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anosO Mo
carta do editor

Olavo Condé (prefeito) e José Altino (vice) 
estão à frente do Executivo Municipal A Câmara Municipal ganha novo perfil na 17ª legislatura

Dom Leonardo 
recebe selo 
de qualidade

Prefeitura e Câmara 
têm novos dirigentes

Cilma foi para o Céu no Natal

Neste domingo, 13 de janeiro de 2013, às 
9h, no Centro Vocacional Rainha da Paz, Dom 
Leonardo de Miranda Pereira entrega o gover-
no da Diocese de Paracatu ao seu sucessor, 
Dom Jorge Alves Bezerra. Ao completar 75 
anos, ele comemora 53 de ordenação presbite-
ral e 26 de ministério episcopal. Dom Leonar-
do nasceu no dia 31 de maio do ano de 1936, 
em Diamantina, e, no dia 8 de dezembro de 
1959, foi ordenado padre ali, pelo bispo Dom 
José Newton de Almeida Batista. A 14 de maio 
de 1986 foi nomeado bispo da Diocese de Pa-
racatu, onde exerceu seu ministério por 26 
anos, acumulando o ministério com o cargo 
de  assessor nacional da Pastoral do Menor, 
junto à CNBB. Aqui, ele ordenou 50 padres, 
um bispo, criou 20 paróquias, pastorais e virou 
selo dos Correios. PÁGINA 3

O primeiro dia de 2013 foi marcado pela re-
novação política, a partir das eleições de outu-
bro passado.  Dezessete vereadores, o prefeito 
Olavo Remígio Condé (PSDB) e o vice, José 
Altino da Silva (PP), tomaram posse no plená-
rio da Câmara, sob aplausos de centenas de pes-
soas, após jurarem cumprir a Lei Orgânica do 

- A graça de Deus vai guiando 
nossos passos para o crescimen-
to do seu Reino. 

Esta afirmação foi feita nas 
páginas de O Movimento, por 
Dom Leonardo de Miranda Perei-
ra, em maio de 2011, a propósito 
do mistério da vocação sacerdo-
tal.  E, certamente, foi a graça de 
Deus que o trouxe a Paracatu para 
incendiar esta diocese com o fogo 
do Espírito Santo e torná-la viva, 
grande, profícua e arrebatadora.

Ao concluir seu ministério aqui, 
felizmente, em pleno vigor físico, 
apesar dos 75 anos e seguir humil-
demente a vida de pároco, Dom 
Leonardo certamente se lembra-
rá da sua trajetória de padre, por 
estas Minas Gerais, como num 
filme de vários gêneros: ora aven-
tura, ora comédia, ora drama. Mas 
um filme belíssimo, que dignifica 
a vida de um padre, como ele o é.

Neste dias, certamente, lhe 
vêm à memória cenas das ora-
ções em família no  lar de Dia-
mantina, abençoado pelo Ordem 
Terceira do Carmo e regido pela 
firmeza de seu  Antônio Gabriel 
Pereira e pela docilidade de dona 
Maria Nilda de Miranda Pereira. 

Se lembrará da tarde 25 de ja-
neiro de 1948, quando chegou ao 
Seminário Provincial do Sagrado 
Coração de Jesus. Da Catedral de 
Diamantina, de sua primeira Euca-
ristia e se verá, novamente, ali, re-
cebendo as Ordens Sacerdotais. 

“Não fostes vós que me esco-
lhestes; fui Eu que vos escolhi e 
vos designei, para que deis fruto 
e que o vosso fruto permaneça” 
(Jo 15,16), teria dito Cristo no dia 
8 de dezembro de 1959, Dia da 
Imaculada Conceição. 

Se lembrará, também de uma 
certa tarde, em Sabinópolis,  quan-
do o garotinho Alexandre, espan-
tando com a pequena estatura do 
novo padre da cidade, comparada 
com à do monsenhor Amaranti-
não, exclamou: “Mamãe, corre 
aqui pra senhora ver o filhinho do 
monsenhor”!

Quando Dom Leonardo der 
graças por seu profícuo ministé-
rio presbiteral, vai se lembrar dos 
calos que lhe cresceram nas mão, 
quando fabricou tijolos para cons-
truir a Matriz de Felício dos San-
tos. 

Vai se lembrar, ainda dos jovens 
de São Sebastião do Maranhão 
e do ginásio que construiu ali e, 
também, da Escola Municipal de 
Segundo Grau, cujos salários de 
diretor a cidade ainda lhe deve.

Dando um salto no tempo, che-
gamos a Guanhães, onde o nosso 
padre assume a paróquia e abraça 
a pastoral juvenil, dá aulas no Co-
légio Estadual e, nas horas livres, 
constrói a Catedral de São Miguel, 
abençoada por D. Geraldo Majela 
Reis, no dia 29 de junho de 1980. 

Como se não fosse pouco, ins-
talou a nova Diocese de Guanhães  
e viu a posse do seu primeiro  bis-
po diocesano, no dia 1º de maio 
de 1986. Nesse mesmo dia, sou-
be que seria bispo de Paracatu. 
Recebeu a ordenação episcopal 
no dia 9 de agosto e tomou posse 
dia 14 de  setembro daquele ano.

Aqui, ele trabalhou incansavel-
mente, durante 26 anos, mudou o 
perfil da Diocese, deu exemplos 
de humildade e deu segurança 
aos paroquianos. Comemorou os 
50 anos de sua ordenação sacer-
dotal e, sobretudo, fez a Igreja de 
Cristo florescer magnificamente: 
ordenou 50 padres e um bispo 
-um “trem” muito grande para 
um bispo tão pequenininho.

José Edmar Gomes

A paracatuense Cilma Paula de Azevedo, 39, que já escapara de dois acidentes, desta vez, não 
conseguiu driblar o destino. Ela morreu carbonizada, no dia 22, após envolver-se em um terceiro 
sinistro, no Km 85 da BR-040, entre Luziânia e Cristalina. Cilma - que ficou famosa por  fazer 
campanha de doação de sangue no dia do seu casamento, no Hemocentro de Brasília - vinha a 
Paracatu comemorar o seu aniversário, exatamente no dia 24 de dezembro, e passar o Natal com 
a família, mas o destino não quis que ela compartilhasse da alegria do nascimento do Menino 
Jesus, aqui na Terra. PÁGINA 9

As inscrições para Rei Momo e Rainha 
do Carnafolia 2013 serão realizadas de 
15 de janeiro a 5 de fevereiro, de 9 às 
15h,  na Casa de Cultura. As candidatas 
à rainha devem ter idade mínima 
de 18 anos e máxima de 35. 
Os candidatos a rei devem ter entre 
18 e 50 anos e peso mínimo de 90kg. 
Os vencedores serão conhecidos 
dia 8 de fevereiro, no palco em 
frente à Prefeitura, às 20h. 
Mais informações na Casa da Cultura 
ou pelo telefone 38 3671 4797.

Município. O prefeito e o vice pertencem à coli-
gação Mudança Pra Valer formada pelos PSDB, 
PP, PPS, PDT, PRP, PSC e PC do B, que con-
quistou 21.162 votos: 43,38% dos votos válidos. 
Paranaense de Rancho Alegre, Condé afirmou 
que vai dar todo apoio a cada um dos verea-
dores, “porque, assim como eu”, foram eleitos 

pela vontade popular “e nossa obrigação é fazer 
um mandato à altura do nosso povo, sem poli-
ticagem”. Glewton de Sá (PMDB) presidente; 
Hamilton Batista Coelho (PSDB), vice; Marlon 
Gouveia (PHS), secretário; foram eleitos para 
comandar a Mesa da Câmara nos dois primeiros 
anos da 17ª Legislatura. PÁGINAS 7 e 11

Padre nosso

CA
RN

A
FO

LI
A

 2
01

3

Cilma e 
Francisco da 
Conceição 
casam-se no 
Hemocentro 
de Brasília, 
no dia 21 
de julho 
de 2010
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Capítulo VII

*Márcio José dos Santos 

Concluímos o capítulo anterior 
com uma pergunta: como reagiu 
a sociedade paracatuense diante 
da repressão aos garimpeiros por 
parte da mineradora RPM? A res-
posta é curta e incômoda: as re-
ações variaram do alheamento à 
passividade e até mesmo à aprova-
ção da violenta repressão. Muitos 
aceitaram a versão da empresa de 
que se tratava da defesa do patri-
mônio contra a invasão de bandi-
dos armados; ninguém questio-
nou o fato de que os “bandidos” 
eram invariavelmente negros, des-
cendentes de escravos que se fixa-
ram próximos ao Morro do Ouro, 
cujas práticas de sobrevivência in-
cluíam a faiscação.

Longe deste Autor explicar 
a repressão pelas características 
da empresa. Fosse outra minera-
dora, a repressão também seria 
brutal, porque qualquer empresa 
aqui instalada sempre refletirá a 
sociedade em que ela se insere. 
A brutalidade da repressão é uma 
decorrência da natureza da pró-
pria sociedade brasileira e, espe-
cificamente, paracatuense. Esta 
cidade aparentemente pacata nas-
ceu sob o signo da escravidão e 
suas sequelas marcaram o longo 
período de domínio dos coronéis: 
aqui a prepotência ainda é vista 
como direito legítimo do mais 
forte. Acrescente-se que os fatos 
narrados nesta história ocorreram 
logo após o final da ditadura mi-
litar, período em que o questio-
namento do abuso de poder era 
severamente punido, entendido 
como subversão dos valores da 
“sociedade cristã e democrática”.

Vasculhando os jornais de Pa-
racatu do ano de 1998 não se vê 
uma única nota que se referisse 
ao conflito com os garimpeiros, 
que ainda prosseguia na área da 
barragem.  Mas, em fevereiro de 
1999, como narrou o jornal O 
Movimento, um dos vereadores, 
Archanjo Mendes Santiago, resol-
veu levantar a voz na tribuna da 
Câmara, e sua fala repercutiu na 
imprensa, levando à tomada de 
posição dos vereadores. O verea-
dor Archanjo condenou a prisão, 
dias antes, de alguns garimpeiros 
na área da barragem de rejeito da 
RPM, entre eles pessoas idosas, 
dizendo reconhecer o direito de 
propriedade da empresa, mas que 
as pessoas presas eram honestas 
e só recorriam à garimpagem 
proibida como último recurso de 
sobrevivência, cada vez mais di-

O Garimpo em Paracatu

fícil com a crise do desemprego. 
Segundo ele, a situação era tensa, 
porque nos bairros da periferia 
havia reuniões constantes para or-
ganizar os garimpeiros, que mais 
fortes poderiam buscar uma solu-
ção para o garimpo.

Em 2 de março de 2000, uma 
comissão de garimpeiros procu-
rou o prefeito Almir Paraca para 
ajudar na soltura de companhei-
ros presos e na liberação do ga-
rimpo na área de rejeitos, já que 
nada ali interessava à RPM, suas 
famílias passavam fome e não ha-
via trabalho na cidade. A resposta 
do prefeito é que nada poderia fa-
zer pelos presos, já que a questão 
estava entregue à Polícia e à Justi-
ça, e quanto ao desemprego, isto 
era problema do governo federal. 
Após a entrevista com o prefeito, 
os garimpeiros saíram em passea-
ta pela cidade.

A violência da repressão iria 
marcar mais um ponto no ano se-
guinte, quando na madrugada de 
24 de março de 2000 um grupo 
de garimpeiros foi surpreendido 
na área de rejeitos pelos seguran-
ças da mineradora. Na versão dos 
vigilantes, quando eles tentaram 
retirar os invasores do local, estes 
reagiram com pedaços de pau e 
facões, dando origem a um confli-
to generalizado, momento em que 
o vigilante João Antonio atingiu 
um dos garimpeiros com um tiro 
no tórax.  O garimpeiro Sandro 
Monteiro dos Santos, com apenas 
22 anos, morreu logo ali. 

Mais tarde, outro garimpeiro, 
Éris Ribeiro Pereira, deu entra-
da no Hospital Municipal com 
perfuração à bala no pé esquer-
do. Éris, filho de Dona Nega, 
residente no bairro Lavrado II, 
vizinho à mina, era primo de San-
dro, ambos nascidos em famílias 
negras tradicionalmente faiscado-
ras. O vigilante identificado pela 
morte de Sandro, João Antonio, 
em depoimento à Polícia Militar, 
contou que tudo começou por-
que ele e seus companheiros fo-
ram ameaçados pelos garimpeiros 
e, no meio da confusão, ouviu-se 
um disparo que foi respondido 
por ele com outro disparo “para o 
alto”. Mais tarde, revoltados com 
a morte do companheiro, cen-
tenas de garimpeiros realizaram 
uma passeata no centro da cidade 
e se concentraram na frente da 
Prefeitura. Depois, dirigiram-se a 
pé até a sede da RPM, sendo con-
tidos pela Polícia Militar. 

Embora seja louvável que a 
imprensa local tenha noticiado 
este assassinato, ela só apresen-
tou a versão dos seguranças da 

RPM, isto é, a versão da empre-
sa. Nenhum jornal concedeu voz 
aos atingidos pela violência. Além 
disso, os títulos das matérias enfa-
tizaram o confronto entre garim-
peiros e seguranças, omitindo o 
nome da mineradora, induzindo 
tratar-se de um problema entre 
estes, desqualificando o significa-
do real profundo desse conflito 
social, ou socioambiental, entre 
dominados e dominantes. 

Contudo, ressalte-se que nesta 
edição do jornal O Movimento 
(Ed. 195, março/2000, p. 1), pela 
primeira vez foram divulgados na 
imprensa os nomes dos garimpei-
ros atingidos em 27 de junho de 
1998 - os irmãos Canela -, quase 
dois anos após a tragédia. 

Foi também um momento de 
coragem e de indignação do Edi-
tor do jornal O Movimento, José 
Edmar Gomes, que na sua coluna 
escreveu: “(...) É, no mínimo, con-
traditório que as vítimas sejam da 
classe social que a mineradora quei-
ra alcançar com suas ações de cunho 
filantrópico. Os cidadãos desespera-
dos que invadem a área da empresa 
em busca de alguns gramas de ouro 
para amenizar a miséria de suas 
vidas, certamente, veem naquele 
território um oásis onde imperam 
os bons modos, os bons salários e, 
sobretudo, sobras generosas do pre-
cioso metal. De outra forma, uma 
multinacional do Primeiro Mundo, 
que extrai quilos e quilos de ouro 
por dia, instalada em uma cidade 
brasileira com alto percentual de de-
sempregados, sem dúvida, desperta 
um sentimento de inconformismo 
entre aqueles que, num passado re-
cente, se valiam do aluvião do Mor-
ro do Ouro em suas necessidades 
mais agudas.” 

A versão do episódio por parte 
dos garimpeiros só viria a público 
em 2008, através do filme docu-
mentário Ouro de Sangue, na voz 
de Éris Ribeiro Pereira, quando 
afirma que seu primo Sandro 
foi capturado e espancado pelos 
seguranças, que depois o mata-
ram com um tiro nas costas. Éris 
conseguiu escapar, mas levou um 
tiro no pé no momento em que 
saltava o barranco. O segurança 
da RPM que matou Sandro foi 
julgado e condenado a um ano de 
prisão, em regime semiaberto.

Poder, Lei e Justiça: em qual 
deles você acredita, caro leitor? 
Continue conosco no próximo 
capítulo.

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

Uma história que precisa ser contada

VIDA DIGITAL 
Desemprego não existe! O que existe é gente desempregável

*Glauber César 

O que tenho visto ultimamente é que não falta 
emprego, o que falta é qualificação e aptidão. Mui-
ta gente se queixa de que falta emprego para todos, 
apesar de tantas notícias contrárias na mídia,  da 
queda nos índices de desemprego e do aumento do 
emprego formal, com carteira assinada. 

Ao mesmo tempo, muitos empresários alegam 
que possuem vagas, mas que precisam de gente com 
aptidão, gente treinada, gente com interesse, ousadia 
e competência para exercer atividades ou enfrentar 
desafios.

Já falei disso várias vezes, mas sempre que faço 
uma entrevista de emprego para minha empresa ou 
para os clientes que tenho nesta, vejo que o proble-
ma persiste e é crescente. Existe a necessidade de 
formar profissionais de uma forma geral: engenhei-
ros, matemáticos, físicos, técnicos agrícolas, infor-
mática, administração, mestres de obra, eletricistas... 
e não de formar gente apenas nas áreas mais faladas, 
ou as chamadas profissões da moda.

Devemos lembrar que estamos em uma cidade 
que tem crescido acima da média nacional, con-
forme já foi mostrado recentemente na imprensa. 
Devemos ter consciência de que um país como o 
Brasil, em crescimento econômico com parâmetros 
chineses, exige que se tenha investimento em infra-
estrutura básica, energia elétrica, estradas e portos, 
mas também, e principalmente, em infraestrutura 
humana, em recursos humanos, ou seja, gente de-
vidamente capacitada, treinada e especializada, com 
pelo menos uma língua adicional, no mínimo o in-
glês, para poder aproveitar boas oportunidades de 
trabalho, muitas vezes não preenchidas porque não 
há gente que atenda os requisitos básicos.

E o grande problema é que a maioria não sabe 
falar e escrever nem o português. Encontrar erros de 
ortografia e concordância num currículum é a coisa 
mais fácil. Por falar em fácil, esta semana entrevistei 
um candidato a uma vaga de atendimento que escre-
veu “F A Ç I L” com cedilha e quando o questionei, 
ele corrigiu colocando “dois SS”.

Fanfarra do Estadual
*Maria do Carmo de Siqueira 
Rabelo e Sant’Anna - Tutucha 

Desde os primórdios da humanidade, observa-se 
a existência das corporações musicais, que nos dias 
de hoje é conhecida, também, como bandas marciais 
ou fanfarras. Inicialmente, tinham por objetivo esti-
mular as tropas, durante as guerras e batalhas, bem 
como alegrar as festas religiosas. 

Na atualidade, caracterizam-se, principalmente, 
pelo caráter cívico nos desfiles e eventos come-
morativos, como o Dia da Independência, aniver-
sários de cidades, entre outros. Em Paracatu, elas 
dão um toque mais que especial nos desfiles das 
escolas e entidades, em comemoração ao aniver-
sário da cidade.

A Escola Estadual Antônio Carlos, sensibilizada, 
parabeniza e agradece a todos integrantes de sua 
Fanfarra, liderada pelo instrutor Wellington, pelo 
maravilhoso trabalho e dedicação que fizeram e 
fazem a mesma evoluir, cada vez mais, nos desfi-
les comemorativos do aniversário de Paracatu e nos 
eventos em que é convidada a se apresentar.

A cada ano, essa Fanfarra é, sem falsa modéstia, 
a mais esperada por todo o público ao longo da ave-
nida e dele recebemos merecidos aplausos. Aplausos 

de encantamento com a disciplina, uniformidade, 
cadência, criatividade, e o talento de nossos alunos 
que dão ao desfile uma beleza espetacular.

A querida Fanfarra do “Estadual” carrega his-
tórias de pais que nela tocaram e se orgulham de 
ver seus filhos a integrando, atualmente, de alunos 
que esperam ansiosos para integrar-se a ela e de 
ex-alunos, que saudosos,voltam para continuar fa-
zendo parte dela.

A Fanfarra da EEAC conta hoje com a par-
ticipação de 60 integrantes, cujas vestimentas são 
bem adequadas ao nosso clima tropical: calça e 
calçados brancos, túnicas brancas com ornamen-
tos em azul royal e detalhes  dourados nos botões 
e  ombreiras.

Nossa Fanfarra não é uma “banda de percussão 
coreografada”, porque se assim o fosse, não se en-
quadraria no perfil de fanfarra, segundo os críticos 
de bandas marciais e fanfarras. 

Neste ano de 2012, uma vez mais, a Fanfarra do 
“Estadual” encantou a todos com sua bela apre-
sentação na avenida. Fechou o desfile com chave 
de ouro e com infinitos pontos de exclamação!!!

*Professora da Escola 
Estadual Antônio Carlos 

Tive outro caso em que a pessoa falou que esta-
va procurando o primeiro emprego, que ninguém 
dava a oportunidade para os jovens e tal. Mas que 
ela não trabalhava no sábado porque sempre saia 
com os amigos, depois da faculdade, na sexta-feira.

Ah! Que me desculpem os eletricistas e técnicos 
em eletrônica, mas teve um que procurou uma vaga 
de “operador de telemarketing”, afirmando que era 
quase a mesma coisa e que ele tinha experiência.

Teve o caso de uma candidata que não sabia 
qual era a vaga que estava disponível e para qual 
estava se candidatando. E ainda afirmou: “Ah... 
qualquer coisa pra mim tá bom, porque eu estou 
querendo é preencher o meu tempo!” Mas, para 
a empresa, “qualquer coisa” não está bom. Uma 
coisa é o interesse, outra coisa é a falta de aptidão.

Outro caso que me chamou atenção foi de uma 
candidata que disse estar precisando muito traba-
lhar, mas que não tinha condições de fazer curso, 
de estudar e que ficava o dia inteiro em casa no 
Facebook, conversando com os amigos, enquanto 
não aparecia uma oportunidade. Isso aos 23 anos 
de idade!

E pra terminar bem, teve ocaso de um rapaz de 
19 anos, que estava desempregado, há dez meses, 
porque os empregos que ele tinha arrumado paga-
vam pouco, então compensava mais ele ficar em 
casa. Pode?

Se eu estivesse precisando trabalhar, mesmo, eu 
trabalharia até de graça, faria um estágio, mostraria 
serviço e depois teria, pelo menos, uma referência 
no curriculum.

E pra quem reclama de dinheiro, vem cá: pre-
cisa de dinheiro pra estudar? Hoje tem curso de 
informática de graça pra todo lado. Sesi, Senai, até 
instituições federais públicas em Paracatu ofere-
cem cursos técnicos, Prouni, PEP, chovendo vagas 
em Paracatu e região...

É por estas e outras que faço uma afirmação 
que muitos acham polêmica, mas é a verdade! Não 
existe desemprego. Existe gente desempregável!!

*Professor e colunista de O Movimento 
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No próximo domingo, 13 de 
janeiro de 2013, às 9h, no Centro 
Vocacional Rainha da Paz, Dom 
Leonardo de Miranda Pereira pas-
sará o cargo ao sucessor - Dom Jorge 
Alves Bezerra, nomeado quando o 
papa Bento XVI aceitou sua renún-
cia governo da Diocese de Paraca-
tu, ao completar 75 anos. Destes, 
foram 53 de ordenação presbiteral 
e 26 anos de ministério episcopal. 

Dom Leonardo nasceu no dia 
31 de maio do ano de 1936, em 
Diamantina, é o oitavo filho do 
casal Antônio Gabriel Pereira e 
Maria Nilda de Miranda Pereira. 
No dia 8 de dezembro de 1959 
foi ordenado padre na Diocese de 
Diamantina,  pelo bispo Dom José 
Newton de Almeida Batista. 

Em 14 de maio de 1986 foi no-
meado bispo da Diocese de Paraca-
tu, sendo ordenado em 9 de agosto 
do mesmo ano. Ficou 26 anos à 
frente desta diocese, acumulando o 
cargo de  assessor nacional da Pas-
toral do Menor,  junto à CNBB

Depois de receber uma surpre-
endente homenagem dos Correios, 
com a impressão de sua imagem 
num selo, Dom Leonardo - que 
também é colunista e colaborador 
deste jornal - fala do sentimento de 
gratidão de ter concluído a missão 
que Deus lhe confiou; dos momen-
tos marcantes ao longo dos 53 de 
ordenação presbiteral e 26 anos de 
ministério episcopal. 

O bispo, ainda que constrangi-
do, destaca a ordenação de 50 pa-
dres e um bispo; as 20 paróquias 
criadas (eram apenas oito); inúme-
ras pastorais e os mais de mil lotes 
doados aos sem-teto.

“Não é de meu conhecimento 
que alguma diocese no Brasil tenha 
realizado uma obra social de tal ta-
manho...”, reconhece.

O bispo que se “aposenta”, con-
sidera mais relevante, ao longo dos 
últimos 26 anos, o fato de a Dioce-
se de Paracatu ter tomado “mesmo” 
a fisionomia de Diocese. “Desapa-
receu aquela imagem ou aquela 
estrutura que ainda encontrei de 
prelazia, justifica Dom Leonardo.

Confira a entrevista: 

O Movimento - O que o Sr. 
sentiu ao completar 53 
anos de ordenação 
presbiteral e 26 anos 
de ministério episcopal?
Dom Leonardo - Primeira-

mente, um sentimento de grati-
dão e louvor a Deus que, ao lon-
go desse laborioso período, me 
conduziu “pelo caminho da paz” 
e da fidelidade ao compromisso 
assumido. Não vejo nenhum mé-
rito de minha parte senão a bon-
dade misericordiosa de Deus que 
me amparou, iluminou, animou 
no cumprimento de meu dever. 
Experimento, evidentemen-
te, um sentimento de paz e de 
grande alegria, consciente de ter 

“A Diocese de Paracatu tomou fisionomia de diocese. Desapareceu aquela estrutura que encontrei de prelazia”

Dos LeITores 

DoM LeoNArDo

A paz do benfeitor

cumprido meu dever da melhor 
forma que me foi possível.  

Os Correios lançaram 
um selo com sua imagem. 
Que significado tem isso 
para o Sr. e para a Igreja?
É um reconhecimento público 

de aprovação do exercício de meu 
ministério episcopal e presbiteral. 
Sinto-me bastante constrangido 
diante de uma homenagem da 
tamanha repercussão. Sincera-
mente, não vejo em mim nada de 
especial para merecer tão gran-
de homenagem que acolho, sim, 
como dádiva dos céus. Na ver-
dade, não deixa de me incomo-
dar o fato de que poucas vezes a 
Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos tenha prestado essa 
homenagem a bispos do Brasil. 

Como recebeu a nomeação 
do seu sucessor, Dom 
Jorge, pelo papa Bento 
XVI? Como é o perfil dele?
Com absoluta tranqüilidade. 

Não foi propriamente uma sur-
presa. Percebe-se até que demo-
rou bastante. Sob sigilo pontifí-
cio, oito dias antes, a Nunciatura 
Apostólica me comunicou que 
no dia 7 de novembro o Santo 
Padre iria nomear Dom Jorge 
Alves Bezerra, até então bispo 
diocesano de Jardim MS, como 
meu sucessor. Toda a sociedade 
de Paracatu - a bem da verdade, 
toda a Diocese de Paracatu - ti-
nha sido bem informada de que, 
desde 2 de junho do ano passado, 
eu enviara ao Santo Padre meu 
pedido de renúncia, colocando 
o governo da Diocese à dispo-
sição de Sua Santidade, para que 
livremente e em tempo oportu-
no nomeasse meu sucessor. Já 
era tempo, digo melhor, já estava 
passando do tempo... Muita gen-
te até me perguntava: e aí, dom 
Leonardo, quando sairá a no-
meação do sucessor? Portanto, 

há muito tempo eu vivia nessa 
expectativa. Quando chegou o 
anúncio, recebi-o com absoluta 
tranqüilidade. Quanto ao perfil 
do novo bispo, tenho pouco a 
dizer. Natural do estado do Rio 
de Janeiro, ele provem de uma 
ordem religiosa: a Sociedade do 
Santíssimo Sacramento. Por isso, 
ele coloca ao final de sua assina-
tura essas três letras: S.S.S. Vive o 
carisma da espiritualidade sacra-
mentina. É sereno e calmo. Fala 
pousadamente. Em seus pro-
nunciamentos, muito objetivos, 
dá a entender que ele sabe o que 
quer. Muito viajado, já trabalhou 
no Ceará, em diversas cidades de 
Minas Gerais (Sete Lagoas, Belo 
Horizonte, Uberaba e outras). 
Foi professor e mestre de novi-
ços. Há quatro anos era bispo 
diocesano de Jardim MS. Acu-
mula, pois, muita e diversificada 
experiência pastoral. Deve estar 
bem preparado para assumir o 
governo de uma diocese pasto-
ralmente bem estruturada, como 
nossa diocese de Paracatu. 

Mate uma curiosidade 
que muita gente tem: 
um bispo é consultado 
quando do processo 
de escolha do seu sucessor? 
O Sr. foi ouvido?
Sim, sem dúvida. E não só eu. 

Outras pessoas - especialmente 
sacerdotes, mas leigos também 
- são consultados. A lei canôni-
ca determina taxativamente que 
a diocese constitua um “Colé-
gio de Consultores” com deter-
minadas atribuições. Em nossa 
diocese esse Colégio consta de 
6 (seis) sacerdotes. Todos eles 
foram consultados. No entanto, 
nenhum deles - aliás, nenhum de 
nós - “acertou na mosca”. Muitos 
foram os “palpites”. Todo mun-
do errou. Foi nomeado quem a 
gente menos esperava. Mas, vejo 
nisso “a mão de Deus”. Acho 

que foi providencial a nomeação 
de quem a gente não esperava.

Quais foram os momentos 
mais marcantes nessa 
caminhada de 53 anos 
de ordenação e 26 anos 
de ministério episcopal?
No exercício de meu mi-

nistério presbiteral, um dos 
momentos mais marcantes foi 
minha nomeação para pároco 
de Guanhães. Lá levei a termo 
final a construção da Catedral 
de S. Miguel e montei todo o 
processo de criação da diocese 
de Guanhães. Penso que foi isso 
que me evidenciou e resultou 
em minha nomeação para bispo 
de Paracatu. De fato, recebi mi-
nha nomeação para bispo justa-
mente na solenidade de instala-
ção da diocese de Guanhães e 
posse canônica de seu primeiro 
bispo, Dom Antônio Filipe da 
Cunha. Outro momento signi-
ficativo foi em S. Sebastião do 
Maranhão. Morei lá 15 anos. É 
um município bem pequeno, 
na região do Alto Rio Doce. Aí 
fundei o Ginásio São Sebastião 
(antiga denominação), poste-
riormente transformado em Es-
cola Estadual de 1º e 2º graus, 
da qual fui o primeiro diretor 
por longos anos. Numa e nou-
tra paróquia, minha atividade 
no acompanhamento a grupos 
jovens foi bem destacada e, cer-
tamente, muito me valeu em to-
dos os meus trabalhos pastorais.

 
Como e quando 
se deu a sua primeira 
visita “ad limina”?
A lei canônica estabelece que, 

de cinco em cinco anos, o bispo 
diocesano vá ter com o Santo Pa-
dre numa espécie de “prestação 
de contas” do ministério exerci-
do. É claro que a visita ao papa 
é muito mais que isso. Em latim 
e em linguagem canônica, dize-

mos visita ad limina. Minha pri-
meira visita ad limina se deu em 
junho de 1990. Estar a sós num 
colóquio com o Santo Padre foi 
uma das mais fortes emoções de 
minha vida de bispo. Isto se deu 
novamente em 1995, em 2002 
(ainda com João Paulo II) e em 
2010 (com Bento 16).

O que o Sr. considera 
seu maior feito à frente 
da Diocese de Paracatu?
Avaliação desse tipo não faz 

meu gênero. Permita-me di-
zer com franqueza: não gosto 
de perguntas desse teor: qual a 
maior realização, o maior feito 
ou o que mais marcou meu mi-
nistério e coisas desse gênero. 
Deixo isso para Deus. Ou então 
o povo, sim, se quiser, faça lá 
sua apreciação e avaliação. No 
entanto, mesmo relutando um 
pouco, reconheço que merecem 
o devido realce: os 50 padres e 
um bispo por mim ordenados; as 
20 paróquias criadas (então eram 
apenas oito); as inúmeras pas-
torais introduzidas na diocese; 
os mais de mil lotes doados aos 
sem-teto, no bairro Bom Pastor. 
Não é de meu conhecimento que 
alguma diocese no Brasil tenha 
realizado uma obra social de tal 
tamanho. Creio que já ocorreu 
coisa semelhante na Arquidioce-
se do Rio de Janeiro. Mas, o que 
considero mais relevante é que, 
ao longo desses 26 anos, a Dio-
cese de Paracatu tomou mesmo 
a fisionomia de Diocese. Isto é, 
desapareceu aquela imagem ou 
aquela estrutura que ainda en-
contrei de “prelazia”. Isso nos 
permite dizer, parafraseando Frei 
Pio Baars O. Carm.: “a Diocese 
de Paracatu não é mais aquela”.

O que o Sr. pretende 
fazer de agora em diante? 
O que será do seu eterno 
xodó, o Coral Estrelinha?
De agora em diante, pretendo 

viver no meu cantinho, desem-
penhando o ofício de pároco da 
Paróquia Nª Srª de Fátima. Vol-
to a viver o que vivi antes de ser 
bispo: minha modesta e dedicada 
vida de pároco. Quanto ao Coral 
Estrelinha - que já comemorou 
seus 20 anos de existência - pen-
so que ele deve continuar, mas 
outra pessoa - outro sacerdote, 
ainda não sei quem - deverá assu-
mir a sua direção.

No caso de pessoas 
comuns, é difícil fazer 
uma caminhada tão longa 
e árdua, sem que reste ao 
seu final alguma mágoa, 
decepção ou tristeza. 
Restou alguma, seja como 
padre, seja como bispo?
Não, absolutamente não! Não 

carrego mágoa, ressentimentos, 

decepções ou tristezas de nin-
guém. Nisso posso dizer que es-
tou pronto até mesmo para mor-
rer e comparecer diante de Deus. 
Como comparecer perante o tri-
bunal divino carregando mágoas, 
ressentimentos etc.? Ai de mim... 
Com isso, porém, não estou afir-
mando que não os tive – e muitos 
– no exercício de meu ministério, 
seja presbiteral, seja episcopal. 
São “cavacos do próprio ofício”. 
Essa questão tão humana quanto 
inevitável na vida – mágoas, res-
sentimentos, decepções etc. – me 
ensinaram a ser como céu: azul 
e sereno, apesar das nuvens que 
passam. Passam as nuvens, por 
mais carregadas que sejam, mas 
o céu continua sempre sereno e 
azul. Procuro viver assim.

Como o Sr. vê a questão 
das vocações sacerdotais, 
no Brasil e em Paracatu? 
A manutenção do celibato, 
em sua opinião, é 
determinante para que 
o jovem faça ou não 
a opção sacerdotal?
Quanto a esta questão das 

“vocações sacerdotais” sempre 
tenho dito e repetido de público: 
vivemos uma primavera vocacio-
nal. Nossa diocese é um exemplo 
para todo o Brasil. No arco dos 
57 anos que me antecederam em 
Paracatu (desde que foi instalada 
a Prelazia Nullius em 1º de mar-
ço de 1929), foram ordenados 
apenas 2 (dois) sacerdotes na 
Diocese de Paracatu. Deus me 
concedeu a graça de ter ordena-
do 50 padres, um bispo e, no dia 
14 de janeiro, três diáconos que, 
brevemente, serão ordenados 
padres por Dom Jorge. Dentro 
de três anos, teremos mais nove 
candidatos. E por aí vai. Quanto 
à manutenção do celibato, sem 
dúvida deve permanecer. Não 
existe da parte de nossa Santa 
Igreja nenhuma proposta séria, 
nenhum projeto de acabar com o 
celibato sacerdotal.

O Sr. vai continuar 
mantendo raízes 
com Paracatu?
Sim, graças a Deus. E para 

sempre, pois, espero que nem 
a morte as corte... Parafrasean-
do o hino oficial do Flamengo 
(mas não sou flamenguista, não), 
“uma vez paracatuense, paraca-
tuense sempre...”, já nesta vida e 
mesmo após a morte.

O que o Sr. gostaria 
de dizer aos paracatuenses, 
neste momento? 
Uma palavra de agradecimen-

to a todos os amigos de nossa 
querida Paracatu. É bom ter ami-
gos. Melhor ainda é ser amigo, 
sempre amigo, amigo de todos. 
Nisso, Deus me ajuda!

Sr. Editor,
Parabéns pela matéria (Unaí 

registra 1260 casos de câncer em 
2011) e pela coragem do Jornal 
O Movimento. Só assim pode-
mos nos precaver contra estes 
desleixos que infelizmente ainda 
ocorrem em nosso país. Quero 
me solidarizar ao Padre que tem 
a coragem de denunciar esta bar-
bárie. É tempo de reanimar mo-
vimentos sociais e abrir espaços 
nas Igrejas que defendem a vida 
em toda a plenitude.

Pastor Inácio LemkeIgreja 
Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil 
(por e-mail) Joinville, SC
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*William Rodrigues de Brito

Este ano de 2012 foi um ano 
de muitas comemorações no meio 
empresarial do Noroeste Mineiro. 
Só para listar algumas de que me 
lembro e tive a oportunidade de 
estar presente, comemoramos os 
35 anos da Associação Comercial 
de Unaí, os 50 anos da Associação 
Comercial de Paracatu e os 30 anos 
da Associação Comercial de João 
Pinheiro. O Sicoob Crediparnor 
emplacou 11 em Unaí e o próprio 
Sebrae comemorou seus 40 anos 
de existência. Várias outras entida-
des também passaram momentos 
agradáveis de comemoração.

Comemorar tantos anos de 
muito trabalho é necessário, e o 
que vemos é uma reconhecida ma-
turidade das principais entidades 
empresariais e representativas das 
classes por toda região. 

Segundo alguns conceitos: “...
maturidade é ter paciência e dispo-
sição para abrir mão de um prazer 
imediato, com vistas a uma vanta-
gem a longo prazo; é ter perseve-
rança, é empenhar-se a fundo num 
programa, a despeito da oposição 
e dos contratempos desalentado-
res; significa credibilidade, integri-
dade e cumprimento da palavra...”. 
Exatamente o que estas entidades 

*Dália Maria Neiva Moreira Salles

A maratona começa no final de novembro e nos faz chegar exau-
ridos ao fim do ano. São formaturas, casamentos, confraternizações 
diversas, encerramentos. E têm as listas de supermercardo que são 
maiores nesta época, os cartões de boas festas, abrir e responder os 
emails, decoração da casa - esse item é deveras prazeroso - as surpre-
sas, os presentes, a obrigação de ser original, o amigo oculto e ... com 
que roupa eu vou?

É de se perguntar, vale a pena? Com a licença de Fernando Pessoa, 
tudo vale a pena se a alma não é pequena. E não existe momento mais 
propício para tirar a alma da pequenez que o final do ano: a oportuni-
dade de ajudar, de suprir uma despensa vazia, proporcionar conforto 
e saciedade na medida de nossas possibilidades. Duvido que exista 
presente maior que a alegria de presentear uma criança, de agradar 
àqueles que nos servem o ano inteiro, de fazer uma visita para quem 
precisa de alento, de afago, de uma oração. E existe aquele momen-
to maior, quando ajoelhados diante do presépio, podemos restaurar 
nossa fé, encher nosso coração de paz e luz confiantes nesse Deus 
Menino que chegou há mais de 2 milênios para servir a humanidade. 
Nem o consumismo que a mídia e o comércio revestem o natal con-
seguiram destruir o lado religioso, místico, que transcende esse acon-
tecimento que marcou a história e dividiu a contagem dos  séculos. 

E como o tempo não para, acaba-se o natal e já estamos na expec-
tativa do ano novo.

Foi Carlos Drummond de Andrade que assim escreveu: 
Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o 

nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fa-
zendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para qual-
quer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí, entra o milagre 
da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra 
vontade de acreditar que daqui pra diante vai ser diferente.

Depois disso não há muito o que escrever...
Em Paracatu do Príncipe, como em todos os municípios do país 

tivemos a posse do novo governo para 2013 - 2016. E como todo 
poder do mundo é passageiro, ninguém é insubstituível e todos são 
necessários, mudam-se as cartas do jogo político. E é chegada a hora 
profundamente  democrática de não apenas torcermos, mas colabo-
rarmos para que tudo dê certo, que haja progresso, ordem e justiça 
social, que o poder seja exercido com sabedoria e dignidade. Que 
situação e oposição saibam olhar para os legítimos interesses do povo, 
e não para seus umbigos e querelas pessoais.

Aproveito para mandar meu recado ao Executivo e ao Legislativo 
(agora com 17 cadeiras): por favor, cuidem bem da cultura, protejam 
as artes plásticas, a literatura, as artes cênicas, a música, as expressões 
culturais populares, o carnaval, o folclore desta bicentenária cidade! 
Que Deus lhes conceda a sensibilidade necessária para entender nos-
sos anseios e criar possibilidades para todos os artistas e artesãos. 
Somos um povo portador de cultura e Paracatu sempre foi  a gentil 
mãe de filhos ilustres, estrela brilhante no noroeste de Minas!

Também a comunidade católica logo se despedirá de nosso Bispo 
Diocesano, Dom Leonardo de Miranda Pereira, que depois de 25 anos 
de profícua jornada entregará o seu numeroso rebanho aos cuidados 
de Dom Jorge Alves Bezerra, o novo bispo designado pelo Vaticano. 
Dom Leonardo, felizmente, não nos deixará, continuará conosco como 
“padre, só padre, sempre padre”, o seu lema de grande nobreza e ex-
trema humildade, aliás, características marcantes de seu belo caráter.

Que o Espírito Santo de Deus os ilumine e guarde...
Como se vê, 2013 começa rico de novidades para Paracatu do 

Príncipe...
Aos amigos, aos leitores, aos queridos colegas do jornal, o meu 

carinhoso abraço de todos os anos. Saúde, paz e fé, que a fé não 
costuma falhar...

*Cronista de O Movimento  

Maturidade Empresarial e novos desafios“COM FÉ EU VOU QUE A FÉ 
NÃO COSTUMA FALHAR”...

Construindo um ano bom
Roni de Oliveira Franco*

No despertar de um novo ano, é pertinente lembrar a célebre frase “a 
melhor maneira de prever o futuro é criá-lo”, do austríaco Peter Drucker 
(19 de novembro de 1909 - 11 de novembro de 2005), considerado o pai 
da administração moderna, que desenvolveu brilhante carreira como pro-
fessor universitário nos Estados Unidos, foi autor de uma centena de livros 
e consultor que inspirou a gestão de numerosas companhias. Fica muito 
claro em seu pensamento que quanto menos se deixar o amanhã a cargo do 
acaso, maiores serão as possibilidades de expansão, segurança e perenidade 
dos negócios.

Sim, estamos falando de gestão e planejamento! Ambos são conceitos 
sinérgicos e indissociáveis, que constituem um axioma fundametal  para o 
sucesso das empresas no competitivo, seletivo e complexo mercado con-
temporâneo. Assim, as organizações que começam 2013 respaldadas por 
um bom planejamento - com foco em sua missão, orçamentos definidos 
para custeio, investimentos, expansão, prospecção do mercado e moderni-
zação - terão vantagens sobre as concorrentes que não fizeram essa impor-
tante lição de casa.

A base de tudo, porém, é o capital humano. Para definir o significado 
desse conceito,recorro outra vez a Peter Drucker, que basicamente en-
tendia a moderna administração como “a ciência que trata sobre pessoas 
nas organizações”. Via de regra, problemas de RH e ausência de políticas 
eficazes para a gestão de pessoal são traços coincidentes de empresas de-
sorganizadas, que realizam ações superpostas (gastando mais e perdendo 
produtividade), apresentam respostas contraditórias e pouco convincentes 
a seus clientes, têm foco confuso quanto às suas metas e vivem pedindo 

têm cumprido ao longo de suas 
histórias. Não obstante a este re-
conhecimento, me atrevo a colocar 
desafios a serem enfrentados para 
os novos tempos, para os quais to-
dos devemos concorrer, pois pla-
giando o dito popular, “o sucesso 
conquistado no passado, não ga-
rante o do futuro”. 

A primeira questão a ser en-
frentada, a meu juízo, é a formação 
de novas lideranças. Devemos ter 
a capacidade de formação e re-
novação não só de nossa mão de 
obra, mas também de nossos cé-
rebros de obra. É muito comum 
encontrarmos em conselhos, as-
sociações, cooperativas e outras 
atividades de interesse social, as 
mesmas pessoas. Faz-se necessário 
a implantação de programas con-
tinuados de formação de lideran-
ças nas bases dos municípios, que 
sejam capazes de abastecer nossas 
demandas atuais e futuras para as 
inúmeras “complicações” e desa-
fios a serem enfrentados. Só para 
exemplificar, a profissão gestor 
de ONG’s é uma requisitada atu-
almente e não há este profissional 
formado. Pensemos nisto.

Outro aspecto é a questão da 
inserção dos jovens neste meio. 
Não muito distante do presente, 
aliás, isto já é bem atual, começa-

mos a conviver com pessoas nas 
empresas vindos de uma denomi-
nada geração “Y”, pra não dizer 
“Z”. Estes jovens não tem muito 
costume com regras, formalida-
des e outras situações que pra eles 
são arcaicas e sem nenhum nexo. 
Vivem, se comunicam e se orga-
nizam de diversas formas. Pelas 
redes sociais, em grupos, tribos, 
etc. Não gostam de repetir locais 
por onde andar, passear ou mesmo 
se divertir. O mundo, pra eles, de 
fato, é plano e o limite de poder ou 
não poder, ousar, criar, refazer e 
outros verbos é infinito. Eles serão 
os futuros gestores de empresas, 
negócios e destinos da sociedade.

Também devemos atentar para 
o reposicionamento do papel das 
mulheres no mercado. Elas já são 
maioria no país, nas universidades e 
com certeza o serão nas empresas. 
Já encabeçam o maior número de 
negócios abertos nos últimos dois 
anos no Brasil, aumentaram suas 
participações nos legislativos e exe-
cutivos, além de estarem mais aten-
tas e até mesmo mais preparadas 
para a superação de desafios cada 
vez mais complexos. As empresas 
estão ficando mais femininas e isto 
tem se refletido na diminuição dos 
percentuais de fechamento de em-
presas mundo afora.    

Por fim apresento a necessidade 
de discutirmos com clareza a ques-
tão da sucessão familiar. A grande 
maioria das empresas, não só nas 
capitais, mas também na nossa re-
alidade de interior são familiares. 
Empresas com longas e tortuosas 
estradas percorridas, alavancadas 
com muito suor e determinação, 
e que se não forem trabalhadas 
as questões que envolvem a con-
tinuidade de suas gestões, via um 
processo de sucessão familiar ou 
mesmo profissionalizado, poderão 
virar pó em poucos anos.

Outros aspectos poderiam ser 
aqui apresentados, tais como a 
inovação, a sustentabilidade, etc, 
mas já está de bom tamanho, pois 
tenho a certeza de que muitas das 
maduras instituições da nossa re-
gião já estão debruçadas e atentas 
para estes novos desafios, que são 
contínuos e cíclicos. 

Penso que não encerraremos 
nossa permanência na TERRA no 
dia 21 de dezembro, como muitos 
entendem. O Natal e um ano novo 
promissor se aproximam e deve-
mos comemorar com prudência e 
maturidade.

Vamos em frente!!!

*Gerente do Sebrae Regional 
Noroeste, sede em Paracatu

30       novembro

desculpas por erros frequentes.
Não são raros os casos em que ótimas ideias, com investimento garan-

tido, boa estrutura física e excelentes projetos de marketing e expansão, 
sucumbem à falta de planejamento, gestão equivocada e, claro, ausência 
ou ineficiência na administração do capital humano. Assim, todo empenho 
deve ser feito nesse sentido.

Em nosso país, onde a educação ainda apresenta deficiências, como 
acaba de demonstrar novíssimo estudo do IBGE (quase a metade dos bra-
sileiros com mais de 25 anos ainda não concluiu o Ensino Fundamental), 
as empresas acabam desempenhando papel fundamental na adequada for-
mação de seus colaboradores. Para isso, muitas os estimulam à educação 
continuada e, internamente, esforçam-se em lhes transmitir conhecimento 
e informação prática sobre suas funções e as peculiaridades do negócio. 
Trata-se de um esforço bastante compensador.

Empresas que sabem construir um bom ano novo e o seu futuro a mais 
longo prazo são aquelas com absoluta consciência de que tal tarefa so-
mente se faz com eficiência a partir do seu quadro de recursos humanos. 
São as pessoas que fazem, agem, transformam o mundo e são capazes de 
conquistar o sucesso para as organizações nas quais trabalham. Por isso, 
gestão eficaz, a partir da correta administração de RH, é fator decisivo 
para que 2013 e os anos subsequentes sejam cada vez melhores para as 
empresas brasileiras. Transformar esse conceito em realidade está ao al-
cance das mãos e do discernimento dos gestores.    

*Roni de Oliveira Franco é 
administrador de empresas, sócio da 
Trevisan Gestão &Consultoria e professor 
da Trevisan Escola de Negócios 
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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!
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SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
CÓRREGO DO OURO

EDITAL DE CONVOCAÇãO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Os diretores administrativo e financeiro do Hospital São Lucas Ltda, no uso de suas 
atribuições legais, CONVOCA os senhores acionistas para se reunirem em Assembléia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 19 de janeiro de 2013, na sede do Hospital São 
Lucas Paracatu, situado à Rua Dona Maria do Carmo Taveira, s/nº, Bairro Alto do Córrego, 
na cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais, às 10:00min, em primeira convocação, 
com quorum de ¾ (três quartos) do capital social, caso o quorum não seja atingido, em 
segunda convocação, às 10h30min com a presença qualquer numero de acionistas pre-
sentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Eleição da Diretoria gestão 2013;
b) Construção dos consultórios no anexo do Hospital São Lucas 

Paracatu, 28 de dezembro de 2012

Diretores:
Dr.Almir José do Amaral                           
Dr. Agostinho Martins de Oliveira Neto
    

O vereador Glewton de Sá (PMDB), que 
foi reeleito e escolhido por seus pares atu-
al presidente da Câmara Municipal, assim 
como no primeiro mandato, não perde 
tempo e busca melhorias para população 
paracatuense em vários setores. 

Logo na primeira Reunião Ordinária da 
17ª. Legislatura, Glewton apresentou re-
querimento solicitando encaminhamento 
de oficio ao prefeito municipal, para que 
este providencie o recapeamento asfáltico 
da Rua Almir Alaor Porto Adjuto, no Bairro 
Jóquei Clube. 

Com mais essa ação Glewton, prova 
que vai continuar seu mandato em bus-
cando  qualidade de vida  para o povo pa-
racatuense, assim como fez nos últimos 
quatro anos, quando a maior parte das rei-
vindicações do vereador foram atendidas 
pelo prefeito.

A nossa empresa deseja a você os melhores votos de paz, saúde e um excelente 2013. 
Queremos que você continue sempre com essa alegria, com esse companheirismo,  nos 
prestigiando com a sua preferência e a  atenção, pois só assim, teremos motivos para 
continuar sempre buscando o melhor. Nos sentimos privilegiados porque contamos com 
a sua amizade e preferência, com seu apoio, com sua opinião. É com muito prazer que 
atendemos clientes como você, a nossa meta é oferecer sempre o melhor. 

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

Avenida Olegário Maciel, 861- Centro – Paracatu – Fone: (38) 3671-1313
e-mail: eletropauloptu.mg@hotmail.com

AsFALTo

Glewton de Sá inicia novo mandato 
buscando melhorias para Cidade
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Gol Eventos

A cerimônia de diplomação 
dos novos prefeito, vice-prefeito, 
17 vereadores e suplentes para-
catuenses, realizada dia 19 de de-
zembro, na sede da Associação 
Comercial e Empresarial e Câ-
mara dos Dirigentes Lojistas, foi 
marcada pela emoção dos eleitos, 
amigos e familiares. 

Executivo - A solenidade, 
presidida pela juíza eleitoral Ma-
ria Augusta Balbinot, contou 
com a presença do promotor 
eleitoral Peterson Queiroz. Os 
primeiros a serem diplomados 
foram o prefeito Olavo Remígio 
Condé (PSDB) e o vice-prefeito, 
José Altino da Silva (PP). 

Condé agradeceu aos eleitores 
de Paracatu pela confiança depo-
sitada nas urnas e reafirmou o 
compromisso de trabalhar com 
justiça e transparência pelo povo 
de Paracatu. José Altino também 
falou da importância da respon-
sabilidade assumida e da vontade 
de trabalhar pela Cidade e para o 
bem de toda a população. 

Legislativo - Na sequência, 
foram diplomados os 17 vere-
adores: Oswaldo Luís Pereira 
Braga (Oswaldinho da Capoeira) 
- PMDB - 1.795 votos;  Marcos 
Antônio Oliveira dos Santos 
(Pastor Marquinhos) - PTB - 
1.697 votos; Marli Ferreira da Sil-
va (Marli Ribeiro) - PTB - 1.386 
votos; João Archanjo Mendes 
Santiago (Joãozinho Chapuleta) - 
PMDB 1.371 votos; João Batista 
dos Santos (Joãozinho Contador) 
- PSDB - 1.274 votos; Eloísa Ro-
drigues Cunha (Eloísa Cunha) - 
PMDB - 1.245 votos; Ragos Oli-
veira dos Santos (Ragos Oliveira) 
- PT - 1.201 votos;  Greik José 
Oliveira Silva (Greik de Oliveira) 
- PRB - 1.121 votos; Gilvan Ro-
drigues de Oliveira (Cabo Gilvan) 
- PTB  - 1.109 votos; Glewton 
de Sá Guimarães (Professor 

Cerimônia marcada pela emoção diplomou também o vice-prefeito e suplentes 

DIPLoMAÇÃo

JE habilita prefeito e vereadores 

Glewton) - PMDB - 1.087 vo-
tos; Juscelino da Conceição Pires 
Gonçalves (Juscelino Carteiro) 
- PHS - 741 votos; João de Jesus 
Macedo (João Macedo) - Dem - 
736 votos; José Maria Monteiro 
Coimbra (Zé Maria do Paracatu-
zinho) - PSD - 736 votos; Marlon 
Gouveia Coimbra (Marlon Gou-
veia) - PHS - 674 votos;  Rosival 
Ferreira Araújo (Rosival Araújo) 
- PT - 670 votos; Hamilton Batis-
ta Coelho (Professor Hamilton) - 
PSDB - 476 votos e Almir Cami-
lo Andrade (Cabo Camilo) - PDT 
- 472 votos.

Por ser o vereador eleito com 
maior número de votos, Osvaldi-
nho da Capoeira falou em nome 
dos parlamentares e referindo-
-se à renovação da Câmara, dis-
se que a população de  Paracatu 
tem muito a ganhar com a união 
entre a juventude e a experiência 
dos parlamentares na Câmara 
Municipal.

Diplomação - A diplomação 
é a última fase do processo elei-
toral. É a formalidade por meio 
da qual a Justiça Eleitoral atesta 
a validade da eleição e habilita os 
eleitos e suplentes ao exercício 
do mandato eletivo.

Zé Maria do Paracatuzinho (PSD)

Osvaldinho da Capoeira

Joãozinho Chapuleta  (PMDB)

Glewton de Sá  (PMDB)

Cabo Camilo (PDT)

A Solenidade foi presidida pela juíza Maria Augusta Balbinot e acompanhada pelo promotor 
Peterson Queiroz. Também compuseram a mesa das autoridades o prefeito Olavo Condé, 
o vice José Altino e Osvaldinho - vereador mais votado

Vereador Osvaldinho (PMDB) 
aposta na união da experiência 
com a juventude

Juiza Maria Augusta

Condé agradece 
o apoio da população Promotor Peterson Queiroz

Cabo Gilvan  (PTB) Eloisa Cunha  (PMDB) Greik de Oliveira  (PRB)

Olavo Condé (PSDB)e José Altino (PP) 
recebem diplomas de prefeito e vice

Hamilton Coelho  (PSDB)

Joãozinho Contador  (PSDB)

João Macedo (Dem)

Juscelino Carteiro  (PHS)

Ragos Oliveira  (PT)

Marlon Gouveia  (PHS)

Missionária Marli (PTB)

Pastor Marcos Oliveira (PTB) Rosival Araújo (PT)



Vasquinho entrega chave da Prefeitura a Condé 

“Meu querido 
povo de Paracatu,

Discurso do novo 
prefeito na Câmara
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Chefes do Executivo juram cumprir Lei Orgânica. Eles foram eleitos com 43% dos votos válidos

NoVo GoVerNo MUNICIPAL 

DIsCUrso NA PreFeITUrA 

Condé e Altino tomam posse na Câmara 

O primeiro dia do ano foi mar-
cado pela posse do prefeito, vice 
e vereadores eleitos, no pleito de 
outubro de 2012, em cerimônia 
na Câmara Municipal de Paracatu.  
Dezessete vereadores, o prefeito 
Olavo Remígio Condé (PSDB) 
e o vice-prefeito, José Altino da 
Silva (PP), entraram no plenário 
acompanhados por alguns parla-
mentares e receberam aplausos de 
centenas de pessoas que lotaram a 
sede do Legislativo.  

O novo prefeito e o vice foram 
empossados após jurarem cum-
prir a Lei Orgânica do Município. 
Eles pertencem à Coligação “Mu-
dança Pra Valer” formada pelos 
PSDB, PP, PPS, PDT, PRP, PSC 
e PC do B. Olavo e Zé Altino co-
meçaram a campanha  em último 
lugar entre os  quatro candidatos 
ao Executivo. Entretanto, deram 
a volta por cima e foram eleitos 
com 21.162 votos, o que repre-
senta 43,38% dos votos válidos. 

Condé - Nascido em Rancho 
Alegre-PR, em 14 de fevereiro de 
1957, cidade onde viveu até os 26 
anos de idade. É casado e pai de 
dois filhos. 

Em 1983, passou no vestibu-
lar para Letras, na Faculdade de 
Presidente Prudente. Entretanto, 
atraído pelo então Programa de 
Desenvolvimento do Cerrado 
(Prodecer), veio para Paracatu 
naquele mesmo ano, tendo que 
interromper o curso superior.

Sua vida como agricultor co-
meça em 1983 em 187 hectares 
de terra na Chapada do Mundo 
Novo, adquiridos por seu pai e um 
sócio, plantando arroz e soja. Ola-
vo Condé, atualmente, é conside-
rado um dos maiores produtores 
de grãos em Paracatu. Em seis mil 
hectares de terra, ele  produz 36 
milhões de quilos de grãos, entre 
soja, milho, feijão, trigo e sorgo.

É sócio, com os irmãos, do 
Grupo Elo Forte Armazéns Ge-
rais, empresa de armazenamento 
da produção própria e de tercei-
ros. O Grupo Elo Forte emprega 
atualmente mais de 70 trabalha-
dores, nas atividades da área urba-
na e rural, isto sem considerar os 
empregos indiretos gerados em 
função da atividade.

Foi Presidente da Associação 
dos Produtores Rurais da Região 
do Mundo Novo, por mais de 10 
anos; vice-presidente do Sindi-
cato dos Produtores Rurais, em 
dois mandatos; membro efetivo 
do Conselho Municipal de As-
sistência Social, representando o 

“É com o sentimento de muita 
satisfação e alegria que hoje em-
possado prefeito desta importan-
te cidade de Minas Gerais recebo 
das mãos de Vasquinho as mais 
valiosas chaves que um homem 
pode carregar em suas mãos. 

“Este momento simbólico re-
presenta uma parcela da respon-
sabilidade por mim e todos de 
nossa coligação assumida duran-
te nossa trajetória de campanha. 
Agora o trabalho vai continuar 
e será com o mesmo empenho 
e com o apoio do povo que al-
cançaremos as metas planejadas 
e seremos capazes de promover 
as mudanças necessárias. Porque 

“Quero cumprimentar o Pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Paracatu, o Sr. João de Jesus Ma-
cedo, em nome de quem cumpri-
mento os vereadores do pleito 
passado e os atuais vereadores. 

“Cumprimento o Sr. Vasco 
Praça Filho, em nome de quem 
cumprimento as demais autorida-
des aqui presentes,

“Cumprimento ainda o meu 
pai, Antônio Remígio Condé, 
em nome de quem cumprimento 
toda minha família,   meus amigos 
e toda imprensa presente.

“Senhoras e Senhores, há qua-
se 30 anos, eu e minha família 
escolhemos Paracatu como nos-
sa terra, onde nos orgulhamos 
muito de morar e trabalhar. E 
hoje me sinto honrado de repre-
sentar o povo de Paracatu como 
prefeito eleito com uma votação 
expressiva, que me deixou mui-
to satisfeito em poder contribuir 
com este município pelos próxi-
mos quatro anos. Espero poder 
retribuir a Paracatu a confiança 
em mim depositada. Para isso, eu 
quero contar com o apoio de to-
dos os vereadores independente 
de partidos. 

“Também quero dizer que vou 
dar todo apoio a cada um dos ve-
readores, porque assim como eu, 
foram eleitos pela vontade popu-
lar e nossa obrigação é fazer um 
mandato à altura do nosso povo, 
sem politicagem, porque o maior 
prejudicado será o município e 
toda população.

“Por isso, faço um compro-

Após a sessão solene na Câ-
mara Municipal, o prefeito Olavo 
Condé e o vice, José Altino, rece-
beram a chave da Prefeitura e o li-
vro com a prestação de contas da 
gestão anterior das mãos do ex-
-chefe do Executivo Vasco Praça 
Filho - o Vasquinho (PMDB) - e 

do vice, José Maria Andrade Por-
to (PMDB). A cerimônia foi rea-
lizada em um palanque, na Ave-
nida Olegário Maciel, em frente 
à Prefeitura. Vasquinho fez ques-
tão de destacar, em seu discurso,  
que  estava entregando a Prefei-
tura bem diferente de quando a 

recebeu. “Temos certeza de que 
fizemos a nossa parte e estamos 
entregando uma Prefeitura estru-
turada  financeiramente.”

Olavo, por sua vez, agradeceu 
Vasquinho pela atenção e pro-
meteu administrar bem a máqui-
na pública, pensando sempre no 

o que precisa mudar está sempre 
nas mãos de todos nós. 

“É a união de forças que pro-
moverá as transformações que 
nosso povo espera. Jamais dei-
xamos de pensar no bem-estar 
das pessoas e de lutar para que 
ao chegarmos aqui estivéssemos 
em condições de governar com 
seriedade e muita transparência. 

“Contamos com você para 
nos ajudar. Vamos começar o 
ano com chave de ouro e cuidar 
bem de nossa querida Paracatu. 
Uma boa festa e um 2013 de 
muitas realizações para cada um 
de vocês! Que deus abençôe a 
todos.” 

misso com todos, presidente da 
Câmara, demais vereadores e com 
a comunidade paracatuense de 
administrar de forma transparen-
te, honesta e sem rancores.

“Sei que é grande a respon-
sabilidade de suceder o prefeito 
Vasquinho e o farei com muita 
dedicação, respeito e valorizando 
os avanços que o município teve. 
A equipe escolhida para trabalhar 
pelo povo de Paracatu será a todo 
tempo avaliada pelo governo e 
pelo cidadão.

“Neste momento, não posso 
esquecer da nossa coligação que 
me deu suporte para vencer as 
eleições.  

“Hoje contamos também com 
o apoio do governador do Estado 
Antonio Anastasia, dos deputa-
dos federais do PSDB Paulo Abi 
Akel, Marcos Pestana, Presiden-
te do PSDB, Rodrigo de Castro, 
Eduardo Barbosa, do senador 
Aécio Neves e do secretário de 
Governo Danilo de Castro. 

“Além dos deputados Eros 
Biondini, José da Silva e mui-
tos outros que estarão conosco. 
Contamos ainda com o apoio do 
representante da Presidência da 
República em Minas, Joedes Mar-
ques Ferreira, da Secretaria de Re-
lações Institucionais do Governo 
Federal.

“Agradeço a Deus por me dar 
a oportunidade de fazer parte 
desta importante página da histó-
ria de Paracatu. Meu muito obri-
gado pela atenção de todos. Um 
feliz 2013 e uma boa tarde”!

crescimento da cidade e no bem-
-estar da população. 

Show - Após os discursos, a 
festa continuou com apresenta-
ção artística da consagrada Cida 
Mendes - a Concessa - e shows 
com a Banda Quarta e com a can-
tora paracatuense,  Emanuelle.

Sindicado dos Produtores Rurais; 
presidente do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paracatu, 
órgão de proteção e controle am-
biental.

Zé Altino - Nascido em Ibira-
ci-MG, em 10 de julho de 1960, 
José Altino Silva - o Dr. José Al-
tino (PP), começou a exercer a 
profissão de médico em Belo Ho-
rizonte, no Hospital do Ipsemg e 
no Hospital Evangélico, onde fi-
cou até 1988, quando concluiu sua 
residência médica.No mesmo ano 
mudou-se para Paracatu. Aqui 
ingressou no Centro Hospitalar, 
hoje Hospital São Lucas e no 
serviço público como urologista, 
em 1990 trabalhou nos Postos de 
Saúde do Alto do Córrego, Cha-
padinha, Central e no Hospital 
Municipal. Presidiu a Associação 
Médica de Paracatu, a Unimed 
Noroeste de Minas, foi diretor do 
Hospital Municipal de Paracatu e 
secretário Municipal de Saúde.
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AssALTos e roUBos

ACIDeNTe

Taxista escapa de 
golpe e aciona polícia 

Motorista 
bate em árvore 

DroGAs 

Jovem cultivava 
maconha no quintal 

Na noite de domingo (23/12), 
um taxista de Paracatu quase caiu 
em uma armadilha ao ser aciona-
do para uma corrida. De acordo 
com a PM, ele recebeu ligação 
de uma mulher que estava numa 
casa de show,  no Paracatuzinho e, 
quando chegou ao local, ela pediu 

Jorge Souza Fernandes seguia de Paracatu para Unaí quando o pneu 
dianteiro de seu carro estourou, no KM 128, da MG-188, próximo à 
entrada da Fazenda Jussara. Segundo o condutor, chovia e ele perdeu 
o controle do carro, saiu da pista e chocou-se contra uma árvore. 

A passageira Alessandra Rodrigues Pereira Marques teve peque-
nas lesões nos braços, nariz e dores pelo corpo. Ela foi socorrida 
por terceiros ao Hospital São Lucas de Paracatu onde ficou sob 
observação médica. O veiculo teve danos de grande monta e ficou 
sob responsabilidade de seu condutor. 

Durante a remoção, foi constatada pela guarnição da PRE e pelo 
proprietário do veiculo a falta do estepe, que possivelmente fora 
furtado no período em que o veículo ficou abandonado.

ajuda para pegar as malas, alegan-
do ter brigado com o marido. O 
taxista, desconfiado, saiu do carro 
com as chaves na mão, quando foi 
surpreendido por quatro homens 
que anunciaram o assalto. A ví-
tima conseguiu fugir, entrou em 
um matagal e acionou a polícia. 

TeNTATIVAs De HoMICÍDIo I

1 - Jovem leva 
tiros e cadeiradas
Junior Ramalho de Moura, 25, deixou o Hospital Munici-

pal em estado estável de saúde, um dia após ser baleado, no 
Bairro Bela Vista II. Ele deu entrada no Pronto Socorro, dia 
15 de dezembro, com perfurações no tórax e nos braços. Se-
gundo a Polícia Militar, Junior ocupava uma mesa do lado de 
fora de um bar, na Avenida Brasília, quando foi surpreendido 
por quatro homens que tentaram atingir-lhe com garrafadas 
e cadeiradas. 

Após Junior cair no chão um dos autores efetuou vários ti-
ros que acertaram a vítima. Junior foi socorrido por terceiros. 
Os autores fugiram, porém foram identificados pela Policia, 
que realiza rastreamentos na tentativa de encontrá-los.

Junior Ramalho possui ficha criminal por furto e tráfico 
de drogas o que, para policia, pode ter ligação com a tenta-
tiva de homicídio. O caso será investigado pela equipe da 
Polícia Civil. 

2 - Assaltantes atiram 
em dois homens 
Um rapaz de 25 anos foi alvejado no braço direito e outro 

de 24 foi baleado nas nádegas. Eles foram vítimas de tentativa 
de homicídio, dia 19 de dezembro, na Travessa Wolney Meire-
les, Bairro Nossa Senhora de Fátima - local conhecido como 
“Boca da Onça”. 

Segundo a Polícia Militar, no mesmo dia, os autores to-
maram um Pálio cinza, de assalto na Praça Coronel Rodolfo 
Adjuto, centro. De acordo com o proprietário, o carro estava 
estacionado com a porta do passageiro aberta. 

Posteriormente, a vítima sentou-se em um banco da praça 
e, de repente, chegaram quatro indivíduos - todos magros, 
morenos, medianos, menores, trajando bonés e camisetas 
pretas. Dois deles sacaram revólveres e determinaram que a 
vítima entrasse no veículo. 

O dono pediu para que eles levassem somente o carro, 
os ladrões concordaram e seguiram sentido Casa da Cultura. 
Horas depois, militares receberam informação de que os mes-
mos indivíduos balearam duas pessoas na Travessa Wolney 
Meireles. 

O carro foi encontrado na Rua Nove, Bairro Novo Hori-
zonte, com uma perfuração no vidro traseiro e na lataria di-
reita. Segundo o proprietário, do veículo foram subtraídos R$ 
715,00. Os assaltantes não foram encontrados. 

3 - Casal esfaqueia 
rapaz por vingança
A doméstica Carla Maria da Costa Souza, 32, e José Renê 

de Oliveira Paes, 36, foram presos suspeitos de esfaquearem 
um rapaz de 27. Segundo a PM, os três estavam bebendo, 
em uma residência à Rua Cajarana, no Jardim Serrano, e se 
desentenderam. José Renê empurrou a vítima e Carla desferiu  
três facadas contra ela - todas na região do tórax. A vítima foi 
encaminhada ao Pronto Socorro Municipal e não corre risco 
de morte. 

Após o delito, Carla e José Renê fugiram, mas foram pre-
sos logo depois. Segundo a PM, eles confessaram o crime. 
Carla disse que atingiu o rapaz por vingança, pois em data 
anterior ele tentara estuprá-la. O casal foi preso. O caso está 
sob a responsabilidade da Polícia Civil. 

4 - Motoqueiros 
atiram em adolescente 
Um adolescente de 17 anos foi a primeira vítima de tentati-

va de homicídio em 2013. Segundo a Polícia Militar, por volta 
das 21h, de quarta feira (2/1), o adolescente transitava pela 
Rua Frei Pedro Caxito, Bom Pastor, momento em que dois 
ocupantes de uma moto Titan prata se aproximaram e um 
deles efetuou dois tiros. 

Uma das balas acertou o cotovelo esquerdo da vítima, que 
após medicada foi liberada do Hospital Municipal. Os autores 
fugiram, porém um deles foi identificado e a PM realiza ras-
treamentos na tentativa de encontrá-los. O motivo do crime 
é desconhecido. 

Quando os militares localiza-
ram os assaltantes houve troca 
de tiros - um dos disparos atin-
giu a lateral do taxi, entretanto, 
ninguém saiu ferido.  Três foram 
presas, entre elas - dois adoles-
centes de 16 e 17 anos; Wilian Pe-
reira da Silva, 24 e a Fabíola Cor-

rea Guimarães, apontada como a 
mulher que acionou o taxista. O 
quinto suspeito conseguiu fugir. 
Dois revólveres calibre 32 foram 
apreendidos. O caso foi repassa-
do a Polícia Civil que apura se a 
quadrilha está ou não envolvida 
em outros assaltos.

Muda de 
maconha, 
celulares 

e dinheiro 
apreendido 

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. 

PM prende suspeitos de roubo 
Após receberem denúncia de 

porte de arma, militares apre-
enderam um revólver 32, muni-
ciado com quatro cartuchos in-
tactos. A arma estava em poder 
do adolescente  J. S. M. 15 anos. 
No local onde o menor infrator 
foi abordado, haviam materiais 
utilizados na prática de crimes, 
como máscaras, blusas e tocas 
ninja. 

Durante a ação policial, mili-
tares obtiveram nova denúncia 
referente ao fato, informando 
que alguns ocupantes de um Gol 
branco, placa de Brasília-DF, ti-
nham realizado contato com o 
menor, pouco tempo antes da 
abordagem.

A PM localizou o carro, na 
Rua Wolney Meireles,JK, ao lado 
de indivíduos suspeitos, sendo 
abordados o menor I. P. M. 16 
anos (que possuía no celular foto 
dele empunhando uma arma de 
fogo) e Murilo Aragão Rabelo, 
20. Dentro do carro, foram en-
contrados quatro cartuchos .32, 
deflagrados. A adolescente T. A. 

S., 17 anos, passou a desacatar os 
policiais e foi apreendida. Na de-
legacia, as vítimas de um roubo 
ocorrido em uma panificadora, 
reconheceram a arma como sen-
do utilizada no delito. Caio César 
Evangelista de Moura, 22, profe-
riu ameaças contra as vítimas do 
citado roubo e acabou preso.

Sequestro - Dois dos quatro 
ocupantes de um Corsa verde, 
armados e encapuzados - ren-
deram o motorista e o passagei-
ro de um Pólo Sedan preto, que 
seguia pela Estrada do Machado 
(que dá acesso à Mina do Mor-

ro do Ouro). Os 
assaltantes colo-
caram as vítimas 
no banco de trás e 
seguiram pela BR 
040 sentido Para-
catu/Brasília-DF. 

Na sequência, 
entraram em uma 
estrada de terra, 
poucos quilôme-
tros à frente, onde 
as deixaram e vol-

taram a Paracatu. O fato se deu 
por volta das 2h30 de 16 de de-
zembro. As vítimas saíam do ser-
viço num posto de combustíveis 
e iam para casa. 

Espingardas - A PM encon-
trou duas espingardas escopetas, 
na residência de Antônio Mota 
Fernandes, 70, à Rua Dom Eli-
zeu, Bela Vista. No local, tam-
bém foram encontrados seis 
cartuchos intactos. Os militares 
chegaram até Antônio após de-
núncia de ameaça de morte con-
tra um homem. 

Segundo a vítima, quando ela 

chegou em sua residência, en-
controu Antônio. Os dois come-
çaram a discutir e Antônio ten-
tou agredí-la com uma barra de 
ferro e ameaçou matá-la. A PM 
entrou na casa do autor e encon-
trou as armas. 

Revólver 38 - A PM encon-
trou um 38 e seis cartuchos in-
tactos dentro de um veículo, nas 
proximidades da Praça Cândido 
Ulhôa, centro. No carro, estavam 
cinco pessoas em atitudes suspei-
tas - Gabriel de Oliveira Lopes, 
18; João Victor Barbosa Quei-
roz e os adolescentes D. G. O. 
17 anos, G. B. C. 16 anos e L. C. 
M. 15 anos. O menor assumiu a 
propriedade da arma, mas todos 
foram parar na delegacia. 

Revólver 22 - Durante patru-
lhamento pela Avenida Olegário 
Maciel, a PM aprendeu um re-
vólver .22, municiado com um 
cartucho intacto. A arma foi en-
contrada com dois menores - 15 
e 16 anos. O revólver estava na 
cintura de um deles. Ambos fo-
ram apreendidos. 

Revólver e tocas 
ninja apreendidos

Rodrigo Neiva Resende, 24, 
foi preso suspeito de cultivar um 
pé de maconha em casa, no Bair-
ro Prado. A árvore - de aproxima-
damente um metro de compri-
mento - estava plantada dentro de 
um vaso no quintal, junto a ou-
tras plantas. Quando os militares 
se aproximaram, o autor quebrou 
o vaso, tentando destruir a planta, 
mas foi contido e algemado. 

Em seguida, militares realiza-
ram buscas no quarto do autor, 
localizando um cartucho de es-
pingarda cal.32, contendo em 
seu interior oito sementes de ma-
conha, um celular com fotos do 
crescimento da planta, e a quan-
tia de R$590,00. O autor confir-
mou que o pé de maconha vinha 
sendo cultivado por aproximada-
mente 3 meses e que as sementes 
eram retiradas de outras porções 
da droga consumida por ele. 
Toda ação foi acompanhada por 
duas testemunhas. 

A equipe de O Movimento 
esteve com o delegado Regional 
Hamilton Cravo, que informou 
que Rodrigo poderá responder 
por tráfico de drogas e poderá 
pegar de 5 a 15 anos de deten-
ção. O delgado baseia-se na  Lei 
11.393, artigo 33, parágrafo 1º. 
O inquérito foi encaminhado ao 
Poder Judiciário. 

Bom Pastor - Com Maria 
Benedita Alves de Assunção, 49, 
a PM encontrou um tablete de 
maconha e duas pedras de cra-

ck. Ela estava em companhia de 
dois homens nas proximidades 
do Campo do Flamenguinho - à 
Rua João Paulo II, Bairro Bom 
Pastor. Em seguida, policiais mi-
litares seguiram até à residência 
da autora, onde dois indivíduos, 
ao perceberem a presença dos 
policiais, evadiram-se, pulando 
o muro dos fundos de uma re-
sidência, abandonando duas bi-
cicletas no quintal. Na casa de 
Maria foi localizada uma bucha 
de maconha. Uma das bicicletas 
era produto de furto. 

Crack - Durante patrulhamen-
to pela Vila Alvorada, militares 
receberam denúncias de que um 
indivíduo estaria comercializan-
do entorpecentes no pátio de um 
posto de combustíveis. No local, a 
PM deparou-se com Matheus Bar-
bosa Dos Reis, 20, em companhia 
do menor P. P. S. J. 16 anos. Com o 
adolescente, os militares encontra-
ram R$ 4,75 e com Matheus, uma 
pedra de crack e R$ 32,00. 
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r GALINHA 

Terror do Chapadinha está no presídio

Cilma e Francisco da Conceição casam-se 
no Hemocentro de Brasília, no dia 21 de julho de 2010

Vida marcada por acidentes e UTIs

Cilma Paula comemoraria seu aniversário e o Natal em Paracatu, mas terrível acidente pôs fim à sua história

IMPLACÁVeL DesTINo

Jovem que pediu doação de sangue 
no casamento morre carbonizada 
A paracatuense  e voluntária 

da Cruz Vermelha, Cilma Paula 
de Azevedo, 39, que já escapara 
de dois acidentes, desta vez, não 
conseguiu driblar o destino. Ela 
morreu carbonizada, no dia 22, 
após envolver-se em um terceiro 
sinistro, no  Km 85 da BR-040 - 
entre Luziânia e Cristalina, ainda 
no trecho goiano da estrada. 

Cilma residia em Brasília, mas 
vinha a Paracatu comemorar o 
seu aniversário, exatamente no 
dia 24 de dezembro, e passar o 
Natal com a família, mas o desti-
no não quis que ela compartilhas-
se da alegria do nascimento do 
Menino Jesus, aqui na Terra. 

O acidente aconteceu após o 
Celta conduzido por Cilma e um 
Fiat Uno colidirem frontalmente. 
“O Celta, que vinha em direção 
a Cristalina, tentou fazer uma ul-
trapassagem e colidiu com o Uno, 
que levava quatro passageiros e 
seguia em direção a Brasília”, in-
formou um agente da PRF. No 
Celta, também estava uma prima 
de Cilma que teve parada cardía-
ca e também morreu no local do 
acidente.

No momento da colisão, um 
Pálio que vinha atrás do Uno e 
um ônibus não conseguiram frear 
e também se envolveram no aci-
dente. Os passageiros do ônibus 
não se machucaram e as duas pes-
soas do Palio tiveram ferimentos 
leves. O corpo de Cilma foi ve-
lado na Igreja Nossa Senhora da 

O adolescente R.A S, 17 anos, 
que também atende pelo nome 
de “R Galinha”, recebeu alta do 
Hospital Regional do Gama e está 
apreendido no presídio de Para-
catu. Ele ficou 15 dias internado 
e passou por cirurgia para retirar 
a bala do braço esquerdo. Não foi 
necessária amputação, como es-
tava previsto anteriormente. Ele 
faz fisioterapia e se recupera bem. 

Caso - Galinha foi apreendido 
após troca de tiros com policiais 
militares, no Chapadinha. Segun-
do a PM, apesar da pouca idade, 
trata-se de um adolescente de alta 
periculosidade, com extensa ficha 
criminal, suspeito de  homicídios, 
roubos, tráfico, latrocínio, dentre 
outros crimes. 

Ele era foragido da justiça e 
procurado pela polícia, há meses. 
Os militares chegaram até Galinha 
depois de denúncia de que o me-

Antes de se casarem, Cilma e Francisco sofre-
ram um acidente de carro, que não deixou feridos, 
mas muitos estragos na lataria do veículo. Mas, a 
tragédia maior se deu em 15 de janeiro de 2010, 
quando Cilma estacionou o carro na garagem de 
casa e desceu para conversar com uma amiga, que 
havia parado o carro em frente à casa de Cilma. 

Na época, ela disse a O Movimento que se es-
queceu de puxar o freio de mão e ficou entre os 
dois carros, conversando com a amiga pela janela 
do passageiro. Francisco, notando a demora de 
Cilma, foi até a garagem e viu o carro descendo. 

Ele só teve tempo de chamar a atenção de 
Cilma aos gritos. Sem reação, ela apenas se virou 
de lado e acabou espremida entre os dois carros. 
Francisco e alguns pedreiros conseguiram remo-
ver o veículo, mas, entre o acidente e a chegada do 
Corpo de Bombeiros, passaram-se 25 minutos de 
agonia. Com o fígado esmagado, Cilma foi leva-
da ao Hospital Regional do Paranoá em estado de 
choque. Coube às enfermeiras bombear 16 litros 
de sangue tipo B - 40 bolsas - para que a paciente 
não morresse. 

Ela foi transferida para o Hospital de Base e, 
durante a operação para estancar o sangramen-
to no fígado, sofreu uma parada respiratória. Foi 
preciso fazer uma traqueostomia. 

UTI - Após a cirurgia, Francisco foi informado 
de que tinha poucos minutos para conseguir uma 
Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), indispo-
nível no HBB. Foram 33 dias na UTI de um hos-
pital privado, sem poder falar e em estado crítico. 

Quando uma broncopneumonia foi diagnosti-
cada, a cura, mais uma vez, veio pela transfusão de 

Abadia e sepultado no Cemitério 
Santa Cruz, em Paracatu, na ter-
ça-feira de Natal. 

História - Cilma Paula sem-
pre foi envolvida com as causas 
sociais. Em julho de 2010, foi 
destaque na mídia nacional e nas 
páginas de O Movimento, após 
protagonizar uma história como-
vente, que serviu de exemplo para 
o mundo. Aos 37 anos, na época, 
a paracatuense  resolveu se casar, 
no dia 21 daquele mês,  com o ca-
rioca Francisco da Conceição de 
Carvalho, 45, na sede da Funda-
ção Hemocentro de Brasília. 

A escolha, da inusitada “igre-
ja”, foi da própria noiva, que após 
vencer sérios problemas decor-
rentes de outro grave acidente, 

graças à benevolência de doadores 
de sangue, decidiu comemorar a 
cura com uma cerimônia solidária.

A doação de sangue foi es-
timulada a partir do convite de 
casamento: ao invés de presentes, 
os noivos pediram que os convi-
dados se tornassem doadores de 
sangue.

“Justamente por causa dos 
trabalhos voluntários que ela fa-
zia, recebemos muitas visitas de 
pessoas que queriam ajudar. Isso 
comoveu Cilma. Como a ideia de 
casar já era certa, ela me surpre-
endeu com um bilhete, no qual 
dizia que nos casaríamos não em 
uma igreja, mas no Hemocen-
tro”, recordou Francisco no dia 
do casamento.

plaquetas do sangue. Cilma recebeu alta do hospi-
tal, mas o bem-estar durou muito pouco. 

Em maio de 2010, ela voltou a sentir dores. 
Dessa vez, os problemas eram no intestino. Vol-
tou para UTI e foi submetida à outra cirurgia. Re-
cuperou-se bem, mas sua história terminou antes 
do Natal de 2012.

Paracatu - Nascida e criada em Paracatu, na 
Rua Ciríaco Francisco de Andrade, Amoreiras I, 
Cilma era a quinta filha do casal - Geraldo Custó-
dio de Azevedo (Geraldinho das Molas) e de Feli-
zarda Paula de Andrade Azevedo (que faleceu em 
24 de dezembro faleceu em 2008, quando Cilma 
completara 35 anos). 

Estudou no Pré-escola Tia Aurora, Escola Es-
tadual Josino Neiva, Escola Estadual Virgílio de 
Melo Franco e Antônio Carlos.  

O primeiro emprego de Cilma em Paracatu foi 
na Cooperativa Agropecuária de Paracatu - Coo-
pervap, onde exerceu cargo de extensionista ru-
ral. Enquanto aqui esteve, fez parte do Rotaract 
Clube, onde descobriu a vocação para trabalhar 
com pessoas, principalmente as com menor po-
der aquisitivo. Aos 23 anos, Cilma mudou-se para 
Brasília, onde começou a trabalhar no Senar/DF-
-Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

Após participar de um curso, muito concorri-
do, realizado pelo Unicef  e Universidade de Bra-
sília, a paracatuense foi convidada a trabalhar em 
uma ONG no Programa Empresa Amiga da Edu-
cação Se Liga, Galera, desenvolvendo atividades 
de fortalecimento do ensino formal e cidadania. 

Atualmente, era coordenadora de Responsabi-
lidade Socioambiental da Caixa Seguros.

nor estaria circulando pelo bairro, 
armado com dois revólveres. 

A PM fechou o cerco e o en-
controu na Travessa Seis e, ao 
tentar abordá-lo, Galinha fugiu 
numa bicicleta e embrenhou-se 
num matagal, às margens do Cór-
rego Rico. Os militares o acom-
panharam e perceberam quando 
ele abandonou a bicicleta, empu-
nhou uma arma de fogo e apon-
tou contra eles. 

Galinha atirou e os policiais 
revidaram. Dois policiais desca-
racterizados seguiram as trilhas 
do matagal, monitoraram o infra-
tor e o avistaram com a arma em 
punho, se identificaram e tenta-
ram abordá-lo. O foragido deso-
bedeceu e apontou a arma. 

Os militares efetuaram dispa-
ros, atingindo-o no braço esquer-
do. Mesmo ferido, Galinha conti-
nuou a fuga, porém foi alcançado 

e entrou em luta corporal com os 
policiais, que apreenderam o re-
vólver cal. 32 com quatro cartu-
chos. A outra arma ficou perdida 
no mato. 

Nova confusão - Ao ser 
contido, R Galinha gritou seus 
familiares e conhecidos, os quais 
cercaram os militares, tentan-
do arrebatar o preso. Cerca de 
15 pessoas apedrejaram e deram 
pauladas nos militares, os quais 
revidaram a agressão com novos 
disparos, sem, contudo, atingir 
ninguém. 

Um dos amigos do menor ain-
da disparou contra os policiais, 
porém não conseguiu atingi-los. 
Os familiares e amigos do infrator 
conseguiram arrebatá-lo, porém 
com a chegada do apoio policial, 
o preso foi novamente abordado 
e encaminhado ao Hospital Mu-
nicipal pelos militares.
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Cavalos - O motorista Silvano Ferreira de An-

drade contou à PRE, que conduzia Gol Plus, placa 
de Goiânia, pela MG-188, sentido Paracatu/Unaí 
e deparou-se com vários cavalos na pista, sendo 
impossível evitar a choque. O veículo teve danos, 
mas o proprietário nada sofreu.

Afogou-se - Fidel Gonçalves Vieira Mendon-
ça, 16 anos, estava dentro de uma represa da Apae 
de Paracatu, participando de atividades com esco-
teiros e, em determinado momento, ficou parado 
dentro d’água. As testemunhas percebendo tal 
atitude, prestaram socorro à vitima, porém Fidel 
afundou. Paramédicos tentaram reanimá-lo e o en-
caminharam ao HM, onde deu entrada já sem vida. 

Honda - A vítima deixou sua Honda CG 125 
preta no estacionamento externo da empresa 
onde trabalha e, quando voltou, já era uma CG. 

Yamaha I - A PM encontrou uma moto Ya-
maha abandonada, à Rua  Dercílio Dias,  no Para-
catuzinho. O veículo estava com o chassi e núme-
ro de motor raspado, sem placa de identificação.  

Yamaha II - O dono de uma Yamaha YBR 
vermelha estacionou o veiculo na porta da resi-
dência dele - à Rua Alumínio, Amoreiras II, com a 
chave na ignição. Após alguns instantes, deparou-
-se com três indivíduos - sendo que dois deles  
conduziam outras motos e o terceiro já estava em 
poder da Yamaha YBR. Os autores não foram 
mais vistos. 

Yamaha III - A moto Yamaha/XTZ 125 ver-
melha foi furtada na Rua Dom Elizeu, Bela Vista. 

Gol I - O Gol CL branco, placa de Niquelân-
dia/GO, foi furtado em frente à residência do 
proprietário - à Rua Dois, JK. Dias depois, o veí-
culo foi localizado sem o aparelho de som. 

Gol II - Militares depararam-se com um se-
nhor de 56 anos e outras pessoas apagando fogo 
em um Gol, placa de Brasília-DF, na Rua Doni-
zete Victor Rodrigues, Bela Vista. Os militares 
constataram a existência de queixa furto/roubo 
do carro. O solicitante disse aos policiais que ele 
não sabe o atual endereço de seu irmão, respon-
sável pelo Gol que foi encaminhado ao depósito.

Festival Uno - O Fiat/Uno prata, placa de 
Brasília/DF, foi encontrado abandonado em um 
matagal, na região do São Domingos. O carro, 
que possuía registro de furto/roubo, estava sem 
as quatro rodas, algumas peças do motor e a lan-
terna dianteira. 

Um Fiat/Uno Mille cinza foi furtado, na Rua 
do Ávila, centro da cidade. 

Na Rua Olhos D’ Água, Amoreiras I. Os la-
rápios também levaram um Uno verde, placa de 
Belo Horizonte. O proprietário havia adquirido o 
veículo há dois dias.  

Outro Uno vermelho foi furtado na porta de 
uma residência à Rua Manoel Caetano, centro, e 
não foi encontrado.  

Já o dono de um Uno vermelho teve sorte ao 
encontrar o carro na Rua da Caixa D’ Água, no 
São Sebastião. O veículo fora furtado em frente 
ao Hospital Municipal. 

Quem também se deu bem foi o proprietário 
do Uno vermelho, placa de Curvelo-MG. O veí-
culo fora à Avenida Alto do Córrego, no Nossa 
Senhora de Fátima. No dia seguinte, a PM encon-
trou o carro,  na Rua José Dias, Alto do Açude. 

Corsa - O Corsa azul, placa JFI 6778, foi le-
vado da Rua Professor Santiago Dantas, centro. 

Idea - O Fiat/Idea ELX, verde, placa de Brasí-
lia/DF, foi encontrado na Rua Dez, Bairro Nossa 
Senhora Aparecida. O carro fora furtado e estava 
abandonado no local. 

Caminhão - Um senhor de 52 anos deixou 
o caminhão pipa, verde, estacionado no pátio de 
uma fazenda na região do Mundo Novo. Quando 
voltou para trabalhar não encontrou mais o cami-
nhão. Um guincho foi usado para rebocar o cami-
nhão do local.

Desapareceu - Márcio Cardoso Botelho, 43, 
saiu de casa dizendo que iria trabalhar próximo ao 
Parque de Exposição, mas deapareceu. Se alguém 
tiver informações sobre o paradeiro do desapare-
cido, favor entrar em contato pelo 190.

Francisco - No mês de dezembro, a Polícia 
Militar prendeu vários foragidos da Justiça. Um 
deles foi Francisco Magalhães De Souza, 49. Ele 
foi encontrado andando pela Rua João Mendes, 
Alto do Açude. Fernanda Araújo De Souza, 23, 
foi presa na Rua  Rua Boa Vista,  Bela Vista. Ha-
milton Dias Teixeira Reis, 36, foi abordado na Rua 
Severiano Silva Neiva, Bairro Alto do Açude. 

Cláudio - Cláudio da Cruz Nascimento, 23, 
estava na Avenida Olegário Maciel, centro.  Elton 
da Silva, 22, foi preso quando passava pela Rua 
Nascente, N. Sra. de Fátima. Edélcio da Silva dos 
Santos, 18, foi encontrado na esquina das Ruas 
Oito e Jesus de Nazaré, Bom Pastor.  

Israel - A PM encontrou o garçon Israel Mo-
reira Areda, 22, andando pela Rua  José Berlami-
no, Prado. 

Leandro - O desempregado Leandro De 
Moura, 22, estava na Ladeira Mariana, Bairro Jar-
dim Serrano. 

Elias - Na Rua Lucinda José de Souza, Alto 
do Açude, os militares prenderam  Carlos Elias da 
Silva, 44. Alessandro de Souza, 25, foi encontrado 
na  Rua Vereador Hélio da Silveira, Chapadinha. 

Adolescente - Durante patrulhamento pela 
Rua Sargento Romildo, Bairro Alto do Açude, 
militares depararam-se com o menor P. P. G., 15 
anos, que possuía um Mandado de Busca e Apre-
ensão em seu desfavor. 

Nota de cem - Um indivíduo não identificado 
ligou no Disk Cerveja, da Rua Joaquim Murtinho, 
e pediu uma caixa de cerveja em lata e troco para 
R$100,00. O entregador fez retornou com a cédu-
la de R$100,00, mas constatou que era falsa.

Mais cem - O desempregado Izaquel de Sou-
za, 24, chegou em um estabelecimento comercial, 
à Avenida Olegário Maciel, pediu quatro cervejas 
e pagou com uma nota de R$100,00. O comer-
ciante observou que se tratava de uma nota falsa e 
acionou a PM que prendeu o autor. A nota apre-
sentava a mesma numeração da nota falsa apreen-
dida em data anterior. 

Celular - Um homem foi surpreendido por 
três indivíduos, que o agrediram, lhe tomaram o 
celular e dinheiro. Algum tempo depois, a vítima 
visualizou os autores, seguiu-os e chamou a po-
lícia. Foram abordados Luis Henrique Rodrigues 
Medeiros, 18 e o menor infrator J. V. O. F., 16 
anos, mas o celular não foi localizado. 

Agressão na escola - Quando saia da EE An-
tônio Carlos, um estudante foi agredido por cinco 
adolescentes. Três foram identificados - J. S. J. 16 
anos, T. A. F. 15 anos, D. C. F. 14 anos. A prima 
da vítima tentou intervir, mas recebeu um soco na 
boca e foi encaminhada ao HM. 

Dançou - Júnio Barbosa Lima, 32, foi pre-
so depois de tentar furtar uma residência, à Rua 
Olavo Bilac, Prado. Ele teria entrado no quintal, 
danificando a porta da cozinha e quebrado um 
cadeado da porta de um dos quartos do fundo. 
Vizinhos perceberam, imobilizaram o infrator e o 
entregaram à polícia.

Situação do Celta conduzido por Cilma Local do acidente e Fiat Uno envolvido

Leia versão digital de 

O jornal necessário
vimentoO Mo
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Joaquim Barbosa encerra julgamento da Ação Penal 470, após mais de quatro meses de trabalho

Romeu Queiroz deve cumprir regime semiaberto

MeNsALÃo

STF julgou maior processo de sua história

Brasília (ABr) - “Vocês nunca 
mais vão ouvir falar de uma ação 
tão longa, de um julgamento tão 
complexo.” Foram com essas pa-
lavras que o presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), mi-
nistro Joaquim Barbosa, encerrou 
o julgamento da Ação Penal 470, 
o processo do mensalão, após 
mais de quatro meses de trabalho. 

Responsável por conduzir 
o caso na condição de relator, 
Barbosa admitiu que o mensalão 
trouxe “traumas” e que chegou a 
ter dúvidas sobre a conclusão do 
julgamento.

Além do grande impacto polí-
tico, a complexidade da Ação Pe-
nal 470 vem da própria estrutura 
do processo. Originalmente com 
40 réus, a ação produziu mais de 
50 mil páginas e demandou a oi-
tiva de 600 testemunhas. O julga-
mento durou 53 sessões e consu-
miu 204 horas de funcionamento 
do plenário, monopolizando o 
trabalho do STF no segundo se-
mestre - em geral, a Corte leva até 
quatro sessões para julgar casos 
mais complexos.    

Atrevido - A denúncia apre-
sentada pela Procuradoria-Geral 
da República (PGR) em 2006 
apontava indícios de funciona-
mento de esquema de pagamento 
de propina a políticos e desvio 
de dinheiro público entre 2003 e 
2004. Depois de anos de apura-
ção, o procurador-geral, Roberto 
Gurgel, concluiu que o mensalão 
foi “o mais atrevido e escanda-
loso esquema de corrupção e de 
desvio de dinheiro público flagra-
do no Brasil”.

Os crimes descritos pelo Mi-
nistério Público foram corrupção, 
peculato, lavagem de dinheiro, 
gestão fraudulenta de instituição 

financeira, evasão de divisas e 
formação de quadrilha. Entre os 
denunciados estavam políticos li-
gados ao governo, parlamentares, 
assessores, donos e funcionários 
de empresas da área financeira, 
publicitária e de corretagem e um 
funcionário público.

Dos 40 réus iniciais, três não 
chegaram a ser julgados pelo STF. 
Ex-secretário-geral do PT, Silvio 
Pereira fez um acordo com o Mi-
nistério Público e prestou serviços 
comunitários; José Janene, ex-líder 
do PP na Câmara dos Deputados, 
morreu em 2010; e o empresário 
Carlos Alberto Quaglia, dono da 
corretora Natimar, será julgado 
pela Justiça comum devido a um 
erro processual no STF. 

Teses - O julgamento do 
mensalão começou no dia 2 de 
agosto, depois de quase sete anos 
de tramitação na Suprema Corte, 
com a solução de questões pre-
liminares e a apresentação das 
teses de acusação e de defesa. A 
fase de condenações e absolvi-
ções começou em 16 de agosto 
e terminou apenas em outubro. 
Dos 37 réus, 25 foram condena-
dos e 12 absolvidos.

A etapa da fixação das penas 
começou no dia 23 de outubro e 
só acabou no início de dezembro. 
A Corte decidiu que 11 réus de-
vem cumprir a pena em regime 
inicialmente fechado, 11 em re-
gime semiaberto, um em regime 
aberto e dois tiveram a pena subs-
tituída por medidas restritivas 
de direito, como pagamento de 
multa e proibição de exercício de 
função pública.  Ao todo, as con-
denações somaram 273 anos, três 
meses e quatro dias de prisão, e as 
multas superaram R$ 20 milhões 
em valores ainda não atualizados.

Brasília (ABr) - O ex-de-
putado federal Romeu Queiroz 
(PTB-MG) foi condenado, dia 26 
de novembro, a seis anos e seis 
meses de prisão pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) durante o 
julgamento da Ação Penal 470, o 
processo do mensalão. Ele tam-
bém deverá pagar multa de mais 
de R$ 800 mil em valores não atu-
alizados.

O ex-parlamentar foi condena-
do por corrupção passiva e lava-
gem de dinheiro por receber pelo 
menos R$ 100 mil do esquema ar-
ticulado pelo publicitário Marcos 
Valério. Em relação ao primeiro 
crime, mais uma vez prevaleceu a 
pena de prisão proposta pelo re-
visor Ricardo Lewandowski (dois 

Romeu Queiroz, 
ex-deputado federal por 
Minas, deve cumprir pena 
em regime semiaberto

A partir de 5 de dezembro, 
os ministros decidiram questões 
residuais, ajustando penas e au-
torizando a perda de mandato 
de parlamentares. O julgamento 
terminou em 17 
de dezembro, mas 
a ação penal con-
tinua tramitando. 
É esperada para 
o início de 2013 
a publicação do 
acórdão, docu-
mento que sinte-
tiza os principais 
acontecimentos do 
julgamento. 

Somente com o 
acórdão as senten-
ças podem ser executadas ou re-
corridas pelos advogados, que já 
prometeram acionar o STF para 
contestar as condenações e penas 
aplicadas.

anos e seis meses) 
e a multa do relator 
Joaquim Barbosa 
(150 dias-multa de 
dez salários míni-
mos cada).

A pena para o 
crime de lavagem 
de dinheiro pro-
posta por Barbo-
sa foi acatada por 
unanimidade: qua-
tro anos de prisão, 
além de 180 dias-multa de dez 
salários mínimos cada. A pena de 
lavagem foi mais grave para Quei-
roz em relação aos demais réus 
por ele ter criado um sistema pró-
prio para recebimento da propina 
que envolvia o diretório regional 

do PTB de Minas 
Gerais. Como a 
pena está na faixa 
entre quatro e oito 
anos de prisão, de-
verá ser cumprida 
inicialmente em 
regime semiaberto.

Deputados - 
Os parlamentares 
condenados na 
Ação Penal 470, o 
processo do men-

salão, estão proibidos de exercer 
seus mandatos, segundo decisão 
do dia  (17 de dezembro,  do Su-
premo Tribunal Federal (STF). 
Por placar de 5 votos a 4, a Corte 
entendeu que a decisão de cassar 
os mandatos não cabe ao Con-

gresso Nacional, pois as Casas 
Legislativas só devem ratificar o 
entendimento do STF. A deci-
são só deve ser cumprida quan-
do transitar em julgado, ou seja, 
quando não houver mais possibi-
lidade de recursos.

Três deputados federais con-
denados no mensalão serão di-
retamente afetados: João Paulo 
Cunha (PT-SP), Valdemar Costa 
Neto (PR-SP) e Pedro Henry 
(PP-MT). O presidente da Câ-
mara, deputado Marco Maia (PT-
-RS), já sinalizou em outras opor-
tunidades que não pretende aderir 
automaticamente ao entendimen-
to do STF, pois acredita que a 
Corte não pode deliberar sobre 
um tema político.

Supremo Tribunal 
Federal e o seu 
presidente Joaquim 
Barbosa: mudança 
na história do Brasil 

FOTO: SCO/STF
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17ª LeGIsLATUrA

Câmara realiza 1ª reunião com 17 vereadores

O dia 7 de janeiro também entrou para história do 
cenário político do Município. Além de dar inicio aos 
trabalhos da 17ª. Legislatura, nesta data foi realizada 
a primeira reunião Ordinária da Câmara Municipal 
com a presença de 17 vereadores, eleitos em outubro 
passado. Sete a mais do que na Legislatura passada. 

Entretanto, ao contrário do que muitos espera-
vam - que seria uma reunião tranqüila - a sessão foi 
marcada por críticas ao governo do ex-prefeito Vas-
co Praça Filho e também ao prefeito Olavo Condé, 
recém-empossado. 

Os trabalhos foram dirigidos pelo novo presiden-
te da Casa, vereador Glewton de Sá  (PMDB) que, 
com sabedoria e experiência, soube muito acalmar os 
ânimos. “Temos que honrar nosso mandato e evitar 
acusações levianas e, mais ainda, ter cuidado com as 
palavras, pois não adianta ficar aqui criticando o go-
verno e os benefícios que os vereadores conseguem 
para a população, e viver na porta da Prefeitura pe-
dindo benesses”,  disse Glewton de Sá. 

Também foram apresentados vários requerimen-
tos, que futuramente poderão ser transformar em 
benefícios para a comunidade. 

Posse - Assim como o prefeito e o vice, os vere-
adores foram empossados no dia 1º. de janeiro, em 
solenidade realizada na Câmara Municipal. Inicial-
mente, os trabalhos foram coordenados pelo verea-
dor João Macedo - Dem (parlamentar mais velho). 
Em seguida, os 17 vereadores foram chamados para 
tomar os lugares no plenário. 

Por ser o mais votado, o parlamentar Oswaldo 
Luís Pereira Braga (PMDB) - vereador mais votado 
-  fez uso da palavra para fazer o compromisso com 
a Lei Orgânica do Município, em nome de todos os 
demais colegas, que confirmaram o compromisso e 
assinaram o termo de posse. 

Eleição - Os vereadores foram à urna para eleger 
a Mesa Diretora da Casa. Concorreram à presidên-
cia Glewton de Sá (PMDB), Rosival Araújo (PT) e 
Eloísa Cunha (PMDB). Glewton de Sá foi eleito com 
12 votos contra cinco de Rosival e nenhum de Eloí-
sa Cunha. Na disputa pela vice-presidência, estavam 
Greik de Oliveira (PRB) e Hamilton Batista Coelho 
(PSDB). Hamilton venceu a disputa com dez votos.

 Para o cargo de secretário, apenas o vereador 
Marlon Gouveia (PHS) concorreu ao pleito e foi elei-
to com 16 votos. Após a votação, os novos membros 
da mesa diretora assumiram os trabalhos da Casa e 
deram posse ao prefeito Olavo Condé (PSDB) e ao 
vice, José Altino da Silva (PP).

Glewton de Sá (PMDB) é o novo presidente. Hamilton Coelho (PSDB) é vice-presidente e Marlon Gouveia (PHS), secretário

Mesa Diretora da Câmara – presidente, Glewton de Sá; vice-presidente, 
Hamilton Coelho; secretário, Marlon Gouveia

Oswaldinho da Capoeira falou 
em nome dos colegas do Legislativo Rosival Araújo João Macedo Joãozinho Contador Glewton de Sá

Cabo Camilo confirma  compromisso 
com a Lei Orgânica do Município Greik de Oliveira Zé Maria do ParacatuzinhoJuscelino Carteiro

Joãozinho ChapuletaRagos OliveiraMarlon Gouveia

Eloísa Cunha Pastor Marcos Oliveira Missionária Marli

Professor Hamilton

Cabo Gilvan
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