Tomás Ribeiro, 35 anos. Ele caiu nas mãos do militares durante 
batida policial no São João Evangelista II.

Honda - A moto Honda/NXR 150 preta, furtada na Vila Maria-
na foi encontrada nos fundos da casa de Rafael Rabelo Dias, à Rua 
da Biquinha, Bairro Vista Alegre. Segundo o proprietário, a moto 
estava estacionada na garagem da residência dele e o autor abriu o 
portão e furtou o veículo

Yamaha - Uma moto Yamaha XTZ azul foi furtada na  Rua 
Alumínio, Bairro Amoreiras II, em frente a casa do proprietário. 

Prêmio - O Fiat Prêmio vermelho, placa GPT-7182, foi encon-
trado abandonado na MG-188, próximo ao Restaurante Sabor de 
Fazenda. O carro fora furtado dias antes.

Gol - A vítima estacionou o Gol branco na Rua Dulce Batista 
Cordeiro, Bairro Santa Lúcia, para ir à igreja. Ao retornar percebeu 
que seu veículo havia sido furtado. 

De novo - Dois ocupantes de uma moto Fã roxa, armados com 
revólver, renderam a funcionária do setor de combustíveis do Posto 
Cruzeiro e levaram todo dinheiro que estava no malote - R$ 500 - às 
21h do dia 1º de dezembro, e fugiram sentido Vila Mariana.

Adolescentes - Os adolescentes  P. H. G. L. 16 anos e M. F. 
O. 15 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar como suspeitos 
de furtar um celular, um fone  de ouvido e uma corrente de ouro, 
de uma vítima que passava pela Rua Cileide, Vila Cruvinel, e foi 
surpreendia pelos dois infratores que, diante agressões e ameaças 
levaram os objetos da vítima.  Com eles, a PM encontrou os objetos 
furtados. 

Lagos Grande - Após abordarem uma moto Honda CG 150, 
no Km 110, da BR-040 - em Lagoa Grande-MG, a Polícia Rodovi-
ária Federal encontrou com o passageiro 400g de maconha e 150g 
de crack. A droga e o autor foram encaminhados a delegacia de 
João Pinheiro. 

Desaparecida - Marilene José de Santana, 43, relatou ao 45º 
BPM o desaparecimento de seu filho Talles Santana Da Cruz, 14 
anos, estudante, e disse que chamou atenção do menor, por ele ter 
ingerido bebidas alcoólicas. a. Se alguém tiver informações, contate 
a PM pelo 190.

O corpo de Valdemar Gomes de Oliveira, 52, foi encontrado na 
Fazenda Pitangui, no município de Brasilândia de Minas. Testemunhas 
encontraram o corpo, que foi encaminhado ao necrotério de Paracatu. 

Benedito - Já o cadáver do caseiro Benedito Marques da Silva, 
65, foi encontrado  na  Fazenda Água Rasa. A causa da morte é 
desconhecida.  

Nos últimos dias, o Bela Vista 
II tem se sobressaído como um 
dos bairros mais violentos de 
Paracatu. Em menos de dez dias, 
duas pessoas foram brutalmente 
assassinadas lá. As vítimas fatais 
são Antônio Geraldo Gonçalves 
Aragão, 50; e Cleisson Pires Ma-
ciel, 37. 

Cleissim - Cleisson Pires Ma-
ciel - mais conhecido por Cleis-
sim, de 37 anos, foi à primeira 
vítima de homicídio no mês de 
dezembro. O corpo foi encon-
trado dentro da casa dele - na 
esquina da Rua 2 com a Rua 6. 

O irmão de Cleissim  disse à 
reportagem de O Movimento 
que, por volta das 6h30 do dia 4 
de dezembro, recebeu  ligação te-
lefônica  de um vizinho da vítima 
informando que estava achando 
estranho a casa estar com a porta 
aberta e a luz de fora acesa. 

Quando o irmão chegou ao 
local, deparou-se com a porta 
arrombada, Cleissim caído nos 
degraus da escada e marcas de 
sangue por toda parte. Segundo a 
Pericia da Polícia Civil, a vítima foi 
atingida por, no mínimo quatro ti-
ros - um na cabeça, um no pesco-
ço, um na perna  e outro no braço. 

Após a morte da mãe, Cleis-
sim morava sozinho e os vizi-
nhos informaram que não vi-
ram movimentação estranha na 
casa, durante a noite. Segundo 
a Polícia Militar, Cleissim tinha 
passagem por furto e tráfico de 
drogas, fato que pode está rela-
cionados com a motivação do 

Marlos de Jesus Rodovalho dos Santos, 20, mo-
rador do Bom Pastor, faleceu na UTI do Hospital 
Municipal na madrugada de quarta para quinta-
-feira (6/12). Ele foi atingido por cinco tiros – 
três na cabeça, um peito e outro no abdômen - no 
dia 1º de dezembro, na Rua  Afonso Pastore.

A PM informou a O Movimento que Marlos 
estava na área de uma residência, quando dois indi-
víduos encapuzados chegaram em um  Pálio escu-
ro. Um deles, armado com revólver, desceu e atirou 
contra a vítima. 

controu o foragido na Travessa 6. 
Ao tentar abordá-lo, Galinha fu-
giu numa bicicleta para um mata-
gal às margens do Córrego Rico. 
Os militares perceberam quando 
ele abandonou a bicicleta,  empu-
nhou uma arma e disparou con-
tra os policiais, que  revidaram. 

Dois policiais descaracteriza-
dos embrenharam-se no matagal, 
monitoraram o infrator e o avis-
taram com a arma em punho, os 
quais se identificaram como poli-
ciais militares e tentaram abordá-
-lo. O foragido desobedeceu às 
novas ordens e apontou a arma.

Os militares, então, revida-
ram atingindo-o no braço es-
querdo. Mesmo ferido, Galinha 

continuou a fuga, porém foi al-
cançado, mas ainda lutou com 
os  policiais. A polícia apreendeu 
também o revólver cal. 32 com 
quatro cartuchos, que estava em 
poder do autor. A outra arma fi-
cou perdida no mato.  

Pauladas - Ao ser contido, 
R Galinha gritou para seus fa-
miliares e conhecidos, os quais 
entraram na mata e cercaram os 
militares, tentando arrebatar o 
preso. Cerca de quinze pessoas 
apedrejaram e deram pauladas 
nos militares, os quais revidaram 
com novos disparos, sem atingir 
ninguém. 

Um dos amigos do menor ati-
rou contra os policiais, mas não 

crime. A PM tem dois suspeitos, 
mas até o momento ninguém foi 
encontrado. O caso foi repassado 
`à Policia Civil. 

Antônio Geraldo - O corpo 
de Antônio Geraldo Gonçalves 

Aragão, 50, foi encontrado na 
esquina da Rua Sete com a Rua 
Três, no dia 26 de novembro. 
O cadáver apresentava sangra-
mento na cabeça e no  pescoço, 
proveniente de projétil de arma 
de fogo. 

A perícia constatou que Antô-
nio fora atingido por quatro tiros 
- um no pescoço, outro na têm-
pora direita, outro no abdômen 
e mais um no ombro esquerdo. 
Ele tinha, também, uma fratura 
na região occipital, provavelmen-
te de uma paulada.

A polícia descartou a hipótese 
de latrocínio, pois não foi subtraí-
do nenhum objeto da vítima, uma 
vez que a carteira e o celular en-
contravam-se no bolso das calças.

Vizinhos do local ouviram os 
tiros, mas não avistaram nenhu-
ma pessoa no local. Duas teste-
munhas, porém, relataram que 

minutos antes estavam em com-
panhia da vítima, em um bar, e 
Antônio saíra do bar sozinho, 
dizendo que trabalharia ao ama-
nhecer. O sistema informatizado 
apontou que a vítima tinha passa-
gem por homicídio. 

Até o fechamento desta edi-
ção, os autores não foram iden-
tificados. O caso foi repassado à 
Polícia Civil. 

Cássio - Antônio não foi a 
única vítima de assassinato, no 
mês de novembro. Mais duas 
pessoas foram mortas, um cadá-
ver encontrado e várias tentativas 
de homicídio, marcaram o mês 
passado na Cidade.   

Cássio José Luiz, 33 - mora-
dor do Paracatuzinho - foi morto 
no dia 5/11. O corpo foi encon-
trado em um barranco no quintal 
de uma residência à Rua Ismael 
Faustino Pereira, com duas per-
furações na cabeça, provenientes 
de um 38. 

Betinho - João Alberto José 
Coimbra, 47, conhecido por “Be-
tinho, morador do Bela Vista II, 
foi morto a pauladas - em um lote 
baldio à Rua 3. O crime aconte-
ceu no dia 21  de novembro.

Evaldo - Já no dia seguinte 
(22/11), a PM encontrou o cor-
po de Edvaldo Ferreira Braga, 
24, morador da Rua Laranjeiras, 
Bairro Primavera I, às margens 
do córrego - local movimentado 
que dá acesso ao Bairro Alvora-
da. O cadáver estava submerso e 
com marcas de sangue no rosto. 

conseguiu atingi-los. Os familia-
res e amigos do infrator conse-
guiram arrebatá-lo, porém com 
a chegada do apoio policial, o 
preso foi novamente abordado e 
levado rapidamente ao Hospital 
Municipal.

Os amigos e familiares do 
adolescente estavam exaltados e 
ameaçaram tirar R Galinha do 
Hospital, o que levou a polícia 
a fechar parte da Rua Benedito 
Laboissiére e reforçar o poli-
ciamento no Pronto Socorro, 
onde foram presos Maria Hele-
na Pereira de Souza, 50, e Júlio 
de Souza, 30 - mãe e irmão de 
R Galinha, que teriam a agredido 
os militares, novamente.

No dia 4 de dezembro, o jovem André Luiz da 
Costa Pinheiro - que atendia pelo nome de Andre-
zão da Chapadinha, 27 anos, foi morto, a tiros, no 
Paracatuzinho, em plena luz do dia. 

Andrezão estava na Praça Julia Camargos, por 
volta das 15h,  quando chegaram dois homens. Eles 
desceram de suas bicicletas e um deles segurou An-
dré pelo pé, enquanto o outro disparou vários tiros 
na vítima, que morreu no local. 

De acordo com a perícia da Polícia Civil, Andre-
zão foi atingido por cinco tiros - um na cabeça, um 
na mão direita e outro na esquerda, um nas nádegas e 
mais um no peito. As buscas continuam para prender 
os envolvidos e apreender a arma utilizada no crime.

O tráfico e uso de entorpe-
cente são as principais causas 
da maior parte dos crimes que 
acontecem em Paracatu e a Po-
licia Militar continua realizando 
operações para amenizar a situ-
ação. As abordagens têm surti-
do efeito positivo com a prisão 
de traficantes e usuários. 

Santa Lúcia - Em uma resi-
dência da Rua João Gonçalves 
de Carvalho, Bairro Santa Lú-
cia, por exemplo, os militares 
apreenderam um adolescente 
de 17 anos suspeito de traficar 
droga no local. A PM chegou 
até ele, após receber denúncia 
anônima de que três indivíduos 
estariam fazendo da casa um 
ponto de uso e tráfico de dro-
gas. Os militares monitoraram 
o local e abordaram o menor. 
Outra pessoa conseguiu fugir. 
No quintal da residência, a po-
lícia encontrou dois tabletes de 
maconha. 

Polivalente - A ousadia dos 
traficantes é tanta que eles não 
estão agindo apenas nas resi-
dências e pontos conhecidos. 
Em um lote vago que fica na 
Rua Padre Manoel, nos fundos 
da Escola Estadual Virgílio de 
Melo Franco - o Polivalente - a 
polícia prendeu Renato Guima-
rães de Melo, 23, suspeito de 
comercializar droga no local. 

Um adolescente, de 13 anos, 
foi encontrado ferido e enrola-
do em um pano que ele mesmo 
teria furtado. A Polícia Militar 
afirmou que o menor foi detido 
após ameaçar a dona de uma loja 
de decorações e, depois de sair 
da delegacia, foi abordado por 
três suspeitos que o agrediram e 
o abandonaram no Terminal Ro-
doviário. Um suspeito foi detido 
e o menor encaminhado ao Hos-
pital Municipal.

O adolescente confessou que 
foi apreendido depois de amea-
çar a proprietária de uma empre-
sa de decorações. Ele disse que,, 
após ser liberado da delegacia, 
foi abordado por três pessoas.

A proprietária da empresa, 
que estava enfeitando as árvores 
e postes da Cidade para o Natal, 
confirmou que, depois de ame-
açá-la, um adolescente a furtou 
um pano da decoração.

O adolescente estava se quei-
xando de dores no corpo e foi 
socorrido pela ambulância com 
hematoma no joelho direito, es-
coriações no punho esquerdo, 
provocadas provavelmente por 
amarradura. 

Marlos leva cinco tiros e morre no HM
Mesmo ferido, Marlos tentou fugiu para os 

fundos da casa, mas o autor o seguiu e atirou no-
vamente. Marlos foi levado ao HM, onde foi foi 
encaminhado para a UTI.

Ainda de acordo com a PM, Marlos possuía 
ficha criminal extensa e era suspeito de envolvi-
mento em tentativa e homicídios consumados. 
Para a polícia, a motivação do crime seria rixa 
entre dois grupos e a corporação já suspeita de 
alguns elementos. O caso foi repassado à Polícia 
Civil. 

Andrezão da Chapadinha foi morto 
com cinco tiros, na Praça Júlia Camargos

Cleissim tinha passagem 
pela polícia por tráfico 
de drogas e furto

O corpo de Antônio Geraldo Aragão foi encontrado no  Bela Vista II

No lote, os militares encon-
traram um tablete pequeno de 
maconha. Segundo a PM, a co-
mercialização de drogas ocorre 
principalmente nos intervalos 
das aulas. 

Vila Alvorada - Dois ado-
lescentes de 17 anos; Vagner 
Soares Cruzeiro, 19; Inaiara 
Juma Pinheiro Ferreira, 23 e, 
Leidiane Rodrigues dos San-
tos, 20; foram presos suspeitos 
de usar e traficar drogas, na 
Rua Cristiano Costa Bezerra, 
Vila Alvorada. A PMa chegou 
até eles após averiguar denún-
cia de disparos, no bairro. 

Este grupo de pessoas, ao 
perceber a chegada da viatura, 
entrou na residência mas no 
momento da abordagem, um 
deles dispensou um embru-
lho de plástico, contendo certa 
quantidade de maconha. 

Os militares localizaram 
34 gramas de maconha em 
papelotes; 30 gramas de cra-
ck, separados em “pedras”, e 
dois  gramas de cocaína em 
papelotes. As drogas estavam 
espalhadas na residência e no 
quintal. Também foi apreen-
dido R$160,00 e duas espin-
gardas de pressão e chum-
binhos, sobre a mesa. Os 
suspeitos estão à disposição 
do delegado.  
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Dois morrem na Descida da Alegria
Guaguinho é morto 
dentro de casa 

PRF apreende 
queijo ilegal

PRF recupera Gol furtado em Brasília

Três ciclistas disparam contra jovem

A vítima estava fechando seu 
estabelecimento comercial, no 
Posto Brandão, à Rua Ana Afon-
so da Silva, Bairro Esplanada, em 
João Pinheiro-MG, quando che-
gou um individuo moreno, estatu-
ra mediana, usando boné e brinco 
-  pedindo que o comerciante o 
levasse em um determinado lo-
cal em seu Fiat Uno vermelho. A 
vítima negou, momento em que 
o autor sacou de um revólver e 
anunciou o assalto, obrigando-a 
entrar no carro e dirigir. 

A todo o momento o autor 
apontava o revólver para a cabe-
ça da vítima e dizia para ela não 
reagir. Após entrarem no Uno, o 
autor pediu que o comerciante 
parasse em frente ao DER, onde 
estavam mais dois homens que 
saíram de um matagal e entraram 
no carro. 

De acordo com a polícia, os 
autores seguiram pela BR 040 
em direção ao Hospital Munici-
pal, momento em que ao chegar 

Dependentes químicos eram internados contra vontade. Dez pessoas foram presas e dez libertadas

UNAÍ

Clínica é acusada de cárcere privado
O Ministério Público de Mi-

nas Gerais (MPMG) cumpriu, 
na terça-feira, 27 de novembro, 
mandado de busca e apreensão 
em duas clínicas de tratamento de 
dependentes químicos, em Unaí. 

Nos locais, foram recolhidos 
objetos e documentos que indica-
ram a prática dos crimes de cár-
cere privado, maus-tratos e tortu-
ra contra dez internos. Também 
foram presas em flagrante dez 
pessoas. Segundo a promotora 
de Justiça responsável pela ação, 
Andrea Beatriz Rodrigues de 
Barcelos, um dos centros já havia 
sido interditado judicialmente, 
por meio de liminar expedida em 
Ação Civil Pública.

“Mas a decisão não foi de-
vidamente cumprida, já que os 
pacientes foram apenas transfe-
ridos para outra clínica, de pro-
priedade do mesmo responsável, 

A passageira Aparecida Silva, 
de aproximadamente 45 anos e 
o motorista identificado apenas 
como Deco, morreram - em 30 
de novembro - após envolverem-
-se em um acidente no Km 17 da 
BR-040, em um trecho conhecido 
como Descida da Alegria, próxi-
mo ao Posto Ranchão, há 24 qui-
lômetros do centro de Paracatu. 

Eles eram dois dos cinco ocu-
pantes de um Corsa, placa de 
Monte Carmelo, que seguia para  
o DF. O motorista foi ultrapassar 
um caminhão e bateu de frente 
com uma carreta cegonha que 
vinha no sentido contrário. O ca-
minhão arrastou o veículo por 20 
metros. 

A família saiu de Monte Car-
melo e viajava para Planaltina-
-GO. A mulher, que estava no 
banco traseiro e morreu na hora, 
iria participar do casamento do 
filho, que mora em Planaltina. 

As outras quatro pessoas - 
dois adultos e duas crianças - fo-
ram socorridas no Hospital Mu-
nicipal de Paracatu. Entretanto, 

a qual funcionava ilegalmente, 
sem alvará sanitário, e realizava 
internações involuntárias ile-
gais”, complementa Barcelos.

Durante o cumprimento do 
mandado na segunda clínica, 
foi constatado que dez internos 
permaneciam no local contra sua 
vontade, entre eles, dois menores. 
O responsável pelo centro e ou-
tras nove pessoas que exerciam a 
função de monitores dos inter-
nos foram presos em flagrante 
pelo delito de cárcere privado. 
De acordo com a promotora de 
Justiça, esses monitores também 
eram internos em tratamento.

Após a autuação em flagrante, 
as vítimas foram ouvidas e, em se-
guida, libertadas e encaminhadas 
aos familiares. O mandado de bus-
ca e apreensão foi cumprido em 
conjunto pelo MPMG, Polícia Ci-
vil e Gerência Regional de Saúde.

Acerto de contas do tráfico 
de drogas. Este pode ter sido o 
motivo do assassinato de Vando 
Rosa de Souza - o Guaguinho, 
morto a tiros,  dentro do quintal 
da casa dele, no Beco São Judas 
Tadeu, Bairro Mangabeiras, em 
João Pinheiro. Segundo o irmão 
vítima, Guaguinho era usuário de 

Na manhã do dia 2 de dezem-
bro, um jovem estava em frente 
ao portão da casa da namorada, à 
Rua Frei Pedro Caxito, Bom Pas-
tor, quando aproximaram-se três 
elementos, todos em bicicletas, 
que sacaram suas armas e dispa-
raram em direção à vítima. 

O jovem correu para aos 
fundos da casa e os autores eva-
diram-se sentido Bairro Bandei-
rantes. No local, a PM apreendeu 
um cartucho deflagrado de mu-

crack e estava sozinho na hora 
do crime. A perícia constatou 
que no corpo da vítima haviam 
seis perfurações - sendo quatro  
no tórax, uma no braço direito e 
uma  na face.

A polícia realiza rastreamen-
tos para prender os envolvidos 
no crime.

Deco faleceu minutos depois que 
chegou ao Pronto Socorro. Uma 
garota de 12 anos foi encaminha-
da para Brasília em estado grave. 
Uma mulher e outra criança -um 
garoto de 10 anos - foram medi-
cados e liberados. 

O único ocupante da carreta 
- o motorista Nelson Vieira da 
Silva, 41, natural de Patos de Mi-
nas - nada sofreu. Ele contou a O 
Movimento que saiu de Brasília e 
seguia para Betim-MG e, na Des-
cida da Alegria, deparou-se com 
o Corsa na contra-mão, em velo-
cidade acima da permitida.

“Fui para o acostamento e fiz 
de tudo para evitar o acidente, que 
resultou em tragédia”, lamenta o 
carreteiro que dirige há 20 anos e, 
pela primeira vez, envolveu-se em 
acidente. Chovia e a pista estava 
escorregadia. A carreta ficou atra-
vessada na rodovia provocando 
engarrafamento de mais de 2 km 
nos dois sentidos da via. 

Curva da Morte - Em dez 
dias, esse foi o segundo aciden-
te com vítima fatal no trecho 

Corsa em alta velocidade faz ultrapassagem errada, bate de frente com carreta e é arrastado por 20 metros

A Polícia Rodoviária Federal 
de Paracatu desencadeou duas 
operações de combate ao trans-
porte ilegal de produtos perecí-
veis - queijos e outros laticínios 
- sem refrigeração, sem nota fis-
cal e sem SIF - Selo de Inspeção 
Federal, de Minas para o Distrito 
Federal.

Uma das ações se deu por 
volta das 2h de 28 de novembro, 
no Km 47 da BR 040. Ao fiscali-
zarem dois ônibus de transporte 
interestadual de passageiros, com 
destino a Brasília, os agentes en-
contraram aproximadamente 700 
kg de queijo Minas, nos compar-

da BR-040, nas proximidades 
de Paracatu. No dia 20 de no-
vembro, a aposentada Zélia de 
Freitas, 72, natural de Presidente 
Olegário, faleceu no Hospital de 
após envolver-se em acidente na 
chamada Curva da Morte, a sete 
quilômetros do centro da Cidade.  

Ela era passageira de um Fiat 
Uno que seguia sentido Paraca-
tu/Brasília e foi atingido por um 
carro forte (transporte de dinhei-
ro) que vinha sentido contrário. 

Segundo a Polícia Rodoviária 
Federal, provavelmente o carro 
forte estava em velocidade acima 
do permito não conseguiu fazer 
a curva entrou na contra-mão e 
bateu no Uno. 

Posto Cruzeiro - O condutor 
de uma moto Honda CG, identi-
ficado como Allan, 20, morador 
do Bairro Alto da Colina, deu 
entrada no Hospital Municipal 
em estado grave. Ele foi o úni-
co lesionado de um acidente que 
aconteceu por volta das 3h de 
sábado para domingo (2/12), no 
Km 43, perímetro urbano da BR-

040, próximo ao Posto Cruzeiro. 
Segundo testemunhas, Allan 

seguia sentido centro/Parque de 
Exposições, em  velocidade aci-
ma do permitido, foi para contra-
-mão bateu no retrovisor de um 
carro e na lateral de uma cami-
nhonete, ocupada por um casal, 
que nada sofreu. O motoqueiro 
foi parar cerca de 30 metros do 
local da batida e ficou deitado na 
pista, aguardando socorro. 

Ele é inabilitado e apresentava 
sintomas de embriaguês. 

Contagem - O único ocu-
pante de uma Saveiro -  o enge-
nheiro Célio Severino Rodrigues 
-  natural de Guiriatã-MG - vinha 
de Uberaba e, quando chegou no 
Km 169 da MG-188, na Serra da 
Contagem - a  quatro quilômetros 
do centro de Paracatu - perdeu 
controle da direção, o carro ro-
dou, saiu da pista, bateu no bar-
ranco e tombou. Segundo a PRE, 
o carro deve ter aquaplanado, pois 
os pneus dianteiros estavam lisos. 
O motorista teve apenas escoria-
ções leves.

timentos de bagagem, sem docu-
mento sanitário e com nota fiscal 
irregular. 

Cinco dias antes, no mesmo 
local, a PRF já havia apreendido 
cerca de 600 Kg de queijo e pão 
de queijo, no compartimento de 
bagagem de outro ônibus.  Em 
ambos os casos, os responsáveis 
foram parar na delegacia e os ôni-
bus foram  conduzidos até posto 
de fiscalização do IMA (Instituto 
Mineiro de Agropecuária), onde 
a carga foi apreendida por mau 
acondicionamento. 

Pirataria - As Polícias Militar 
e Civil e agentes da Receita reali-

Eduardo Vieira Nascimento, 
18, e Talison  Melo Monteiro,20, 
- moradores do Alto do Açude, 
em  Paracatu, foram presos acu-
sados de furto ou receptação de 
um Gol, furtado na porta de um 
banco em Brasília-DF, em outu-
bro deste ano. 

O proprietário havia acabado 

de sair com o carro da concessio-
nária e rodara apenas dois quilô-
metros. 

O Gol conduzido por Edu-
ardo foi abordado em um blitz 
da Polícia Rodoviária Federal, na 
BR-040, próxima à entrada do 
Amoreiras II. Segundo os agen-
tes, havia vestígios de maconha 

zaram uma Operação de Comba-
te à Pirataria, na área central da 
Cidade. Durante a ação, foram 
abordados vários pontos de ven-
da, onde há suspeitas de comer-
cialização de produtos piratas.

Foram apreendidos 448 CD’s;  
538 DVD’s; 25 mini DVD’s; 15 

aparelhos celulares; 89 relógios 
de pulso e 121 óculos. Os autores 
Dilsomar Barbosa dos Santos, Jo-
aquim Pedro Resende Costa, José 
Divino Siqueira Cartilho, Renan 
Franco Silva e Irineu Lino de 
Macedo, foram conduzidos à DP 
para prestarem esclarecimentos. 

dentro do veículo e a placa do 
carro era clonada. 

“Na delegacia, um dos suspei-
tos confessou que furtou o carro, 
porém entrou em contradição 
com relação ao local. Ele dis-
se que o veículo foi furtado em 
Goiânia”, explica o agente fede-
ral Árdeson. 

Também foram apreendidos 
dois celulares e R$190,00. O ve-
ículo foi removido ao depósito e 
os dois suspeitos ficaram à dis-
posição do delegado de plantão e 
poderão responder pelos crimes 
de furto ou receptação,  adultera-
ção de sinal identificador, porte e 
uso de drogas. 

A Polícia Militar de Unaí recuperou um Fiat Punto prata, roubado 
em Paracatu, no dia 6 de dezembro. O proprietário deixou o carro es-
tacionado na Chácara São Gonçalo e, quando voltou, foi abordado por 
dois indivíduos armados, que anunciaram o assalto. Segundo a vítima, os 
ladrões ordenaram para que ela olhasse para baixo e entrasse no carro. 

Os autores assumiram a direção do carro e, durante o trajeto, ame-

açaram e dizia para a vítima levá-los até a casa dela, porém a vítima 
informou que morava em Unaí. Neste momento, os autores mandaram 
o proprietário descer do carro. 

Diante da situação, o fato foi passado às demais unidades e frações 
vizinhas, sendo que uma equipe de Unaí localizou o carro. Rastreamen-
tos continuam com o intuito de prender os autores.

Militares de Unaí recuperam Punto roubado em Paracatu

Menor mata homem a golpes de podão

Homem salta de carro para fugir de seqüestradores

Domingos Soares de Oliveira, 
37, faleceu no Hospital Munici-
pal de João Pinheiro, onde deu 
entrada com ferimentos na cabe-
ça e na perna direita. Segundo a 
PM, ele foi vítima de golpes de 
podão e chutes na cabeça, na Rua 
Manoel Silveira Vasconcelos, 
Bairro Itaipu. 

Após receberem informações 
anônimas de que havia no local 
um indivíduo conhecido por 
Dudu, que estava com um podão 
nas mãos, em companhia de ou-
tra pessoa, militares localizaram 
o menor E. M. O., 17 anos, na 
residência dele, mas este negou a 
autoria do crime, porém ao veri-
ficarem suas vestes e o tênis, os 
policiais  encontraram marcas de 

sangue, tendo o menor confessa-
do o crime. 

Em seguida, Policiais Militares 
deslocaram-se até a casa do se-
gundo suspeito - o menor I. M. J. 
15 anos - que  relatou que o me-
nor infrator E. 17 anos, foi o au-
tor do crime, informou ainda que 
ele utilizou um podão e desferiu 
vários chutes na cabeça da vítima. 

Cadáver - Na Rua Antônio 
Carlos, Centro de João Pinhei-
ro, a PM encontrou o corpo de 
Genivaldo de Castro, que não 
apresentava sinais de violência 
superficiais. O cadáver foi enca-
minhado ao IML de Paracatu/
MG para os trabalhos periciais. A 
vítima não portava nenhum do-
cumento pessoal.

próximo ao citado Posto Bran-
dão, os autores mandaram a víti-
ma parar o carro, afirmando que 
iriam assaltar o posto. 

A vítima parou o veículo, 
mas os autores resolveram ir 
para um local conhecido como 
“Igrejinha”, onde o comerciante 
conseguiu abrir a porta e saltou 
do carro. Um dos autores correu 
atrás e puxou o gatilho da arma, 
que falhou, mas o autor desferiu 
uma coronhada na orelha da vi-
tima, causando-lhe um pequeno 
corte. 

O atirador embrenhou-se no 
mato e não foi localizado. Os ou-
tros dois autores que se encon-
travam no veículo, apossaram-se 
da direção e saíram em alta ve-
locidade sentido ao Bairro Santa 
Cruz. Após intenso rastreamen-
to, militares localizaram o carro 
numa estrada vicinal, dentro de 
uma grota, faltando um Toca-Cd 
marca Positron. Os assaltantes 
não foram localizados. 

nição cal. 32, um cal.38 e quatro 
pedaços de projéteis, os quais fo-
ram encaminhados à DP. 

Segundo a polícia, os suspei-
tos são Maicon Rodovalho San-
tos, 23; o menor D. R. M. 17 anos 
e um terceiro indivíduo não iden-
tificado. Os militares acreditam 
ainda que este caso tenha ligação 
com a tentativa de homicídio da 
noite anterior quando Marlos - 
irmão do suspeito Maicon - foi 
baleado. 
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