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anosO Mo

carta do editor

CÂNCER AVANÇA NO 
NOROESTE  DE MINAS

A palavra câncer, antes maldita, proi-
bida (credo em cruz, três vezes) entrou 
definitivamente no vocabulário cotidiano 
do paracatuense, do  unaiense, do uru-
cuiano... Antigamente, a crença popular 
via o câncer, como um castigo imposto 
àqueles que cometeram graves faltas 
para com Deus e o próximo deveria 
expiá-la, ainda aos olhos dos ofendidos, 
como prova da justiça divina.

É certo que o pecado da ganância e do 
consumismo está levando o ser humano 
ao mais baixo padrão ético, o que, soma-
tizado, deve desestabilizar a estrutura 
dos tecidos, os complexos celulares e as 
membranas...

Divagações à parte, não há como não 
se preocupar com a onipresença desta 
terrível doença, (hoje, felizmente tratável, 
desde que identificada o quanto antes), 
em Paracatu e cidades vizinhas. Não adian-
ta dizerem que está tudo bem, que tudo é 
conversa de jornalista metido a besta.

De um tempo para cá, toda família, 
da qual me aproximo, tem um ou mais 
casos da doença para se preocupar. Na 
última semana de janeiro, perdemos 
uma amiga de infância que morava pou-
cas casas abaixo da casa minha mãe. Na 
semana anterior, um membro da equipe 
deste jornal perdeu a tia. Poucos dias 
antes, outro jornalista da equipe perdeu 
sua querida netinha.

Vejam que estou falando de um uni-
verso minúsculo e, nele, todas as pes-
soas perderam entes queridos, devido 
ao câncer. Inclusive eu, há alguns anos.  
Isto, projetado ao universo municipal, dá 
uma idéia do que pode estar ocorrendo.

Por que o índice de câncer aumentou 
tanto na Região Noroeste de Minas?  No 
resto do Brasil é assim? No mundo todo 
é assim? O deputado federal Padre João 
(PT-MG) - do alto de sua autoridade de 
presidente da Subcomissão de Defesa 
Alimentar da Câmara do Deputados - diz 
que não. Ele, apoiado por universidades 
federais e pela Fiocruz, garante que a Re-
gião apresenta índices da doença cinco 
vezes superiores à média mundial.

Não é à-toa que a generosa Rafaela 
Xavier recorreu ao excelente Hospital de 
Barretos, para onde encaminha dezenas 
e dezenas de doentes, depois que sua 
mãe se curou lá. Tantos são os doentes, 
que foi necessário alugar uma casa só 
para abrigá-los durante o tratamento, lá.

Não é à-toa, também, que Unaí já bus-
ca a construção do seu Hospital do Cân-
cer. Se aquela cidade vizinha já consta-
tou 1260 de câncer em 2011, conforme 
O Movimento noticiou, e Paracatu, até 
dezembro de 2012, encaminhou quase 
500 pacientes apenas para Barretos. É 
certo que as duas cidades vivem uma 
situação absolutamente anormal, em re-
lação à doença.

As autoridades de Paracatu ainda não 
se deram conta desta anormalidade, 
o que é mais anormal ainda. Claro que 
todo o tabu envolvendo o câncer concor-
re para que os fatos sejam dissimulados, 
o que é um erro gravíssimo. A situação 
exige transparência, números precisos, 
pesquisas, para que se tome as provi-
dências corretas. 

É hora de quebrar paradigmas e bus-
car as causas da doença. Provar cienti-
ficamente se ela é causada pela poeira 
arsênica liberada pela mineração ou 
pelos agrotóxicos usados nas lavouras, 
quintais e jardins...   

É hora, sobretudo, de prevenir a doen-
ça e cuidar dos doentes. E, se for neces-
sário, (e parece que é aconselhável) que 
Paracatu  se una a Unaí na construção de 
um hospital regional especializado, base-
ado na excelência de Barretos.

José Edmar Gomes  

O Movimento apurou que, 
em junho do ano passado, 
cerca de 320 pacientes de Pa-
racatu realizavam tratamento 
contra o câncer em Barretos-
-SP. Seis meses depois, este 
número saltara para 480, sem 
contar as centenas que se tra-
tam em BH, Uberaba, Uber-
lândia e no DF. Voluntários 
paracatuenses inauguraram, 
no último dia 27, em Barre-
tos-SP, a Casa de Apoio aos 
Pacientes de Câncer de Para-
catu, na Avenida Brigadeiro 
Eduardo Gomes, 1174. Em 
Unaí, o número de doentes 
chegou a 1260, e m 2011, e a 
cidade já cuida da construção 
do seu hospital especializado.  
Apesar da ausência de nú-
meros oficiais, em Paracatu, 
estas constatações  indicam 
um quadro preocupante do 
avanço do câncer no Noro-
este de Minas, que precisa ser 
investigado pelas autoridades. 
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Chacina 
deverá 
ser julgada 
em Unaí
A juíza da 9ª Vara da Justi-

ça Federal, Raquel Vasconce-
los Alves de Lima, transferiu, 
dia 25 de janeiro,  a compe-
tência do julgamento dos 
acusados da Chacina de Unaí 
para a comarca daquela cida-
de. De acordo com a Justiça, 
o principal motivo para a de-
cisão foi que, como Unaí pos-
sui uma Vara Federal, o crime 
deve ser julgado lá. A assesso-
ria de imprensa do Tribunal 
Regional Federal, em Minas 
Gerais, informou que a juíza 
não quer se manifestar sobre 
o processo.

José Augusto de Paula 
Freitas, presidente da AA-
FIT/MG (Associação dos 
Auditores-Fiscais do Traba-
lho de Minas Gerais), no en-
tanto, não acredita que pode-
rá haver um julgamento justo 
e imparcial naquele local.  “O 
poderio econômico e finan-
ceiro dos envolvidos é muito 
grande e por certo influirá”, 
ressaltou. PÁGINA 4

A presidente Dilma 
Rousseff  abriu, na segun-
da-feira, 28 de janeiro, o 
Encontro Nacional com 
Novos Prefeitos e Prefei-
tas, em Brasília, e anunciou 
a liberação de R$ 66,8 bi-
lhões para investimentos 
em diferentes áreas em 
todo o País. Os prefeitos 
querem maior contribuição 
dos Estados e da União na 
atenção à saúde, medidas 
para facilitar a contratação 

Kinross vai 
captar água só 
no período chuvoso
A Kinross, mineradora que explora a Mina 

do Morro do Ouro, em Paracatu, deu impor-
tante passo na proteção dos recursos hídricos 
da bacia do Entre-Ribeiros ao obter outorga 
sazonal para captação de água, concedida pela 
SupramNor - Superintendência Regional de 
Meio Ambiente do Noroeste de MG - no dia 
4 de dezembro, que baseia-se na captação de 
todo o volume anual requerido para as opera-
ções da empresa, durante o período chuvoso, e 
reduz a quase zero a captação durante a estia-
gem, quando o setor agrícola necessita de mais 
água. PÁGINA 5

Mãe cai no conto do seqüestro 

Uma moradora da Vila Mariana recebeu 
uma ligação do número (021) 9567 4265, in-
formando que seu filho fora seqüestrado e 
ela deveria depositar de R$ 5.000,00 em numa 
conta bancária. Ele fez o depósito em dois 
bancos, mas os gerentes conseguiram bloquear 
o dinheiro. PÁGINA 15

FOLIA COM CARA 
DE BARBOSA
O presidente do 

Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), ministro 
Joaquim Barbosa, é 
o líder, disparado, na 
preferência por másca-
ras para o carnaval, fa-
bricadas por uma tradicio-
nal fábrica de São Gonçalo, 
na região metropolitana do Rio de Janeiro. Em 
Paracatu, a nova administração promete man-
ter a tradição e realizar o melhor e maior Car-
naval do Noroeste de Minas. Quatro  bandas 
vão animar o Carnafolia 2013 na avenida, que 
terá ainda o Carnaval de Antigamente, no sítio 
histórico. PÁGINA 12

Glauber dirige 
Regional da Sedese
O empresário, professor e colunista de 

tecnologia de O Movimento, Glauber César 
Rodrigues, é o novo diretor regional da Se-
cretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
(Sedese), com sede em Paracatu. A nomeação 
ocorreu no início de janeiro, pelo governador 
de Minas Gerais, Antonio Augusto Anastasia. 
PÁGINA  13

Voluntários paracatuenses inauguram Casa de Apoio aos conterrâneos que vão se tratar em Barretos

Dilma fala aos prefeitos e 
prefeitas, na abertura do 

Encontro, em Brasília

FOTO: ELISABETE ALVES

Dilma libera R$ 70 bi 
para prefeituras

de médicos, a revisão da Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) e a desoneração da 
folha de pagamento das 
prefeituras. “Não dá para o 
Congresso aprovar piso sa-
larial sem consultar o ente 
federativo que será afeta-
do. Temos que avançar no 
modelo federativo...”, disse 
Eduardo Tadeu, presidente 
da Associação Brasileira de 
Municípios (ABM). 

PÁGINA 7

A hora é esta
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Capítulo VIII

*Márcio José dos Santos 

Logo após o assassinato de mais 
um garimpeiro pelos seus seguran-
ças - Sandro Monteiro dos Santos 
-, a RPM promoveu em sua sede 
um debate sobre o garimpo clan-
destino. A este evento compare-
ceram: o diretor do DNPM-MG, 
o superintendente de recursos 
minerais da Secretaria Estadual de 
Minas e Energia, o presidente da 
Confederação dos Trabalhadores 
do Setor Mineral; o Prefeito Mu-
nicipal; o Presidente da Câmara de 
Vereadores, o Promotor de Justiça, 
o delegado regional da Polícia Mili-
tar, o comandante da PM em Para-
catu e os secretários municipais de 
Meio Ambiente e da Saúde. 

Certamente, tão seleto grupo, 
apontado a dedo, de pessoas que 
nas suas respectivas funções já vi-
nham dando respaldo às ações da 
RPM em diferentes instâncias do 
poder, a conclusão óbvia foi que a 
prática do garimpo clandestino não 
solucionaria o problema do desem-
prego e a sua continuidade com o 
uso indiscriminado de mercúrio 
poderia ocasionar sérios danos à 
economia e ao meio ambiente do 
Noroeste de Minas. 

Entretanto, as sábias conclusões 
da elite governante não iria saciar 
a fome das famílias dos garimpei-
ros. A edição de O Movimento, em 
outubro de 2000, informou que, no 
dia 13 daquele mês, a PM foi acio-
nada pela mineradora e deparou-se 
com aproximadamente 70 pessoas 
praticando garimpo ilegal na bar-
ragem de rejeito, tendo prendido 
quatro delas. Os outros garimpei-
ros, na versão da polícia, teriam 

O Garimpo em Paracatu
atacado os policiais e os seguranças 
da RPM, utilizando pedras e paus, 
e ameaçado os militares.

As palavras do gerente geral da 
RPM, proferidas em palestra rea-
lizada em 2001 dentro da compa-
nhia, são indicativas da disposição 
de continuar tratando o impacto 
social negativo provocado pela 
mineradora como caso de polícia. 
Disse ele que: “Não é mais aquele 
garimpeirozinho que vinha aqui pra 
conquistar o sustentozinho e tentar 
tirar umas graminhas de ouro nosso 
aqui, pra comprar comida. (...) Os 
caras estão entrando aqui... arma-
dos. Está concentrado em criminosos. 
Olha... se nós falarmos hoje que va-
mos deixar o pessoal vir aqui estou-
rar isso, com uma semana a invasão 
em Paracatu é monstruosa. O nosso 
grande objetivo, a nossa grande meta 
é desmotivar o pessoal de vir aqui.”

Observe-se que o discurso do 
gerente geral reconhecia que an-
tes era o “garimpeirozinho” que 
buscava ouro para comprar comi-
da. Isto contradiz o que a empresa 
proclamava - que os invasores não 
eram garimpeiros, mas quadrilhas 
organizadas para roubar –, e reco-
nhece o que de fato representava o 
garimpeiro: uma pessoa pobre que 
lutava pelo sustento, simplesmente 
para comprar comida. 

Atente-se também para a afir-
mação: “estão entrando aqui (pausa) 
armados”. Sempre que provocou 
suas vítimas, a empresa justificava 
que seus seguranças foram recebi-
dos por paus, pedras e até facões, 
mas nunca apontou o nome de um 
segurança que tenha sido atingido 
por arma de fogo. 

Outro aspecto da fala do gerente 
geral é apresentar a empresa como 
defensora da cidade de Paracatu, 

impedindo que ela seja vítima de 
uma “invasão monstruosa” por par-
te de criminosos. Esse tipo de pro-
paganda, que cria e manipula me-
dos coletivos, é uma tática sempre 
presente nos jogos de poder, para 
legitimar a brutalidade da repressão.

Em 2001, a RPM, para enfren-
tar os garimpeiros de uma forma 
mais eficaz, tomou duas decisões: 
contratar um estudo antropológico 
para melhor conhecer os garimpei-
ros e contratar uma empresa de se-
gurança para reprimi-los. 

O estudo antropológico foi 
conduzido pela FAGES - Família, 
Gênero e Sexualidade, ligada à Uni-
versidade Federal de Pernambuco, 
que produziu o relatório denomina-
do “Garimpeiros, Comunidade e 
Rio Paracatu Mineração: um es-
tudo antropológico”. Essa pesqui-
sa foi realizada entre março e julho 
de 2001, justificada para encontrar 
formas de amenizar o conflito entre 
garimpeiros e empresa e melhorar 
as relações desta com a comunida-
de. A equipe que realizou a pesquisa 
garantiu, no contrato com a empre-
sa, o direito de publicar um docu-
mento de retorno de informações 
para a comunidade, que foi dado a 
público somente no ano de 2005. 

O relatório desmistifica a pro-
paganda da RPM, mostrando a re-
alidade do garimpo, simplesmente 
o último recurso de pessoas traba-
lhadoras na luta pela sobrevivência: 
“Os garimpeiros de Paracatu continuam 
sendo homens trabalhadores pobres, de 
origem rural, expulsos de áreas tradicio-
nais da economia por processos de capita-
lização do campo e da mineração, aper-
tados por um processo de diminuição de 
oportunidades de trabalho. (...) Com pou-
ca instrução (...) eles ou os seus familiares 
trabalhavam no garimpo artesanal... (...) 

Uma história que precisa ser contada

AGROTÓXICOS

Afronta ao direito à alimentação saudável
Gilvander Luís Moreira¹ 

No início de 2012, ano em que 
a Campanha da Fraternidade²  foi 
sobre Saúde Pública, além de es-
crever alguns textos de apoio às 
lutas em defesa deste direito cons-
titucional e para que ele se efetive 
de fato no chão da vida real, dispo-
nibilizei um vídeo de 2,5 minutos, 
no Youtube e em meu sítio www.
gilvander.org.br , sob o título Fei-
jão de Unaí está envenenado? 
Trata-se de uma entrevista com 
uma diretora de Escola Municipal 
da zona rural de Arinos, Noroeste 
de Minas. Na entrevista ela afirma 
que ao tentar cozinhar 30 quilos 
do Feijão Unaí para a merenda das 
crianças teve que jogar fora todo 
o feijão, porque ao abrir os sa-
quinhos as cozinheiras sentiram o 
cheiro forte de veneno. Em outra 
ocasião lavaram o feijão, deixaram 
de molho de um dia para o outro, 
mas ao cozinhar, o mau cheiro fez 
as cozinheiras sentirem mal. Havia 
excesso de gosma acumulando na 
panela. Não foi possível dar o fei-
jão para as cerca de 200 crianças 
da escola. A entrevistada noticiou 
também haver um grande número 
de pessoas com câncer na cidade 
de Arinos. Corre de boca em boca 
que o modo do cultivo e conser-
vação de feijão de Unaí pode estar 
causando câncer em muita gente. 

Por causa da divulgação do 
vídeo, a empresa proprietária do 
feijão Unaí processou os responsá-
veis do Google/Youtube e a minha 
pessoa, alegando danos morais. 
O juiz do Juizado Especial Cível 
da Comarca de Unaí, responsá-
vel pelo processo, ordenou prisão 
contra os diretores do Google/
youtube, caso não seja retirado o 
vídeo da internet dentro de cinco 
dias, e a mim em caso de reinser-
ção, sob o argumento de crime de 
desobediência. 

Despacho do juiz: “Vista ao réu. 
Prazo de 0005 dias(s). Para comprova-
rem o cumprimento da ordem de exclusão 
do vídeo de pagina eletrônica do Youtube, 
no prazo de 5 dias, sob pena de prisão 
em flagrante dos representantes legais do 
Google neste país e do réu Gilvander pela 
prática do crime de desobediência, sem 
prejuízo da multa fixada.” 

O prazo venceu dia 29 de outubro úl-
timo e o vídeo continua no Youtube, em 
www.gilvander.org.br e, após a divulgação 
do Manifesto contra o uso indiscriminado 
de agrotóxico e contra criminalização de 
frei Gilvander, várias outras pessoas 

baixaram o vídeo e o reinseriram em 
seus canais de comunicação. Outras 
pessoas estão assistindo ao vídeo.

No dia 28 de outubro de 2012, 
os/as advogados/as que estão me 
defendendo impetraram no TJMG 
um Habeas Corpus Preventivo com 
pedido liminar que foi distribuído 
para a 6ª Câmara Criminal, sob a 
relatoria da Desembargadora Már-
cia Milanez.

Ao final da manhã do dia 31 de 
outubro de 2012, a desembargado-
ra indeferiu (negou) o pedido limi-
nar e, portanto, negando o pedido 
de segurança, próprio do Habeas 
Corpus.

A fundamentação do Habe-
as Corpus era a de que eu estava 
sendo processado por ter postado 
na internet um vídeo que denun-
cia o uso abusivo de agrotóxicos 
no feijão vendido pela empresa 
TORREFAÇAO E MOAGEM 
CAFÉ DE UNAÍ LTDA. Que a 
referida empresa havia entrado 
com ação indenizatória por danos 
morais, com pedido de antecipa-
ção de tutela. Que o referido juiz 
da Comarca de Unaí em sede de 
liminar determinou que o Youtu-
be retirasse o vídeo em 48 horas 
sob pena de multa de 200 reais por 
dia e determinou a mim, frei Gil-
vander, que não inserisse o vídeo 
novamente em qualquer site, sob 
pena multa no valor de 4 mil reais. 
Advogados da Google/Youtube 
apresentaram no processo várias 
páginas de defesa se recusando a 
retirar o vídeo por entender não 
haver nenhuma irregularidade. Em 
síntese, disseram que não há nada 
de ilícito no vídeo. Trata-se de uma 
reportagem, de informação a so-
ciedade. Recordaram que o Goo-
gle/Youtube regem-se pelas leis do 
país que prescreve direito a infor-
mação, direito de livre expressão. 
A empresa é que deve demonstrar 
que o feijão Unaí não está com 
excesso de agrotóxico, pois, por 
outro lado, várias pesquisas cientí-
ficas e o Relatório da Subcomissão 
do Agrotóxico da Câmara Federal 
mostram que o uso indiscriminado 
de agrotóxico está causando cân-
cer em muita gente. 

Observe-se que o Juiz que pro-
latou a decisão afirmando que eu 
deveria ser preso em flagrante por 
crime de desobediência é incom-
petente, pois se trata de um juiz 
do Juizado Especial Cível, que só 
pode mandar prender em caso de 
descumprimento de obrigação de 

¹Frei e padre da Ordem dos carmelitas, bacharel e licenciado em Filosofia pela UFPR, 
bacharel em Teologia pelo ITESP/SP, mestre em Exegese Bíblica pelo Pontifício Instituto 
Bíblico de Roma, Itália; assessor da CPT, CEBI, SAB e Via Campesina, em Minas Ge-
rais; conselheiro do Conselho Estadual de Direitos Humanos – CONEDH/MG; e-mail: 
gilvander@igrejadocarmo.com.br – www.gilvander.org.br – www.twitter.com/gilvanderluis 
- facebook: Gilvander Moreira

²Promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB – teve como 
tema: Fraternidade e Saúde Pública.

LER OU 
NÃO LER
Mário D’Alcantara

No meu papo de hoje, nada de 
propaganda, nada de marketing.  
Apenas um ponto de vista meu, 
referente ao triste quotidiano que 
vivemos. 

Mencionei, há dias, no Face-
book, que neste novo milênio os 
contrastes culturais assumiram  
uma dimensão anteriormente 
inimaginável para o ser humano. 
Fico imaginando, por exemplo, 
meu avô em uma roda de gente 
jovem  onde se fala de wiki, pen 
drive, download, nota fiscal ele-
trônica, ipod, fibra ótica e outros 
bichos da moderna fauna tecno-
lógica. (Como já alcancei uma 
idade em que  me lembro do Ca-
valo de Tróia mamando, não me 
importo com isso não: velho que 
não se adapta tem mesmo é de 
vestir pijama de madeira). 

O diabo é essa juventude que 
dedica, segundo uma pesquisa 
norte-americana, apenas doze mi-
nutos por dia (!) para ler alguma 
coisa.  

Na internet ou no papel. Doze 
minutos! Com maravilhosas 
porém raras exceções, estamos 
criando uma geração de imbe-
cis.  Uma meninada  sadia,  com 
a necessária quantidade de volu-
me no miolo, mas supinamente 
desinformada, superlativamente 
ignorante! E o que é pior: gerida 
por autoridades e políticos cor-
ruptos, professores mal-prepara-
dos, debatendo-se em um sistema 
universitário de quinta categoria,  
filhos de pais desajustados, em 
um mundo de drogas, sem éti-
ca, sem moral... Ou seja, em um 
mundo sem Deus! Sem riqueza 
espiritual, sem informação, sem 
repertório, sem experiência, sem 
rumo. 

Vivendo aquilo que Rimbaud 
chamava de o pleno “desregra-
mento dos sentidos”, imersos em 
uma vida sexualmente promíscua, 
sem qualquer senso de paternida-
de responsável... o que podemos 
esperar da sociedade que assim 
se está formando? Achava eu que 
essa busca sôfrega pelos recursos 
da moderna tecnologia de infor-
mação iria mudar radicalmente o 
quadro, já que se abriam assim, 
gratuitamente, através da Inter-
net, os portais para toda a imen-
sidão do conhecimento humano. 
Neca! O que vimos foi, através 
das plataformas sociais, surgir um 
número imenso de cegos guiando 
cegos, como famoso quadro de 
Bosch. 

Todo mundo agora é autor, 
todo mundo gera conteúdo, to-
dos se aham no topo da escala do 
conhecimento. Só nos resta orar. 
Pedir uma solução a Deus. Por-
que, aqui na Terra, já comecei a 
perder a esperança...

Sem razão
*Coraci Neiva

Estava triste 
Eu vi o mar
Mar imenso, azul, profundo.
Eu vi o céu 
Céu azul, distante.
Eu vi os pássaros
Voando, cantando, livres.

Atirei-me ao mar
Elevei-me ao céu 
Encontrei-me
Bem no meio das ondas.

Depois...
Veio a brisa,
Brisa doce, suave, acariciante.
Veio o sol,
Sol ardente, exuberante!
Aqueceu-me o corpo;
Meu ser inteiro.

Deitei-me na areia quente 
Olhei o seu, a imensidão...
Abandonei o corpo;
Ouvi apenas o coração.

Minhas desilusões
O mar levou.
E agora?
Vivo de novo.
Estou feliz.
Porque de volta, 
O mar me trouxe o amor.

O Ministro 

Rogério Poeta

Nós, paracatuenses, 
Temos orgulho ao dizer:
Sou da terra do Ministro, 
Menino que vimos crescer.

Tinha o apelido de Fritz, 
Menino de grande inteligência.
Hoje está bem aprovado 
Pela sua competência.

Talvez tenha sido  discriminado
Por ser pobre e de cor.
Hoje, presidente do Supremo,
Mostra que o negro tem valor.

Lutou, trabalhou, estudou,
Chegou onde mereceu.
O importante de tudo isso:
Os amigos não esqueceu.

Nasceu em Paracatu,
Foi criado no Paracatuzinho,
Jogou bola no time de Aristeu, 
Chamado de Flamenguinho.

Sempre firme nas decisões
E em tudo que  ia fazer.
Não demonstrava medo
E era difícil perder.

Queremos parabenizá-lo
Pela forma honesta de agir.
Quem sabe se um dia
O Brasil vai presidir?

Paracatu inteira agradece, 
De forma bem carinhosa, 
A este filho ilustre: 
Joaquim Benedito Barbosa!

Homenagem do amigo Rogério 
Poeta(foto) em nome dos demais 
conterrâneos do Ministro 

As oportunidades para pequenas melho-
ras nas condições de vida que alguns tive-
ram neste período foram rapidamente dis-
sipadas com a exclusão deles do Morro do 
Ouro, em 1988, quando a RPM recebeu 
o direito exclusivo da lavra, e com o fe-
chamento dos garimpos independentes nas 
praias dos córregos, devido à aplicação da 
nova legislação ambiental de 1989”.

Com relação à contratação de 
uma empresa de segurança, a ma-
téria divulgada em O Movimento 
(Ed. 218, junho 2001, pág.3) anun-
ciou que, para reprimir os garim-
peiros, a RPM contratou a empresa 
Pires, a mais sofisticada e especia-
lizada em segurança patrimonial. 
O gerente geral da RPM explicou 
que o novo aparato seria integrado 
por vigilantes bem armados, além 
de cães amestrados. O contrato te-
ria ocorrido após visita de agentes 
do Departamento de Operações 
Especiais (DEOESP) da Secretaria 
de Segurança Pública de MG a Pa-
racatu, “oportunidade em que trocaram 
tiros com invasores”.

Essa expressão “troca de tiros”, 
quando vinda da polícia, é bastan-
te suspeita, principalmente porque 
jamais ocorreu qualquer episódio 
que comprove porte de arma de 
fogo pelos garimpeiros de Paraca-
tu. Enfim, o DEOESP, um órgão 
público de segurança do Estado de 
Minas Gerais, saiu de Belo Hori-
zonte para ficar a serviço da RPM, 
uma empresa privada transnacio-
nal... e ainda atirou nos garim-
peiros!  Dá para acreditar?

Sigamos ao próximo capítulo, 
caro leitor!

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

pensão alimentícia ou depositário 
infiel. Mesmo que fosse o caso de 
crime por desobediência, prisão em 
flagrante por crime de desobediên-
cia é ato típico de matéria penal, ou 
seja, de competência material do 
Juizado Especial Criminal. O ato 
praticado pelo magistrado padece 
de nulidade absoluta e, segundo as/
os advogadas/os que fazem a mi-
nha defesa, deve ser declarado nulo. 

Além da incompetência abso-
luta do juiz em relação à matéria, 
mesmo que eu estivesse cometen-
do crime de desobediência, trata-se 
de um crime de pequeno potencial 
ofensivo nos termos do art. 61 da 
Lei 9099/95. Nesse caso, em sen-
do noticiada a prática delituosa, a 
autoridade policial lavraria Termo 
Circunstanciado de Ocorrência – 
TCO - nos termos do art. 69 da 
Lei 9099/95 e não haveria prisão, 
nem mesmo em flagrante.

A decisão do referido Juiz 
afronta ao princípio da não culpa-
bilidade (Artigo 5º, Inciso LVII da 
CR), segundo o qual, a prisão é a 
exceção, a liberdade é a regra.

No caso também não estão pre-
sentes os requisitos que ensejariam 
um decreto de prisão preventiva nos 
termos do art. 312, que seria “neces-
sária” para garantir a Ordem Pública 
e Ordem Econômica. A denúncia 
que fiz visa salvaguardar a ordem so-
cial da saúde pública. Ninguém pode 
ganhar dinheiro colocando em risco 
a saúde de outras pessoas.

Eu não descumpri nenhuma 
determinação judicial já que a mim 
foi determinado não reinserir o ví-

deo. Como o vídeo nunca foi ex-
cluído pela Google/Youtube, no 
caso eu não reinseri, portanto, não 
há desobediência.

No Habeas Corpus foi pedido, 
liminarmente, que fosse concedi-
da a ordem preventivamente para 
assegurar a minha liberdade de ir 
e vir. Também foi pedido que fos-
se decretada a nulidade da decisão 
prolatada pelo Juiz de Unaí, por 
incompetência material absoluta 
e, por fim, que fosse concedida a 
ordem de habeas corpus preventivo, 
em definitivo, para deferir a revo-
gação da prisão.

Não me sinto seguro em face 
da decisão da desembargadora que 
negou o pedido liminar do Habe-
as Corpus preventivo diante de tão 
clara ordem judicial. Por isto, ou-
tras medidas jurídicas estão sendo 
tomadas.

Agradeço, de coração, a dezenas 
de movimentos, entidades e pesso-
as que já assinaram o Manifesto con-
tra o uso indiscriminado de agrotóxico e 
contra a criminalização de frei Gilvander. 
Já conversamos com a Defensoria 
Pública de Minas Gerais que toma-
rá medidas necessárias à defesa do 
direito a alimentação saudável e que 
não se use de forma indiscriminada 
agrotóxicos.  Esperamos que este 
fato fortaleça todas as iniciativas na 
defesa da saúde do povo brasileiro, 
contra os agrotóxicos (veneno) em 
nossa alimentação. Conclamamos 
as pessoas de boa vontade a se en-
gajarem na Campanha Permanente 
contra os agrotóxicos e pela vida, 
se ainda não se engajaram. 

A quem ainda não assistiu aos vídeos, sugiro que assista a partir dos 
links, abaixo:

1) Feijão de Unaí está envenenado?
http://www.youtube.com/watch?v=uOrtJVd-A0Q&feature=relmfu 
Ou em www.gilvander.com.br (Galeria de vídeos)
2) Depoimento do Deputado Federal Padre João: Padre João reforça 

denúncias sobre grave contaminação do Feijão Unaí
http://www.youtube.com/watch?v=ZnIoEYCDkdk
3) Baixe e leia o livro AGROTÓXICOS NO BRASIL – Um guia 

para ação em defesa da vida, no link, abaixo:
http://centrodeestudosambientais.wordpress.com/2012/05/01/bai-

xe-o-livro-agrotoxicos-no-brasil-um-guia-para-acao-em-defesa-da-vida/
4) Filme Documentário de Sílvio Tendler: O Veneno Esta na 

Mesa (Completo e Dublado)
http://www.youtube.com/watch?v=BR1S8tdgkKQ
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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. 

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

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2013

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em conjunto com as Federa-
ções Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais com base 
no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre a Contribuição Sindical 
Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que contém o 
art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR os produtores rurais, pessoas físicas, 
que possuem imóvel rural ou empreendem, a qualquer título, atividade econômica rural, 
enquadrados como “Empresários” ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, 
inciso II, alíneas a, b e c do citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de 
Recolhimento da Contribuição Sindical Rural do exercício de 2013, devida por força do 
que estabelecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis à 
espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 22 de maio 
de 2013, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional de compensação 
bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural até a data de vencimento 
acima indicada, constituirá o produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, 
multa e atualização monetária previstos no artigo 600 da CLT. As guias foram emitidas 
com base nas informações prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto 
Sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, com amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de de-
zembro de 1.996, remetidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas 
Declarações. Em caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhi-
mento pela via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à 
Federação da Agricultura do Estado onde têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes da 
data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, 
no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventuais impugnações administrativas 
contra o lançamento e cobrança da contribuição deverão ser feitas, no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados do recebimento da guia, por escrito, perante a CNA, situada no SGAN Qua-
dra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito Federal, Cep: 70.830-903. O protocolo 
das impugnações poderá ser realizado pelo contribuinte na sede da CNA ou da Federação 
da Agricultura do Estado, podendo ainda, a impugnação ser enviada diretamente à CNA, 
por correio, no endereço acima mencionado. O sistema sindical rural é composto pela 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de 
Agricultura e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 9 de fevereiro de 2013 

Kátia Regina de Abreu - Presidente

Oração a nossa querida Mãe Nossa Senhora Aparecida
 
Vós que nos amais e nos guia todos os dias.  Vós que sois a mais bela das mães, A quem 

eu amo com todo o coração, Eu vos peço, mais uma vez que me ajudais alcançar essa graça, 
por mais dura que ela seja. Sei que me ajudarás e me acompanharás sempre até a hora de 
minha morte.

 Amem.
Rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria.
Fazer três seguidos esta oração e alcançara a graça, por mais difícil que seja. Mandar 

publicar três vezes seguidos.
Em caso extremo, fazer esta oração as três horas.
Agradecer a graça alcançanda. 

EDITAL DE CONVOCAÇãO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COMISSãO PRÓ-FUNDAÇãO DO SINDICATODOS AGRICULTORES 
FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS 

DOS MUNICIPIOS DE DOM BOSCO BRASILÂNDIA DE MINAS 
E NATALÂNDIA – SAFER – DOM BOSCO E REGIãO

Convoca-se toda a categoria dos Agricultores Familiares e Empreendedo-
res Familiares Rurais, dos municípios de Dom Bosco Brasilândia de Minas 
e Natalândia, estado de Minas Gerais, todos amparados pela Lei 11.326/06, 
para Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se às 14:00h do dia 7 de fe-
vereiro de 2013, na escola Dom Bosco, a avenida Candido Pereira Campos, 
Nº 433, centro, cidade de Dom Bosco, Estado de Minas Gerais.

Para deliberar sobre a seguinte pauta: 1º) Fundação do Sindicato da Cate-
goria; 2º) Discussão e aprovação do estatuto social do Sindicato; 3º) Eleição, 
apuração e posse dos membros efetivos e suplentes da Diretoria e Conse-
lho Fiscal; 4º) Outros assuntos de interesse da categoria.

Dom Bosco, MG 26 de janeiro de 2013.

Anísia Ferreira de Moura.
Presidente da Comissão.

Unaí já registrou 1260 casos em 2011 e números de Paracatu podem ser maiores, apesar da ausência de dados oficiais

CÂNCER NO NOROESTE

Incidência é alta também em Paracatu

O câncer está na ordem do 
dia, no Noroeste de Minas. Em-
bora as Secretarias de Saúde e as 
autoridades sanitárias das duas 
principais cidades da região não 
tenham números sobre sua inci-
dência e evitem falar sobre a do-
ença, alguns fatos dão a dimen-
são do problema. Vejamos:

Voluntários paracatuenses 
inauguraram, no último dia 27, 
em Barretos-SP, a Casa de Apoio 
aos Pacientes de Câncer de Pa-
racatu, na Avenida Brigadeiro 
Eduardo Gomes, 1174, Bairro 
Aeroporto, que foi mobiliada 
pela comunidade e terá as despe-
sas pagas por empresários para-
catuenses.

Além disso, uma das seis uni-
dades móveis do Hospital de 
Câncer de Barretos, que possui 
excelência no tratamento da do-
ença, coordenada pelo conceitua-
do cirurgião Raphael Luís Haikel 
Júnior,já aportara em Paracatu 
(O Movimento Nº 430), nos dias 
7 e de 8 de novembro passado, 
onde examinou centenas de pes-
soas e realizou pequenas cirur-
gias em dezenas de portadores 
da doença.

Na época, a coordenadora do 
hospital paulista no Noroeste de 
Minas, Rafaela Xavier, disse que 
a Unidade voltaria à Cidade para 
novas intervenções contra o cân-
cer. Com a inauguração da Casa 
em Barretos, certamente isso não 
será mais necessário. 

Outro aspecto que demonstra 
o avanço da doença do Municí-
pio é a recente criação da Asso-
ciação dos Amigos Voluntários 
em Defesa dos Portadores de 
Câncer, presidida pelo empresá-
rio rural José Queiroz, que tam-
bém evita falar sobre o assunto. 

Unaí - Em Unaí, cidade a 
cem quilômetros de Paracatu, a 

incidência de câncer é ainda mais 
preocupante e já mereceu até 
audiência pública da Comissão 
de Direitos Humanos da Assem-
bléia Legislativa, no dia 12 de de-
zembro de 2012, solicitada pelo 
deputado Rogério Corrêa (PT). 
(O Movimento Nº 431) . 

O deputado federal Padre 
João (PT/MG), por sua vez, ci-
tando estudos de universidades 
federais e da Fiocruz, denunciou 
que o uso indiscriminado de 
agrotóxico na produção de fei-
jão elevou para 1260 os casso de 
cânceres, em adultos e crianças, 
na cidade banhada pelo Rio Pre-
to, em 2011.

O deputado, que é presiden-
te da Subcomissão de Segurança 
Alimentar da Câmara, assegura 
que número tão alto não é re-
gistrado em nenhum lugar do 
mundo. 

O Frei Gilvander Luís Mo-
reira, que está sendo processado 

por produtores por denunciar a 
contaminação do feijão por agro-
tóxico, diz que a maior prova da 
gravidade da situação em Unaí é 
a construção de um hospital do 
câncer em andamento naquela 
cidade.      

Evidências - A pesar da in-
consistência dos dados oficiais, 
os fatos e evidências já observa-
dos até agora indicam um quadro 
preocupante. Uma fonte ligada à 
área de saúde da região, revelou 
a O Movimento que, em junho 
do ano passado, cerca de 320 
pacientes de Paracatu realizavam 
tratamento contra o câncer em 
Barretos. 

Seis meses depois, em dezem-
bro de 2012, este número teria 
saltado para 480 - a maioria, ca-
sos de câncer de pescoço. Isso 
sem contabilizar as centenas de 
pessoas que procuram tratamen-
to em Belo Horizonte, Uberaba, 
Uberlândia e no Distrito Federal. 

Esta situação levou à inauguração da Casa de 
Apoio aos Pacientes de Câncer de Paracatu, em Bar-
retos. A residência conta com sala, cozinha, quatro 
quartos, duas suítes, banheiro social, área de lazer 
e garagem e é mais uma iniciativa da coordenadora 
Regional do Hospital do Câncer de Barretos, Rafaela 
Xavier Luiz, que recebeu apoio da Associação e dos 
vereadores Glewton de Sá (PMDB) e João Batista 
dos Santos - o Joãozinho Contador (PSDB).

“Graças a Deus, a Casa hoje é uma realidade. Um 
local confortável para receber os pacientes e fami-
liares. Agradeço as pessoas que colaboraram com a 
criação dela e estão colaborando para sua manuten-
ção”, observa Rafaela. 

“A Casa é uma vitória para Paracatu, das pessoas 
de bom coração que acreditam que devemos fazer o 
bem, não importa a quem”, vangloriou-se o presi-
dente da Câmara, Glewton de Sá, que foi a Barretos 
inaugurar a Casa, juntamente com Rafaela. 

O próximo passo da Associação dos Amigos 
Voluntários em Defesa dos Portadores de Câncer é 
conseguir uma ambulância e um ônibus para trans-
portar os pacientes, com mais conforto, de Paracatu 
a Barretos. 

Agrotóxico/mineração - Apesar do descon-
forto que as notícias sobre o aumento da incidência 
de câncer provoca na comunidade, nenhum estudo 
sistematizado sobre a ação do agrotóxico na lavoura 
e da poeira liberada pela mineração foi apresentado 
pelas autoridades paracatuenses.  

No governo passado, a Prefeitura chegou a anun-
ciar que um estudo técnico seria realizado. Porém, a 
gestão encerrou-se e, até o momento, nada veio a 
público. A reportagem de O Movimento, no entan-
to, apurou, em Barretos, que cientistas e técnicos da 
Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital Cân-
cer, virão a Paracatu realizar estudo aprofundado 
sobre a situação da doença no Município. 

Casa abriga paracatuenses em tratamento em Barretos

O vereador Glewton de Sá e a paracatuense Rafaela Xavier 
inauguram a Casa de Apoio aos paracatuenses, em Barretos

A maioria dos doentes de Paracatu vão buscar tratamento no Hospital do Câncer, em Barretos-SP

FOTO: TARCÍSIO G. GONÇALVES 

FOTO: TARCÍSIO G. GONÇALVES 
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Empresa é acusada 
de desmatar reserva

Não acreditamos que possa haver julgamento justo e imparcial naquele local, diz presidente da AAFIT/MG

TRF absolve 
fazendeiro 
do Pará

CHACINA

TRABALHO ESCRAVO

CRIME AMBIENTAL

CÓDIGO FLORESTAL

Acusados devem ser julgados em Unaí

Lucro e impunidade impulsionam 
crime no Brasil, diz procurador 

Nova lei não 
anula multas 
anteriores
Brasília (ABr) - Multas apli-

cadas a proprietários rurais que 
desrespeitaram o Código Florestal 
de 1965 não são automaticamente 
anuladas com a nova lei, de 2012. 
Este foi o entendimento firmado 
de forma unânime pela Segunda 
Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), em julgamento do 
ano passado. A decisão foi divulga-
da no dia 31 de janeiro deste ano.

Os ministros entenderam que 
a multa aplicada não é anistiada, 
e sim revertida em outras obriga-
ções administrativas que precisam 
ser cumpridas pelo proprietário. 
Entre elas, a inscrição do imó-
vel no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), a assinatura de termo de 
compromisso e a abertura de pro-
cedimento administrativo no pro-
grama de regularização ambiental.

Mesmo com o cumprimento 
integral das obrigações, as multas 
não são anuladas, mas converti-
das em serviços de preservação, 
melhoria e qualidade do meio am-
biente, explicou o relator do pro-
cesso, ministro Herman Benjamin. 
Ele ainda destacou que o cumpri-
mento das regras deve ser checa-
do pelos órgãos fiscalizadores da 
autoridade ambiental e não pelo 
Poder Judiciário.

O tribunal analisou o pedido de 
um proprietário rural do Paraná 
que queria anular multa de R$ 1,5 
mil. Ele foi autuado por explorar 
de forma irregular área de preser-
vação permanente nas margens do 
Rio Santo Antônio (PR).

Ibama - O entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
afasta qualquer temor de que o 
novo Código Florestal pudesse 
anistiar proprietários rurais que 
desmataram áreas de preservação 
permanente, reserva legal ou áre-
as de uso restrito É a avaliação 
do procurador chefe nacional do 
Instituto Brasileiro de Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama) e integrante da 
Advocacia-Geral da União (AGU), 
Henrique Varejão de Andrade.

“A decisão do STJ não con-
tradiz a lógica que foi concebida 
pelos diversos setores que cons-
truíram o novo Código Florestal”, 
disse. Segundo Varejão, esta lógica 
prevê que as autuações aplicadas 
até 2008, quando foi publicado o 
decreto anterior à atual legislação, 
podem ser convertidas em ser-
viços de melhoria de proteção e 
conservação ambiental.

Com esta regra, segundo ele, 
os proprietários que assinarem 
termos em que se comprometem 
a recuperar áreas podem ter o 
valor da multa substituído. “En-
quanto eles estiverem cumprindo 
a obrigação, o auto da multa vai 
ser suspenso, e quando concluir a 
recuperação, o valor será extinto. 
Com isto, fica claro que o temor 
da anistia é infundado”, disse

Muitas datas oficiais são dedi-
cadas à celebração de fatos histó-
ricos, destacam pessoas impor-
tantes da História, homenageiam 
os santos da fé católica ou valo-
rizam o trabalho de alguns pro-
fissionais, por exemplo. Contudo, 
o dia 28 de janeiro foi dedicado 
a um fato que marcou negativa-
mente a história de um município 
mineiro, e que repercutiu em todo 
o país.

O Dia Nacional de Combate 
ao Trabalho Escravo, infelizmen-
te, não comemora o fim da ex-
ploração da mão-de-obra escrava, 
mas, sim, a morte de cinco servi-
dores do Ministério do Trabalho, 
em 2004. Os fiscais Eratóstenes 
de Almeida Gonsalves, João Ba-
tista Soares Lage, Nelson José da 
Silva e o motorista Ailton Pereira 
de Oliveira investigavam a ocor-
rência de trabalho escravo em 
Unaí, cidade localizada na região 
Noroeste de Minas Gerais, quan-
do foram emboscados em uma 
estrada de terra e mortos a tiros.

No início de janeiro, a coor-

denadora da Câmara Criminal 
do MPF, Raquel Dodge, enviou 
ofício ao corregedor nacional de 
Justiça pedindo agilidade no jul-
gamento pelo Tribunal do Júri em 
Belo Horizonte.

Segundo o Conselho Nacional 
de Justiça, o corregedor interino, 
Jefferson Kravchychyn, conver-
sou com a juíza responsável pelo 
caso, Raquel Vasconcelos Alves 
de Lima, que firmou compromis-
so de marcar o julgamento para 
fevereiro.

Reviravolta - Porém, no dia 
25 de janeiro, a juíza da 9ª Vara 
da Justiça Federal transferiu a 
competência do julgamento para 

a comarca de Unaí. De acordo 
com a Justiça, o principal moti-
vo para a decisão foi que, como 
Unaí possui uma Vara Federal, o 
crime deve ser julgado na cidade. 
A assessoria de imprensa do Tri-
bunal Regional Federal, em Minas 
Gerais, informou que a juíza não 
quer se manifestar sobre o pro-
cesso.

O presidente da AAFIT/MG - 
Associação dos Auditores-Fiscais 
do Trabalho de Minas Gerais 
-  enxerga a decisão de forma ne-
gativa. “Não acreditamos que po-
derá haver um julgamento justo 
e imparcial naquele local.  O po-
derio econômico e financeiro dos 
envolvidos é muito grande e por 
certo influirá”, ressaltou.

Ato público - O Sindicato Na-
cional dos Auditores Fiscais do 
Trabalho (Sinait) e a AAFIT/MG 
realizaram, dia 28 de janeiro, em 
Belo Horizonte, um ato público 
pedindo o julgamento imediato 
do caso, e na capital mineira. A 
manifestação foi em frente ao pré-
dio da Justiça Federal. (Fonte: G1)

A chacina vitimou três auditores e um motorista do 
Ministério do Trabalho e Emprego, no final de janeiro de 2004, em Unaí

Trabalhadores em regime de trabalho 
análogo à escravidão são libertados no Pará

Brasília (ABr) - O lucro e a 
impunidade são dois fatores que 
ainda impulsionam o trabalho 
escravo contemporâneo no País. 
A afirmação foi feita dia 28 de 
janeiro pelo procurador-geral 
do Trabalho, na data que marca 
o Dia Nacional de Combate ao 
Trabalho Escravo.

“O trabalho escravo contem-
porâneo ocorre porque há impu-
nidade e um lucro muito grande. 
Qualquer empresário que tem 
trabalhadores, que cumpre a le-
gislação, tem custo com relação 
a isso. Ele paga os trabalhadores, 
assina a carteira, recolhe Fundo 
de Garantia [FGTS] e tantos ou-
tros benefícios que a lei aponta. 
Esse empresário cumpridor da 
legislação, respeita [a lei]. Aque-
le que não cumpre a legislação 
acaba tendo um lucro fabuloso. 
É lucrativo para quem explora o 

trabalhador”, explicou.
Segundo o procurador, cerca 

de 40 mil trabalhadores foram 
libertados ao longo desses últi-
mos anos de situações análogas 

A implantação do cultivo de 
cana-de-açúcar sem licença e a 
exploração florestal sem autoriza-
ção são dois crimes que a Destila-
ria Vale do Paracatu Agronegócio 
(DVPA) é acusada de ter cometi-
do, em uma área de 600 hectares 
na Fazenda Passareli, região rural 
do Entre- Ribeiros em Paracatu. 

“Tomamos conhecimento dos 
fatos através de denúncia anôni-
ma e quando chegamos ao local,  
constatamos que a área estava  
sendo preparada para ampliação 
de lavoura de cana de açúcar”, ga-
rante o Tenente Vidal. 

Ainda de acordo com a polícia, 
sem autorização para o desmate, 
as árvores derrubadas foram so-
terradas em valas. “Nesta área, 

onde estava havendo a interven-
ção foram percebidos locais onde 
poderiam estar essas valas com 
árvores soterradas. Com ajuda de 
máquinas, cavamos e encontra-
mos o que procurávamos”, com-
pleta o tenente. 

Também no local, a polícia 
impediu a intervenção em sete 
hectares, às margens de uma ve-
reda, considerados como área de 
preservação permanente.  Todos 
os responsáveis - o proprietário 
da fazenda, a empresa que está 
executando o serviço e a destila-
ria que arrendou o local - foram 
responsabilizados administrativa-
mente. Os responsáveis não fo-
ram localizados para falar sobre 
o assunto.

ABOLA 4.ª Turma do TRF 
da 1.ª Região confirmou senten-
ça que absolveu sumariamente o 
acusado pelo Ministério Público 
Federal (MPF) de manter em uma 
fazenda, em Tocantins, trabalha-
dores em condição análoga à de 
escravos.

O processo teve origem quan-
do, após fiscalização de auditores 
do Ministério do Trabalho em 
uma fazenda localizada no muni-

à escravidão. Entretanto, ainda 
há uma grande dificuldade na 
punição desses crimes. “Não 
conseguimos eliminar esta situa-
ção. Nós reprimimos, nós avan-

çamos, mas ainda temos dificul-
dade. Especialmente na esfera 
criminal, não temos o mesmo 
sucesso que na esfera cível tra-
balhista. Então, fica parecendo 
que há uma impunidade. Se você 
aliar essa lucratividade e [o fato 
de] os criminosos ficarem im-
punes, parece que é interessante 
praticar esse crime”, argumentou 
Camargo.

Unaí - Luís Antônio Camar-
go também lamentou a decisão 
da juíza substituta da 9ª Vara da 
Justiça Federal em Belo Horizon-
te, Raquel Vasconcelos Alves de 
Lima, de remeter o julgamento 
da Chacina de Unaí para a Vara 
Federal da cidade, local em que 
o crime ocorreu e onde os prin-
cipais réus têm grande influência 
política e econômica.

“Nos últimos dias tivemos 
essa lamentável decisão e eu já 

obtive a informação de que o Mi-
nistério Público está preparando 
um recurso para enfrentá-la. Nós 
ficamos com uma angústia de 
desenvolver as atividades [...] e 
em um momento como este, em 
que era absolutamente crucial se 
dar uma resposta rápida, mais 
uma vez passamos para a socie-
dade uma sensação de impuni-
dade, de que as pessoas poderão 
continuar a fazer isso e não serão 
punidas”.

“Não se pode admitir que o 
Estado seja violentado, afronta-
do e desrespeitado como acon-
teceu no caso de Unaí. O crime 
aconteceu em janeiro de 2004 e 
já estamos em janeiro de 2013 e 
o Estado ainda não deu uma res-
posta, ainda não responsabilizou 
criminalmente as pessoas que 
participaram do crime”, disse 
Camargo.

cípio de Arapoema (TO), o Mi-
nistério Público Federal acionou 
a 1ª instância.

Segundo a denúncia, 28 pes-
soas foram contratadas tempo-
rariamente para serviços como 
roçagem e aplicação de veneno. 
Consta dos autos que os em-
pregados estavam há três meses 
sem receber pagamento e que os 
salários eram pagos por meio de 
compras em supermercados. 

Além disso, eles recebiam ape-
nas almoço e faziam a refeição 
sentados em troncos de árvores, 
e a água para beber - visivelmente 
poluída - era retirada de um córre-
go. O alojamento era um barraco 

úmido e alagado no período das 
chuvas, e sem banheiros. Outro 
ponto do relatório informa que, 
embora os funcionários da fazen-
da tivessem carteira de trabalho, 
elas nunca haviam sido assinadas.

O juiz de 1º grau entendeu 
que não houve violação à lei e 
absolveu o fazendeiro. O MPF 
recorreu ao TRF da 1.ª Região e 
o processo foi analisado pela 4.ª 
Turma. O relator, desembargador 
Ítalo Mendes, negou provimento 
à apelação interposta pelo MPF, 
mantendo a absolvição do fazen-
deiro.

“As situações descritas na de-
núncia, apesar de não configura-

rem a situação ideal para o tra-
balho rural, também não podem 
ser consideradas como trabalho 
escravo”, disse o relator. Segun-
do ele, para a configuração des-
te tipo de delito, previsto no art. 
203 do Código Penal, exige-se o 
emprego de violência ou fraude, 
“circunstâncias que não restaram 
comprovadas nos autos”.

“Não se verificando a total 
sujeição da vítima ao poder do 
dominador, o que não ocorreu 
no presente caso, inclusive com a 
supressão da liberdade, não resta 
configurado o crime de redução 
a condição análoga à de escravo”, 
disse o magistrado, citando ainda 

jurisprudência do Supremo Tri-
bunal Federal (RE 398.041/PA). 

O voto do revisor Olindo Me-
nezes seguiu a mesma linha do 
voto do relator. O revisor ainda 
acrescentou que “os fatos des-
critos na denúncia constituem 
o retrato da realidade social do 
Brasil, até mesmo em capitais. (...) 
Quem conhece ou tem alguma 
aproximação com o meio rural, 
sobretudo em determinadas re-
giões do país, sabe das extremas 
dificuldades por que passam os 
empregadores e os trabalhadores, 
que vivem sujeitos a toda adversi-
dade (...) Não se resolvem proble-
mas sociais com o direito penal “.

Máquinas descobrem as árvores que 
foram soterradas para disfarçar o crime
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Quitandeiras lançam livro de receitas 
PARCERIAS

Canal de irrigação no Projeto Agrícola Entre-Ribeiros: proteção da Kinrros

Os caretas em ação: projeto da Kinross preserva e divulga o patrimônio imaterial de Paracatu 

A medida deve eliminar captação durante estiagem, quando setor agrícola necessita de mais água

Projeto divulga Patrimônio cultural

RECURSOS HÍDRICOS

Kinross vai captar água só durante chuvas

A Kinross, uma das maiores 
produtoras  de ouro do Brasil, 
deu mais um grande passo na 
proteção dos recursos hídricos 
da bacia do Entre-Ribeiros, em 
Paracatu. A empresa é a primei-
ra de Minas Gerais a obter uma 
outorga sazonal para captação de 
água, reafirmando seu compro-
misso com o desenvolvimento 
sustentável de toda a região.

A outorga, concedida pela 
SupramNor - Superintendência 
Regional de Meio Ambiente do 
Noroeste de MG - no dia 4 de de-
zembro, baseia-se na captação de 
água de todo o volume anual re-
querido para as operações da em-
presa, durante o período chuvoso. 

A medida adotada reduz ao 
mínimo ou mesmo elimina os vo-
lumes captados durante o período 
da estiagem, quando a maior parte 
dos demais usuários da bacia, em 
especial o setor agrícola, necessita 

da captação para manutenção de 
suas plantações. Desta forma, os 
riscos de falta de água bem como 
de conflitos por seu uso são redu-
zidos significantemente.  

Em 2011, a Kinross iniciou a 
implantação de uma estratégia de 
sustentabilidade que tem como 
um dos vetores principais a pre-
servação de recursos hídricos. 
Neste contexto, foi implementa-
da uma série de medidas para ra-
cionalizar o uso da água, como a 
implantação de sistema de gestão 
que permite mensurar a utilização 
de forma precisa e identificar as 
perdas para aumentar a eficiência. 

Além disto, a empresa iniciou 
a implantação do Projeto Nas-
centes em parceria com a ONG 
local Mover  (Movimento Verde 
de Paracatu), o IEF (Instituto 
Estadual de Florestas de MG) e 
proprietários rurais locais, que já 
cercou 30 nascentes com o intui-

Dois projetos apoiados pelo 
Seminário de Parcerias da Kin-
ross, dentro do programa Inte-
grar , no eixo Geração de Renda e 
Trabalho, encerraram as suas ati-
vidades em 2012 com expressivos 
resultados para a comunidade. 

O “Descubra Patrimônio Pa-
racatuense” fecha o seu terceiro 
ano contribuindo para a promo-
ção da valorização do patrimônio 
cultural e o programa “Quitan-
deiras de Paracatu” comemora a 
formação de 22 mulheres, além 
do lançamento de um livro que 
resgata a gastronomia local. 

 “Esse é o principal objetivo 
dos patrocínios realizados pelo 
Seminário de Parceiras: gerar 
oportunidades para a população 
local, seja desenvolvendo a cultu-
ra ou o empreendedorismo. 

A empresa deve promover 
ações em conjunto com a comu-
nidade onde atua para conhecer 
e promover a identidade cultural 
e também movimentar a econo-
mia”, afirma Fádwa Mohama-
dieh, gerente de Comunicação e 
Relacionamento com a Comuni-
dade da Kinross. 

Livro - A Associação Obras 
Sociais do Centro Espírita Fé 
Esperança e Caridade, AOSCE-
FEC, entregou o certificado às 

to de protegê-las e preservá-las.  
Desde 2009, a Kinross vem 

investindo também em um proje-
to piloto de preservação da nas-
cente do Córrego Espalha, em 
parceria com a comunidade rural 
do local, que já apresenta  seus 
primeiros resultados. 

A empresa também contratou 
e preparou o Plano Diretor de 
Gestão Hídrica da Bacia do Ri-
beirão do Entre-Ribeiros, na qual 
mantêm suas captações de água. 
Este plano inclui o diagnóstico 
da bacia, seus principais usos, 
além de propor soluções tecni-
camente viáveis para a utilização 
sustentável das águas na região, 
assegurando o recurso para to-
dos os usuários. 

A participação da Kinross e 
sua parceria com o Comitê de 
Águas da Bacia do Paracatu tem 
sido imprescindível para a efeti-
vação de todas estas ações.

participantes e realizou o lança-
mento oficial do Livro de Recei-
tas do Projeto Quitandeiras de 
Paracatu. 

No evento estiverem disponí-
veis, para compra, diversas ma-
ravilhas da culinária regional e 
também o livro, que conta com 
cerca de 40 receitas típicas.Entre 
as delícias que foram apresenta-
das estão o doce de leite em pe-
daços, bolacha de arrozina e pé 
de moleque. Outras gostosuras 

são descritas no livro de receitas, 
com informações passo-a-passo 
de como prepará-las. 

O programa, apoiado pelo Se-
minário de Parceiras da Kinross, 
capacitou durante o ano 22 mu-
lheres em situação de vulnerabili-
dade e risco social, implementan-
do a geração de emprego e renda, 
um dos pilares do Integrar, ali-
nhado á política de investimento 
social da companhia que desen-
volve, por meio de parcerias, pro-

Idealizado pela Agência de 
Desenvolvimento Sustentável 
de Paracatu - Adesp, em parce-
ria com a Kinross, por meio do 
Seminário de Parcerias – eixo 
Geração de Trabalho e Renda 
do Programa Integrar, o projeto 
incluiu em 2012 a preservação e 
divulgação do patrimônio ima-
terial, como a Caretada e a gas-
tronomia local. Foram atendidos 
cerca de 1100 alunos de dez es-
colas. A Kinross apóia o projeto 
desde a sua primeira edição que, 
desde 2009, já envolveu mais de 
4500 alunos e professores.

 Para José Eduardo Trevisan 
Morais, diretor presidente da 
Adesp, o projeto, desde o início, 
trabalha no resgate da importân-
cia que a Cidade tem na história 
de Minas Gerais. “E nada melhor 
que fazer isso com jovens, para 
que eles conheçam e passem o 
saber para frente”, diz. 

“Queremos despertar em 
nossos jovens a economia cria-
tiva. Ações empreendedoras nas 
áreas de turismo e cultura e que 
gerem negócios em Paracatu, 

fomentando as ações culturais”, 
finaliza. 

O “Descubra Patrimônio 
Paracatuense” valoriza a forte 
cultura local juntamente com o 
expressivo patrimônio histórico 
e cultural do município, que per-
mite que os setores de cultura e 
turismo possam ser utilizados 
para alavancar o dinamismo eco-
nômico e social. 

Para Alexandre de Oliveira 
Gama, professor e historiador 
que participou do projeto, o re-
sultado foi muito bom, principal-
mente nas palestras de conscien-
tização com os alunos. “Quando 
damos uma palestra o objetivo é 
sensibilizar e não apenas soltar 
informações. A palestra é inte-
ressante e rica, pois sensibiliza 
quem está ouvindo, inclusive 
professores. Contamos histórias 
que envolvem o dia-a-dia deles. 
Para as crianças, como estar den-
tro da cultura da cidade. Não é 
apenas uma produção intelectu-
al, mas também o envolvimento 
emocional. O resultado foi com-
pleto.”, finaliza.

jetos que visam estimular resulta-
dos transformadores, gerar valor 
compartilhado aos envolvidos 
e fortalecer políticas públicas já 
existentes no Município.

Para Simone Soares, coorde-
nadora do projeto, o maior ga-
nho é a formação de mão de obra 
e geração de renda. “As mulheres 
agora querem fazer os produtos 
em casa e vender de porta em 
porta. Assim melhoram a renda 
familiar”, analisa.
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CÂMARA

O vereador João Batista dos 
Santos - o Joãozinho Contador 
(PSDB) - quer dar oportunida-
de de crescimento aos empre-
sários; atrair novas empresas e 
gerar mais emprego e renda para 
o Município. Para isso, ele apro-
vou requerimento, solicitando 
que o Executivo determine ao 
setor competente  que analise as 
doações de terrenos do Distrito 
Industrial de Paracatu - situado 
às margens da MG-188, sentido 
Paracatu-Unaí - redirecionando 
os terrenos que ainda não foram 
utilizados ou escriturados para 
novos empresários que desejam ali se instalarem.

“Isso porque muitos são os empresários que desejam expandir 
seus negócios, necessitando de espaço para seus projetos, enquan-
to aqueles que foram beneficiados com as doações de terrenos do 
Distrito Industrial de Paracatu ainda não iniciaram suas atividades, 
outras as paralisaram ou não vão mais investir no Município. Ao 
rever esta situação, a Cidade pode aquecer sua economia”, explica 
Joãozinho Contador.

DISTRITO INDUSTRIAL

Joãozinho Contador: 
Novas empresas

Mesmo possuindo lotes nos 
cemitérios da cidade, enterrar um 
ente querido tem sido um desafio 
para muitas famílias paracatuen-
ses. Em alguns casos, os túmu-
los estão ocupados por corpos 
desconhecidos; em outros, estão 
violados. 

O vereador Greik de Olivei-
ra (PRB) que, após quatro anos, 
volta à Câmara, quer resolver esta 
situação, logo no início do seu se-
gundo mandato. 

Ele aprovou requerimento 
na Casa, solicitando informação 
ao setor competente da Prefei-
tura sobre as denúncias de violação de túmulos no Cemitério Santa 
Cruz, a fim de que os vereadores possam acompanhar as investiga-
ções e comprovarem ou não as denúncias e tentar prevenir novas 
violações. 

Segundo Greik de Oliveira, já é difícil para uma família a perda de 
um ente querido e, na hora de sepultá-lo, ainda há todos esses cons-
trangimentos.

“Não podemos admitir que túmulos sejam violados nos cemitérios 
da Cidade, sem que ninguém tome nenhuma providência. Isso é inacei-
tável”, protesta Greik de Oliveira.

VIOLAÇÃO DE TÚMULOS

Greik vai investigar 
vexame na hora da morte

Há cinco anos, o Parque 
Ecológico, construído entre os 
bairros JK e Alto do Açude, 
tem sido alvo de reclamação da 
comunidade do seu entorno. O 
local foi construído para área de 
lazer, mas está abandonado. Os 
brinquedos do parquinho infan-
til estão quebrados; banheiros 
sujos e depredados; vidros que-
brados; mato alto e o campo e 
as quadras de esportes estão sem 
manutenção. 

Na gestão passada, a admi-
nistração municipal prometeu 
melhorias. Porém, nada foi feito. 
O vereador Marcos Oliveira - o Pastor Marquinho - (PTB), no entan-
to, quer  resolver esta situação. Ele levou o assunto para discussão na 
Câmara e aprovou requerimento, pedindo ao prefeito que determine a 
reforma e manutenção do local. 

Se depender do empenho do vereador, em breve, a comunidade po-
derá voltar a freqüentar o Parque Ecológico e desfrutar de lazer, com 
conforto e segurança. 

PARQUE ECOLÓGICO

Pastor Marquinho 
pede reforma do local 

A grota entre os Bairros JK e 
Nossa Senhora de Fátima conti-
nua sendo motivo de reclamação 
da comunidade, principalmente 
no período chuvoso, em que o 
mato fica alto e serve de escon-
derijo para malandros. Além dis-
so, o lixo acumulado dentro da 
grota se torna ambiente perfeito 
para proliferação do mosquito da 
dengue. 

Todos os anos, o JK se des-
taca como um dos bairros onde 
é registrado o maior número de 
focos da doença. 

Para tentar amenizar o pro-
blema, o vereador Marlon Gouveia (PHS), aprovou na Câmara Munici-
pal o requerimento de número 24/2013, solicitando da Prefeitura que 
providencie a limpeza e canalização da grota. 

“Se isso acontecer, vamos resolver um problema antigo da comu-
nidade e amenizar o sofrimento das famílias, que moram próximo a 
grota, evitando mau-cheiro, doenças e até inundações nas residências”, 
garante Marlon Gouveia.

GROTA DO JK/FÁTIMA

Marlon quer acabar 
com transtorno 

A Câmara Municipal luta 
para instalar uma clinica públi-
ca para internação e tratamento 
de dependentes químicos e de 
álcool, haja vista que o número 
de dependentes vem crescendo 
em Paracatu. A iniciativa foi do 
vereador João Archanjo Mendes 
Santiago - o Joãozinho Chapuleta 
(PMDB) - que já foi presidente 
da Casa e, depois de quatro anos, 
também volta ao Legislativo para 
continuar lutando pela qualidade 
de vida da população. 

O requerimento apresentado 
por Chapuleta, para criação da 
clínica, foi aprovado e recebeu calorosos elogios dos demais edis. De 
acordo com Joãozinho, a clínica vai ajudar a recuperar os dependentes 
e trazer sossego a muitas famílias. 

“Sem contar que pode ajudar a diminuir o número de crimes, uma 
vez que a maior parte das ocorrências está ligada à embriaguês, uso e 
tráfico drogas”, explica o autor da proposta.

CLÍNICA PÚBLICA

Chapuleta busca 
recuperação de drogados

A vereadora Eloísa Cunha 
(PMDB) sugeriu ao prefeito a 
readequação do funcionamen-
to das creches, de maneira a 
permitir seu funcionamento, 
durante as férias escolares, para 
ajudar as mães que precisam 
trabalhar e não têm onde deixar 
seus filhos.

“Durant as férias, muitas mu-
lheres não podem trabalhar por 
não ter com quem deixar seus 
filhos. Isso acaba comprome-
tendo a renda familiar e algumas 
famílias chegam a passar necessi-
dades. Se as creches funcionarem 
nas férias, o problema estaria resolvido”, explica a vereadora. 

Após ser aprovado, o requerimento foi encaminhado ao Executivo 
que ficou de analisar a proposta.  

CRECHES NAS FÉRIAS

Eloísa Cunha apóia 
mães-trabalhadoras

A violência, que assusta o pa-
racatuense, a cada dia, é uma das 
principais preocupações do vere-
ador Almir Camilo de Andrade - 
o Cabo Camilo (PDT) - que tem 
larga experiência na carreira mili-
tar. Camilo está lutando para es-
truturar a Polícia Militar de Para-
catu, para que a corporação tenha 
mais condições de desempenhar 
um trabalho com mais qualidade, 
principalmente no que diz respei-
to à prevenção de crimes. 

O vereador solicitou ao colega 
da PM e deputado estadual, Sar-
gento Rodrigues,  empenho junto 
ao Governo do Estado, para disponibilizar mais viaturas “caminhone-
tes” para o 45º. Batalhão de Polícia Militar, com sede em Paracatu. 

Na mesma reunião com o deputado, Camilo pediu verba de R$50 
mil para construção da sede da Associação dos militares em Paracatu.

O vereador, também, pediu estudos para viabilizar a implantação de 
uma Companhia PM-Tático Móvel, com sede fora do Batalhão. 

“O pedido partiu de diversas associações comunitárias e tem por fi-
nalidade reduzir o índice de violência, tendo em vista que a atual Com-
panhia PM encontra-se extremamente distante, em ponto não estraté-
gico, prejudicando o atendimento eficaz das ocorrências”, argumenta 
o Cabo. Ainda segundo Camilo, o prefeito é plenamente favorável a 
instalação da Unidade. 

Copasa - O Cabo também solicitou empenho do deputado Sargen-
to Rodrigues para promover audiência pública com os deputados da 
Assembleia Legislativa para discutir o mau cheiro causado pela capta-
ção de esgoto da Copasa, em Paracatu. 

Jambeiro - A zona rural também está tendo atenção especial do 
mandato do vereador Cabo Camilo. O parlamentar paracatuense rei-
vindicou, junto ao deputado federal Zé Silva, empenho para conseguir 
da Codevasf  o valor de R$100 mil para construção da rede de capacita-
ção de água do Projeto de Assentamento Jambeiro. 

Todas as reivindicações do Cabo Camilo fora bem recebidas pelos 
deputados Zé Silva e Sargento Rodrigues, além de apoiadas e elogiadas 
pelos seus colegas da Câmara Municipal. 

COMBATE AO CRIME

Camilo pede mais 
apoio à Polícia Militar

A Câmara Municipal está co-
brando da Prefeitura maior cui-
dado e frequência com a limpeza 
urbana. O presidente da Casa, 
vereador Glewton de Sá, observa 
que é comum a existência de lotes 
baldios, mato alto e lixo espalha-
dos por todo canto. 

“Esta situação, que pode ser 
observada por qualquer cidadão, 
cria ambientes perfeitos para 
proliferação do mosquito da den-
gue”, observa Glewton. 

O presidente da Câmara, in-
clusive, conseguiu aprovar Reque-
rimento solicitando ao prefeito 
a criação do Programa Cidade Limpa, com  a finalidade de organizar 
mutirões de limpeza no centro e bairros da Cidade.

No documento, Glewton sugere ações imediatas, como higienização 
das paradas de ônibus e orelhões; limpeza e reforma dos bueiros; capina 
das ruas e calçadas; poda de árvores; varrição das ruas e recolhimento 
de entulhos; reforma e pintura dos meios-fios; revitalização das praças 
e parques e colocação de lixeiras em pontos específicos das avenidas. 

“Ações que parecem simples, mas podem fazer a diferença no visual 
da Cidade e evitar riscos à saúde das pessoas”, destaca Glewton.

O parlamentar, agora, espera que o Executivo coloque as sugestões 
em prática ao mesmo tempo em que convida a população para colaborar 
com as ações de limpeza e higienização de Paracatu.

CIDADE LIMPA 

Câmara cobra 
limpeza da Cidade

EM AÇÃO

rua da contagem, 2340 - rodovia Paracatu/Guarda-Mor - Km 1
Bairro Paracatuzinho - Fone (38) 3671-1032
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Presidente afirma que chefes de Executivos Municipais têm no Governo Federal um parceiro de trabalho

Municípios terão recursos para combater crack

Ministro anuncia 9,5 mil máquinas 
para recuperação de estradas vicinais

Entidades representativas 
pedem mudanças

Anastasia promete conclusão de estradas do Entre-Ribeiros, Mundo Novo e instalação de Corpo de Bombeiros

PREFEITOS & PREFEITAS

CONDÉ EM BH

Dilma abre Encontro e libera R$ 70 bi 

Governador recebe prefeito de Paracatu

Brasília - A presidente Dilma 
Rousseff  abriu, na segunda-feira, 
28 de janeiro, o Encontro Nacio-
nal com Novos Prefeitos e Pre-
feitas, em Brasília, e anunciou a 
liberação de R$ 66,8 bilhões para 
investimentos em diferentes áre-
as em todo o País. 

Em seu discurso de saudação 
aos chefes de Executivos munici-
pais, na presença dos ministros de 
Estado, a presidente afirmou que 
os brasileiros estão vivendo me-
lhor do que há uma década, mas 
que ainda há muito o que ser feito. 

Segundo ela, cada um dos pre-
feitos e prefeitas encontrará no 
Governo Federal um parceiro de 

O prefeito de Paracatu, Olavo 
Condé (PSDB), e o vice, José Alti-
no da Silva (PP), juntamente com 
o deputado federal Paulo Abi 
Ackel, (PSDB), foram recebidos, 
ainda no dia 20 de dezembro pas-
sado, pelo governador Antônio 
Anastasia, em Belo Horizonte.

O encontro, segundo os visi-
tantes, teve o intuito de estreitar os 
laços  administrativos entre o pre-
feito Condé e o governador Anas-
tasia, contribuindo para o avanço 
institucional entre as necessidades 
do Município e a gestão do Esta-
do. Segundo Anastásia, Condé foi 
o primeiro prefeito eleito que ele 
recebeu em seu gabinete.

Três ações consideradas para 
Paracatu foram discutidas na reu-
nião: a instalação de uma unidade 
do Corpo de Bombeiros, a situa-
ção das obras do projeto Cami-
nhos de Minas, nos trechos de Pa-

Brasília (ABr) - A agricultura familiar vai contar este ano com R$ 18 
bilhões em crédito para custeio e investimentos, informou o ministro 
do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, ao falar para os novos pre-
feitos, no encerramento do encontro. Os juros para investimentos são 
de 1% a 2% ao ano, e para custeio entre 1,5% e 4% ao ano, informou.

Segundo Vargas, estão encomendadas, dentro do Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC 2),  4.669 retroescavadeiras e 4.855 mo-
toniveladoras para a recuperação de estradas vicinais em municípios 
com até 50 mil habitantes. 

Brasília (ABr) - O secretário 
de Atenção à Saúde do Ministé-
rio da Saúde, Helvécio Miranda, 
disse aos prefeitos que não falta-
rão recursos para os municípios 
que queiram combater o crack. 
Durante o Encontro Nacional 
com Novos Prefeitos e Prefeitas, 
o secretário disse que o Progra-
ma Crack, É Possível Vencer está 
no centro das ações do governo.

Até agora, 14 Estados brasi-
leiros aderiram ao programa, que 
foi lançado no final de 2011 e tem 
um orçamento de R$ 4 bilhões até 
2014, para ser usado na aquisição 
de equipamentos, na disponibi-
lização de leitos hospitalares, na 
implantação de centros de Aten-
ção Psicossocial (CAPs) 24 horas, 
entre outros investimentos.

A ministra-chefe da Casa Civil, 
Gleisi Hoffmann, disse que uma 
das principais dificuldades enfren-
tadas pelos municípios é a falta de 
integração entre as áreas envolvi-
das no combate ao crack, como 
educação,  saúde e segurança. 

Brasília (ABr) - Entidades re-
presentativas dos prefeitos brasi-
leiros pediram, dia 30 de janeiro, 
que os municípios sejam consul-
tados quando houver discussão 
de matérias que afetam as prefei-
turas no Congresso Nacional. A 
reivindicação foi feita no encer-
ramento do Encontro Nacional 
com Novos Prefeitos e Prefeitas, 
na capital federal.

Os prefeitos também querem 
maior contribuição dos Estados 
e da União na atenção à saúde, 
medidas para facilitar a contra-
tação de médicos, a revisão da 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) e a desoneração da folha 
de pagamento das administra-
ções municipais.

Piso salarial - “Não dá para 
o Congresso aprovar piso sala-
rial sem consultar o ente federa-
tivo que será afetado. Temos que 
avançar no modelo federativo. É 
preciso ouvir as associações de 
prefeitos”, disse Eduardo Ta-
deu, presidente da Associação 
Brasileira de Municípios (ABM). 
O presidente da Frente Nacio-
nal dos Prefeitos (FNP), João 
Coser, concordou e argumentou 
que “todo mundo faz norma 
para o prefeito e a prefeita cum-
prir”.

Ambos defenderam a revisão 
da LRF, que obriga a União, Es-
tados e municípios a apresentar 
gastos detalhados aos tribunais 

racatu a Entre- Ribeiros e Paracatu 
a Brasilândia de Minas e a inclusão 
do aeroporto do no Pro Aéreo.

Mundo Novo - O deputa-
do Abi-Ackel reiterou o pedido 
de inclusão do trecho da estra-
da LMG 658 - conhecida como 

Mundo Novo, que liga Paracatu a 
Unaí, localizado entre a BR 040 e 
BR 252, no Programa Caminhos 
de Minas, para permitir o esco-
amento da produção de grãos 
com maior facilidade e redução 
de custos e fretes. A solicitação 

foi encaminhada ao secretário 
de Transportes e Obras Públicas, 
Carlos Melles.

Entre-Ribeiros - Já o trecho 
da estrada do Entre-Ribeiros - 
LMG 680 entroncamento LMG 
690 - que leva a Brasilândia de 

trabalho para que as promessas 
feitas em campanha virem reali-
dade e melhorem cada vez mais a 
vida dos brasileiros.

Dilma Rousseff  falou sobre 
programas que podem ser leva-
dos para os municípios e des-
tacou que o crescimento que o 
Brasil almeja só será possível 
com o trabalho das prefeituras.

“Estou convencida de que 
não há desenvolvimento sem tra-
balho conjunto entre federação 
e municípios. Para isso, vamos 
construir uma agenda de traba-
lho para que vocês se inteirem 
dos programas, do que pode ser 
feito. Vamos trabalhar em sinto-

nia por um País melhor”, decla-
rou a presidente.

Antes de falar aos presentes, 
a presidenta pediu um minuto de 
silêncio em respeito aos familia-
res e às vítimas que morreram na 
boate Kiss, em Santa Maria-RS. 
Em seguida, a cantora Ellen Olé-
ria cantou o Hino Nacional.

Encontro - O Encontro 
Nacional dos Novos Prefeitos 
e Prefeitas tem como objetivo 
subsidiar os gestores municipais 
com informações sobre progra-
mas e ações federais que ajuda-
rão a iniciar os mandatos ou dar 
continuidade à gestão municipal 
com foco no desenvolvimento 

sustentável. O evento, cujo tema 
foi “Municípios Fortes, Brasil 
Sustentável”, reuniu os prin-
cipais ministérios e órgãos do 
governo federal para apresentar 
suas políticas, divididas em qua-
tro eixos: desenvolvimento so-
cial; desenvolvimento econômi-
co; desenvolvimento ambiental 
e urbano; e  participação social 
e cidadania.

Além de apresentar os prin-
cipais programas do Governo 
Federal executados em parceria 
com os governos municipais, o 
evento ofereceu oficinas técnicas 
sobre instrumentos de moderni-
zação administrativa.

A ministra disse que os esta-
dos restantes e cidades com mais 
de 200 mil habitantes devem ade-
rir ao programa ainda este ano. A 
partir da adesão, eles devem rece-
ber os recursos e equipamentos 
necessários.

O ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, acentuou a 

diferenciação que deve ser feita 
entre usuário e traficante. “Para 
o traficante, ação policial; para o 
usuário, tratamento, reinserção”, 
disse. O ministro disse que armas 
menos letais, os teasers (que emi-
tem choque elétrico), devem ser 
distribuídas pelo programa ainda 
no primeiro semestre de 2013 

aos estados que aderiram.
Tereza Campello, ministra do 

Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome, disse que o progra-
ma deve pensar no antes e no de-
pois da internação, dando suporte 
também às famílias dos usuários. 
“Se o paciente voltar para a rua, 
ele volta para o crack”.

A presidente Dilma fala aos prefeitos e prefeitas, no dia 28 de janeiro, em Brasília

Os ministros Guido Mantega e Ideli Salvati discutem 
a desoneração da folha de pagamento das prefeituras 

Gleisi Hoffmann: 
Falta integração entre 
áreas de combate ao 
crack, como educação,  
saúde e segurança  

FOTO: ELZA FIUZA/ABr

de contas competentes e limi-
ta as despesas. De acordo com 
Coser, as limitações criam difi-
culdades para os dirigentes mu-
nicipais. “Prefeitos estão sendo 
responsabilizados por coisas 
que fazem pela população. Mui-
tas vezes é um prefeito bom, ho-
nesto”, disse.

No que diz respeito à saúde, 
além de maior participação dos 
estados e da União no Sistema 
Único de Saúde (SUS), Eduardo 
Tadeu pediu que médicos estran-
geiros e brasileiros formados no 
exterior tenham autorização para 
trabalhar no País.

Médicos - “Os municípios, 
mesmo quando têm dinheiro, às 
vezes não conseguem colocar 
médicos. É preciso que o gover-
no tome atitude mais firme com 
relação a isso”, disse. Ele citou a 
cidade de Franca, no interior de 
São Paulo, que no ano passado 
abriu 24 vagas em concurso e 
conseguiu contratar apenas qua-
tro médicos.

Os representantes dos pre-
feitos mostraram-se favoráveis 
à desoneração da folha de paga-
mento (diminuir ou excluir a co-
brança de impostos e encargos) 
das prefeituras, proposta que 
havia sido discutida pela manhã 
com o ministro da Fazenda, Gui-
do Mantega. O governo federal 
já desonerou a folha de vários 
setores da economia.

FOTO: ELZA FIUZA/ABr 

Minas, já licitado com estudo to-
pográfico realizado e incluído no 
Caminhos de Minas - obteve do 
governador a garantia de início das 
obras tão logo quanto possível. 

Quanto à antiga reivindica-
ção de instalação da unidade do 
Corpo de Bombeiros e Paracatu, 
Anastasia se pronunciou total-
mente favorável e encaminhou o 
pedido imediatamente para a cor-
poração analisar e dar andamento. 

Condé já recebeu, como re-
sultado de solicitação, represen-
tantes do Corpo de Bombeiros 
e estuda o melhor lugar para a 
provável instalação da unidade. 
Na visita, oTenente Simão e o 
Sargento Carmílio anunciaram,  
para o mês de fevereiro,  a publi-
cação de Edital para abertura das 
inscrições do processo seletivo 
para os candidatos interessados 

em ingressar no Corpo de Bom-
beiros. Mais informações podem 
ser obtidas pelo site: www.bom-
beiros.mg.gov.br

Aeroporto - O governador 
Anastasia se comprometeu com 
o deputado Paulo e o prefeito de 
Paracatu a incluir o aeroporto da 
Cidade na próxima etapa do Pro 
Aéreo.Para os visitantes, o balan-
ço do encontro foi positivo. 

“Melhorar a infraestrutura, 
com a pavimentação de estradas; 
com o Corpo de Bombeiros, que 
poderá atender a região; e com a 
adequação do aeroporto é corres-
ponder às expectativas da popula-
ção”, considera Abi Ackel.

O Prefeito Condé e o vice, 
José Altino, acreditam que,  assim 
superarem as etapas burocráticas, 
as solicitações se tornarão realida-
de, com o início das as obras.

Paulo Abi-Akel, José Altino, governador Anastasia e Olavo Condé, em Belo Horizonte
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Joaquim Barbosa entre procurador-geral, Roberto Gurgel, e o vice-presidente da República, Michel Temer  

Gilmar Mendes: Publicação do acórdão ainda em fevereiro. 

Ministro disse que Corte tem palavra final em assuntos constitucionais “judicializados”

Alves diz que CD cumprirá decisão 
do STF sobre perda de mandatos

Acórdão pode ser publicado 
já em fevereiro, diz Mendes

MENSALÃO

Barbosa reafirma supremacia do STF 

Brasília (ABr) - O presiden-
te do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Joaquim Barbo-
sa, disse, dia 4 de fevereiro, que 
a Corte tem a palavra final em 
assuntos levados à Justiça que en-
volvam a Constituição. A declara-
ção foi uma resposta ao discurso 
do ex-presidente da Câmara dos 
Deputados Marco Maia (PT-RS), 
ao deixar o cargo.

“Qualquer assunto que tenha 
natureza constitucional, uma vez 
judicializado, a palavra final é do 
Supremo Tribunal Federal”, disse 
Barbosa. Ele falou com jorna-
listas ao chegar para a abertura 
do ano legislativo no Congres-
so Nacional, e entrou no plená-
rio acompanhado do presiden-
te do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL).

Mais cedo, Maia disse que o 

Supremo está fazendo interpreta-
ções circunstanciais da Constitui-
ção, tarefa que só cabe ao Legisla-
tivo. “Atitude muito preocupante, 
que segue exigindo postura enér-
gica e intransigente por parte do 
Legislativo”, disse Maia.

A relação entre os dois Poderes 
também foi citada no discurso de 
posse do novo presidente da Câ-
mara, Henrique Eduardo Alves 
(PMDB-RN), para quem é preciso 
haver entendimento mútuo. “Não 
faltará o nosso respeito, mas tanto 
um quanto outro não se esqueçam 
que aqui nesta Casa só tem parla-
mentar abençoado pelo voto po-
pular deste imenso Brasil”.

No ano passado, a relação en-
tre o Congresso Nacional e o Su-
premo ficou abalada após várias 
decisões influenciarem assuntos 
de interesse do Legislativo. As 

Brasília (ABr) - O ministro 
Gilmar Mendes, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), disse, dia 1º 
de fevereiro, que o acórdão (deci-
são final) do julgamento da Ação 
Penal 470, do processo do men-
salão, poderá ser publicado ainda 
este mês. Segundo Mendes, todos 
os gabinetes estão trabalhando na 
revisão dos votos dos ministros 
para permitir a publicação do do-
cumento.

“Acredito que agora em feve-
reiro devemos cuidar da publi-
cação dos acórdãos. Acho que 
todos os gabinetes estão se es-
forçando no sentido de liberar os 
votos para que haja a liberação 
imediata do acórdão. A partir daí, 
correm os prazos para embargos 
e outros recursos”, disse Mendes.

O acórdão é um documento 
que reúne os principais fatos e de-
cisões do plenário sobre um pro-
cesso julgado. Só depois de sua 
publicação pode haver recursos 
dos advogados ou do Ministério 

Brasília (ABr) - O novo pre-
sidente da Câmara dos Deputa-
dos, Henrique Eduardo Alves 
(PMDB-RN), disse  dia 6 de fe-
vereiro, que a Casa não vai con-
frontar a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que deter-
minou a perda do mandato dos 
quatro deputados condenados no 
julgamento da Ação Penal 470, o 
processo do mensalão.

“Não há a menor possibilida-
de, é risco mínimo, de qualquer 
confronto do Legislativo com o 
Judiciário”, disse o presidente da 
Câmara, ao responder perguntas 
de jornalistas após audiência com 
o presidente do STF, ministro Jo-
aquim Barbosa.

Alves declarou que a Câmara 
dos Deputados “vai cumprir o 
seu dever, sem nenhum conflito, 
sem nenhum confronto, e em um 
processo rápido”, assim que to-
das as etapas do processo forem 
finalizadas.

“Será uma atitude que vai sur-
preender aqueles que pensam 
diferente, mas que vai mostrar o 

divergências começaram durante 
o julgamento da Ação Penal 470, 
o processo do mensalão. O STF 
decidiu que a perda de mandato 
de parlamentares é automática 
com a condenação, e que o Legis-
lativo só deve ratificar o entendi-
mento. Houve reações de deputa-
dos, que consideraram a decisão 
uma ingerência.

No final do ano, uma liminar 
do ministro Luiz Fux impediu 
a votação dos vetos ao projeto 
de lei que trata da redistribuição 
dos recursos dos royalties do 
petróleo, o que acabou trancan-
do a pauta do Congresso. Outro 
ponto sensível entre os dois Po-
deres é a decisão que obrigou o 
Congresso a criar novas regras 
para o Fundo de Participação dos 
Estados (FPE) até o final do ano 
passado, o que não ocorreu.

Público Federal, além da possível 
cobrança do dinheiro desviado 
no esquema do mensalão. 

Vários advogados disseram 
que estão apenas aguardando o 
acórdão para entrar com recursos. 
Já o procurador-geral da Repúbli-
ca, Roberto Gurgel, adiantou que 
irá acatar a decisão do Supremo.

respeito entre os Poderes. Não há 
a menor possibilidade, volto a di-
zer, de nenhum arranhão, nenhum 
conflito, nenhuma indisposição 
do Legislativo”, enfatizou Alves. 
“Quem pensar diferente, é como 
diz o dito popular, pode tirar o ca-
valinho da chuva”, garantiu.

Desde o ano passado, a Câma-
ra e o STF divergem em relação à 
cassação do mandato dos depu-
tados João Paulo Cunha (PT-SP), 

FOTO: ANTÔNIO CRUZ/ABr

Valdemar Costa Neto (PR-SP) e 
Pedro Henry (PP-MT), condena-
dos na Ação Penal 470.

No final do processo, o STF 
decidiu que os parlamentares 
condenados também deveriam 
perder o mandato. Além disso, 
os ministros ainda decidiram que 
a determinação não poderia ser 
reapreciada pelo Congresso Na-
cional, ao qual caberia apenas ra-
tificar o entendimento da Corte.

FOTO: FR PAZZEBOM/ABr

O julgamento do mensalão 
terminou em 17 de dezembro do 
ano passado, após mais de qua-
tro meses de debates. No dia se-
guinte, começou prazo de 60 dias 
para a elaboração do acórdão. A 
contagem não correu durante o 
recesso de fim de ano, que come-
çou no dia 20 de dezembro.

Alves: Pode tirar o cavalinho da chuva
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ELEIÇÕES SINDICAIS

José Osvaldo 
continua à frente 
do Extrativas 
O Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias Extrativas de Para-
catu e Vazante - realizou, nos dias 
15 e 16 de janeiro, eleições para 
a gestão da diretoria e conselho 
fiscal, no triênio 2013/2016. 

A Chapa Única foi eleita por 
aclamação, recebendo 98% dos 
votos, em função da  credibilida-
de que conquistou na gestão an-
terior e ao respeitável trabalho re-
alizado à frente do Sindicato  pelo 
presidente José Osvaldo Rosa de 
Souza, que foi reeleito para coor-
denar os trabalhos da entidade 
por mais três anos. 

As urnas foram baseadas nas 
empresas Votorantim Metais - 
Unidade Morro Agudo, Indústria 
de Calcário Inaê e mineradora Kin-
ross, empresas da base dos tra-
balhadores extrativos da região. 
A Chapa Única recebeu a aprova-
ção, quase que total, dos 1.437  
eleitores (98%). O Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Ex-
trativas de Paracatu e Vazante 
fica á Rua Antônio Vieira Cordeiro, 
174 - Bairro Bela Vista. O telefone 
é 3671-5431. A diretoria será em-
possada no dia 6 de março com 
os seguintes membros:

3 ambientes climatizados 
(compatíveis. com eventos dos mais variados tamanhos) 

3 cozinhas amplas e equipadas - camarim - churrasqueira
Área externa com piscina e jardim

toda estrutura preparada para P.N.e.
Localização privilegiada (dentro da cidade), segura 
e acessível com estacionamento privativo e aberto

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

Gold Eventos
Um espaço impar, com todo requinte e conforto que o seu evento merece

agende uma visita ao Gold Eventos é a melhor 
estrutura para você  receber seus convidados

(38) 36718671 ou 98519011
rua 7ª, nº20, Bairro cidade nova (ao lado da praça central)
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No Brasil, os disfarces são usados mais como elogio do que como protesto

CARNAVAL 2013

Máscara de Barbosa é campeã de vendas

Rio de Janeiro - O presiden-
te do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ministro Joaquim Barbo-
sa, é o líder, disparado, na pre-
ferência por máscaras fabrica-
das para o carnaval deste ano 
por uma tradicional fábrica 
localizada em São Gonçalo, 
na região metropolitana do 
Rio de Janeiro. 

Fundada em 1958 pelo 
artista plástico e professor de 
escultura da Universidade de 
Barcelona, Armando Valles, a 
Condal produz em média 300 
mil máscaras e 300 mil fantasias 
por ano.

Olga Gibert Huch, viúva de 
Valles, que comanda a empresa 
atualmente, informou que foram 
produzidas 25 mil máscaras de 
Joaquim Barbosa. O número só 
é inferior ao de máscaras do ter-
rorista Osama Bin Laden, com 
mais de 40 mil unidades confec-
cionadas de setembro de 2001, 
quando ocorreu o atentado às 
Torres Gêmeas do World Trade 
Center, até o carnaval do ano se-
guinte.

Neste ano, além de Joaquim 
Barbosa, há pedidos de máscaras 
da presidenta Dilma (cinco mil 

unidades) para todo o Brasil. O 
ex-ministro chefe da Casa Civil, 
José Dirceu, também motivou um 
número significativo de pedidos.

Olga destacou que a procura 
costuma aumentar quando é ano 
de eleição ou quando ocorre algo 
especial. Foi o caso do atentado 
terrorista nos Estados Unidos, 
em setembro de 2001.

Elogios - Ela observou que 
no Brasil as máscaras são usadas 
“mais como elogio do que como 

Programação do 
Carnaval de Rua 

Sexta-feira 8/2
- Concurso do Rei Momo 
e Rainha do Carnaval
- Apresentação do samba 
enredo das Escolas de Samba
Horário: 20:00
Local: palco principal

-  Bloco Turma do Beco
Horário: 21:00
Local: Igreja do Rosário

- Bloco do Pilek
Horario: 22:00
Local: Casa Rubi
 
Sábado 9/2
- Desfile do Rei Momo e 
Rainha do Carnaval pela ruas 
da cidade no Trio Elétrico.
Horário: 16:00
Local de saída: Casa de Cultura

- Bloco  Pão Moiado
Horário: 20:00 Local:  Tote Costa  
(Rua Manoel Caetano)
- Bloco Las Bregas
Horário: 22:00
Local:  Quadra das  Palmeiras 
(Jóquei)

- Abertura Oficial do Carnaval
Horário:  após o desfile dos 
blocos por volta das  23:00
Local:  Palco do Carnaval, 
com a presença do Prefeito, 
Rei Momo, Rainha do Carnaval 
e autoridades.

- Show musical
Horário:  0h
Local:  Palco Principal
Animação: Paula Mirella 
Domingo 10/2

- Bloco Raio de Sol
Horário: 20:00
Local:  Concentração 
SESC-LACES  
- Las Bregas
Horário: 22:00 às 06:00

- Bloco Papo que Rola 
Horário: 19h30
Local: casa Tote Costa 
(Rua Manoel Caetano) 
Local: Quadra das Palmeiras 
(Jóquei)

- Desfile das Escolas de Samba 
Horário: 20:00
Local:  Av. Olegario Maciel

- Show Musical
Horário: 0h
Local: Palco Principal
Animação: Os Banda Logan, 
Belo Horizonte. 
 
Segunda-feira 11/2
- Bloco Passeio pelo tempo 
Horário: 20h00 
Local: Largo da Jaqueira 

-  Bloco Me Leva c/ Camisinha
Horário: 23:30
Local: Ao lado do bar do 
Carlinhos - Olegário Maciel 

- Bloco Galera da Bagaceira
Horário: 22:00
Local:  Spaço Festa 
(Casa Ana Amélia)

- Bloco a Corda
Horário: 23:59
Local concentração: 
Marçonaria do Santana 

- Show Musical
Horário: 0h
Local: Palco Principal
Animação: Emanuelle e Banda 
 
Terça-feira 21/2
-  Bloco Me Leva c/ Camisinha
Horário: 23:30
Local: Ao lado do bar 
do Carlinhos - Olegário Maciel 

- Show Musical
Horário: 0h
Local: Palco Principal
Animação: Os Xaradas. 

O Carnaval de Outrora, no 
Largo da Jaqueira, será realizado 
normalmente, de 8 a 12/2, 
a partir das 20h.

Carnafolia de Paracatu deve pegar fogo de novo
Folia A mudança na administração de Paracatu 

não deve interferir na manutenção do carnaval como 
a maior festa popular do Noroeste de Minas, como 
vinha ocorrendo nas últimas décadas. O novo pre-
feito promete manter a tradição e padrão da folia 
paracatuense , realizando um dos melhores carnavais 
do Estado. O Carnafolia 2013 começa na sexta-feira 
(8/2) e termina na terça-feira (12/2).

Concurso - Uma das atrações será a eleição do 
Rei Momo e da Rainha do Carnaval, no dia 08 de 
fevereiro, no palco da Avenida Olegário Maciel, em 
frente à Prefeitura. Os vencedores serão premiados 
troféu e dinheiro. 

Bandas - Uma das novidades da folia de 2013 
será a presença de quatro bandas animando as noi-
tes de festa. No sábado, os foliões vão curtir o show 
com Paula Mirella. No domingo, a apresentação será 
da banda Logan, de Belo e, na segunda, quem anima-
rá a festa será a paracatuense Emanuelle. Na  terça-
-feira, a festa será encerrada pelos “Os Xaradas”, de 
Montes Claros. 

Segurança - Para manter a paz, foi montado um 
forte esquema segurança, entre as PolÍcias Militar, 
Civil, Militar Rodoviária e Rodoviária Federal, além 
da contratação de centenas de seguranças. Confira a 
programação ao lado: 

protesto”. De modo geral, “dos 
políticos queridos”, a fábrica faz 
entre 5 mil e 7 mil unidades. Se-

gundo Olga, mesmo as más-
caras de parlamentares não 
muito conhecidos da popu-
lação têm saída. A disputa 
pela presidência do Senado 
motivou pedidos de másca-
ras do senador Renan Ca-
lheiros, mas não houve tem-
po para atender aos pedidos. 

No primeiro mandato de 
Luiz Inácio Lula da Silva, a 

fábrica vendeu entre 20 mil e 
25 mil máscaras dele, no carna-

val de 2003. Depois da eleição 
da presidenta Dilma Rousseff, 
foram vendidas 28 mil máscaras, 
metade dela, metade do humo-
rista Tiririca, o atual deputado 
Francisco Everardo Oliveira Sil-
va, que recebeu 1,3 milhão de 
votos na eleição de 2010. 

Outro político que con-
centrou grande quantidade de 
pedidos de máscaras foi o ex-
-presidente nacional do PTB, o 
deputado cassado Roberto Je-
fferson, que em 2005 denunciou 
a prática de compra de votos na 
Câmara, que ficou conhecida 
como mensalão.

Leia versão digital de 

O jornal necessário
vimentoO Mo
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ACE

DOM JORGE

Marcus Plauto, no momento da posse na presidência da ACE

Marcão Plauto assume 
presidência e quer nova sede

Bispo visita Câmara

Nomeado por Anastasia, Glauber substitui Erasmo Neiva que assumiu a Secretaria de Planejamento do Município

SEDESE

Glauber César dirige Regional Noroeste

O empresário e professor 
Glauber César Rodrigues é o 
novo diretor regional da Secreta-
ria de Estado de Desenvolvimen-
to Social (Sedese), com sede em 
Paracatu. A nomeação ocorreu 
no início de janeiro, pelo gover-
nador de Minas Gerais, Antonio 
Augusto Anastasia. 

Glauber substitui Erasmo 
Neiva, que deixou o cargo para 
ocupar a Secretaria de Planeja-
mento do Município. Além da 
formação profissional e experi-
ência nas questões que o habi-
litaram ao cargo, Glauber tem 
histórico de militância nos mo-
vimentos sociais em Paracatu e 
região e, apesar de ser natural de 
Carmo do Paranaíba, se conside-
ra paracatuense. Ele mora na Ci-
dade há mais de 25 anos.

Glauber afirma que tem co-
nhecimentos na área administra-

tiva e sua ligação com o secre-
tário de Estado, Eros Biondini, 
facilitará o comando da Regional, 
cuja missão é planejar e executar 
políticas públicas de trabalho, 
emprego e renda, assistência so-
cial e de promoção dos direitos 
humanos”. 

Nesse sentido, Glauber Cé-
sar pretende focar sua atuação 
na profissionalização do jovem 
e, como conseqüência, prevenir 
problemas sociais.

“Se conseguirmos qualificar 
as pessoas e inseri-las no mer-
cado de trabalho, vamos resol-
ver um grande problema social. 
Ninguém quer apenas uma cesta 
básica, mas garantir seu próprio 
sustento com dignidade”,  afir-
ma Glauber que descarta qual-
quer tipo de dificuldade com os 
governos municipal, estadual ou 
federal.

Diretoria 2013/2014
Presidente da ACE e vice do CDL: Marcus Plauto Ruas Cordeiro - 

Vice-presidente da ACE e presidente da CDL: Irlan César Fernandes 
de Moura - Diretor-secretário: Inácio Carvalho Silva - Diretora-finan-
ceira: Lindarci A. S. Memlak - Diretor-comercial: Márcio Cangussu 
- Diretor-social e de comunicação: Márcio Oliveira Gomes - Diretor 
de desenvolvimento: Carlos de Paula Coelho - Diretor de patrimô-
nio: Luis Carlos Martins - Diretor de SPC/Serasa: José Humberto 
Borges - Suplentes: Dênis Dantas Neto, Jadir Correia de Oliveira, 
Marília Lepesquer Cordeiro.

O bispo Dom Jorge Alves 
Bezerra enviou, da tribuna da 
Câmara, no dia 28 de janeiro, 
mensagem de cordialidade aos 
parlamentares e ao povo para-
catuenses. Ele afirmou ter uma 
grande missão em Paracatu, que 
lhe foi conferida pelo Vaticano. 

O bispo aproveitou e destacou 
seu compromisso com a Igreja e 
com Cristo. Contou que deixou 
uma promissora carreira no setor 
privado para se empenhar na vida 
espiritual  “da caridade , bondade 
e amor ao próximo”. Os verea-
dores agradeceram a ilustre pre-
sença e entregaram uma placa de 
boas-vindas ao bispo. 

O empresário Marcus Plauto 
Cordeiro - o Marcão da MC Se-
guros - assumiu a presidência da 
Associação Comercial e Empre-
sarial de Paracatu, em substitui-
ção a Paulo Maia - o Paulinho da 
Auto Escola Maia - que cumpriu 
mandato de dois anos. 

A solenidade de transmissão 
de cargo se deu em 25 de janeiro, 
na sede da instituição. Segundo o 
ex-presidente Paulinho, o balan-
ço de sua gestão é positiva.

“Nesse período, conseguimos 
aumentar o quadro de associados 
e realizamos vários cursos que 

qualificaram jovens para o mer-
cado de trabalho”, afirma o ex-
-presidente.   

O novo presidente ficará à 
frente da ACE durante o biênio 
2013-2014, quando pretende am-
pliar os projetos que encontrou e 
implantar novidades.

“Uma das metas é a cons-
trução de uma nova sede para a 
ACE e seus parceiros. Estamos 
crescendo e nada mais justo que 
sonhar com um novo espaço 
para receber melhor os nossos 
associados e oferecer novos ser-
viços”, disse Marcão. 

“Não sou filiado a nenhum 
partido e não tenho compromis-
sos ou dificuldades com ninguém. 
Meu compromisso é trabalhar 
por em prol da população, como 
sempre fiz.  É hora de darmos as 

mãos, porque nas divergências 
quem perde é a comunidade ca-
rente. Sou do  partido do amor ao 
próximo, só isso”, acrescentou.

Glauber César Rodrigues Silva 
é técnico em contabilidade, ana-
lista de sistemas, pós-graduado 
em administração, professor uni-
versitário de administração de 
empresas. apresentador do qua-
dro Vida Digital na TV Minas 
Brasil e FM Repórter; colunista 
de O Movimento e do Paracatu.
Net. Foi um dos fundadores do 
Grupo Luz e Vida e ajudou na 
estruturação de diversas comu-
nidades terapêuticas em todo o 
Estado. 

É membro do Conselho do 
Patrimônio Histórico; membro 
da Comissão Organizadora do 
Hallel e voluntário em institui-
ções filantrópicas, pelas quais tem 
canalizado recursos para a região.

Professor Glauber 
César Rodrigues

Vereadores homenageiam Dom Jorge com placa de boas-vindas
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O jornal 
necessário

vimento
ASSALTO ARMAS 

Ladrões tomam S10 mas batem na fuga PM prende malas e 
apreende seus canos 

Em janeiro de 2013, já foram registrados três assassinatos e 27 tentativas, a maioria relacionada ao tráfico de drogas

VIOLÊNCIA EM ALTA

DROGAS 

Paracatu registra 50 homicídios em 2012 

Polícia ataca bocas de fumo 

Uma triste estatística vem 
preocupando a sociedade para-
catuense - o número de pessoas 
assassinadas aumenta a cada ano. 
De acordo com dados da Policia 
Civil, em 2011 foram registrados 
29 homicídios. Ano passado o 
número para cerca de 50 e, nos 
primeiros 27 dias deste ano, fo-
ram registradas vinte  tentativas 
de homicídio e  três assassinatos.

Barrão - A primeira vítima de 
2013 foi Felipe Pereira de Jesus - o 
Barrão, 18 anos, baleado na Rua 
Zinco, no Amoreiras II, dia 12 de 
janeiro. Segundo a Polícia Militar, 
o jovem estava sentado na porta 
da casa do principal suspeito que 
teria chegado e disparado contra 

Bela Vista II - Durante patru-
lhamento no Bela Vista II, mili-
tares depararam-se com Diego 
Cândido dos Santos, 21, em atitu-
de suspeita, o qual entrou em um 
bar e dispensou no banheiro uma 
pedra de crack. Diego afirmou 
que adquirira a droga em uma 
residência, à Rua 5, onde reside 
Amanda Barbosa Guimarães, 24 
e pagou R$ 5,00.  Diego disse ain-
da que  a pedra lhe fora entregue 
por Alex Oliveira de Jesus, 23, o 
qual tinha em mãos uma sacola 
contendo mais pedras. Na casa 
de Amanda, foram encontradas, 
seis pedras. Com o carpinteiro 
Francisco Inácio Neiva Campos, 
20, foram encontrados R$ 120,00. 
Com Alex, R$ 8,00 e uma pedra. 
No local foi presa, também, Vil-
ma Cristina Pereira Guedes. 

Preguinho - Militares recebe-
ram denúncia de que um indiví-
duo traficava drogas na Avenida 
Brasília, Bela Vista II. No local, os 
policiais abordaram  Enver Gon-
calves Torres, 51,  vulgo “Pre-
guinho”, que dispensou algo no 
chão e tentou a sair do local.  Os 
militares localizaram seis buchas 
de maconha no chão e oito pe-
dras de crack e R$ 10,00, no seu 
bolso.  Alisson Vasconcelos Cha-
ves, 25, estava trabalhando como 
“olheiro” de Enver e, antes que a 
viatura chegasse ao local, alertou 
Enver, mas ambos foram presos.  

BR 040 - Com o servente Lin-
domar de Melo Pereira, 19, os mi-
litares encontraram sete papelotes 
de cocaína. Ele foi abordado no 
Galpão do Produtor, na marginal 
da BR-040, em companhia de um 

Faca - Durante operação an-
tidrogas, a PM encontrou Alex 
Oliveira de Jesus, 23, em atitu-
de suspeita, numa bicicleta ver-
melha e, com ele, uma faca, um 
papelote de droga e um celular 
de procedência duvidosa. A bici-
cleta estava com a numeração do 
quadro raspado. O autor forne-
ceu dados falsos, mas foi preso.

Revólver, faca e droga - Ro-
drigo Rocha Gonçalves, 33, e Mi-
chel Barbosa de Brito, 23, foram 
presos, no Bairro JK. Eles ocu-
pavam uma moto CG preta e Mi-
chel portava uma faca, maconha 
e um revólver 38, com três car-
tuchos intactos. Michel assumiu 
a propriedade da arma. Rodrigo 
alegou que estava apenas reali-
zando uma corrida de mototáxi. 
Os objetos foram apreendidos e 
os autores presos.

Espingarda, faca e facão - 
Militares estranharam a postura 
de quatro indivíduos, próximos 
a um Uno verde e viram quando 
um adolescente pegou uma arma 
de cano longo e abordaram Alex 
Borges Carvalho, 18; Iago Junio 
Borges, 19; Weder Aparecido 
Pinto Borges, 19 e o adolescente. 
Dentro do carro, havia uma es-

O condutor de uma S10 vinha 
pela LMG 630 (estrada rural que 
dá acesso ao Mundo Novo), por 
volta das 19h, do dia 25 de janeiro 
e, quando se aproximou do Posto 
Ranchão, um homem e uma mu-
lher pediram carona. Ele parou, 
mas foi surpreendido por mais 
três homens e uma mulher que 
saíram do mato armados e anun-
ciaram o assalto. 

O motorista, que estava sozi-
nho, foi colocado no banco de 
trás e um dos assaltantes assumiu 
a direção do veículo. Durante a 
fuga, o marginal perdeu o contro-
le do carro e bateu de frente em 
uma Saveiro, conduzida por uma 
mulher.  

Os ladrões fugiram a pé pelo 
matagal. O motorista da S10 e os 
dois ocupantes da Saveiro foram 
levados ao Hospital Municipal, 
com ferimentos leves. Eles foram 
medicados e liberados. Os dois 
carros ficaram amassados e foram 
removidos ao pátio da DP. 

Suspeitos - Na manhã do dia 
seguinte, a Polícia Rodoviária Es-
tadual (PRE) e a equipe da Patru-
lha Rural depararam-se com uma 
Blazer e um Ford Ka em atitude 
suspeita, no Trevo da BR-040 
com a MG-188. Nos dois veícu-
los estavam duas mulheres - uma 
delas de 17 anos: Lucíola Ribei-

cabeça da vítima. Felipe foi levado 
ao Hospital Municipal e, no dia 
seguinte, foi encaminhado a Bra-
sília para retirar o projétil, porém 
faleceu na manhã do dia 15. A PM 
suspeita de acerto de contas. O 
caso foi repassado a Policia Civil.

Bié - Cinco dias depois da 
morte de Barrão, outro jovem foi 
assassinado. Warley Gonçalves de 
Oliveira - o Bié,  29, foi baleado 
dentro da própria residência, à Rua 
Diamante, também no Amoreiras 
II. A PM informou que ele estava 
na cama quando o autor entrou e 
efetuou vários tiros. Quatro acer-
taram a vítima - dois nas nádegas, 
um nas costas e outro na cabeça. 
Bié morreu poucas horas depois, 

no Hospital Municipal. Bié tinha 
passagem por furto, roubo e uso 
de entorpecentes. Fatos que po-
dem ter ligação com o homicídio.  

Luciano - Luciano Mendes 
Santiago, 35, deu entrada no Hos-
pital Municipal com duas facadas. 
Não resistiu e faleceu minutos 
depois. Um dos cortes atingiu o 
seu peito e o outro a nuca. Ele es-
tava na Rua “D”, Paracatuzinho, 
na casa de uma mulher, bebendo,  
quando iniciaram uma discussão. 
A filha da dona da casa - Ana Pau-
la Ferreira da Silva, 22 - entrou no 
meio da discussão e foi agredida 
por Luciano. Na sequência, Ana 
Paula apoderou-se de duas facas, 
atingiu a vítima com dois golpes.

ro, 19; e quatro homens - sendo 
três adolescentes de 16 e 17 anos 
e Pedro P. S. Pires, 21. Com eles 
foram encontrados vestígios de 
droga. 

Todos foram conduzidos à 
Delegacia pela PRE, suspeitos 
da autoria do assalto próximo ao 
Posto Ranchão. O inquérito está 
sobre a responsabilidade da Polí-
cia Civil. 

Túlio - Em continuidade aos 
rastreamentos, militares rece-
beram informações de que um 
indivíduo conhecido por Túlio 
Barcelos Silva, 25, fazia parte 
do grupo do assalto e estaria de 
posse de uma pistola .380 e um 
revólver .38.

Diante das informações, poli-
ciais militares deslocaram-se até à 
Rua Professor José Botelho Filho, 
Bairro Nossa Senhora de Fáti-
ma, local onde reside Túlio, onde 
foi localizada uma munição cali-
bre.380 intacta, porém Túlio, ao 
perceber a presença das viaturas, 
evadiu-se em uma moto Honda  
azul. 

No decorrer das buscas, os 
policiais receberam denúncia anô-
nima relatando que a vizinha de 
Túlio - Josiane Santos Teixeira, 26 
- estaria guardando drogas para 
ele. Na casa de Josiane, os poli-
ciais encontraram, em cima do 

guarda roupas, três  munições.38 
intactas e um embrulho plástico 
contendo um pó branco, seme-
lhante a cocaína, pesando 536 
gramas. 

Josiane foi presa e uma nova 
denúncia deu de que Túlio estava 
escondido na casa de sua namora-
da, à  Rua Professor José Botelho 
Filho, no mesmo bairro, onde o 
meliante foi localizado, juntamen-
te com a moto  utilizada na fuga.

JK - Policiais foram até o “Bar 
do Tonho Pancinha”, à na Rua da 
Ladeira, JK, onde dois homens e 
duas mulheres faziam uso de dro-
gas e foram abordados, porém só 

apareceram cachimbos para uso 
de crack. 

Mas, dentro do bar, foram 
localizados uma balança de pre-
cisão e uma sacola plástica con-
tendo uma grande quantidade de 
substancia semelhante à cocaína. 
O proprietário do bar - Leandro 
Vieira de Assis, 25 - foi preso. 

Na casa da avó de Leandro, fo-
ram encontrado objetos de proce-
dência duvidosa e R$1.082,25 em 
moedas. Segundo informações, 
tais objetos eram recebidos em 
troca de drogas. Leandro foi con-
duzido à DP, juntamente com o 
material apreendido.

Dinheiro e 
celurares 

apreendidos
 pela polícia Droga e balança

apreendidos 
pela polícia

pingarda cal .32 e materiais para 
recarregar cartuchos; um facão 
de cabo de madeira e uma faca de 
cabo plástico. O menor assumiu 
a propriedade dos objetos. No 
momento da abordagem, uma 
moto preta, tentou fugir, porém 
o condutor a abandonou e fugiu 
a pé. 

32 - O proprietário de um 
estabelecimento comercial, à 
Rua Severiano Silva Neiva, Alto 
do Açude, foi surpreendido por 
quatro menores, que tentaram 
assaltá-lo, mas ele reagiu e os au-
tores evadiram-se. Militares loca-
lizaram os quatro infratores, no 
quintal da casa de um deles, com 
um revólver .32. Todos assumi-
ram participação. A vítima con-
tou que, no dia anterior, os me-
nores tinham tentado assaltá-la. 

38 - Leonardo Júnior Dias e 
um adolescente foram encontra-
dos à Rua Alexandre Silva, em 
bicicletas suspeitas. Ao notarem 
que seriam abordados, abando-
naram as bicicletas e entraram na 
Matriz, onde se realizava um ca-
samento, e ajoelharam em frente 
ao altar e dispensaram um revól-
ver 38, debaixo de um banco, 
mas foram presos. 

adolescente de 17 anos, que, se-
gundo a PM,  dispensou nove pa-
pelotes da mesma substância. Ele 
foram conduzidos à DP.

JK - Na Rua Luiz Gouveia 
Damasceno, JK, militares depa-
raram-se com dois indivíduos, 
numa moto, que, tentarem fugir, 
dispensaram algo no percurso. Os 
policiais localizaram três papelo-
tes de cocaína e R$ 250,00 com 
Adilson Pereira de Assis, 27. Ele 
foi preso, juntamente com Diego 
Peres de Quinta, 21. 

Adolescente - Um adolescen-
te de 16 anos foi apreendido, após 
os militares cumprirem mandado 
de busca e apreensão, à Rua Nas-
cente, Bairro JK. Na casa foram 
encontrados 28 pedras de Crack 
pequenas, 14 gramas de ácido bó-
rico e uma bicicleta XTZ de ori-
gem duvidosa. 

Bom Pastor - Militares nota-
ram quando um adolescente de 
13 anos saiu de uma residência, 
à Rua João Paulo II, Bom Pastor, 

portando um pedaço de maconha 
de 20  gramas. Outros elementos 
pularam o muro quando a polícia 
entrou na casa, onde estava uma 
moto Honda CG 125 vermelha. 

Segundo o menor, o condutor 
da moto seria Leonardo Dias de 
Oliveira, 22. Contudo, André Pi-
nheiro apresentou documentação 
de propriedade da moto. No quin-
tal da residência, de Junior César 
Ferreira Braga, 31 anos, foram 
apreendidas cinco gaiolas com 
pássaros da fauna silvestre brasi-
leira. A moto foi removida para o 
pátio e os envolvidos para a DP. 

Boca da Onça - A PM en-
controu Marcos Gama dos San-
tos, 28, e Daiane Serafim Negre-
do, 21, comercializando drogas 
na Travessa Wolney Meireles, 
Nossa Senhora de Fátima - local 
conhecido por Boca da Onça. 
Durante a abordagem, Marcos 
e Dayanne agrediram os milita-
res, mas foram imobilizados. Os 
policiais encontraram no bolso 

de Marcos uma  balança de pre-
cisão, com resquícios de crack; 
maconha; uma porção de crack, 
além de R$ 467,00. Marcos era  
foragido da APAC. Ambos foram  
encaminhados à DP.

Nossa Senhora de Fátima - 
Ainda no Bairro Nossa Senhora 
de Fátima, na Rua Anísio Bote-
lho, militares depararam-se com 
Gilberto de Sousa Pereira, 20, 
saindo  de uma residência, e com 
Carlos e Julierme jogando, em um 
lote vago, os papelotes, sobran-
do apenas uma  bucha de crack e 
uma cédula de R$10,00. 

Na busca pessoal, foram en-
contrados, em poder de Julierme, 
R$268,10 e uma bucha com co-
caína. No quintal, maconha. No 
interior da casa, sete pedaços da 
mesma substância e R$642,00 na 
gaveta do guarda-roupas. No lote 
vago, duas pedras de crack. Gil-
berto possuía mandado de prisão 
em aberto. 

Pistola .40 - A PM foi até uma 
casa, à Rua Anísio Botelho, tam-
bém no Nossa Senhora De Fáti-
ma, onde mora um adolescente  
de 17 anos, e encontrou cinco 
pedras de crack e uma porção de 
maconha e R$ 27,00. No celular 
do autor, os militares visualiza-
ram fotos dele empunhando dois  
revólveres e uma pistola .40, se-
melhante à utilizada pela PMMG. 
Em outras fotos, ele aparecia es-
crevendo o seu apelido, com mu-
nições .40 e .38. 

Córrego dos Meninos - Na 
Rua Córrego dos Meninos, mili-
tares  encontraram Luiz Ricardo 
Monteiro Pires, 20;  João Kleber 

Dias Pereira, 18; e Florismar de 
Souza Santos, 22, próximos a um 
orelhão com resquícios de maco-
nha. Na calha de uma residência 
próxima, um invólucro contendo 
duas pedras de crack e uma gile-
te com resquícios da droga. Na 
residência de um dos envolvidos 
havia quatro pedras de crack e um 
tablete de maconha.

Vila Alvorada - Na Rua Cris-
tiano Costa Bezerra, Vila Alvo-
rada, um adolescente de 16 anos 
portava três papelotes de cocaína, 
R$92,00 e dois celulares. Os pa-
pelotes foram dispensados pelo 
menor, quando ele percebeu que 
seria abordado.

Parque de Exposições - 
Ainda no Bairro Alvorada, a PM 
encontrou  Carlos Salvador do 
Rosário Fernandes, 31; e um ado-
lescente  de 16 anos, em atitude 
suspeita, próximos à entrada do 
Parque de Exposições. Ao perce-
berem a aproximação da viatura, 
eles dispensaram uma caixa de 
fósforos contendo cinco pedras 
de crack. No bolso do menor, três 
sementes de maconha e R$5,00.  

Alto do Açude I - Durante 
operação no Alto do Açude, mi-
litares encontraram, na caixa de 
correio de uma residência, uma 
bucha de maconha e um celular. 
Dentro da casa, uma balaclava 

preta, mais duas buchas de maco-
nha.  Os envolvidos foram con-
duzidos à DP.

Alto do Açude II - Na Estra-
da São Domingos, Alto do Açu-
de, militares viram Sandro Rober-
to dos Santos, 26; e o adolescente 
V. A. M. de 15 anos, em atitude 
suspeita. Quando percebeu a 
presença policial, o adolescente 
jogou fora um embrulho com 34 
pedras de crack. Na busca pesso-
al, foram  localizados com o me-
nor R$32,00 e um celular.  Sandro 
também portava  um celular. 

Amoreiras II - Os militares 
abordaram Walisson Gomes So-
ares, 18; e o adolescente G. A. 
O., 16, na Rua Doutor Joaquim 
de Moura Brochado, Amoreiras 
II. Com Walisson, dois tabletes 
de maconha, R$20 e, nas ime-
diações, um “baseado”. O celu-
lar de Walisson tocou e no visor 
apareceu um nome perguntando 
se Walisson estava “trazendo 
o negócio”. Na residência do 
autor, foram encontrados um 
tablete de maconha, uma faca e 
R$152,00.  Segundo a PM, no 
cartão de memória do celular de 
Walisson, havia fotos dele osten-
tando arma de fogo. Na casa do 
adolescente, duas buchinhas de 
maconha.  Ambos foram condu-
zidos à DP.

Armas que foram retiradas de circulação 

Na fuga, os assaltantes bateram a S10 na Saveiro

Bié, segunda vítima 
de homicídio em 
Paracatu este ano
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PRF encontra chupa-
cabras dentro de Gol

Federais recuperam 
van e carga roubadas Polícia Ambiental 

liberta pássaros 

Homem morre 
após batida 
de ônibus e 
caminhão

TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS

Tiroteio faz vítimas nos bairros

PM que estava na agência percebeu nervosismo da vítima, denunciou golpe e acionou a viatura

FALSO SEQUESTRO

Mulher desesperada deposita R$ 5 mil 
Uma moradora da Vila Mariana (que teve o nome preservado por 

medida de segurança), recebeu uma ligação do número (021) 9567 4265, 
informando que seu filho fora seqüestrado e exigindo o depósito de R$ 
5.000,00 em uma conta do Banco Santander. 

O gerente da agência notou o desespero da vítima e cancelou o depó-
sito, devolvendo o dinheiro para ela. Contudo, o autor percebeu e voltou 

Parati - O furto de carro continua preocupando as autoridades 
e a comunidade. Na Travessa Wolney Meireles, Bairro JK, através 
de denúncia anônima, os militares localizaram uma Parati cinza,  em 
uma gruta, no final da via pública. Os militares localizaram, também, 
uma chave micha. O veículo fora furtado em data anterior. 

Fiorino - Na Rua do Vigário, Bairro Santa Lúcia, militares de-
pararam-se com o Fiat Fiorino, cinza, estacionado próximo a um 
matagal com os vidros abertos, cadastrado no sistema informatizado, 
como furtado/roubado. O aparelho de som e a bateria foram leva-
dos. O carro foi removido ao pátio.   

Saveiro - O dono de uma Saveiro azul teve o carro furtado na 
porta da residência dele - à Rua Orlando Batista Ulhoa.  Durante os 
rastreamentos, militares receberam denúncia de que o veículo estava 
em um matagal, próximo à Rua Alumínio, Bairro Esplanada, o que 
foi constatado pelos militares.

Uno - Um Fiat Uno vermelho foi furtado de dentro da garagem 
da residência do proprietário - à Rua Honório Batista de Oliveira, 
Bairro Nossa Senhora de Fátima. Ele saiu para trabalhar e deixou a 
casa vazia e os malandros aproveitaram para levar o carro. 

Monza - Um Monza azul foi furtado na porta da residência do 
proprietário - à Rua Rio Grande Do Sul, centro. 

Corsa - A PM de Paracatu recuperou um Corsa furtado em Ca-
talão-GO. O veiculo foi encontrado na Rua Anísio Botelho, Bairro 
Nossa Senhora de Fátima.Os militares viram quando  dois indivídu-
os pularam um muro - um deles portava uma pistola semi-automáti-
ca - os prenderam. 

XTZ - Uma moto Yamaha XTZ preta foi furtada na Rua Getúlio 
Melo Franco, centro, e não foi mais encontrada. Já na Rua Presidente 
Olegário Maciel, Bairro Alto do Açude, a Policia Militar encontrou 
uma moto Yamaha XTZ 125 vermelha, que  havia sido furtada no 
dia anterior. Outra XTZ vermelha foi furtada, na Rua Elizeu Oswal-
do Macedo, Vila Mariana. 

CG I - Quem teve sorte foi o proprietário de uma moto Honda 
CG 125 preta, furtada um dia anterior. O veículo foi encontrado 
abandonado na  Rua Boa Vista, Bairro Bela Vista, e removido ao 
pátio credenciado. 

CG II - Já na Rua Professor Santiago Dantas, centro, foi furtada 
uma moto Honda CG 125, porém, os militares da PRE, abordaram 
dois  menores infratores que conduziam a moto,  recuperando o 
veículo  e tomando as providências necessárias quanto aos menores.

YBR - Um indivíduo mão-leve, não identificado, furtou uma 
moto Yamaha YBR 125 preta, que estava estacionada na porta de 
uma residência, à Rua Laura Guimarães, centro. A moto não foi en-
contrada. 

Twister - Uma moto Honda Twister vermelha foi encontrada 
abandonada na  Rua Diamante, Bairro Amoreiras Dois. O veiculo 
foi furtado em data anterior na porta da residência do proprietário. 

Biz - Um estudante de 22 anos também teve a sua moto Honda 
Biz preta  furtada da calçada de uma residência à Rua Honório Silva, 
no Santana.  Horas depois, a Biz foi localizada próxima à residência 
da vítima, dentro da rede de escoamento de água de um córrego, em 
cima de um carrinho de mão, que foi utilizado pelos autores para 
conduzirem a moto. 

Motoneta - Durante patrulhamento pelo Bairro Nossa Senhora 
de Fátima, militares foram abordados por um cidadão denunciando 
que, em noite anterior, indivíduos esconderam uma moto no quintal 
de uma casa em construção, à  Rua Dora Melo, onde os policiais en-
contraram uma motoneta, Sundown Akros 50, escondida. 

Vinicius e Natalino - Por possuírem mandados de prisão, Viní-
cius da Silva Rodrigues, 27; José Natalino Pereira da Silva, 44, foram 
presos no centro da Cidade.  

Rejane - A jovem Rejane Gonçalves Aragão, 29, também foi pa-
rar na Delegacia por ser foragida da Justiça. Ela foi encontrada an-
dando, em atitude suspeitas, pela ruas do Alto do Córrego. 

Paulo Henrique - Quem também estava foragido e acabou preso 
foi  Paulo Henrique Costa Silva, 22. Ele foi encontrado em um bar, 
à Praça Cândido Ulhoa, centro. Ao realizar a abordagem, o suspeito 
arremessou algo em um gramado, do outro lado da rua, que não fora 
localizado e seria um tablete de maconha. 

José Adão - José Adão Alves Ribeiro, 37, foi preso após ser en-
contrado em uma casa, à Rua João Paulo II. Ele estava foragido da 
Justiça, desde  2011. Na residência, alvo do mandado, também foram 
localizados quatro pássaros silvestres. O morador está à disposição 
da autoridade judiciária.

Paulo Lima - Paulo Lima da Silva, 25, foi localizado na Travessa 
do Campo, Alto do Açude, e conduzido à Delegacia de Polícia.

Mário - O pintor Mário Rodrigues de Souza, 36, foi encontrado 
passeando pela Avenida Quintino Vargas, centro.  

Israel - Na Rua Adrilhes Ulhoa, Paracatuzinho, militares aborda-
ram Israel Reis Pereira, 40, que tinha  mandado de prisão expedido 
pela justiça. 

Gilmar - Gilmar dos Santos Macedo, 23, residente no Bairro São 
João Evangelista II, foi localizado no Bairro Nossa Senhora Aparecida.  

Desobediência - Durante patrulhamento pelo Bom Pastor, mili-
tares avistaram dois menores trocando objetos e dinheiro. Um deles 
relatou que é usuário de drogas e estava comprando R$ 10,00  de 
maconha, do outro menor, e que constantemente compra drogas no 
local da abordagem. Com o segundo menor que estaria vendendo a 
droga, foi localizado um aparelho celular com o cartão de memória 
em nome de Marcelo. Ambos foram apreendidos.  

Notebook - Na Rua Severiano Silva Neiva, Alto do Açude, um 
indivíduo estaria vendendo um notebook de origem duvidosa. Poli-
ciais  descaracterizados foram até lá e fizeram contato com Vilson 
Soares de Queiroz, 30,  e localizaram o notebook, que foi reconheci-
do pela testemunha como sendo o furtado em data anterior. Vilson 
informara aos militares que o objeto era de seu irmão. 

Beco do Rosário - Um rapaz de 20 anos e um menor de 17 
foram roubados quando  transitavam pelo Beco do Rosário, centro, 
por três indivíduos - sendo um menor de 16 anos e outros dois não 
identificados que agarraram uma das vítimas e subtraíram um celular, 
uma mochila e um par de tênis. O menor foi localizado na Praça do 
Fórum e confessou a prática do delito á PM.

Um homem identificado ape-
nas como João Batista, 29 - auxi-
liar de Ângelo Márcio - motorista 
de um ônibus fretado, que fazia o 
transporte de 46 passageiros do 
estado da Bahia para São Paulo, 
morreu após o ônibus bater na 
traseira de um caminhão baú, dia 
19 de janeiro, em um trecho da 
rodovia em Paracatu. 

Segundo a Polícia, o ônibus 
seguia sentido Paracatu/Unaí. 
Dos 46 passageiros, 14 tiveram 
ferimentos leves e um teve fratu-
ra exposta na perna. Todos foram 
encaminhados ao Pronto Socorro 
de Paracatu. O corpo de João Ba-
tista ficou preso às ferragens e foi 
retirado pelos Bombeiros de Unaí. 

O caminhão era conduzido 
pelo paracatuense Valdeci José, 
morador do Bairro JK, que não 
sofreu ferimentos. Ângelo, mo-
torista do ônibus, foi encaminha-
do à delegacia e pode responder 
pelo crime de homicídio culposo. 

Paracatuzinho - No Para-
catuzinho, um acidente quase 
fez mais vítimas fatais. Um Gol 
e uma caminhonete bateram no 
cruzamento da Avenida JJ An-
selmo, com a Rua Pio Fernandes, 
no Paracatuzinho. O motorista 
da caminhonete sofreu ferimen-
tos leves, porém o condutor do 
Gol, Antônio Oliveira Braga, 52,  
ficou preso nas ferragens, mas 
não corre risco de morte. 

A Polícia de Meio Ambiente 
apreendeu, em Brasilândia de Mi-
nas, 44 pássaros da fauna silves-
tre. Uma pessoa foi presa. A des-
coberta foi feita durante operação 
de repressão a criadores clandesti-
nos. As aves, como pássaro-preto, 
trinca-ferro e canários-da-terra, 
estavam em duas casas. Também 
foram apreendidos diversos ma-
teriais como alçapões, gaiolas e 
armadilhas para capturar as aves, 
que foram soltas.

A Polícia Rodoviária Federal 
de Paracatu apreendeu um apa-
relho, conhecido por “chupa-ca-
bra” (equipamentos utilizados em 
caixas eletrônicos para clonagem 
de cartões e filmagem de senhas), 
que poderia ser usado para dá 
golpes em clientes de uma agên-
cia bancaria de João Pinheiro.  

O “chupa-cabra” estava dentro 
de um Gol, abordado no Km 47 
da BR-040, conduzido por Her-
bert Palmeira Fabrício Machado, 

A Polícia Rodoviária Federal 
abordou uma Van, no Km 47 
da BR-040, e encontraram uma 
carga de cigarros da Souza Cruz,  
tomada de assalto em Brasília, A 
Van também era produto de fur-
to. O condutor foi preso. 

Ônibus - A PRF de Paracatu 
também abordou um ônibus da 
linha Rio/Brasília, no teria ocor-
rido um furto. Um dos 46 pas-
sageiros alegou que sumira dos 
seus pertences óculos, celular, 

chantagear a mulher, exigindo que a vítima se deslocasse até o Banco do 
Brasil e depositasse o dinheiro na conta 35.378-7, agência 0308-8. 

Uma policial militar que estava na agência no momento, percebeu 
o nervosismo da vítima e acionou a viatura, que conseguiu acalmá-la, 
informando que se tratava de um golpe. O gerente conseguiu bloquear o 
dinheiro, contudo os autores já haviam sacado R$200,00.

26, em companhia de Patrício Ma-
chado, 24. Segundo a PRF, além 
do “chupa-cabra”, os agentes en-
contraram vestígios de maconha 
e um netbook com filmagens que 
comprovam o uso do equipamen-
to para adquirir informações sigi-
losas de clientes de banco. O Gol 
foi apreendido por suspeita de 
adulteração. O caso foi repassado 
à Policia Civil. Herbert e Patrício 
foram ouvidos e aguardam o in-
quérito em liberdade. 

perfume e R$50. Os agentes de-
ram buscas em alguns passagei-
ros. José Carlos, 22, foi apontado 
como suposto autor, pois portava 
os objetos. 

Valdene de Souza, 40, que 
estava sentado ao lado de José 
Carlos, também afirmou ter sido 
vitima de furto. Quando a polícia 
descobriu que Valdene era foragi-
do da justiça, com três mandados 
de prisão em aberto. Todos foram 
parar na delegacia.

Por pouco, o número de assas-
sinatos seria maior em Paracatu. 
Janeiro também registrou várias 
tentativas de homicídios. Balas 
cortaram os quatro cantos da Ci-
dade. Veja:

 Amoreiras II - Um homem  
foi baleado na mão na, esquina 
das Ruas Zinco e Cristal (próxi-
mo à Escola Coraci Meireles). 
Populares informaram à policia, 
que os  de os disparos foram efe-
tuados por uma pessoa que estava 
dentro de e um carro e chegou 
atirando contra a vítima. 

No local, os militares  localiza-
ram dez cápsulas de uma Pistola 
380. Os tiros atingiram também 
o muro de uma residência. Feliz-
mente não acertaram os mora-
dores da casa. A vítima recebeu 
atendimento médico e passa bem. 

Alvorada I - Neste bairro, o 
palco do tiroteio foi o Parque de 
Exposições, onde o Paulo Pereira 
de Souza Júnior, 19, se desenten-
deu com um adolescente, que sa-
cou um revólver a atirou contra 
o rosto de Paulo. O tiro acertou 

a boca de Paulo e o projétil ficou 
alojado na sua cabeça. A vítima 
foi socorrida até o Hospital Mu-
nicipal. Segundo moradores do 
bairro, Paulo  é usuário de drogas 
e, provavelmente, estava  consu-
mindo o produto na companhia 
do autor. A camiseta que Paulo 
usava foi encontrada no local co-
berta de sangue. O adolescente 
não foi encontrado. 

Alvorada II - Uma grávida de 
dois meses e um homem foram 
parar no Hospital Municipal, após 
serem baleados durante um lual  de 
som automotivo, na Rua Cristiano 
Costa Bezerra, Vila Alvorada. A 
viatura policial estava próxima ao 
local, quando a PM percebeu um 
tumulto e  foi informada de que 
Jeferson Nunes Mascarenhas, 18,  
estava com um revólver na mão. 
Ele acabou preso.  

Logo depois, os militares en-
contraram um revólver 38 com 
seis cartuchos intactos. As víti-
mas relataram que um indivíduo 
de boné efetuou os disparos e um 
dos tiros atingiu o tornozelo do 

homem e outro  uma mulher. 
Projeto 21 - Em uma única noi-

te quatro pessoas foram baleadas 
em bairros diferentes. No Projeto 
21, dois ocupantes de uma moto 
preta chegaram no bairro efetuan-
do em direção as residências. Os 
tiros acertaram braços e pernas de 
três vítimas - dois homens de 43 e 
33 anos e uma criança de 10 anos. 
Os três foram encaminhados ao 
Hospital Municipal sem risco de 
morte. O motivo do crime é des-
conhecido e os autores não foram 
identificados. 

Nossa Senhora de Fátima - 
Minutos depois, o alvo foi o Bair-
ro Nossa Senhora de Fátima. Os 
tiros também foram disparados 
por dois ocupantes de uma moto 
preta que passaram atirando em 
direção às residências. Felizmen-
te, ninguém saiu ferido. 

Chapadinha - No Bairro 
Chapadinha, um jovem de 18 
anos foi atingido por quatro tiros 
nas nádegas e foi encaminhado 
ao HM, sem risco de morte. Des-
ta vez, os autores ocupavam um 

veiculo escuro, semelhante a um 
Pálio ou Cross Fox. Ninguém foi 
preso e o motivo também é des-
conhecido. 

Paracatuzinho - Dois ho-
mens foram baleados em um bar, 
à Rua Ricardo Adjuto. Uma das 
balas ficou alojada no tronco de 
Gilson dos Anjos da Silva, 44, que 
foi levado ao pronto socorro. 

Logo depois, chegou ao Hos-
pital Municipal Silvano Luiz Xa-
vier, 18, baleado no antebraço 
direito. Ele também estava em 
frente ao bar, quando Leonardo 
Luiz Pereira, 22, conhecido por 
“Coquinho”, disparou contra ele 
e fugiu numa bicicleta. 

Santa Lúcia - Gelson Francis-
co da Silva, 42, foi baleado na coxa 
esquerda,  na Rua  Abel Pimentel 
Ulhoa. Ele foi surpreendido por 
um adolescente de cabelo estilo 
“moicano”, que efetuou cinco 
disparos contra e fugiu, rumo 
ao Bela Vista. Segundo a polícia, 
Gelson tem passagens por roubo 
e homicídio, o que pode ter liga-
ção com o crime.

Cigarros apreendidos pela Policia Rodoviária Federal

Chupa-cabras, celulares e notebook apreendidos pela PRF

RONDA POLICIAL
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Melhor transporte 
coletivo do Noroeste 
de Minas Gerais

A empresa 
Expresso 
Planalto 
informa 
ainda que: 

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

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

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

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

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