
                                                                                                                              

De Cuba com carinho
A blogueira e jornalista 

cubana Yoani Sánchez (foto) 
defendeu, dia 20 de fevereiro, 
na Câmara dos Deputados, o 
fim do embargo econômico 
dos Estados Unidos a Cuba 
e a liberdade de expressão. 
Ela já sofreu espancamento 
da polícia política de Fidel e 
toda sorte de perseguição por 
relatar a realidade cubana ao 
mundo, através do blogue Ge-
neración Y. Ela veio ao Brasil 
lançar seu livro De Cuba com carinho e acompanhar a exibição 
do documentário Conexão Cuba-Honduras, do cineasta baiano 
Dado Galvão, mas foi atropelada pela esquerda enferrujada do 
Brasil que não a deixou falar.
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anosO Mo
carta 
do editor

A UHE de Batalha tem capacidade para abastecer uma cidade de 130 mil habitantes  

FOTO: MARCELLO CASAL Jr/ABrQUEM 
ROEU O 
MILHO DA 
CASEMG?

Batalha entra em 
operação em maio

Ela é demais
A jornalista e blogueira 

cubana, Yoani Sánches, que 
visitou o Brasil, em mea-
dos deste fevereiro, já ga-
nhou mais de dez prêmios 
internacionais pela defesa 
da liberdade de expressão 
no seu blog Generación 
Y, onde relata ao mundo 
as mazelas da Iha de Fidel. 
Ela, finalmente, pôde viajar 
após cinco anos sob severa 
vigilância da polícia política 
e veio ao Brasil ao encontro 
da democracia, mas encon-
trou aqui um misto de into-
lerância e burrice.

Yoani foi constrangida 
desde o Recife, onde de-
sembarcou sob velhas pa-
lavras de ordem do tipo 
“agente da Cia”, passando 
por Feira de Santana onde a 
claque teleguiada por auto-
ridades cubanas não permi-
tiu que ela se expressasse, 
nem que se projetasse um 
filme sobre a sua atuação.

Mesmo, no próprio Con-
gresso Nacional, manifes-
tantes esfregaram notas de 
dólares na sua cara. Em São 
Paulo, onde foi lançar o livro 
De Cuba, com carinho, nova-
mente, não a deixaram falar. 

A recepção à jornalista foi 
uma triste demonstração do 
travamento histórico da es-
querda brasileira - que vive 
numa democracia, mas tem 
práticas totalitaristas, entre 
as quais a tentativa de su-
pressão da livre manifesta-
ção do pensamento, como 
se viu.

Mas a jornalista não se 
perturbou com tamanha 
insensatez e professou fé 
na democracia. A mesma 
democracia que permite as 
manifestações contra sua 
presença. Afinal, ela já foi 
espancada e perseguida em 
seu país e, mesmo depois 
da recente “liberação” do 
acesso à internet na ilha, 
empreende estratégias mui-
to especiais para alimentar 
seu blog, devido à carência 
de equipamentos e ao pre-
ço do acesso à rede mun-
dial: seis dólares por hora, 
enquanto o salário médio lá 
gira em torno de U$ 20.

A imprensa brasileira, no 
entanto, a acolheu como 
devia (Imprensa livre é um 
dos pilares da democracia) 
e ela deu o seu recado em 
jornais, revistas e em pro-
gramas como o Canal Livre 
da Band e Roda Viva da TV 
Cultura.

Sem negar o fascínio que 
a revolução castrista exer-
ceu sobre a geração anterior 
à geração y (pessoas que 
nasceram após os anos 80, 
sob o fenômeno da inter-
net), a jornalista, no entanto, 
foi inexoravelmente realis-
ta ao afirmar que “Fidel é o 
passado da minha vida”. E 
questionou a ternura de Che 
Guevara - eterno ícone da es-
querda - citando a frase dele: 
“Um revolucionário tem que 
se transformar numa fria má-
quina de matar”.

Yoani negou possíveis 
pretensões políticas, da for-
ma mais didática possível: 
“Político tem que dizer sim, 
quando deveria dizer não...” 

A jornalista poderia viver 
na Suíça (onde, aliás, já vi-
veu) mas preferiu enfrentar 
a realidade de sua pátria, 
onde pretende implantar um 
jornalismo responsável para 
alavancar a lenta transição 
democrática que se inicia na 
“Ilha dos Castro”.

Boa sorte, companheira 
de fé na democracia!

José Edmar Gomes

A Polícia Civil apura o de-
saparecimento de milhares de 
sacas de milho da unidade da 
Casemg - Companhia de Ar-
mazéns e Silos de Minas Ge-
rais, em Paracatu. O inquéri-
to foi instaurado no final de 
2012, a pedido da própria 
companhia, após denúncias 
de produtores. O delegado 
regional, Hamilton Fernan-
des Cravo afirma que mais 
de 20 produtores se disse-
ram lesados. Entre eles, José 
Joaquim Barbosa de Freitas, 
que se queixa do sumiço 
de 21.869 sacas. O gerente 
das unidades de Paracatu e 
Bonfinópolis foi afastado do 
cargo e ouvido pela polícia 
e um inquérito preliminar já 

A primeira máquina da 
Usina Hidrelétrica de Batalha, 
localizada no Rio São Marcos, 
na divisa de Paracatu/MG e 
Cristalina/GO, deverá entrar 
em operação em maio pró-
ximo - e a segunda, um mês 

E Bento se foi. 
Quem virá?

NOVA FROTA DA COOPERVAP
A Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu - Cooper-

vap - superou um dos principais problemas na logística da cap-
tação do leite. A empresa acaba de adquirir 13 caminhões novos, 
que serão repassados aos carreteiros para substituir a velha frota 
terceirizada. A empresa investiu mais de R$ 1 milhão, soma cap-
tada junto ao BNDS, e financiará os veículos aos transportado-
res em 60 parcelas, cujo valor será descontado automaticamente 
no serviço prestado por eles à Coopervap. PÁGINA 4

MÃOS 
MÁGICAS
O queijo canastra pro-

duzido em São Roque 
de Minas e nos municí-
pios vizinhos, conheci-
do como meia-cura, não 
encontra paralelo em ne-
nhum lugar do mundo. O casal José Filho de Faria e Romilda 
Aparecida da Silva são responsáveis pela perpetuação deste pa-
trimônio histórico, cultural e econômico mineiro. “Para fazer 
um bom queijo é preciso ter paciência, é preciso gostar. A gente 
leva 40 minutos espremendo a massa, sem pressa, até moldar 
o queijo, mas vale a pena”, diz Romilda,  direto da queijaria da 
Fazenda Agroserra. PÁGINA 5

CAMPO 35 ANOS 
O Grupo Campo - constituído pelas empresas Campo Con-

sultoria e Agronegócios, Campo Biotecnologia Vegetal e Campo 
Tecnologia Agrícola e Ambiental - promoveu o 1º. Seminário 
de Manejo da Fertilidade do Solo em Sistemas de Produção de 
Lavoura, Pecuária e Floresta , nos dias 21 e 22 de fevereiro, em 
Paracatu, onde reuniu agentes do agronegócio do Alto  Parana-
íba e Noroeste de Minas Gerais; Sudeste, Sudoeste e Nordeste 
de Goiás; Distrito Federal; Sul do Tocantins e Oeste da Bahia. 
O grupo está comemorando 35 anos de atividades. PÁGINA 8 

depois. O projeto, orçado ini-
cialmente em R$ 460 milhões 
tem capacidade de produção 
de “energia firme” de 48 me-
gawatts (MW) - o suficiente 
para abastecer uma cidade de 
130 mil habitantes; contará 

com um espelho d’água de 
138 quilômetros quadrados; 
e, dentre outras vantagens, 
deverá incentivar o turismo 
na área, gerando empregos, 
renda e royalties para os dois 
municípios.  PÁGINA 3

foi encaminhado à Justiça. O 
assessor jurídico da Casemg, 
Mauro Manzali, afirmou que 
os clientes serão ressarcidos, 
o quanto antes, com juros e 
correção.  PÁGINA  14

O delegado Hamilton Cravo 
(no detalhe) apura o que está 

errado deste portão pra dentro

Depois de quase oito anos 
em Roma, o papa Bento XVI 
renunciou justificando não 
ter mais saúde para governar 
a igreja católica, mergulhada 
numa crise que vai desde ho-
mossexualismo até fraudes fi-
nanceiras no Vaticano. No dia 
28 de fevereiro, Bento XVI, 
de 85 anos, despediu-se dos 
cardeais, no Palácio Apostó-
lico, e prometeu obediência 
incondicional ao seu sucessor.

“Sejais plenamente dóceis 
à ação do Espírito Santo na 
eleição do novo papa. Que 
o Senhor vos mostre quem 
Ele quer. E entre vós, entre 
o Colégio dos Cardeais, está 
também o futuro papa, ao 
qual já hoje prometo a minha 
incondicionada reverência e 
obediência”, ressaltou. 

O Brasil tem chances de ter 
seu primeiro Papa, com o car-

deal Dom João Braz de Aviz, 
65, prefeito da Congregação 
para os Institutos de Vida 
Consagrada e as Sociedades 
de Vida Apostólica do Vati-
cano e arcebispo-emérito de 
Brasília. Assim como podere-
mos ver o primeiro pontífice 
negro, o ganense Peter Turk-
son, de 64 anos, presidente do 
Conselho Pontifício de Justi-
ça e Paz. O conclave ocorre 
durante este mês de março.
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*Márcio José dos Santos 

Embora a Rio Paracatu Minera-
ção tenha contratado a empresa Pi-
res para reprimir o garimpo, a dra-
mática situação em que viviam os 
garimpeiros os impelia para a bar-
ragem de rejeito. Em maio de 2002, 
uma reportagem do jornal O Mo-
vimento com o título “RPM sofre 
16 invasões só em abril” informa-
va que as invasões contaram com 
a participação de 290 homens. O 
texto reproduz o discurso da em-
presa afirmando que somente um 
dos vigilantes da RPM tem arma de 
fogo e que os demais usam somen-
te cães, equipamentos de segurança 
e balas de borracha na tentativa de 
evitar o “vandalismo dos margi-
nais”; além disso, a reportagem 
dá voz ao gerente administrativo 
da empresa para afirmar que um 
dos fatores que motivam a RPM 
a impedir a ação dos invasores é o 
problema social, pois assim ela evi-
ta o aumento da criminalidade em 
Paracatu; finalmente, a reportagem 
sugere que essas pessoas (não diz 
quantas entre as 290) estariam liga-
das a uma quadrilha de Itabira. 

Uma descrição bastante esclare-

Quem acom-
panhou o notici-
ário dos últimos 
dias acerca dos 
escândalos den-
tro do Vaticano, 
trazidos ao conhecimento pelos 
jornais italianos “La Repubblica” e 
o “La Stampa”, referindo um rela-
tório com trezentas páginas, elabo-
rado por três Cardeais provectos 
sobre o estado da cúria vaticana 
deve, naturalmente, ter ficado es-
tarrecido. Posso imaginar nossos 
irmãos e irmãs piedosos que, fruto 
de um tipo de catequese exaltató-
ria do Papa como “o doce Cristo 
na Terra” devam estar sofrendo 
muito, pois amam o justo, o ver-
dadeiro e o transparente e jamais 
quereriam ligar sua figura a notó-
rios malfeitos de seus assistentes e 
cooperadores.

O conteúdo gravíssimo des-
tes relatórios reforçaram, no meu 
entender, a vontade do Papa de 
renunciar. Ai se comprovava uma 
atmosfera de promiscuidade, de 
luta de poder entre “monsignori”, 
de uma rede de homossexualismo 
gay dentro do Vaticano e desvio 
de dinheiro do Banco do Vaticano. 
Como se não bastassem os crimes 
de pedofilia em tantas dioceses que 
desmoralizaram profundamente a 
instituição-Igreja.

Quem conhece um pouco a 
história da Igreja - e nós profissio-
nais da área temos  que estuda-la 
detalhadamente - não se escanda-
liza. Houve épocas de verdadeiro 
descalabro do Pontificado com 
Papas adúlteros, assassinos e ven-
dilhões. A partir do Papa Formo-
so (891-896) até o Papa Silvestre 
(999-1003) se instaurou segundo 
o grande historiador Card. Barô-
nio a “era pornocrática” da alta 
hierarquia da Igreja. Poucos Papas 
escapavam de serem depostos ou 
assassinados. Sergio III (904-911) 
assassinou seus dois predecesso-
res, o Papa Cristóvão e Leão V.

A grande reviravolta na Igreja 
como um todo, aconteceu, com 
consequências para toda a histó-
ria ulterior, com o Papa Gregório 
VII em 1077. Para defender seus 
direitos e a liberdade da instituição-
-Igreja contra reis e príncipes que 
a manipulavam, publicou um do-
cumento que leva este significa-
tivo título “Dictatus Papae” que 
literalmente traduzido significa “a 
Ditadura do Papa”. Por este do-
cumento, ele assumia todos os po-
deres, podendo julgar a todos sem 
ser julgado por ninguém. O grande 
historiador das idéias eclesiológicas 
Jean-Yves Congar, dominicano, 
considera a maior revolução acon-
tecida na Igreja. De uma Igreja-
-comunidade passou a ser uma 
instituição-sociedade monárquica e 
absolutista, organizada de forma pi-
ramidal e que vem até os dias atuais

Agradecimento*

Dom Leonardo 
de Miranda Pereira 

Não me canso de repetir que há 
momentos felizes na existência hu-
mana. Poderia eu esquecer o que me 
aconteceu no dia 14 de setembro de 
1986? Por volta das 16h, um imen-
so cortejo de bispos, padres e fiéis, 
formando uma solene procissão, sai 
da residência episcopal, passa pela 
porta desta Casa - que na época ain-
da não era Câmara Municipal - e se 
dirige para a Praça do Rosário. Uma 
incontável multidão em caminhada 
triunfal. Como toda festa do inte-
rior: banda de música, charangas 
escolares, foguetório ensurdecedor, 
festivo repique de sinos, artísticos 
desenhos e flores pelo chão, revoa-
da de pombos. Que festão! Posse do 
3º bispo diocesano. 14 de setembro 
de 1986. Um arco de quase 27 anos 
já é transcorrido. Guardo bem vivas 
essas recordações de um passado fe-
liz e inesquecível. Parecem-me fotos 
que não perderam o colorido origi-
nal. Mas como o tempo corre! Aqui 
cheguei com 50 anos. Após um jubi-
leu de prata à frente da diocese, eis 
que completo 75 anos. Devo retirar-
-me, isto é, renunciar ao governo da 
diocese, pois assim determina ine-
xoravelmente a legislação canônica. 
Enviei ao Papa, de imediato, minha 
renúncia. Bento 16, por paternal to-
lerância, permitiu-me ficar ainda um 
ano e meio, antes de nomear meu 
sucessor. Agora vivo naquele que 
alegremente chamo de meu rancho, 
minha residência na praça ali no 
Alto do Córrego, desempenhando 
as atividades de um modesto pároco 
de aldeia, na querida e amada paró-
quia de Fátima. Sinto-me conforta-
do pela consciência de ter cumprido 
meu dever pastoral da melhor forma 
possível, fiel a tão nobre missão. Fiz-
-me um bispo missionário itinerante, 
o que me levou a percorrer incansa-
velmente e com grande frequência 
a imensa diocese de Paracatu. Mi-
nha alegria foi ter colocado minha 
vida totalmente a serviço dos fiéis 
que a Providência Divina me con-
fiou. Nem por isso ignoro também 
ou sufoco no íntimo a voz da mo-
déstia que me adverte: será que na 
realidade fui absolutamente fiel? A 
prudência me aconselha dizer com 
humildade e também sinceridade: se 
falhei, meu Deus, perdoai-me! 

Minha diuturna presença em 
Paracatu teve inúmeros desdobra-
mentos ou consequências. Posso 
ter demorado um pouco, mas aca-
bei me acostumando com a região. 
Gostei da cidade. Amei - posso dizer 
apaixonadamente - esse povo bom 
e simples. Identifiquei-me com essa 
gente generosa, alegre, inteligente e 
empreendedora. Fiz-me paracatuen-
se de coração. Fui agraciado com 
inúmeros e valiosos presentes. Den-
tre todos eles, destaco a cidadania 
honorária que esta egrégia Câmara 
Municipal me outorgou em 24 de 
dezembro de 2000. Recordo ainda 
que esta mesma Câmara, inúmeras 
vezes, me conferiu menção honrosa 
e votos de congratulação, inclusive 
pelo nosso bom e respeitoso rela-
cionamento. Como se não bastasse, 
hoje recebo esta carinhosa e solene 
homenagem. Não sei dizer senão 
muito obrigado. Mas um agradeci-
mento que a partir da pessoa do Sr. 
Presidente chegue a cada vereador. 
Portanto, a todos e a cada um, bem 
no íntimo do coração, repito: muito 
obrigado! Permitam-me uma consi-
deração que já fiz de público em ou-
tra ocasião. É sobre meu ministério 
episcopal, minha vida de bispo. 

Meu humilde e obscuro apos-
tolado sacerdotal e episcopal, em 
tudo que singelamente o constitui, 
nada mais é do que um dever que 
cumpro para com Deus a quem ofe-
reci a minha vida e para com esta 
Igreja Particular a quem consagrei 
os modestos serviços de minha tão 
apagada atuação. Razão por que 
também jamais espero retribuições 
terrenas ou reconhecimentos huma-
nos, como se eles me fossem devi-
dos por justiça. Meu ministério eu o 
exerço no compromisso de absolu-
ta gratuidade. Portanto, repito, não 
procuro recompensas ou reconheci-
mento aqui na terra. Conta, isso sim, 
a consciência que tenho de, com a 
ajuda divina, ter comprido meu de-
ver. Por isso e por tudo isso, graças 
e louvores a Ti, Senhor! No entanto, 
grave indelicadeza seria não reco-
nhecer e receber esta homenagem 
da Câmara Municipal de Paracatu 
como uma preciosa dádiva do céu, 
um dom inestimável, uma prova de 
estima e reconhecimento perene que 
pretendo guardar com profundo re-
conhecimento. Sinto-me incapaz de 
retribuir à altura. Não posso senão 
confiar na bondade do Sr. Presiden-
te e de cada Vereador para que me 
seja consentido apenas este humilde 
e despretensioso muito obrigado. 
Deus lhes pague. 

*Discurso Lido na Sessão da 
Câmara Municipal, do dia 
18/2/2013, que homenageou o bispo

O Garimpo em Paracatu
cedora do que seria a “quadrilha de 
Itabira” é encontrada no relatório 
antropológico de Scott e outros (já 
citado), que se refere a ela como 
um grupo de garimpeiros vindos 
de Itabira, que dominava uma tec-
nologia de garimpo chamada bor-
rachões. No canal de rejeitos, esse 
grupo estendia os borrachões que 
retinham o ouro, deste nada so-
brando para os demais garimpei-
ros. Assim “A grande maioria dos 
garimpeiros, por não terem con-
seguido se inserir nessa estrutura, 
percebiam a turma de Itabira como 
uma quadrilha da qual queriam 
cada vez mais se diferenciarem. No 
caso desses últimos, a percepção 
que tinham dos garimpeiros vin-
dos de Itabira era de que, além de 
forasteiros, eles impediam que ou-
tros trabalhassem. Coisa que nun-
ca teria acontecido nos momentos 
em que só pessoas de Paracatu ga-
rimpavam”. Portanto, a expressão 
“quadrilha de Itabira” nada tinha a 
ver com bandidos, conforme que-
ria a mineradora.

As centenas de garimpeiros vio-
lentados ou presos nunca tiveram 
voz, rostos ou nomes no noticiário. 
Foram tratados como não-pessoas. 
Mas tiveram rótulos: invasores, cri-
minosos, bandidos, quadrilheiros. 

As invasões que ainda aconteciam 
de modo intenso, mesmo depois de 
a RPM contratar a mais sofisticada 
empresa de segurança patrimonial 
do País, provocou uma mudança 
de sua estratégia de comunicação 
social. Se até maio de 2002, vez ou 
outra, a imprensa noticiava inva-
sões, sempre apresentando a versão 
da mineradora, de agora em diante 
a estratégia seria impedir que fosse 
divulgada uma nota sequer, no no-
ticiário escrito ou falado, sobre as 
invasões e a repressão. 

De um lado, a imagem de víti-
ma diante da ação de criminosos 
já estava consolidada e era franco 
o apoio que a RPM recebia dos 
órgãos do Estado – a polícia, o ju-
diciário, a administração pública de 
modo geral – e da classe dirigente 
da sociedade, com todas as suas 
instituições. 

De outro lado, percebeu-se 
que os garimpeiros, para a grande 
maioria da população, nunca per-
deram essa espécie de auréola mis-
teriosa que os liga ao heroísmo e 
à façanha da construção da “Vila 
de Paracatu do Príncipe”, desde o 
passado remoto aos dias de hoje 
ligados à história da cidade, seu es-
plendor e sua miséria. A resistência 
daqueles garimpeiros desvalidos 

Uma história que precisa ser contada

A Igreja-instituição como “casta meretriz”

frente à opulência da grande em-
presa transnacional, sua coragem 
diante das ameaças e da violência, 
reforçava no imaginário popular a 
figura desses “robin hoods” contra 
o poder do grande capital.

A estratégia agora era impor 
o silêncio sobre o conflito com 
os garimpeiros e promover outro 
noticiário, para criar a imagem de 
outro herói: a empresa parceira, 
solidária e defensora dos interesses 
coletivos, que através de pequenos 
agrados mostrava estar disposta 
a compartilhar a fabulosa riqueza 
extraída. 

Realizar tal empreitada, diante 
da repressão, da pressão e do poder 
hegemônico da RPM, não foi difí-
cil, já que ela contou com os apoios 
necessários. Um passo importante 
foi ocupar o noticiário da imprensa 
local, sem dúvida através de maté-
rias pagas, para veicular cada uma 
das pequenas ações da mineradora 
que pudessem ajudar a construir 
uma imagem sedutora: pequenas 
doações, visitas de alunos, concur-
sos de redação, festas e churrascos 
na empresa, viagens de funcio-
nários, compra de equipamentos, 
premiações da empresa, recordes 
de produção, planos de expansão, 
visitas de autoridades, apoios rece-

bidos... e até mesmo jogos de fute-
bol (simples peladas) dos funcioná-
rios da mineradora. 

As filas de pedintes bem com-
portados ficou imensa, conforme 
se pode perceber através da pro-
paganda divulgada na mídia local, 
com relatos de pequenas doações 
a comunidades de bairro, igrejas, 
associações etc. Enfim, a estratégia 
para construir a imagem que ainda 
prevalece na cidade foi impedir (até 
onde se pode) a circulação de notí-
cias de conteúdo negativo e fazer 
circular (e celebrar) toda e qualquer 
notícia que reforce a imagem de 
uma empresa genuinamente para-
catuense, guardiã dos valores da 
sociedade.

A partir daí, quase dez anos se 
passaram sem que a midia local no-
ticiasse qualquer fato ocorrido em 
relação aos garimpeiros de Paracatu. 
Os conflitos teriam acabado ou im-
pôs-se a lei do silêncio, uma censura 
em plena vigência da nova Constitui-
ção democrática? É o que veremos a 
seguir. Esteja conosco, caro leitor, no 
último capítulo desta história.

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

Efetivamente, o cânon 331 do 
atual Direito Canônico se liga a 
esta compreensão, atribuindo ao 
Papa poderes que, na verdade, não 
caberiam a nenhum mortal, senão 
somente a Deus: ”Em virtude de 
seu ofício, o Papa tem o poder or-
dinário, supremo, pleno, imediato, 
universal” e em alguns casos preci-
sos, “infalível”.

Esse eminente teólogo, to-
mando a minha defesa face ao 
processo doutrinário movido 
pelo Card. Joseph Ratzinger em 
razão do livro “Igreja:carisma e 
poder” escreveu um artigo no 
“La Croix”(8/9/1984) sobre o 
“O carisma do poder central”. 
Ai escreve:”O carisma do poder 
central é não ter nenhuma dúvi-
da. Ora, não ter nenhuma dúvida 
sobre si mesmo é, a um tempo, 
magnífico e terrível. É magnífico 
porque o carisma do centro con-
siste precisamente em permanecer 
firme quando tudo ao redor vacila. 
E é terrível porque em Roma es-
tão homens que tem limites, limi-
tes em sua inteligência, limites em 
seu vocabulário, limites em suas 
referencias, limites no seu ângulo 
de visão”. E eu acrescentaria ainda 
limites em sua ética e moral.

Sempre se diz que a Igreja é 
“santa e pecadora” e deve ser 
“sempre reformada”. Mas não é o 
que ocorreu durante séculos nem 
após o explícito desejo do Concílio 
Vaticano II e do atual Papa Bento 
XVI. A instituição mais velha do 
Ocidente incorporou privilégios, 
hábitos, costumes políticos pala-
cianos e principescos, de resistên-
cia e de oposição que praticamente 
impediu ou distorceu todas as ten-
tativas de reforma.

Só que desta vez se chegou a 
um ponto de altíssima desmorali-
zação, com práticas até criminosa 
que não podem mais ser negadas 
e que demandam mudanças fun-
damentais no aparelho de governo 
da Igreja. Caso contrário, este tipo 
de institucionalidade tristemente 
envelhecida e crepuscular definha-
rá até entrar em ocaso. Os atuais 
escândalos sempre houveram na 
cúria vaticana apenas que não ha-
via um providencial Vatileaks para  
trazê-los a público e indignar o 
Papa e a maioria dos cristãos.

Meu sentimento do mundo me 
diz que  estas perversidades no 
espaço do sagrado e no centro de 
referencia para toda a cristandade 
- o Papado - (onde deveria primar 
a virtude e até a santidade) são 
consequência desta centralização 
absolutista do poder papal.  Ele 
faz de todos vassalos, submissos  
e ávidos por estarem fisicamente 
perto do portador do supremo po-
der, o Papa. Um poder absoluto, 
por sua natureza, limita e até nega 
a liberdade dos outros, favorece a 
criação de grupos de anti-poder, 

capelinhas de burocratas do sa-
grado contra outras, pratica  lar-
gamente a simonía que é compra 
e venda de vantagens, promove  
adulações e destrói os mecanismos 
da transparência. No fundo, todos 
desconfiam de todos. E cada qual 
procura a satisfação pessoal da 
forma que melhor pode. Por isso, 
sempre foi problemática a obser-
vância do celibato dentro da cúria 
vaticana, como se está revelando 
agora com a existência de uma ver-
dadeira rede de prostituição gay.

Enquanto esse poder não se 
descentralizar e  não outorgar mais 
participação de todos os estratos 
do povo de Deus, homens e mu-
lheres, na condução dos caminhos 
da Igreja o tumor causador desta 
enfermidade perdurará. Diz-se 
que Bento XVI passará a todos os 
Cardeais o referido relatório para 
cada um saber que problemas irá 
enfrentar caso seja eleito Papa. E 
a urgência que terá de introduzir 
radicais transformações. Desde o 
tempo da Reforma que se ouve o 
grito: ”reforma na Cabeça e nos 
membros”. Porque nunca aconte-
ceu, surgiu  a Reforma como gesto 
desesperado dos reformadores de 
fazerem por própria conta tal em-
preendimento.

Para ilustração dos cristãos e 
dos interessados em assuntos ecle-
siásticos, voltemos à questão dos 
escândalos. A intenção é desdrama-
tizá-los, permitir que se tenha uma 
noção menos idealista e, por vezes, 
idolátrica da hierarquia e da figura 
do Papa e libertar a liberdade para 
a qual Cristo nos chamou (Galatas 
5,1). Nisso não vai nenhum gos-
to pelo Negativo nem vontade de 
acrescentar desmoralização sobre 
desmoralização. O cristão tem que 
ser adulto, não pode se deixar in-
fantilizar nem permitir que lhe ne-
guem conhecimentos em teologia 
e em história para dar-se conta de 
quão humana e demasiadamente 
humana pode ser a instituição que 
nos vem dos Apóstolos.

Há uma longa tradição teoló-
gica que se refere à Igreja como 
casta meretriz, tema abordado 
detalhadamente por um grande te-
ólogo, amigo do atual Papa, Hans 
Urs von Balthasar (ver em Sponsa 
Verbi,  Einsiedeln 1971, 203-305). 
Em várias ocasiões o teólogo J. 
Ratzinger se reportou a esta deno-
minação.

A Igreja é uma meretriz que 
toda noite se entrega à prostitui-
ção; é casta  porque Cristo, cada 
manhã se compadece dela, a lava 
e a ama.

O  habitus meretrius da insti-
tuição, o vício do meretrício, foi 
duramente criticado pelos Santos 
Padres da Igreja como Santo Am-
brósio, Santo Agostinho, São Jerô-
nimo e outros. São Pedro Damião 
chega a chamar o referido Gregório 
VII de “Santo Satanás” (D. Romag, 
Compêndio da história da Igreja, 

vol 2, Petrópolis 1950,p.112). Essa 
denominação dura nos remete 
àquela de Cristo dirigida a Pedro. 
Por causa de sua profissão de fé o 
chama “de pedra”mas por causa 
de sua pouca fé e de não entender 
os desígnios de Deus o qualificou 
de “Satanás”(Evangelho de Ma-
teus 16,23). São Paulo parece um 
moderno falando quando diz a 
seus opositores com fúria: ”oxalá 
sejam castrados todos os que vos 
perturbam”(Gálatas 5.12).

Há portanto, lugar para a pro-
fecia na Igreja e para a denúncias 
dos malfeitos que podem ocorrer 
no meio eclesiástico e também no 
meio dos fiéis.

Vou referir outro exemplo tira-
do de um santo querido da maioria 
dos católicos brasileiros, por sua 
candura e bondade: Santo Antônio 
de Pádua. Em seus sermões, famo-
sos na época, não se mostra  nada 
doce e gentil. Fez vigorosa crítica 
aos prelados devassos de seu tem-
po. Diz ele: “os bispos são cachor-
ros sem nenhuma vergonha, por-
que sua frente tem cara de meretriz 
e por isso mesmo não querem criar 
vergonha”(uso a edição crítica em 
latim publicada em Lisboa em 2 
vol em 1895). Isto foi proferido no 
sermão do quarto domingo depois 
de Pentecostes ( p. 278). De outra 
vez,  chama os prelados de “ma-
cacos no telhado, presidindo dai o 
povo de Deus”(op cit  p. 348).  E 
continua:” o bispo da Igreja é um 
escravo que pretende reinar, prín-
cipe iniquo, leão que ruge, urso 
faminto de rapina que espolia o 
povo pobre”(p.348). Por fim na 
festa de São Pedro ergue a voz e 
denuncia:”Veja que Cristo disse 
três vezes: apascenta e nenhuma 
vez tosquia e ordenha… Ai da-
quele que não apascenta nenhu-
ma vez e tosquia e ordena três ou 
mais vezes…ele é um dragão ao 
lado da arca do Senhor que não 
possui mais que aparência e não a 
verdade”(vol. 2, 918).

O teólogo Joseph Ratzinger 
explica o sentido deste tipo de de-
núncias proféticas:” O sentido da 
profecia reside, na verdade, menos 
em algumas predições do que no 
protesto profético: protesto contra 
a auto-satisfação das instituições, 
auto-satisfação que substitui a mo-
ral pelo rito e a conversão pelas ce-
rimônias” (Das neue Volk Gottes,  
Düsseldorf  1969, p. 250, existe 
tradução português).

Ratzinger critica com ênfase 
a separação que fizemos com re-
ferencia à figura de Pedro: antes 
da Páscoa, o traidor; depois de 
Pentecostes, o fiel. “Pedro conti-
nua vivendo esta tensão do antes 
e do depois; ele continua sendo 
as duas coisas: a pedra e o escân-
dalo… Não aconteceu, ao largo 
de toda a história da Igreja, que 
o Papa, simultaneamente, foi o 
sucessor de Pedro, a “pedra” e o 
“escândalo”(p. 259)?

Aonde queremos chegar com 
tudo isso? Queremos chegar ao re-
conhecimento de que a igreja- ins-
tituição de papas, bispos e padres, 
é feita de homens que podem trair, 
negar e fazer do poder religioso 
negócio e instrumento de auto-
satisfação. Tal reconhecimento é 
terapêutico, pois nos cura de toda 
uma ideologia idolátrica ao redor 
da figura do Papa, tido como pra-
ticamente infalível. Isso é visível 
em setores conservadores e funda-
mentalista de movimentos católi-
cos leigos e também de grupos  de 
padres. Em alguns vigora uma ver-
dadeira papolatria que Bento XVI 
procurou sempre evitar.

A crise atual da Igreja  provo-
cou a renúncia de um Papa que se 
deu conta de que não tinha mais 
o vigor necessário para sanar es-
cândalos de tal gravidade. “Jogou 
a toalha” com humildade. Que 
outro mais jovem venha a assuma 
a tarefa árdua e dura de limpar a 
corrupção da cúria romana e do 
universo dos pedófilos, eventu-
almente puna, deponha e envie 
alguns mais renitentes para algum 
convento para fazer penitência e se 
emendar de vida.

Só quem ama a Igreja pode 
fazer-lhe as críticas que lhe fize-
mos, citando textos de autoridade 
clássicas do passado. Quem deixou 
de amar a pessoa um dia amada, 
se torna indiferente à sua vida e 
destino. Nós nos interessamos à 
semelhança do amigo e  de irmão 
de tribulação Hans Küng, (foi con-
denado pela ex-Inquisição) talvez 
um dos teólogos  que mais ama a 
Igreja e por isso a critica.

Não queremos que cristãos 
cultivem este sentimento de  de 
descaso e de indiferença. Por pio-
res que tenham sido seus erros e 
equívocos históricos, a instituição-
-Igreja guarda a memória sagrada 
de Jesus e a gramática dos evange-
lhos. Ela prega libertação, sabendo 
que geralmente são outros que li-
bertam e não ela.

Mesmo assim vale estar dentro 
dela, como estavam São Francisco, 
Dom Helder Câmara, João XXIII 
e os notáveis teólogos que ajuda-
ram a fazer o Concílio Vaticano 
II e que antes haviam sido todos 
condenados pela ex-Inquisição, 
como De Lubac, Chenu, Congar,  
Rahner e outros. Cumpre  ajuda-la 
a sair deste embaraço, alimentan-
do-nos mais do sonho de Jesus de 
um Reino de justiça, de paz e de 
reconciliação com Deu e do segui-
mento de sua causa e destino do 
que de simples e justificada indig-
nação que pode cair facilmente no 
farisaísmo e no moralismo.

Mais reflexões desta ordem se en-
contram no meu Igreja: carisma e 
poder  (Record 2005) especialmen-
te no Apêndice com todas a atas do 
processo havido no interior da ex-
-Inquisição em 1984.

Leonardo Boff (http://www.brasildefato.com.br/node/12077)



3O Movimento - REGIãoParacatu-MG, 16 de fev a 5 de mar de 2013

O Movimento
Editor-Diretor Responsável: José Edmar Gomes, DF03384JP - Reportagens 
Especiais: Florival Ferreira - Colunistas: Chico Prista (in memorian), Dália Neiva 
Moreira Salles, Rosileno Magos Ulhoa (in memorian), Elmo Araújo Caldas (in 
memorian), Glauber César Rodrigues e membros da Academia de Letras do Noro-
este de Minas  Colaboradores Especiais: Dom Leonardo de Miranda Pereira, 
escritor e pesquisador oliveira Mello, jornalista oswaldo Amorim e reitor Aluísio 
Pimenta, Monsenhor Jonas Abib. Publicidade: Tarcísio G. Gonçalves e Carol 
Capanema - Fotos: Geraldo Evando.  

Conselho Administrativo-financeiro: 
José Edmar Gomes, e Renato Lopes

Gerência de Reportagem: Renato Lopes
Diagramação e Arte: Jorge Ribeiro - 61 9952-6839

Endereço: Rua Getúlio Melo Franco, 345, Galeria Veredas, Loja 2 - Centro 
CEP: 38600-000 - Paracatu-MG Fone: 38 3671-2190

As matérias assinadas não refletem necessariamentea opinião da 
direção mas, sim, a liberdadede expressão como sói acontecer.

Furnas investiu mais de R$ 460 milhões na usina que tem “energia firme” para abastecer cidade de 130 mil habitantes

ENERGIA DO SÃO MARCOS

UHE Batalha entra em operação em maio

REQUERIMENTO Nº       / 2013
VERSÃO: Construção de Praça Pública
AUTORIA: Vereador Oswaldinho da Capoeira     
REQUERIDO: Mesa Diretora 

Requeiro à Mesa, nos termos do Art. 210 do Re-
gimento Interno desta Casa Legislativa, ouvido o Plenário, seja 
Requisitada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Para-
catu, Olavo Remígio Condé, a Construção de uma Praça Publica 
no Bairro Vista Alegre, para o lazer e bem estar dos moradores do 
Bairro e Imediações.

Termos em que,

Pede e Espera Deferimento.

Sala das Sessões, 21 de Janeiro de 2013.

VEREADOR OSWALDINHO DA CAPOEIRA

Justificativa: O Bairro Vista Alegre é muito carente de infraestrutura, 
e é um bairro onde podemos encontrar um numero muito alto de 
crianças e adolescentes, que não têm onde ter o seu lazer, como: 
Praticar esporte, Passeios e Recreações, a construção desta Praça 
traria mais qualidade de vida aos moradores do Bairro, já que a 
Praça Publica mais próxima a eles que detêm de toda esta estrutura, 
é a Praça Firmina Santana – Centro da Cidade.

Florival Ferreira

A primeira máquina 
da Usina Hidrelétrica de 
Batalha (UHE), localizada 
no rio São Marcos, na divisa 
dos municípios de Paracatu/
MG e Cristalina/GO, de 
acordo com estudos técnicos, 
deverá entrar em operação 
em maio próximo - e a 
segunda, um mês depois. 
O projeto, orçado inicialmente 
em R$ 460 milhões, valor 
majorado depois, tem 
capacidade de produção 
de “energia firme” de 48 
megawatts (MW) - o suficiente 
para abastecer uma cidade 
de 130 mil habitantes; contará 
com um espelho d’água de 
138 quilômetros quadrados; 
e, dentre outras vantagens, 
deverá constituir instrumento 
de incentivo ao turismo 
na área, gerando empregos, 
renda e royalties para 
os municípios produtores.
Construída pela Camargo 
Correa e pelo CNBAT-
Consórcio Fornecedor Batalha 
(fazem parte dele Andritz 
Hydro Brasil, Andritz Hydro 
Inepar e IESA-Projetos, 
Equipamentos e Montagens), 
contratados pelo complexo 
Furnas, a UHE empregou 
4,8 mil trabalhadores diretos 
e indiretos no período de 
implantação das obras civis. 
Concluídas tais obras, a 
usina será telecomandada 
por dez funcionários.  
Em entrevista a 
O Movimento, por e-mail, 
o diretor de Expansão de 
Furnas Centrais Helétricas 
S/A, Márcio de Almeida 
Abreu, lotado no Rio 
de Janeiro, fala, dentre 
outras coisas, sobre a 
importância estratégica do 
empreendimento para o 
Sistema Interligado Nacional. 

O Movimento - Qual 
o volume de recursos 
financeiros investidos 
em todo o projeto Usina 
Hidrelétrica de Batalha? 
Márcio Abreu - O investimen-

to previsto por ocasião do leilão 
era de R$ 460 milhões, que sofreu 
acréscimos devido à inclusão de 
outros custos, destacando-se a 
adequação do projeto às condi-
ções geográficas efetivamente en-
contradas em campo, bem como 
a atrasos ocasionados na emissão 
de licenças ambientais e autoriza-
ções para supressão de vegetação. 
Houve ainda a valorização das 
terras em função da expansão do 
agronegócio, além das dificulda-
des de realocação de assentamen-
tos do Incra na área atingida pelo 
reservatório.

Que importância 
estratégica tem o 
empreendimento, 
especialmente no momento 
em que tanto se teme 
a volta dos apagões 
elétricos no Brasil?
O reservatório da UHE Ba-

talha é diferenciado, por estar 
situado na cabeceira do rio São 
Marcos, o que confere ao empre-
endimento a capacidade de regu-
larização de toda a cascata do rio, 
beneficiando todos os aproveita-
mentos situados à jusante. Esta 

característica é de grande impor-
tância para o Sistema Interligado 
Nacional porque, nos casos de 
ocorrência de períodos críticos, 
seu dimensionamento permite 
o deplecionamento (redução do 
nível de água) do reservatório 
em até 15 metros, sem paralisa-
ção de sua geração, tornando-se 
assim um grande pulmão para o 
setor elétrico. Há um quadro que 
relaciona os empreendimentos de 
Furnas com estas mesmas carac-
terísticas, evidenciando que a re-
lação área do reservatório X ener-
gia assegurada da UHE Batalha é 
adequada. 

Em termos de geração 
de empregos e renda, 
o que ele representou 
e representará?
Durante a construção da UHE 

Batalha foram gerados 4,8 mil 
empregos diretos e indiretos. A 
UHE Batalha será uma usina te-
lecomandada. Portanto, ela será 

monitorada por dez funcionários 
de Furnas.

E em termos de energia 
elétrica, o que e quando 
ele começará a produzir? 
Isso equivale ao consumo de 
uma cidade de que porte?
A primeira máquina da usi-

na hidrelétrica está prevista para 
entrar em operação em maio e 
a segunda em junho de 2013. O 
empreendimento tem capacidade 
instalada de 52,5 MW e energia 
firme de 48 MW, energia suficien-
te para abastecer uma cidade de 
130 mil habitantes. Além disso, 
por estar situada na cabeceira do 
rio Batalha, regulariza as vazões 
do mesmo, possibilitando que as 
usinas abaixo gerem mais energia. 

Qual o destino dessa 
energia? O que os 
municípios ganharão 
com isso, além dos 
empregos gerados?
A energia da UHE Batalha será 

transmitida para a Subestação de 
Paracatu e será interligada ao Sis-
tema Nacional de Energia Elétri-
ca. Os municípios que estiverem 
na área de influência do reserva-
tório do empreendimento recebe-
rão Compensação Financeira pela 
Utilização de Recursos Hídricos 
ou royalties da água.

Todos os terrenos já 
foram desapropriados, 
com o devido pagamento 
de indenização aos 
antigos proprietários? 
Que dimensão 
terá o espelho d’água?
O reservatório terá um espelho 

d’água de 138 quilômetros qua-
drados. Toda a área inundável e de 
preservação permanente (APP) 
do reservatório da UHE Batalha 
foram desapropriadas.

Além do cumprimento 
dos seus fins específicos, 
que outras atividades 
econômicas deverão surgir 
a montante e a jusante 
da barragem, bem 
como nos seus arredores?
Várias atividades surgem na 

área do reservatório (montante), 
principalmente atividades ligadas 
ao turismo. Ajusante da UHE 
Batalha tem-se o reservatório da 
UHE Serra do Facão, onde se per-
cebe que as atividades na área do 
turismo estão se desenvolvendo. 
No entanto, cabe reforçar que a 
função principal de um reservató-
rio é a produção de energia.

Que cuidados foram 
tomados, no que se refere à 
manutenção da flora e da 
fauna características da área?
Furnas estabeleceu uma série 

de Programas e Ações Ambientais 
que permitiram a emissão da Li-
cença de Instalação do empreendi-
mento. São eles o Sistema de Ges-
tão Ambiental (SGA) e vinte e dois 
Programas: de Monitoramento 
Climatológico, de Monitoramen-
to Sismológico, de Acompanha-
mento dos Direitos Minerários, 
de Monitoramento de Processos 
Erosivos, de Monitoramento do 
Comportamento Hidrodinâmico 
do Lençol Freático, de Recupera-
ção de Áreas Degradadas, de Ca-
dastramento de Fontes Hídricas, 
de Monitoramento Fluviométrico, 
de Monitoramento das Cargas Só-
lidas, de Monitoramento Limnoló-
gico e de Qualidade da Água, de 
Conservação da Flora, de Limpeza 
Seletiva da Bacia de Acumulação, 
de Conservação da Fauna Silves-
tre, de Resgate da Fauna Silvestre, 
de Conservação da Fauna Aquá-
tica, de Comunicação Social, de 

Educação Ambiental, de Controle 
de Vetores e Saúde, de Conserva-
ção e Uso do Entorno do Reserva-
tório, Preservação do Patrimônio 
Arqueológico e Cultural, de Com-
pensação Ambiental e Programa 
de Indenização e Remanejamento 
da População. Todas as ações de 
mitigação e compensação ambien-
tal executadas por Furnas foram 
aprovadas pelo Ibama e estão ali-
nhadas às expectativas da popula-
ção local e à legislação pertinente.

O sistema está recebendo 
investimentos e caminha 
para entrar em operação 
justamente no momento 
em que o governo da 
presidente Dilma Roussef  
anuncia redução da tarifa 
de energia elétrica. 
Uma coisa não poderá 
inviabilizar a outra?
Não.
O consumo de água de 
Paracatu dá grandes saltos 
a cada ano, exigindo novas 
fontes fornecedoras no 
transcurso de poucas 
décadas. Na hipótese 
de ser preciso captar água 
no rio São Marcos para 
essa finalidade, isso será 
possível? Essa hipótese 
foi considerada/estudada? 
A Agência Nacional de Águas 

- Ana - outorgou a Furnas o di-
reito de uso de recursos hídricos 
com a finalidade de exploração do 
potencial de energia hidráulica do 
Aproveitamento Hidrelétrico Ba-
talha, situado no rio São Marcos, 
entre os Municípios de Cristalina, 
Estado de Goiás, e Paracatu, Es-
tado de Minas Gerais. Tendo em 
vista que a Ana tem como atribui-
ção implementar e coordenar a 
gestão compartilhada e integrada 
dos recursos hídricos e regular o 
acesso à água do rio São Marcos, 
caso seja preciso captar água no 
citado rio, será necessário tratar 
desse assunto junto àquela agência 
reguladora.

Que transformação social 
e econômica é esperada 
neste pedaço de chão 
mineiro e goiano com a 
implantação da barragem 
e da usina hidrelétrica?
Há exemplo de várias cidades 

(Itumbiara, Minaçu, Caldas No-
vas, Furnas, etc..) que apresenta-
ram transformação socioeconô-
mica após a implantação de usinas 
hidrelétricas na região destas cida-
des, com o desenvolvimento da 
economia local, crescimento do 
comércio, infraestrutura, além do 
recebimento dos royalties.

Márcio de Almeida Abreu, 
diretor de Expansão de Furnas

A Usina Hidrelétrica de Batalha fica no Rio São Marcos, 
na divisa entre Minas e Goiás, a 40 quilômetros de Paracatu
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PRÉ-ASSEMBLEIAS 

Maioria dos cooperados 
aprovam diretoria 

Diretoria investe R$ 1 milhão em 13 novos caminhões para transportar leite das fazendas de forma adequada e rápida 

COOPERVAP 

Frota dos carreteiros é renovada
A Cooperativa Agropecuária 

do Vale do Paracatu - Cooper-
vap - superou um dos principais 
problemas na logística da capta-
ção do leite. A empresa acaba de 
adquirir 13 caminhões novos, que 
serão repassados aos carreteiros 
para substituir a velha frota tercei-
rizada. A empresa investiu mais 
de R$ 1 milhão, soma captada 
junto ao BNDS (Banco Nacional 
de Desenvolvimento Social), e fi-
nanciará os veículos aos transpor-
tadores em 60 parcelas, cujo valor 
será descontado automaticamente 
no serviço prestado por eles à Co-
opervap.  

Segundo Leandro Botelho, di-
retor de Negócios, o cooperado 
não podia mais sofrer prejuízos 
na captação, motivados pelo su-
cateamento dos caminhões dos 
carreteiros, que, muitas vezes, 
não podiam arcar com o preço de 
um veículo novo para transportar 
adequadamente o leite.

“Mesmo sendo um serviço ter-
ceirizado, a Coopervap é respon-
sável pela busca do leite na pro-
priedade do produtor associado. 
Vários fatores influenciam no atra-
so da coleta do leite: as estradas, 
as chuvas, e principalmente, os 
acidentes com os caminhões. Ago-
ra, no entanto, foi possível fazer o 
que era necessário para melhorar 
os serviço”, afirma o diretor. 

Otimização - A Coopervap 
é referência em todo Estado de 
Minas e mais de mil produtores 
de leite são cooperados ativos, 
que fornecem, diariamente, cerca 
de 200 mil litros de leite, que são 
industrializados pela empresa e 
transformados em diversos pro-
dutos, consumidos em boa parte 
do Brasil.

Porém, mesmo apresentando 
bons resultados, e crescendo ano 
a ano, a empresa enfrentava pro-
blemas no setor de captação do 
leite, decorrentes da frota terceiri-
zada, que era antiga e inadequada. 

Além disso, muitos carretei-
ros não tinham condições de 
pleitear financiamento, junto aos 
bancos comerciais, para adquirir 
um novo caminhão. Situação que 
a Coopervap resolveu junto ao 
BNDES. 

“Pensamos na otimização do 
serviço - que vai desde o bom 
atendimento ao associado até à 
melhoria da qualidade do leite”, 
explica Leandro

que, ao lado da diretoria, enca-
beçada pelo presidente Edmundo, 
e dos conselheiros, decidiu acabar 
de vez com o problema adquirin-
do 13 novos caminhões e ofere-
cendo-os aos carreteiros, a partir 
de financiamento adequado. A di-
retoria da Copervap acredita que, 
“ além de beneficiar transpor-
tadores, produtores e  a própria 
cooperativa, o investimento tem 
garantia de recebimento. “É ajuda 
mutua, é cooperativismo”, afirma 
o residente Edmundo de Sá. 

Meio Ambiente - Além de 
oferecer diversos serviços à co-
munidade, a Coopervap também 
se preocupa com a qualidade do 
meio ambiente. Segundo o en-
genheiro ambiental da empresa, 
Wanderlei Alves, que também é 
coordenador da Usina de Laticí-
nios - “os caminhões adquiridos 
são dotados dos sistemas EGR 
(Recirculação dos Gases de Es-
cape) e SCR (Redução Catalítica 
Seletiva), que garantem a redução 
de emissão dos gases poluentes.

De acordo com o Presidente 
Edmundo de Sá, a nova aquisição 
mostra a força e a solidez econô-
mica da Coopervap. “Estamos 
fomentando a produção, incen-
tivando os funcionários, contri-
buindo de forma direta para o 
crescimento do cooperado e para 
melhorar a qualidade do leite. To-
dos ganham com isso”, garante. 

“Trabalho há muitos anos no 
setor de vendas de caminhões 
em todo Noroeste de Minas e 
em Goiás e é a primeira vez que 
vejo uma empresa aliar-se ao fun-
cionário terceirizado para melho-
rar um serviço oferecido por ela. 
Por isso, a Coopervap é especial”, 
disse Celso Franco, consultor de 
vendas da Nasa Caminhões.

No próximo dia 23 de março, 
o Conselho Administrativo  da 
Coopervap realiza, no Parque de 
Exposições, Assembleia Geral 
Ordinária para prestação de con-
tas e tratar assuntos de interesse 
dos  cooperados.  Desde o dia 18 
de fevereiro, o diretor-presidente 
da Coopervap, Edmundo de Sá, 
e o diretor de negócios, Leandro 
Botelho, juntamente com o Con-
selho Administrativo e técnicos 
da empresa,  estão realizando 
reuniões preparatórias nas comu-
nidades rurais. 

Até o dia 18 de março, todas 
as associações serão visitadas. Na 

pauta,  apresentação dos resulta-
dos de 2012; plano de atividades 
anuais; esclarecimento de dú-
vidas e assuntos de interesse da 
sociedade cooperativa.   

Essa é também uma oportu-
nidade impar para os cooperados 
estreitarem os laços com a dire-
toria e sugerir ações na adminis-
tração da empresa.

Edmundo e Leandro afirmam 
que recebem elogiados, pela ho-
nestidade e transparência com 
que dirigem a empresa, o que 
demonstra que a maior parte dos 
cooperados aprovam o trabalho 
da diretoria. 

Edmundo e Leandro apresentam 
os números de 2012 aos cooperadosCooperados atentos às explicações dos diretores

Diretoria da Coopervap, ladeada por funcionários e produtores de leite, durante uma pré-assembleia 

Frota de caminhões adquirida pela Coopervap Faixa apresenta a nova frota aos cooperados e carreteiros
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“Para fazer bom queijo é preciso paciência, é preciso gostar. 
A gente leva 40 minutos espremendo a massa, sem pressa...”

MÃOS MÁGICAS

Casal domina arte 
do queijo artesanal

Alguns metros adiante dos estábulos 
da fazenda do presidente da Associa-
ção dos Produtores de Queijo Canastra 
(Aprocan), João Carlos Leite, seguindo a 
tubulação que leva o leite ainda quente, 
após a ordenha, é possível conhecer onde 
o legítimo queijo canastra toma forma em 
meio às serras de São Roque de Minas. E 
a mágica acontece pelas mãos calejadas de 
José Filho de Faria, 43 anos, e de sua espo-
sa, Romilda Aparecida da Silva Faria, 37.

A primeira parada é um tanque de me-
tal onde o leite é talhado com a ajuda do 
coalho, único produto industrializado que 
entra no processo, feito após o processa-
mento da pepsina, uma enzima digestiva 
encontrada no estômago do boi ou do 
porco. É nesse ponto também que entra 
o pingo, fermento lácteo natural extraído 
ainda no primeiro dia do processo de fa-
bricação, que garante a conformidade do 
queijo.

Em apenas 90 minutos, o leite engros-
sa no tanque e decanta o soro, que é reti-
rado para a alimentação dos porcos. Con-
forme estabelece a Lei 20.549, aprovada 
em 2012 pela Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, ele chega à pocilga, distan-
te quase 100 metros, por um canalização 
separada. O que sobra é uma massa bran-
ca, sem gosto, que ganha ainda mais con-
sistência pelas mãos de José e Romilda, 
em um ritual de dessoramento manual, 
como artesãos, até ser possível colocá-la 
nas formas.

Paciência - “Para fazer um bom quei-
jo é preciso ter paciência, é preciso gos-
tar. A gente leva 40 minutos espremendo 
a massa, sem pressa, até moldar o queijo, 
mas vale a pena. Até sinto falta quando 
passo um dia sem fazer queijo”, diz Ro-
milda. “Aprendi a fazer queijo com o meu 
marido. Quando nos casamos, não tinha 
a menor noção. Ia na fazenda onde ele 
trabalhava e ajudava a tirar o leite. Aí co-
mecei a aprender. Fazia um, dois queijos e 
peguei gosto. Não parei mais”, completa, 
logo após dar forma a mais um queijo.

Ao descansar na bancada, ainda na 
forma, e ser salgado de um lado e do 
outro, em um ciclo de 12 horas, o queijo 
secreta o pingo. E como o próprio nome 
diz, o pingo goteja pela bancada para um 
recipiente, sendo que cada 100 litros de 
leite utilizados rendem apenas 100 ml de 
pingo, uma preciosidade guardada a sete 
chaves pelo produtor. E com razão. Gra-
ças à flora microbiana ali presente, o pin-
go funciona como um DNA do produto. 
“É com o pingo que o queijo canastra ad-

quire a personalidade da nossa queijaria”, 
aponta João Carlos.

Diante das dúvidas persistentes, sem 
levantar os olhos das mãos que dão aca-
bamento final, ou “toalete”, a um novo 
queijo desenformado prestes a nascer, 
Romilda tenta simplificar: “O coalho 
talha o leite, e o pingo dá a firmeza na 
massa”. 

‘Maternidade’ - E a palavra nasci-
mento é adequada ao se falar em quei-
jo. O ambiente da queijaria é asséptico, 
como uma maternidade, e a satisfação de 
Romilda e do marido fica estampada no 
rosto ao revelar o ponto de maturação de 
cada um dos seus “filhos” repousando 
em uma bancada nas proximidades.

Embora os mais novos sejam os mais 
vendidos, a prateleira mais alta esconde 
dois ou três queijos que já passaram de 

João Carlos Leite, produtor e 
presidente da Associação de 
Produtores de Queijo Canastra 
- (Aprocan) apresenta a produção 
da Fazenda Agroserra, no Parque 
Nacional da Serra da Canastra, 
em São Roque de Minas 

um ano de maturação, ideais para serem 
degustados com um bom vinho ou a 
tradicional aguardente mineira. “As pes-
soas me procuram para aprender a fazer 
queijo bem feito. Eu ensino com gosto. 
Quando a pessoa elogia nosso queijo, dá 
os parabéns, é bom demais, né?!”, conta 
Romilda.

Bem menos falante do que a compa-
nheira, a José cabe a responsabilidade 
de fazer o Canastra Real, top de linha da 
queijaria. Diante de tantas perguntas, ele 
só observa a movimentação incomum até 
arrematar, com a sabedoria peculiar de 
quem fez o primeiro queijo aos 12 anos: 
“Desde menino o que eu sei fazer é isso. 
As pessoas vem aqui pra ver porque não 
têm noção de como é feito o queijo. Elas 
ficam espantadas e eu sinto orgulho”. 
(Fonte: ALMG)

Rebanho leiteiro da Fazenda Agroserra, na Estrada Municipal 
Parque Nacional da Serra da Canastra, em São Roque de Minas

José Filho de Faria e Ronilda Aparecida da Silva, especialistas na 
fabricação de queijo artesanais, trabalham na Queijaria da Fazenda Agroserra

FOTOS: WILLIAN DIAS
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CÂMARA

Melhorar o setor de Educação 
é uma das promessas de palanque 
de qualquer candidato no perío-
do eleitoral. Em muitos casos, 
depois de eleito o candidato es-
quece a bandeira que levantou e 
acaba decepcionado a comunida-
de. Mas, com o vereador Gilvan 
Rodrigues de Oliveira - Cabo Gil-
van (PTB) -  a coisa é diferente.

Há pouco mais de um mês no 
cargo, ele não mede esforços para 
cumprir com o papel de fiscalizar 
o Executivo e ajudar a administra-
ção a fazer com que a Cidade cres-
ça e, consequentemente, melhore a 
qualidade de vida da população. O 
parlamentar entende que um dos 
caminhos para o desenvolvimento 
é a oferta de mais Educação. 

Como prova do compromisso 
dele com a comunidade, Cabo Gil-

SAÚDE

EDUCAÇÃO 

Glewton reivindica ressonância 
magnética, prevenção da cegueira 
e licença maternidade maior

Cabo Gilvan propõe escola
infantil no Paracatuzinho

EM AÇÃO
O atual presidente da Câmara, 

vereador Glewton de Sá Gui-
marães - o Professor Glewton 
(PMDB) - está numa luta incan-
sável para melhorar o setor de 
saúde pública. Neste mês de fe-
vereiro, o parlamentar aprovou 
três requerimentos solicitando ao 
Executivo providências para so-
lucionar  necessidades da classe 
mais carente da população.

Cegueira - Um dos requeri-
mentos diz respeito à implanta-
ção do Programa de Prevenção 
à Cegueira. Segundo o vereador, 
o problema tem índice alto em 
Paracatu e o custo do tratamento 
é baixo. 

A idéia, segundo o vereador, é 
implantar o programa no Hospi-
tal Municipal, onde também po-
derão ser realizados transplantes 
de córneas e exames de “fundo 
de olho” para saber se a criança 
tem câncer nas vistas ou não, 
para iniciar o tratamento o mais 
rápido possível, se for o caso. 

“Não vamos medir esforços 
para conseguir criar este progra-
ma. Já fui a  Sorocaba-SP buscar 
informações para viabilizar a im-
plantação do programa em Para-
catu”, disse Glewton. 

Câncer no Brasil - Segundo 
estimativas do Ministério da Saú-
de, serão registrados no País este 
ano cerca de 310 mil casos de 
câncer. Ao todo, 117 mil pesso-
as vão morrer vítimas da doença, 
que é a segunda maior causa de 
mortes no Brasil, só perdendo 
para problemas cardiovasculares. 

Embora o câncer de mama 
lidere o ranking de casos, o tipo 
mais comum de câncer na visão 
é o melanoma de coróide, que 
muitas vezes é descoberto em 
exames de rotina. O melanoma 
é um tumor maligno intra-ocular 
que é mais comum em adultos do 
que em crianças. 

As crianças, porém, sofrem 
com o tipo hereditário de retino-
blastoma e apresentam alto risco 
de recorrência da doença. Além 
disso, ao longo dos 30 anos que 
sucedem o diagnóstico, até 70% 
dos pacientes apresentam um se-
gundo câncer. O retinoblastoma, 
que representa aproximadamente 

2% dos cânceres infantis, atinge 
a retina, ou seja, a área fotossen-
sível (sensível à luz) localizada na 
parte posterior do olho. 

Cerca de 10% das crianças 
portadoras da doença têm paren-
tes com este tipo de câncer e her-
dam o gene de seus pais. Além 
disso, vinte a 30% delas apresen-
tam o câncer em ambos os olhos, 
o que indica que o gene sofreu 
mutação. 

Portanto, aproximadamente 
30 a 40% das crianças com re-
tinoblastoma poderão transmitir 
adoença aos seus filhos. Os sin-
tomas podem incluir uma pupila 
branca ou estrabismo (vesguei-
ra). No entanto, outras causas de 
pupila branca ou estrabismo são 
muito mais comuns. Em mais de 
90% dos casos, o retinoblastoma, 
que permanece restrito ao olho, 
é curado. 

Quando o câncer afeta ambos 
os olhos, técnicas microcirúrgi-
cas especiais são utilizadas para 
remover ou destruir o tumor, de 
modo não ser necessária a remo-
ção de ambos os olhos. 

Já o melanoma, cuja incidên-
cia vem aumentando, por fatores 
desconhecidos, é um tipo de cân-
cer de pele com o pior prognós-
tico, pois em estágios avançados, 
se dissemina para outros órgãos, 
como os olhos, acarretando no 
melanoma de coróide.

Ressonância magnética - 
Instalar um aparelho para exa-
mes de   ressonância magnética 
no Hospital Municipal é outro 
empenho do vereador Glewton 

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 Fede-
rações 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, pes-
soas 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 im-
preterivelmente até o dia 22 de maio de 2013, em qualquer estabelecimento integran-
te do sistema nacional de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contri-
buição 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 Terri-
torial 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 dezembro 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 Recolhimento pela 
via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Federa-
ção 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 Quadra 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

O vereador reeleito, José Ma-
ria Monteiro Coimbra - o Zé Ma-
ria do Paracatuzinho (PSD) - se 
destacou no primeiro mandato 
pela busca, junto ao Executivo, 
de inúmeros benefícios para a 
comunidade que o elegeu. Ago-
ra, ele inicia o segundo mandato 
mostrando mais serviço. Prova 
disso, é que seu gabinete, sempre 
aberto à população paracatuense, 
está lotado diariamente não só de 
pessoas humildes, mas também 
por aqueles que se interessam 
pelos projetos que o vereador já 
conseguiu aprovar, na Câmara 
Municipal, neste início de Legis-
latura. 

O compromisso do verea-
dor é com a população de uma 
forma geral. Para assegurar isso, 

INFRAESTRUTURA 

Zé Maria quer nova ponte  
entre Paracatuzinho e Santana

ele luta por melhorias em várias 
áreas. Recentemente Zé Maria, 
que também é  de raízes humil-
des, aprovou e protocolou, junto 
à Mesa Diretora, requerimento 

van aprovou requerimento solici-
tando ao prefeito a construção de 
Escola Infantil no Paracatuzinho.

Segundo o parlamentar, o 
projeto vai beneficiar os morado-
res do bairro e adjacências, gran-
de parte formada por famílias de 

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 acom-
panharás 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. 

COMARCA DE PARACATU - PRIMEIRA VARA CÍ-
VEL - EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
– PRAZO DEZ DIAS - (artigo 34 do Decreto Lei 3365/41). A 
Dra. Carolina Eugênio Rubim de Toledo, Juíza de Direito em 
substituição na Primeira Vara Cível desta Comarca de Paracatu, 
Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc... Faz saber aos 
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Secretaria da Primeira Vara Cível, se pro-
cessam os termos da AÇão DE DESAPRoPRIAÇão nº 0470 
10 5187-4, movida por FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A  
em face de MAGNUS CARLoS REIMANN E oUTRoS, sobre o 
seguinte imóvel: “uma propriedade rural denominada Fazenda 
Rancho Grande, situada no município de Paracatu-MG, confor-
me escritura registrada no SRI desta cidade, sob a matrícula nº 
17.945, folha 17.494, livro 2, com área registrada de 150,00,00 
has (cento e cinquenta hectares)”. Para conhecimento de to-
dos, expediu-se o presente edital, que será publicado e afixado 
na forma da Lei. Paracatu-MG, 1º de março de 2013. (aa) Eu, 
Elson C. Soares França, Escrivão Judicial, assino. Carolina Eu-
gênio Rubim de Toledo, Juíza de Direito.

Abandono de emprego
A Mecânica e Funilaria Urânio LTDA, situada à Rua Urânio 20 - Bairro Nossa Senhora Aparecida - e inscrita 

no CNPJ 17.287.202/0001- 69 - comunica o abandono de emprego, ocorrido desde o dia 1/8/2011,  do fun-
cionário Fernando Lemos Aragão, residente a Rua João Macedo nº 21, no Bairro Bela Vista, portador da car-
teira de nº 0073980 da serie 094-MG e do CPF 037.812.686-59. Ele exercia a função de pintor automotivo.

Se dependesse apenas do ve-
reador Oswaldo Luís Pereira 
Braga - Oswaldinho da Capoeira 
(PMDB) - os moradores do Bair-
ro Vista Alegre poderiam contar 
com um espaço digno para lazer, 
pois o parlamentar aprovou re-
querimento na Câmara Munici-
pal, requisitando ao prefeito de 
Paracatu a construção de uma 
praça pública para o lazer e bem-
-estar dos moradores do Vista 
Alegre e imediações.

Segundo Oswaldinho, defen-
sor incansável dos menos favo-
recidos, o Vista Alegre é carente 
de infraestrutura e é um bairro 
onde vive um número muito alto 
de crianças e adolescentes, que 

QUALIDADE DE VIDA 

Oswaldinho da Capoeira quer 
praça de lazer no Vista Alegre 

não têm lazer, nem como praticar 
esportes, fazer passeios ou outra 
forma de recreação.

“A construção desta praça 
traria mais qualidade de vida aos 
moradores, uma vez que a praça 
pública, que detém toda esta es-
trutura, mais próxima a eles é a 
Praça Firmina Santana - no centro 
da Cidade”,  justifica o vereador. 

O documento foi encaminha-
do à Prefeitura para apreciação 
do Poder Executivo. 

Os moradores do Vista Alegre 
parabenizam o vereador pela ini-
ciativa e agradecem a atenção de 
Oswaldinho da Capoeira, que é 
jovem e quer que todos os jovens 
tenham uma vida digna.

sugerindo ao prefeito municipal 
a construção de  uma ponte li-
gando a Rua Renê Lepesquer, no 
Paracatuzinho, à Rua Sinfrônio 
Rosa, no Bairro Santana.

Segundo o vereador, o local 
que serve de atalho para os mora-
dores de ambos os bairros é bem 
movimento, mas de difícil acesso.  

“A construção dessa ponte 
vai facilitar o tráfego de pessoas 
e veículos e dar mais segurança a 
quem trafega diariamente pelo lo-
cal. Um benefício que trará mais 
vantagens à comunidade”, garan-
te Zé Maria. 

A notícia foi aplaudida pelos 
moradores do Paracatuzinho e 
Santana, que vêem na construção 
da ponte, um benefício esperado 
há muito tempo.  

baixa renda. 
“Acreditamos que é através da 

Educação que podemos formar o 
cidadão de bem e dar oportuni-
dade para que a pessoa conquiste 
uma profissão digna e tenha con-
dições de prestar serviço de qua-
lidade no concorrido mercado 
de trabalho”, explica o vereador, 
que completa: “ Mais do que nin-
guém, as crianças merecem nossa 
atenção e o nosso carinho, pois 
elas são o futuro da Cidade.”

O requerimento foi encami-
nhado à atual administração para 
apreciação do prefeito.  

Ainda segundo o vereador, a 
população pode ficar tranqüila 
pois ele vai lutar por melhorias 
também na saúde, esporte, lazer, 
cultura, meio ambiente e onde 
mais for necessário. 

de Sá, que já aprovou o reque-
rimento neste sentido e o en-
caminhou ao Poder Executivo 
para as providências cabíveis. 
Segundo Glewton, o aparelho 
vai facilitar o atendimento aos 
pacientes e fazer com que o 
Hospital preste um serviço de 
melhor qualidade. 

O que é - Ressonância mag-
nética é um dos métodos de 
imagem mais sofisticados e com-
pletos. O aparelho que captura 
as imagens é chamado de magne-
to, possui a forma de um gran-
de cubo com uma abertura, por 
onde o paciente entra deitado. 

Dentro do aparelho existe um 
campo magnético muito potente, 
como se fosse um grande imã, 
onde as moléculas de hidrogê-
nio que compõem nosso corpo 
ficam alinhadas. O aparelho emi-
te ondas de rádio semelhantes 
às de FM,  mas o paciente ouve 
essas ondas como um ruído. No 
entanto, dependendo do exame, 
é possível usar fones de ouvido 
com música. 

Licença maternidade - 
Glewton de Sá também é autor 
de requerimento que beneficia 
as mulheres, em especial, as ser-
vidoras públicas do Município. 
O documento, elaborado em 
parceria com o Sindspar - Sin-
dicato dos Servidores Públicos 
Municipais - solicita que o prefei-
to reveja o prazo da licença ma-
ternidade, que poderia passar de 
quatro para seis meses. A pedido 
de Glewton, o projeto já foi en-
caminhado à Câmara e deverá ser 
votado nos próximos meses. 

Cidade Limpa - O Professor 
Glewton aprovou também re-
querimento solicitando a criação 
do Programa Cidade Limpa, que 
organiza mutirões de limpeza 
no centro e bairros, onde lotes e 
terrenos baldios estão cobertos 
de mato e entulhos, criando am-
bientes perfeitos para prolifera-
ção do mosquito da dengue, que 
cresce a cada dia na cidade. 

Segundo a Fundação Nacio-
nal de Saúde, este ano, já foram 
registrados oito casos de dengue 
em Paracatu e  há muitos casos 
sob suspeita.
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Evento contou com participação do ex-ministro Paulinelli e técnicos e empresas de oito regiões produtoras de cinco Estados

CAMPO 35 ANOS

Seminário regional aborda fertilidade do solo

O Grupo Campo - constitu-
ído pelas empresas Campo Con-
sultoria e Agronegócios, Campo 
Biotecnologia Vegetal e Campo 
Tecnologia Agrícola e Ambien-
tal - promoveu o 1º. Seminário 
de Manejo da Fertilidade do Solo 
em Sistemas de Produção de La-
voura, Pecuária e Floresta , nos 
dias 21 e 22 de fevereiro, no Salão 
Sônia Festas, em Paracatu, onde 
reuniu técnicos e empresas liga-
das ao agronegócios e produtores 
rurais das regiões Alto  Paranaí-
ba e Noroeste de Minas Gerais; 
Sudeste, Sudoeste e Nordeste de 
Goiás; Distrito Federal; Sul do 
Tocantins e Oeste da Bahia.

Foram dois dias de aprendiza-
do e troca de experiências, entre 
um público  formador de opinião 
e uma equipe de palestrantes de 
alto nível, objetivando a difusão 
das principais práticas de manejo 
da fertilidade aplicada aos seg-
mentos de interesse, de forma 
atualizada e interrelacionada com 
as experiências exitosas de campo. 

O Seminário foi estruturado 
em cinco painéis. O primeiro 
abordou Agronegócios; o segun-
do, Pastagem; o terceiro, Lavou-
ra; o quarto,  Floresta. No quinto 
painel, os participantes recebe-
ram informações aprofundada 
sobre os Avanços no Monitora-
mento da Fertilidade do Solo. 

Cada painel contou com uma 
palestra magna na abertura, pro-
ferida por pesquisadores de larga 
experiência nas áreas abordadas. 
Em seguida, o tema era tratado  
por um palestrante com experi-
ência de campo. A cada dois pai-
néis, um moderador resumia do 
tema e abria o debate, possibili-
tando ao público a oportunidade 
de fazer perguntas.  

Paulinelli - Um dos pontos 
alto do evento foi a abertura ofi-
cial, que contou com a presença 
do presidente do grupo Campo no 
Brasil, o paracatuense Emiliano 
Pereira Botelho, e do ex-ministro 
da Agricultura e ex-presidente da 
Confederação nacional da Agri-
cultura-CNA, Alysson Paulinelli 
- precursor de ações-referência no 
desenvolvimento da agricultura 
no País, como o Prodecer - que 
ministrou palestras aos presente. 

Participaram também dos de-
bates, o coordenador do Progra-
ma ABC do Mapa (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento),  Elvison Nunes Ramos; 
e o secretário executivo da Secre-
taria de Agricultura de Minas Ge-
rais,  Paulo Afonso Romano.  

Temas como Manejo da Fer-
tilidade do Solo para Pastagens, 
para Florestas Plantadas e Ex-
periências do Manejo Florestal, 
oram ministrados ainda por no-
mes que são referências em seus 
respectivos campos de atuação . 

O aprimoramento de técnicas, 
a troca de experiências e o de-
senvolvimento destas atividades 
específicas no campo foram in-
centivados durante toda a progra-
mação, que terminou com visitas 
monitoradas. 

Nas visitas, a teoria deu lugar à 
prática e os participantes optaram 
por conhecer uma área de suces-
so de Integração Lavoura-Pecu-
ária-Floresta (ILPF) e um dos 
mais completos laboratórios de 
análises de solo e água do Brasil, 
o Centro de Tecnologia, Agrícola 
e Ambiental da Campo.

O Seminário, que sensibili-
zou todos os presentes, marcou 
o início das comemorações dos 
35 anos do Grupo Campo, em 
Paracatu. 

A Campo surgiu de uma parceria 
entre os governos japonês e brasi-
leiro, com o objetivo inicial de co-
ordenar um projeto que mudaria a 

história da produção de grãos no País. À frente de seu tempo, a Compa-
nhia de Promoção Agrícola – Campo, recebeu o desafio de coordenar a 
implantação do Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desen-
volvimento dos Cerrados – Prodecer.

O Prodecer possibilitou o assentamento de pequenos e médios pro-
dutores rurais que - organizados em cooperativas, apoiados em tecnolo-
gias desenvolvidas em parceria com a Embrapa e outros parceiros - con-
seguiram fazer com que a região dos cerrados, antes dona de um solo 
ácido e quase infértil, passasse a ser a principal produtora e exportadora 
de soja do Brasil.

Crescimento - Além de transformar o cerrado num celeiro de grãos, 

o Prodecer trouxe desenvolvimento a regiões isoladas pela pobreza e 
qualidade de vida aos pequenos agricultores e suas famílias. Os resulta-
dos do programa foram tão satisfatórios, que a empresa decidiu expan-
dir seus horizontes.

A experiência, aliada às ideias inovadoras para a agricultura, permitiu 
que a Campo se organizasse em outras três empresas: a Campo Consul-
toria e Agronegócios, Campo Biotecnologia Vegetal e Campo Tecnolo-
gia Agrícola e Ambiental.

Com foco empresarial e constituída por profissionais especializados 
nas devidas áreas, a empresa passa a prestar serviços de análise de solo, 
água, folhas; a produzir e fornecer mudas de plantas resistentes a pra-
gas; a assessorar e implementar projetos com base em dados de geo-
processamento, topografia, irrigação e drenagem e meio ambiente, etc.

Sustentabilidade - A empresa cresceu, se posicionou no mercado, 
conquistou grandes clientes, desenvolvendo ações responsáveis e bus-

cando permanentemente o desenvolvimento sustentável. Desde o Pro-
decer, a Campo sensibiliza os agricultores para evitar qualquer tipo de 
dano ao meio ambiente; mantém 20% da área total como reserva legal; 
utiliza métodos como curvas de nível, rotação de culturas e a conserva-
ção dos solos pelo sistema de microbacias hidrográficas, propiciando a 
utilização da terra por várias gerações.

CTA - Aos 35 anos de atuação, o Grupo Campo desenvolve tra-
balhos em quase todos os estados brasileiros e no exterior (Equador, 
Venezuela, Indonésia, Moçambique e Angola) e conta com o Centro 
de Tecnologia Agrícola e Ambiental-CTA, localizado no Bairro Alto do 
Córrego, em Paracatu, consolidado como um prestador de serviços de 
referência no setor agrícola nacional, a partir de uma das maiores estru-
turas laboratoriais do País. Sua posição é sustentada pela fidelidade aos 
princípios da qualidade, da inovação tecnológica e do aprimoramento 
constante.

Tudo começou  
com Prodecer

Técnicos e 
produtores 
rurais de 
várias partes 
do Brasil 
participam 
do evento

O Presidente da CAMPO, Emiliano Botelho; 
ex-ministro Alysson Paulinelli e demais autoridades 

Geraldo Jânio, da CAMPO, recepciona os participantes do Seminário

O Centro de Tecnologia 
Agrícola e Ambiental, um 
dos melhores laboratórios 
do mundo, fica em Paracatu 
no Bairro Alto do Córrego
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Relatório da Administração

Senhores Associados,

Submetemos à apreciação de V.S.as as Demonstrações Contábeis do exercício de 2012 da Cooperativa de Economia e Crédito dos 
Comerciantes de Confecção de Paracatu e Região Noroeste Minas Gerais Ltda. – SICOOB CREDIPARNOR, na forma da Legislação 
em vigor.

1. Política Operacional

Em 2012 o SICOOB CREDIPARNOR completou 17 anos mantendo sua vocação de instituição voltada para fomentar o crédito para 
seu público alvo, os cooperados. A atuação junto aos seus cooperados se dá principalmente através da concessão de empréstimos e 
captação de depósitos. 

2. Avaliação de Resultados

No exercício de 2012, o SICOOB CREDIPARNOR obteve um resultado de R$3.449.797,81 representando um retorno anual sobre 
o Patrimônio Líquido de 15,39%.

3. Ativos

Os recursos depositados na Centralização Financeira somaram R$ 12.315.787,53 Por sua vez a carteira de créditos representava 
R$ 37.145.120,76

A carteira de crédito encontrava-se assim distribuída:

4. Carteira Comercial Empréstimo  R$ 28.500.920,94     76,32%
   Financiamento      R$ 575.378,22           1,5 %
   Títulos Descontados   R$ 8.068.821,60     21,72%
    
Os Vinte Maiores Devedores representavam na data-base de 31/12/2012 o percentual de 29,21% da carteira, no montante de R$ 

37.145.120,76.

5. Captação

As captações, no total de R$ 25.305.268,83, apresentaram uma evolução em relação ao mesmo período do exercício anterior de 
19,59%.

As captações encontravam-se assim distribuídas:

Depósitos à Vista  R$ 14.394.933,79               56,89%
Depósitos a Prazo  R$ 10.910.335,04               43,11%

Os Vinte Maiores Depositantes representavam na data-base de 31/12/2012 o percentual de 43,16% da captação.

6. Patrimônio de Referência

O Patrimônio de Referência do SICOOB CREDIPARNOR era de R$ 22.122.810,85 O quadro de associados era composto por 
3.989 Cooperados, havendo um acréscimo de 69,16% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

7. Política de Crédito

A concessão de crédito está pautada em prévia análise do propenso tomador, havendo limites de alçadas pré-estabelecidos a serem 
observados e cumpridos, cercando ainda a Singular de todas as consultas cadastrais e com análise do Associado através do “RATING” 
(avaliação por pontos), buscando assim garantir ao máximo a liquidez das operações.

A Singular passou a utilizar-se dos serviços prestados pela Cobrança Centralizada do SICOOB CREDIPARNOR, visando padronizar 
os procedimentos de cobrança de créditos de difícil recuperação.

O SICOOB CREDIPARNOR adota a política de classificação de crédito de sua carteira de acordo com as diretrizes estabelecidas na 
Resolução CMN nº 2.682/99, havendo uma concentração de 96,33% nos níveis de “A” a “C”.

8. Plano de Negócios

No exercício de 2012 a cooperativa elaborou o plano de negócio e estudo de viabilidade econômica com vistas à concessão de 
autorização para funcionamento ou alteração estatutária para cooperativa de livre admissão, em conformidade com o disposto no 
artigo 11º da Resolução CMN nº 3.859/2010.

O plano de negócio foi elaborado com projeções para os exercícios de 2013, 2014 e 2015. Atualmente o desempenho é satisfa-
tório, estando amplamente atingidas todas as unidades projetadas.

9. Governança Corporativa

Governança corporativa é o conjunto de mecanismos e controles, internos e externos, que permitem aos associados definir e 
assegurar a execução dos objetivos da cooperativa, garantindo a sua continuidade, os princípios cooperativistas ou, simplesmente, a 
adoção de boas práticas de gestão.

Nesse sentido, a administração da Cooperativa tem na assembléia geral, que é a reunião de todos os associados, o poder maior 
de decisão. 

A gestão da Cooperativa está alicerçada em papéis definidos, com clara separação de funções. Cabem ao Conselho de Adminis-
tração as decisões estratégicas e à Diretoria Executiva, a gestão dos negócios da Cooperativa no seu dia a dia.

 A Cooperativa possui ainda um Agente de Controles Internos, supervisionado diretamente pelo SICOOB CENTRAL CECREMGE, 
que, por sua vez, faz as auditorias internas. 

Os balanços da Cooperativa são auditados por auditor externo, que emite relatórios, levados ao conhecimento dos Conselhos e 
da Diretoria. Todos esses processos são acompanhados e fiscalizados pelo Banco Central do Brasil, órgão ao qual cabe a competência 
de fiscalizar a Cooperativa.

Tendo em vista o risco que envolve a intermediação financeira, a Cooperativa adota ferramentas de gestão. Para exemplificar, na 
concessão de crédito, a Cooperativa adota o Manual de Crédito, aprovado, como muitos outros manuais, pelo Sicoob Confederação 
e homologado pela Central. 

Além do Estatuto Social, são adotados regimentos e regulamentos, entre os quais destacamos o Regimento Interno, o Regimento do 
Conselho de Administração, o Regimento do Conselho Fiscal, o Regulamento Eleitoral. 

A Cooperativa adota procedimentos para cumprir todas as normas contábeis e fiscais, além de ter uma política de remuneração 
de seus empregados e estagiários dentro de um plano de cargos e salários que contempla a remuneração adequada, a separação de 
funções e o gerenciamento do desempenho de todo o seu quadro funcional.

Todos esses mecanismos de controle, além de necessários, são fundamentais para levar aos associados e à sociedade em geral a 
transparência da gestão e de todas as atividades desenvolvidas pela instituição.

10. Conselho Fiscal

Eleito anualmente na AGO, com mandato até a AGO de 2013, o Conselho Fiscal tem função complementar à do Conselho de 
Administração. Sua responsabilidade é verificar de forma sistemática os atos da administração da Cooperativa, bem como validar seus 
balancetes mensais e seu balanço patrimonial anual. Em 2012, todos os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal participaram 
de um curso de formação ministrado pelo SICOOB CENTRAL CECREMGE, com o objetivo de detalhar as responsabilidades dos con-
selheiros fiscais e as formas de exercê-las.

11. Código de Ética

Todos os integrantes da equipe do SICOOB CREDIPARNOR aderiram, em 2007, por meio de compromisso firmado, ao Código de 
Ética e de Conduta Profissional proposto pela Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB – SICOOB CONFEDERAÇÃO. A 
partir de então, todos os novos funcionários, ao ingressar na Cooperativa, assumem o mesmo compromisso.

12. Sistema de Ouvidoria

A Ouvidoria, constituída em 2007 representou um importante avanço a serviço dos cooperados, dispõe de diretor responsável 
pela área e de um Ouvidor. Atende às manifestações recebidas por meio do Sistema de Ouvidoria do SICOOB, composto por sistema 
tecnológico específico, atendimento via DDG 0800 e sítio na internet integrado com o sistema informatizado de ouvidoria tendo a atri-
buição de assegurar o cumprimento das normas relacionadas aos direitos dos usuários de nossos produtos, além de atuar como canal 
de comunicação com os nossos associados e integrantes das comunidades onde estamos presentes.

No exercício de 2012, a Ouvidoria do SICOOB CREDIPARNOR, registrou 05 manifestações de cooperados sobre a qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos pela Cooperativa. Dentre elas, havia reclamações, pedidos de esclarecimento de dúvidas e solicitações 
de providências relacionadas principalmente a atendimento, conta corrente, cartão de crédito e operações de crédito.

Das 5 reclamações, 5 foram consideradas procedentes e resolvidas dentro dos prazos legais, de maneira satisfatória para as partes 
envolvidas, em perfeito acordo com o previsto na legislação vigente.

12 Gerenciamento de Risco e de Capital

12.1Risco operacional

a)O gerenciamento do risco operacional da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Comerciantes de Confecção de Para-
catu e Região Noroeste Minas Gerais Ltda. – SICOOB CREDIPARNOR objetiva garantir a aderência às normas vigentes e minimizar o 
risco operacional, por meio da adoção de boas práticas de gestão de riscos, na forma instruída na Resolução CMN nº 3.380/2006. 

b) Conforme preceitua o art. 11 da Resolução CMN nº 3.721/2009, a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Comercian-
tes de Confecção de Paracatu e Região Noroeste Minas Gerais Ltda. – SICOOB CREDIPARNOR aderiu à estrutura única de gestão do 
risco operacional do Sicoob, centralizada na Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. - Sicoob Confederação, a qual 
se encontra evidenciada em relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br. 

c) O processo de gerenciamento do risco operacional do Sicoob Consiste na avaliação qualitativa dos riscos objetivando a melhoria 
continua dos processos.

d) O uso da lista de verificação de conformidade (LVC) tem por objetividade identificar situações de risco de não conformidade, que 
após identificadas são cadastradas no sistema de Controles Internos de Riscos Operacionais (Scir)

e) As informações cadastradas no sistema de Controles Internos e Riscos Operacionais (Scir) são mantidas em banco de dados 
fornecidos pelo Sicoob Confederação.

f) A documentação que evidencia a efetividade, a tempestividade e a conformidade das ações para tratamento dos riscos opera-
cionais, bem como as informações referentes as perdas associadas ao risco operacional são registradas e mantidas em cada entidade 
do Sicoob, Sob a supervisão da respectiva entidade auditora (se cooperativa singular, da cooperativa central; se cooperativa central e 
Bancoob, do Sicoob Confederação).

g) Para situações de risco identificadas são estabelecidas planos de ação, com a aprovação da Diretoria Executiva, que são regis-
trados em sistema próprio para acompanhamento pelo Agente de controles Internos  e Riscos(ACIR)

h) Não obstante a centralização do gerenciamento do risco operacional, Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Comer-
ciantes de Confecção de Paracatu e Região Noroeste Minas Gerais Ltda. – SICOOB CREDIPARNOR possui estrutura compatível com 
a natureza das operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos e é proporcional à dimensão da exposição ao risco 
operacional. 

12.2 Risco de mercado 

a) O gerenciamento do risco de mercado da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Comerciantes de Confecção de Para-
catu e Região Noroeste Minas Gerais Ltda. – SICOOB CREDIPARNOR objetiva garantir a aderência às normas vigentes e minimizar o 
risco de mercado, por meio das boas práticas de gestão de riscos, na forma instruída na Resolução CMN nº 3.464/2007. 

b) Conforme preceitua o art. 11 da Resolução CMN nº 3.721/2009, a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Comercian-
tes de Confecção de Paracatu e Região Noroeste Minas Gerais Ltda. – SICOOB CREDIPARNOR aderiu à estrutura única de gestão do 
risco de mercado do Sicoob, centralizada no Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob), a qual se encontra evidenciada em relatório 
disponível no sítio www.sicoob.com.br. 

c) No gerenciamento do risco de mercado são adotados procedimentos padronizados de identificação de fatores de risco, de clas-
sificação da carteira de negociação (trading) e não negociação (banking), de mensuração do risco de mercado, de estabelecimento de 
limites de risco, de testes de estresse e de aderência do modelo de mensuração de risco (backtesting). 

d) Não obstante a centralização do gerenciamento do risco de mercado e de liquidez, a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Comerciantes de Confecção de Paracatu e Região Noroeste Minas Gerais Ltda. – SICOOB CREDIPARNOR possui estrutura compa-
tível com a natureza das operações, a complexidade dos produtos e serviços oferecidos, sendo proporcional à dimensão da exposição 
ao risco de mercado da Entidade. 

12.3 Risco de crédito 

a) O gerenciamento de risco de crédito da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Comerciantes de Confecção de Paracatu 
e Região Noroeste Minas Gerais Ltda. – SICOOB CREDIPARNOR objetiva garantir a aderência às normas vigentes, maximizar o uso do 
capital e minimizar os riscos envolvidos nos negócios de crédito por meio das boas práticas de gestão de riscos.

b) Conforme preceitua o art. 10 da Resolução CMN nº 3.721/2009, a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Comercian-
tes de Confecção de Paracatu e Região Noroeste Minas Gerais Ltda. – SICOOB CREDIPARNOR aderiu à estrutura única de gestão do 
risco de crédito do Sicoob, centralizada no Banco Cooperativo do Brasil S.A. (Bancoob), a qual se encontra evidenciada em relatório 
disponível no sítio www.sicoob.com.br. 

c) Compete ao gestor a padronização de processos, de metodologias de análises de risco de clientes e de operações, de criação e 
de manutenção de política única de risco de crédito para o Sicoob, além do monitoramento das carteiras de crédito das cooperativas. 

d) Não obstante a centralização do gerenciamento de risco de crédito, a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Comer-
ciantes de Confecção de Paracatu e Região Noroeste Minas Gerais Ltda. – SICOOB CREDIPARNOR possui estrutura compatível com 
a natureza das operações e com a complexidade dos produtos e serviços oferecidos sendo proporcional à dimensão da exposição ao 
risco de crédito da entidade.

12.4 Gerenciamento de capital

a) A estrutura de gerenciamento de capital da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Comerciantes de Confecção de Pa-
racatu e Região Noroeste Minas Gerais Ltda. – SICOOB CREDIPARNOR objetiva garantir a aderência às normas vigentes e minimizar 
o risco de insuficiência de capital para fazer face aos riscos em que a entidade está exposta por meio das boas práticas de gestão de 
capital, na forma instruída da Resolução CMN 3.988/2011.

b) Conforme preceitua o artigo 9 da Resolução CMN 3.988/2011, a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Comerciantes 
de Confecção de Paracatu e Região Noroeste Minas Gerais Ltda. – SICOOB CREDIPARNOR aderiu a Confederação Nacional das Co-
operativas do Sicoob Ltda. (Sicoob Confederação), a qual se encontra evidenciada em relatório disponível no sítio www.sicoob.com.br. 

c) O gerenciamento de capital centralizado consiste em um processo continuo de monitoramento do capital, e é realizado pelas 
entidades do Sicoob com objetivo de:

I. Avaliar a necessidade de capital para fazer face aos riscos a que as entidades do Sicoob estão sujeitas;

II. Planejas metas e necessidades de capital, considerando os objetivos estratégicos das entidades do Sicoob.

III. Adotar postura prospectiva, antecipando a necessidade de capital decorrente de possíveis mudanças nas condições de mercado.
 
d) Adicionalmente, são realizadas também simulações de eventos severos em condições extremas de mercado, com a consequente 

avaliação de seus impactos no capital das entidades do Sicoob.
Agradecimentos
Agradecemos aos nossos associados pela preferência e confiança e aos funcionários e colaboradores pela dedicação.

Paracatu/MG,31 de Dezembro de 2012.
Conselho de Administração e Diretoria
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COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COMERCIANTES 
DE CONFECÇÃO DE PARACATU E REGIÃO NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA. 

- SICOOB CREDIPARNOR.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA 
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

1. Contexto operacional

A Cooperativa de Economia de Crédito Mútuo dos Comerciantes de Confecção de Paracatu e Região Noroeste Minas Gerais 
Ltda. - SICOOB CREDIPARNOR, é uma cooperativa de crédito singular, instituição financeira não bancária, fundada em  1995, filiada 
à Cooperativa de Economia de Crédito Mútuo dos Comerciantes de Confecção de Paracatu e Região Noroeste Minas Gerais Ltda. - 
SICOOB CREDIPARNOR e componente da Confederação Nacional das Cooperativas do SICOOB – SICOOB CONFEDERAÇÃO, em 
conjunto com outras cooperativas singulares e centrais. Tem sua constituição e o funcionamento regulamentados pela Lei nº 4.595/64, 
que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias, pela Lei nº 5.764/71, que define a Política Nacional 
do Cooperativismo, pela Lei Complementar nº 130/09, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo e pela Resolução 
CMN nº 3.859/10, do Conselho Monetário Nacional, que dispõe sobre a constituição e funcionamento de cooperativas de crédito. 

O SICOOB CREDIPARNOR possui Postos de Atendimento (PA) nas seguintes localidades: Arinos e Unaí.

O SICOOB CREDIPARNOR tem como atividade preponderante a operação na área creditícia, tendo como finalidade:

(i) Proporcionar, através da mutualidade, assistência financeira aos associados;

(ii) A formação educacional de seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo, através da ajuda mútua da economia 
sistemática e do uso adequado do crédito; e

(iii) Praticar, nos termos dos normativos vigentes, as seguintes operações dentre outras: captação de recursos, concessão de créditos, 
prestação de garantias, prestação de serviços, formalização de convênios com outras instituições financeiras e aplicação de recursos no 
mercado financeiro, inclusive depósitos a prazo com ou sem emissão de certificado, visando preservar o poder de compra da moeda 
e remunerar os recursos.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis são de responsabilidades da Administração da Cooperativa e foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, consideradas as alterações exigidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, adaptadas às 
peculiaridades da legislação cooperativista e às normas e instruções do Banco Central do Brasil – BACEN, bem como apresentadas 
conforme  o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional – COSIF. Consideram ainda, no que for julgado pertinente 
e relevante, os pronunciamentos, orientações e as interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.  
Desta forma, as demonstrações contábeis foram revisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração, em sua reunião datada de 
30/1/2013.

Em aderência ao processo de convergência às normas internacionais de Contabilidade, algumas Normas e suas Interpretações 
foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicadas às instituições financeiras quando 
aprovadas pelo Banco Central do Brasil. Nesse sentido, os Pronunciamentos contábeis já aprovados pelo Banco Central do Brasil 
são: CPC Conceitual Básico (R1) - Resolução CMN nº4.144/12; CPC 01(R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos - Resolução 
CMN nº 3.566/08; CPC 03 (R2) - Demonstrações do Fluxo de Caixa - Resolução CMN nº 3.604/08; CPC 05 (R1) - Divulgação 
sobre Partes Relacionadas - Resolução CMN nº 3.750/09; CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações - Resolução CMN nº 
3.989/11; CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. - Resolução CMN nº 4.007/11; CPC 24 
- Evento Subsequente - Resolução CMN nº 3.973/11; e CPC 25 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes - Reso-
lução CMN nº 3.823/09.

3. Resumo das principais práticas contábeis 

a) Apuração do resultado

Os ingressos e dispêndios são registrados de acordo com o regime de competência. As operações de crédito com taxas pré-fixadas 
são registradas pelo valor de resgate, e os ingressos e dispêndios correspondentes ao período futuro são apresentados em conta 
redutora dos respectivos ativos e passivos. Os ingressos e dispêndios de natureza financeira são contabilizados pelo critério “pro-rata 
temporis” e calculados com base no método exponencial, exceto aquelas relativas a títulos descontados, que são calculadas com base 
no método linear. As operações de crédito com taxas pós-fixadas são atualizadas até a data do balanço.

As receitas e despesas são reconhecidas na demonstração de sobras em conformidade com o regime de competência. As receitas 
com prestação de serviços são reconhecidas na demonstração de sobras ou perdas quando da prestação de serviços a terceiros, 
substancialmente serviços bancários. Os dispêndios e as despesas e os ingressos e receitas operacionais, são proporcionalizados de 
acordo com os montantes do ingresso bruto de ato cooperativo e da receita bruta de ato não-cooperativo, quando não identificados 
com cada atividade.

b) Estimativas contábeis

Na elaboração das demonstrações contábeis faz-se necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras 
transações. As demonstrações contábeis da Cooperativa incluem, portanto, estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação 
duvidosa, à seleção das vidas úteis dos bens do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes, entre outros. Os 
resultados reais podem apresentar variação em relação às estimativas utilizadas. A Cooperativa revisa as estimativas e premissas, no 
mínimo, semestralmente.

c) Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução CMN nº 3.604/08, incluem as rubricas caixa, depósitos bancários e as relações 
interfinanceiras de curto prazo e de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de valores e limites, com prazo de vencimento 
igual ou inferior a 90 dias.

O caixa e equivalente de caixa compreendem:

          31/12/2012      31/12/2011
Caixa e depósitos bancários              601.289,92        523.432,38
Relações interfinanceiras – centralização financeira   12.315.787,53   12.606.617,15
Total       12.917.077,45  13.130.049,53

d) Operações de crédito

As operações de crédito com encargos financeiros pré-fixados são registradas a valor futuro, retificadas por conta de rendas a 
apropriar e as operações de crédito pós-fixadas são registradas a valor presente, calculadas “pro rata temporis”, com base na variação 
dos respectivos indexadores pactuados.

e) Provisão para operações de crédito

Constituída em montante julgado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas na realização dos valores a receber, 
levando-se em consideração a análise das operações em aberto, as garantias existentes, a experiência passada, a capacidade de 
pagamento e liquidez do tomador do crédito e os riscos específicos apresentados em cada operação, além da conjuntura econômica.

A Resolução CMN nº 2.682 introduziu os critérios para classificação das operações de crédito definindo regras para constituição da 
provisão para operações de crédito, as quais estabelecem nove níveis de risco, de AA (risco mínimo) a H (risco máximo).

f) Depósitos em garantia

Existem situações em que a cooperativa questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas contra si. Por conta 
desses questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria administração, os valores em questão podem ser depositados 
em juízo, sem que haja a caracterização da liquidação do passivo.

g) Investimentos

Representados substancialmente por quotas do SICOOB CENTRAL CECREMGE e ações do Bancoob, avaliadas pelo método de 
custo de aquisição.

h) Imobilizado

Equipamentos de processamento de dados, móveis, utensílios e outros equipamentos, instalações, veículos, benfeitorias em imóveis 
de terceiros e softwares, são demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada 
pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais de acordo com as taxas divulgadas em nota específica 
abaixo, que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

i) Diferido

O ativo diferido foi constituído pelas benfeitorias realizadas nas propriedades de terceiros, e pelos softwares adquiridos, registrados 
pelos custos incorridos nas benfeitorias e pelo custo de aquisição, respectivamente, e classificados nessa conta conforme determinação 
do COSIF. Esses gastos estão sendo amortizados pelo método linear no período de 5 anos.

Conforme determinado pela Resolução CMN nº 3.617/08, devem ser registrados no ativo diferido, exclusivamente, os gastos que 
contribuirão para o aumento do resultado de mais de um exercício social. Os saldos existentes em setembro de 2008 são mantidos até 
a sua efetiva realização.

j) Intangível

Correspondem aos direitos adquiridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Cooperativa ou exer-
cidos com essa finalidade. Os ativos intangíveis com vida útil definida são geralmente amortizados de forma linear no decorrer de um 
período estimado de benefício econômico. Os ativos intangíveis compreendem softwares adquiridos de terceiros e são amortizados ao 
longo de sua vida útil estimada.

k) Ativos contingentes

Não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a Administração possui total controle da situação ou quando há garantias 
reais ou decisões judiciais favoráveis sobre as quais não cabem mais recursos contrários, caracterizando o ganho como praticamente 
certo. Os ativos contingentes com probabilidade de êxito provável, quando aplicável, são apenas divulgados em notas explicativas às 
demonstrações contábeis.

l) Obrigações por empréstimos e repasses

As obrigações por empréstimos e repasses são reconhecidas inicialmente no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de 
transação. Em seguida, os empréstimos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros pro-
porcionais ao período incorrido (“pro rata temporis”).
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m) Demais ativos e passivos

São registrados pelo regime de competência, apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os ren-
dimentos e as variações monetárias auferidos, até a data do balanço. Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos.

n) Provisões

São reconhecidas quando a cooperativa tem uma obrigação presente legal ou implícita como resultado de eventos passados, sen-
do provável que um  recurso econômico  seja requerido  para saldar uma  obrigação legal. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas do risco envolvido.

o) Passivos contingentes

São reconhecidos contabilmente quando, com base na opinião de assessores jurídicos, for considerado provável o risco de perda 
de uma ação judicial ou administrativa, gerando uma provável saída no futuro de recursos para liquidação das ações, e quando os 
montantes envolvidos forem mensurados com suficiente segurança. As ações com chance de perda possível são apenas divulgadas em 
nota explicativa às demonstrações contábeis e as ações com chance remota de perda não são divulgadas.

p) Obrigações legais

São aquelas que decorrem de um contrato por meio de termos explícitos ou implícitos, de uma lei ou outro instrumento fundamen-
tado em lei, aos quais a Cooperativa tem por diretriz.

q) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são calculados sobre o resultado apurado em operações consideradas 
como atos não-cooperativos. O resultado apurado em operações realizadas com cooperados é isento de tributação.

r) Segregação em circulante e não circulante

Os valores realizáveis e exigíveis com prazos inferiores a 360 dias estão classificados no circulante, e os prazos superiores, no 
longo prazo (não circulante).

s) Valor recuperável de ativos – impairment 

A redução do valor recuperável dos ativos não financeiros (impairment) é reconhecida como perda, quando o valor de contabiliza-
ção de um ativo, exceto outros valores e bens, for maior do que o seu valor recuperável ou de realização. As perdas por “impairment”, 
quando aplicável, são registradas no resultado do período em que foram identificadas. Em 31 de dezembro de 2012 não existem 
indícios da necessidade de redução do valor recuperável dos ativos não financeiros.

t) Eventos subsequentes 

Correspondem aos eventos ocorridos entre a data-base das demonstrações contábeis e a data de autorização para a sua emissão. 
São compostos por:

• Eventos que originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que já existiam na data-base das demonstrações contábeis; e 

• Eventos que não originam ajustes: são aqueles que evidenciam condições que não existiam na data-base das demonstrações 
contábeis. 

Não houve qualquer evento subsequente para as demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2012.

4. Relações interfinanceiras

Referem-se à centralização financeira das disponibilidades líquidas da Cooperativa, depositadas junto ao SICOOB CENTRAL 
CECREMGE, conforme determinado no art. 37, da Resolução CMN nº 3.859/10.

5. Operações de crédito

a) Composição por tipo de operação, e classificação por nível de risco de acordo com a Resolução CMN nº 2.682 de 21/12/1999:

Nível / Percentual       Emprést. *                 Total        Provisões               Total     Provisões
de Risco / Situação    / Tít. Desc. Financiamentos          em 2012              2012         em 2011           2012  

            
A 0,5% Normal 18.796.792,02         317.571,19 19.114.363,21       95.571,81  11.790.073,91     58.950,36
B 1% Normal 11.936.797,17         222.074,74 12.158.871,91     121.588,71   7.149.289,80    71.492,89
B 1% Vencidas      461.438,30             5.518,32      466.956,62         4.669,56        53.680,45         536,80
C 3% Normal   3.911.693,07           30.213,97   3.941.907,04     118.257,50   3.687.311,83  110.618,52
C 3% Vencidas      100.903,27                -      100.903,27         3.017,09      210.923,08      6.313,69
D 10% Normal      210.929,30                -      210.929,30       21.092,93      173.586,83    17.358,68
D 10% Vencidas        35.625,86                -        35.625,86         3.562,58        17.842,15      1.784,21
E 30% Normal        44.080,52                -        44.080,52       13.224,15      287.915,82    86.374,74
E 30% Vencidas      147.522,31                -      147.522,31       44.256,69      180.487,10    54.146,13
F 50% Normal      102.534,58                -      102.534,58       51.267,29        27.354,09    13.677,04
F 50% Vencidas        14.233,28                -        14.233,28         7.116,64        20.998,22    10.499,11
G 70% Normal        26.000,00                -        26.000,00       18.200,00          6.000,00      4.200,00
G  70% Vencidas        88.360,23                -        88.360,23       61.852,16                -          -
H 100% Normal      205.575,09                -      205.575,09     205.575,09      423.044,21  423.044,21
H 100% Vencidas      487.257,54                -      487.257,54     487.257,54      243.190,39  243.190,39
Total Normal 35.234.401,75         569.859,90 35.804.261,65     644.777,48 23.544.576,49  785.716,44
Total Vencido   1.335.340,79             5.518,32   1.340.859,11     611.732,26      727.121,39  316.470,33
Total Geral  36.569.742,54         575.378,22 37.145.120,76  1.256.509,74 24.271.697,88    1.102.186,77
Provisões  (1.251.739,53)           (4.770,21) (1.256.509,74)   (1.102.186,77)  
Total Líquido 35.318.003,01         570.608,01 35.888.611,02   23.169.511,11   
* Em Empréstimos estão contidos os valores das Operações Renegociadas.

Em cumprimento às orientações do Banco Central do Brasil, no primeiro semestre de 2012 o Sistema Sicoob concluiu o cronogra-
ma de implantação da exigência contida no artigo 3º da Resolução CMN nº 2.682, que estabelece que a classificação das operações 
de crédito de um mesmo cliente ou grupo econômico deve ser definida considerando aquela que apresentar maior risco.

b) Composição da carteira de crédito por faixa de vencimento:

Descrição              Até 90     De 91 a 360   Acima de 360                 Total
Empréstimos    3.860.871,80  10.092.926,02  10.171.506,16  24.125.303,98
Títulos Descontados    7.278.466,14       787.199,42           3.156,04    8.068.821,60
Financiamentos         60.928,38       169.743,19       344.706,65       575.378,22
Total 11.200.266,32 11.049.868,63 10.519.368,85 32.769.503,80
Obs.: Não inclui Adiantamento a Depositantes, Cheque Especial e Conta Garantida.

c) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa de operações de crédito:

Descrição   31/12/2012    31/12/2011
Saldo Inicial  1.102.186,77   1.741.342,92
Constituições/Reversões no período     552.426,19      271.485,18
Transferência/Reversões para Prejuízo no período    (398.103,22)    (910.641,33)   
Total 1.256.509,74  1.102.186,77

d) Concentração dos Principais Devedores:

Descrição    31/12/2012 % Carteira Total    31/12/2011 % Carteira Total
Maior Devedor   1.704.195,16                4,59%   1.706.465,38                 7,03%
10 Maiores Devedores   7.836.943.16              21,10%    6.646.381,45                27,38% 
50 Maiores Devedores 16.648.767,41              44,82% 13.286.985,09               54,74%

e) Créditos Baixados Como Prejuízo, Renegociados e Recuperados:

Descrição      31/12/2012    31/12/2011
Saldo inicial     1.852.764,47   2.140.652,65
Valor das operações transferidas no período     398.103,22      910.641,33 
Valor das operações recuperadas no período   (185.241,02) (1.198.529,51)
Total     2.065.626,67  1.852.764,47

6. Outros créditos

Valores referentes às importâncias devidas a Cooperativa por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no país, conforme demonstrado:

Descrição 31/12/2012 31/12/2011
Rendas a Receber (a)     79.595,36    99.068,05
Títulos e Créditos a Receber (b)     18.249,72      8.899,10
Devedores Diversos (c)     21.293,86      4.678,60
Total  119.138,94 112.645,75

(a) Em Rendas a Receber estão registrados: receita sobre saldo mantido na Centralização Financeira do SICOOB CENTRAL CE-
CREMGE (R$ 65.272,86), rendas a receber da previdência social – INSS (R$ 4.027,25) e outras (R$ 10.295,25);

(b) Em Títulos e Créditos a Receber estão registrados os valores a receber de tarifas (R$ 9.861,14) e cartão de crédito (R$ 8.388,58);

(c) Em Devedores Diversos R$ 21.293,86.

7. Outros valores e bens

Em Bens Não de Uso Próprio está registrado o valor de R$ 400.000,00, referente a bens recebidos como dação em pagamento 
de dívidas, não estando sujeitos a depreciação ou correção.

 Registram-se ainda no grupo, as despesas antecipadas, no montante de R$ 31.828,71, referentes a prêmios de seguros, contri-
buição cooperativista. 

8. Investimentos

O saldo é representado por quotas do SICOOB CENTRAL CECREMGE e ações do BANCOOB, conforme demonstrado:

Descrição   31/12/2012   31/12/2011
SICOOB CENTRAL CECREMGE  1.141.976,28     837.603,35
Banco Cooperativo do Brasil S.A. – BANCOOB     271.102,56     245.426,65
TOTAL 1.413.078,84 1.083.030,00

9. Imobilizado de uso

Demonstrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, com 
base em taxas determinadas pelo prazo de vida útil estimado conforme abaixo:

Descrição Taxa de Depreciação   31/12/2012   31/12/2011
Terrenos                              -     350.000,00     350.000,00
Móveis e Equipamentos                           10%     395.965,90     375.680,90
Sistema de Processamento de Dados                           20%     398.662,79     359.497,43
Sistema de Comunicação                           10%       15.945,00         7.475,00
Sistema de Transporte                           10%       95.893,00       96.893,00
Sistema de Segurança                           10%       46.878,50       39.123,50
TOTAL  1.303.345,19 1.228.669,83
Depreciação acumulada    (507.606,05)   (447.421,27)
TOTAL     795.739,14    781.248,56

10. Diferido

Nesta rubrica registram-se as benfeitorias realizadas nas propriedades de terceiros, registrados pelos custos incorridos:

Descrição Taxa de Amortização 31/12/2012 31/12/2011
Benfeitorias                            10%   160.987,89   258.736,56
TOTAL   160.987,89  258.736,56
Amortização acumulada  (139.450,36) (195.846,29)
TOTAL     21.537,53    62.890,27

11. Intangível

Nesta rubrica registram-se os direitos que tenham por objeto os bens incorpóreos, destinados à manutenção da companhia, como 
as licenças de uso de softwares.

Descrição Taxa de Amortização 31/12/2012 31/12/2011
Outros Ativos Intangíveis                            10%   183.875,27   169.457,31
TOTAL   183.875,27  169.457,31
Amortização acumulada    (54.925,88)   (36.281,42)
TOTAL   128.949,39  133.175,89

O valor registrado na rubrica “Intangível”, refere-se a 120.000,00 licenças de uso do Sistema de Informática do Sicoob - SISBR, 
adquirida em Junho de 2009, da Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. - SICOOB CONFEDERAÇÃO. Na mesma 
data, a Central cedeu exclusivamente às suas filiadas (cooperativas singulares associadas), devidamente autorizado pelo Sicoob Con-
federação, com prazo de até 31 de maio de 2019, o direito de uso do SISBR. 

12. Depósitos

Os depósitos à vista não são remunerados. Os depósitos a prazo recebem encargos financeiros contratados.

Descrição     31/12/2012    31/12/2011
Depósito à Vista  14.394.933,79   8.882.614,51
Depósito Sob Aviso  10.910.335,04 11.442.068,84
  
Os depósitos, até o limite de R$ 70.000,00 (setenta mil), por CPF/CNPJ, estão garantidos pelo Fundo Garantidor do SICOOB - 

FGS, o qual é um Fundo constituído pelas Cooperativas do Sistema SICOOB regido por regulamento próprio.

13. Relações interfinanceiras / Obrigações por empréstimos e repasses

São demonstradas pelo valor principal acrescido de encargos financeiros e registram os recursos captados junto a outras instituições 
financeiras para repasse aos associados em diversas modalidades (art. 37, da Resolução CMN nº 3.859/2010) e Capital de Giro. As 
garantias oferecidas são a caução dos títulos de créditos dos associados beneficiados.

Instituições Taxa Vencimento 31/12/2012 31/12/2011
BDMG  1,5% 15/10/2015 2.707.123,41 2.274.005,17

14. Obrigações sociais e estatutárias

Descrição 31/12/2012 31/12/2011
FATES -Fundo de Assistência Técnica, Educacional Social (a)   187.020,45   155.109,89
Cotas de capital a pagar (b)     12.594,54     32.184,46
Participações nos Lucros(c)   111.910,32            -
Total  311.525,21  187.294,35
  
(a) O FATES é destinado a atividades educacionais, à prestação de assistência aos cooperados, seus familiares e empregados da 

cooperativa, sendo constituído pelo resultado dos atos não cooperativos e 5% das sobras líquidas, conforme determinação estatutá-
ria. A classificação desses valores em contas passivas segue determinação do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro 
Nacional – COSIF.

(b) Refere-se a devolução de capital a pagar.

(c) Refere-se a Participação nos Lucros.

15. Outras obrigações - Diversas

Descrição 31/12/2012 31/12/2011
Cheques administrativos (a)          -     53.000,00
Despesas de Pessoal    207.710,47   194.679,51
Outras Despesas Administrativas (b)     61.846,41     47.405,52
Cheques Descontados (c)   108.811,84     91.541,69
Credores Diversos – País      85.277,76     14.359,98
Prestação e Serviços de Pagamento (d)   372.048,50   259.464,01
Aquisição de Bens e Direitos          -     18.289,93
Total  835.694,98  678.740,64

(a) Refere-se a cheques emitidos pela Cooperativa contra o próprio caixa da instituição, porém não compensados até a data-base 
de 31/12/2012.

(b) Refere-se a provisão para pagamento de despesas com água/energia/gás (R$6.673,03), Alugueis (R$14.250,34), Comunicação 
(R$11.481,34) e outras (R$29.441,70);

(c) Refere-se a cheques depositados, relativo a descontos enviados a compensação, porém não baixados até a data-base de 31/12/2012.

(d) Refere-se a cheques depositados, relativos às descontos enviados a compensação, porém não baixados até a data-base 31/12/2012. 

16. Instrumentos financeiros

O SICOOB CREDIPARNOR opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, relações interfinan-
ceiras, operações de crédito, depósitos a vista e a prazo, empréstimos e repasses.

Os instrumentos financeiros ativos e passivos estão registrados no balanço patrimonial a valores contábeis, os quais se aproximam 
dos valores justos, conforme critérios mencionados nas correspondentes notas explicativas.

17. Patrimônio líquido

a) Capital Social

O capital social é representado por cotas-partes no valor nominal de R$ 1,00 cada e integralizado por seus cooperados. De acordo 
com o Estatuto Social cada cooperado tem direito em um voto, independente do número de suas cotas-partes. 

b) Reserva Legal

Representada pelas destinações estatutárias das sobras, no percentual de 10%, utilizada para reparar perdas e atender ao desen-
volvimento de suas Atividades.

c) Sobras Acumuladas

As sobras são distribuídas e apropriadas conforme Estatuto Social, normas do Banco Central do Brasil e posterior deliberação da 
Assembleia Geral Ordinária (AGO). Atendendo à instrução do BACEN, por meio da Carta Circular nº 3.224/06, o Fundo de Assistên-
cia Técnica, Educacional e Social – FATES é registrado como exigibilidade, e utilizado em despesas para o qual se destina, conforme 
a Lei nº 5.764/71.

Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de Março de 2012, os cooperados deliberaram pelo aumento do Capital Social 
no valor R$ 1.000.000,00, Fundo de Reserva de Expansão R$1.500.000,00, FATES R$195.189,76, FISC R$ 109.750,85 e Reserva 
Legal R$ 756.707,86 com as sobras do exercício findo em 31 de dezembro de 2011, no valor de R$.3.561.648,47.

d) Destinações estatutárias e legais

De acordo com o estatuto social da cooperativa e a Lei nº 5.764/71, as sobras líquidas do exercício terão a seguinte destinação:

Descrição             2012             2011
Sobras /lucro líquido do exercício 3.449.797,81 2.582.372,96
Lucro líquido decorrente de atos não cooperativos apropriado ao FATES      (9.863,53)    (20.438,46)
Sobras líquidas, base de cálculo das destinações. 3.449.797,81 2.582.372,96
Destinações estatutárias  
Reserva legal – 10%    344.979,78    258.237,30
Fundo de assistência técnica, educacional e social  - 5%    172.489,89    129.118,65
Reversão Reserva de Expansão             - 1.346.193,00
Reversão Fundo Investimento Social e Cultural – FISC      83.777,75           -
Sobras à disposição da Assembleia Geral 3.006.242,36 3.561.648,47

A Reserva legal destina-se a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas Atividades;
O Fundo de assistência técnica, educacional e social (FATES) é destinado a atividades educacionais, à prestação de assistência aos 

cooperados, seus familiares e empregados da cooperativa; e
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Os resultados decorrentes de atos não cooperativos são destinados ao FATES.

18. Resultado de atos não cooperativos

O resultado de atos não cooperativos tem a seguinte composição:

Descrição               2012               2011
Receitas Operacionais  (no Período) -7.1.0.00.00.000 11.838.505,39  10.498.636,52
Receitas de atos não cooperativos  (convênios, TIB, aplicação financeira em outras instituições)      167.142,43       148.492,63 
Total Receitas de atos não cooperativos      167.142,43       148.492,63
Proporção Receitas de atos não cooperativos em relação as Receitas Operacionais              1,41%             1,41%
Total Despesas Operacionais no Período - 8.1.0.00.00.000   8.284.273,20    7.973.680,69
(-)Despesas com Cofins - atos não cooperativo          8.168,23         10.738,48 
(-)Despesa com PIS -  atos não cooperativo (Excluindo PIS sobre folha de pagamento)          1.327,41           1.745,00
(-)Despesa com ISS - (Quando pago sobre atos não cooperativos)              588,74              470,89
Total despesas (excluindo pis, cofins, iss pago sobre atos não cooperativo)   8.274.188,82    7.960.726,32
Proporção despesas com atos não cooperativos      117.180,08       112.478,50
Despesas com IRPJ - 8.9.4.10.00-6         16.824,00         21.749,11
Despesas com CSLL - 8.9.4.20.00-3        13.190,44         21.749,11 
Despesas com Cofins - atos não cooperativo          8.168,23         10.738,48
Despesa com PIS - atos não cooperativo ( Excluindo PIS sobre folha de pagamento)          1.327,41           1.745,00
Despesa com ISS - ( Quando pago sobre atos não cooperativos)              588,74              470,89
Total despesa com atos não cooperativos      157.278,90       168.931,09
Resultado de atos não cooperativos a ser transferido para o FATES          9.863,53        (20.438,46)

19. Outros ingressos/rendas operacionais
 
Descrição         2012        2011
Receita c/Recuperação de Despesas    8.711,42       -
Receita c/Contribuições ao Funapoio, pela extinção do Fundo  67.892,37       -
Receita c/ Fianças 10.975,12  7.960,00
Total 87.578,91 7.960,00
  
20. Partes Relacionadas

As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que têm autoridade e responsabilidade de planejar, dirigir e controlar as 
atividades da cooperativa e membros próximos da família de tais pessoas. 

As operações são realizadas no contexto das atividades operacionais da Cooperativa e de suas atribuições estabelecidas em 
regulamentação específica. 

As operações com tais partes relacionadas não são relevantes no contexto global das operações da cooperativa, e caracterizam-
-se basicamente por transações financeiras em regime normal de operações, com observância irrestrita das limitações impostas pelas 
normas do Banco Central, tais como movimentação de contas correntes, aplicações e resgates de RDC e operações de crédito.

As garantias oferecidas em razão das operações de crédito são: avais, garantias hipotecárias, caução e alienação fiduciária.

Montante das operações ativas e passivas no exercício de 2012:

MONTANTE DAS OPERAÇÕES ATIVAS % em relação à carteira total
R$714.751,96  11,29%

MONTANTE DAS OPERAÇÕES PASSIVAS % em relação à carteira total
R$222.979,93 3,44%

Operações ativas e passivas – saldo em 31/12/2012:

                                                           OPERAÇÕES ATIVAS 
NATUREZA      VALOR DA PCLD (PROVISÃO   % DA OPERAÇÃO
DA OPERAÇÃO    OPERAÇÃO     PARA CRÉDITO           DE CRÉDITO
DE CRÉDITO  DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO          EM RELAÇÃO   

         DUVIDOSA) À CARTEIRA TOTAL
Cheque Especial/CG R$ 81.549,31           R$1.418,95                      1,83% 
Empréstimo  R$98.101,53           R$1.718,94                     0,35% 
Títulos Descontados R$93.431,63          R$1.625,71                     1,16% 

                                                          OPERAÇÕES PASSIVAS
Aplicações Financeiras % em relação à carteira total Taxa Média - %
R$ 423.235,62                  3,9%         93% do CDI

Foram realizadas transações com partes relacionadas, na forma de: depósito a prazo, cheque especial, conta garantida, cheques 
descontados, crédito rural – RPL, crédito rural – repasses, empréstimos, dentre outras, à taxa/remuneração relacionada no quadro 
abaixo, por modalidade:

NATUREZA TAXAS APLICADAS TAXA APROVADA
DAS OPERAÇÕES EM RELAÇÃO PELO  CONSELHO
ATIVAS E PASSIVAS ÀS PARTES DE ADMINISTRAÇÃO / 
 RELACIONADAS DIRETORIA EXECUTIVA
 Cheque Especial 1,5% a 4,8% 1,5% a 4,8% 
Conta Garantida  1,5% a 4,8%  1,5% a 4,8%
Desconto de Cheques 1,7% a 2,8% 1,7% a 2,8%
Empréstimos 1,44% a 2,95% 1,39% a 6,5% 
Aplicação Financeira   93% a 106%CDI 93% a 106% CDI

As garantias oferecidas pelas partes relacionadas em razão das operações de crédito são: avais, garantias hipotecárias, caução e 
alienação fiduciária.

NATUREZA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIAS PRESTADAS NO EXERCÍCIO DE 2012
Empréstimo  R$543.182,00
Títulos Descontados R$  89.575,69

No exercício de 2012, os benefícios monetários destinados às partes relacionadas foram representados por honorários, apresen-
tando-se da seguinte forma:

BENEFÍCIOS MONETÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2012 (R$)
Honorários R$462.115,10
 
21. Central das Cooperativas de Economia e Crédito do Estado de Minas Gerais Ltda. SICOOB CENTRAL CECREMGE.

O SICOOB CREDIPARNOR, em conjunto com outras cooperativas singulares, é filiada à Cooperativa de Economia e Crédito do 
Estado de Minas Gerais Ltda. - SICOOB CENTRAL CECREMGE, que representa o grupo formado por suas afiliadas perante as autori-
dades monetárias, organismos governamentais e entidades privadas.

O SICOOB CENTRAL CECREMGE é uma sociedade cooperativista que tem por objetivo a organização em comum em maior esca-
la dos serviços econômico-financeiros e assistenciais de suas filiadas (cooperativas singulares), integrando e orientando suas atividades, 
de forma autônoma e independente, através dos instrumentos previstos na legislação pertinente e normas exaradas pelo Banco Central 
do Brasil, bem como facilitando a utilização recíproca dos serviços, para consecução de seus objetivos.

Para assegurar a consecução de seus objetivos, cabe ao SICOOB CENTRAL CECREMGE a coordenação das atividades de suas 
filiadas, a difusão e fomento do cooperativismo de crédito, a orientação e aplicação dos recursos captados, a implantação e im-
plementação de controles internos voltados para os sistemas que acompanhem informações econômico-financeiras, operacionais e 
gerenciais, entre outras.

O SICOOB CREDIPARNOR responde solidariamente pelas obrigações contraídas pelo SICOOB CENTRAL CECREMGE perante 
terceiros, até o limite do valor das cotas-partes do capital que subscrever, proporcionalmente à sua participação nessas operações.

As demonstrações contábeis do SICOOB CENTRAL CECREMGE, em 30 de junho de 2012, foram auditadas por outros auditores 
independentes que emitiram relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis, datado de 10 de Agosto de 2012, com opinião 
sem ressalva, sendo informado que as Demonstrações Financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da central.

22. Coobrigações e riscos em garantias prestadas

Em 31 de dezembro de 2012, a cooperativa é responsável por coobrigações e riscos em garantias prestadas, no montante de 
R$105.691,00 (31/12/2011 - R$70.000,00), referentes a aval prestado em diversas operações de crédito de seus associados com 
instituições financeiras oficiais.

23. Seguros contratados – Não auditado

A Cooperativa adota política de contratar seguros de diversas modalidades, cuja cobertura é considerada suficiente pela Admi-
nistração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência de sinistros. As premissas de riscos adotados, dada a sua natureza, não 
fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores 
independentes.

24. Índice de Basiléia

O Patrimônio de Referência (PR) da Cooperativa encontra-se compatível com o grau de risco da estrutura dos ativos, apresentando 
margem para o limite de compatibilização de R$ 16.951.267,42 em 31 de dezembro de 2012.

Paracatu/MG, 30 de janeiro de 2013.

Darcy da Silva Neiva Filho - Diretor Presidente

Jonas Gomes - Diretor Financeiro

José Humberto Borges - Diretor Administrativo

Daniela Carvalho de Araujo

Contador – CRC nº: 075421/O-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
COMERCIANTES DE CONFECÇÃO DE PARACATU E REGIÃO NOROESTE

DE MINAS GERAIS LTDA – SICOOB CREDIPARNOR 

CNPJ: 00.698.609/0001-86 NIRE: 3140000879-9

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 
COMERCIANTES DE CONFECÇÃO DE PARACATU E REGIÃO NOROESTE DE MI-
NAS GERAIS LTDA – SICOOB CREDIPARNOR, usando das atribuições conferidas pelo 
Estatuto Social, convoca os seus 4.031 associados para se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária que, em virtude de sua sede não comportar, se realizará na sede 
Social da Associação Comercial e Empresarial de Paracatu – ACE - situado na Rua 
Salgado Filho, 615, Bela Vista, na cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais, no dia 
27 de março de 2013, em primeira convocação às 17:30 horas com a presença de 
2/3 (dois terços) do número total de associados. Caso não haja número legal para a 
instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 18:30 horas, 
no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do número total de 
associados; Persistindo a falta de “quorum legal“, a Assembléia realizar-se-á, então, 
no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 19:30 horas, com presen-
ça mínima de 10 (dez) associados, afim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

a) Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, 
Pareceres do Conselho Fiscal e da CNAC, Balanço Geral, Demonstração da Conta 
de Resultados e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012; 

b) Destinação do Resultado do exercício de 2012;

c) Uso e aplicação do FATES;

d) Eleição para o Conselho de Administração;

e) Eleição para o Conselho Fiscal;

f) Fixação dos honorários da Diretoria Executiva, Cédula de presença dos membros 
dos Conselhos de Administração e Fiscal;

g) Outros assuntos de interesse geral da sociedade (não deliberativo);

Paracatu MG, 25 de janeiro de 2013.

Darcy da Silva Neiva Filho
Diretor Presidente

Obs: O Regimento Eleitoral encontra-se à disposição no site www.crediparnor.com.br

O transporte dos associados das agências de Arinos e Unaí estará a disposição nas 
respectivas agências , favor procurar os gerentes dos mesmos.



13O Movimento - PoLíCIAParacatu-MG, 16 de fev a 5 de mar de 2013

Batida de Uno contra carreta ocorreu às 5h da madrugada. Motorista de 20 anos deve ter dormido ao volante 

TRAGÉDIA NA MG-188

Mãe e dois filhos morrem em acidente

Maria Marta Machado Araújo, 
52, e seus dois filhos - Lorrane 
Martins Machado, 18, e Rober-
to Carlos Martins Machado, 20 
- morreram na hora após se en-
volverem em um acidente no Km 
101, da MG-188, próximo ao 
Posto da Branca, no município 
de Unaí - há 50 km de Paracatu. 

A Tragédia se deu  por volta 
das 5h da madrugada da quinta-
-feira (21/2). Mãe e filhos esta-
vam em um Fiat Uno - placa de 
Pires do Rio-GO - que seguia 
sentido Paracatu/Unaí. A Polí-
cia Rodoviária Estadual apurou 
que o motorista, Roberto Carlos 
saiu para o acostamento, voltou 
na contramão e bateu de fren-
te contra a carreta carregada de 
soja, que seguia de São Paulo para 
Pirapora-MG.

Único ocupante do caminhão, 
o motorista Jeferson Alves Dias, 
39, natural de São Paulo, sofreu 
lesões leves, mas permaneceu 
no local acompanhando os tra-
balhos e, em seguida, foi aten-
dido no Hospital Municipal de 
Paracatu. Assustado, ele contou 
à equipe de O Movimento que 
tudo aconteceu muito rápido e, 
apesar de ter tentado, não conse-
guiu evitar o acidente. 

“Quando vi o carro na contra-
mão, tentei frear e jogar  a carreta 

A  Polícia Militar continua fa-
zendo operações de combate ao 
tráfico de drogas, desmanchando 
“bocas de fumo”, prendendo su-
postos traficantes e apreendendo 
drogas nos quatro cantos da ci-
dade. 

Santa Lúcia - Após recebe-
rem denúncia anônima de tráfico 
de drogas, no Bairro Santa Lúcia, 
militares passaram a monitorar 
uma residência, na Rua Ladeira 
da Saudade, e viram quando o 
adolescente A.S.L., 17 anos, saiu 
da casa com uma bucha de maco-
nha. Dentro da casa, que estava 
sendo vigiada, os policiais en-
contraram cinco celulares, duas 
facas, R$ 4,00, lâminas e bandeja 
para dividir e enrolar a droga. No 
local, estavam Júnior Vieira Cor-
reia, 20, Arnon Silva Soares, 24,  
conhecido por “Gugu” e João 
Elmo Silva Soares, 20.  

Ainda durante as diligências, 
foi localizada uma arma calibre 
.38 sem munições, na residência 
de Arnon, e uma faca tipo peixei-
ra e alguns gramas de maconha. 

Segundo a PM, durante regis-
tro do BO, induzido por Arnon, 
o menor L. P. B. 17 anos, que é 
seu cunhado, passou a assumir a 
autoria do armamento na tenta-
tiva de acobertar o crime. Todos 
foram encaminhados à delegacia. 

Chapadinha - Durante pa-
trulhamento pela Rua Rogério 
Pereira Gonçalves, Bairro Chapa-
dinha, militares perceberam dois 
indivíduos em atitude suspeita 
em um ponto escuro da rua. 

Ao perceberem a aproxima-
ção da viatura, Rafael Silva Car-
doso, 23, saiu correndo e dispen-

Durante a operação “Fecha 
Batalhão”, a Polícia Militar deu 
ordem de parada ao condutor do 
Fiesta preto, placa JHD 6649/
DF, na Rua Severiano Silva Nei-
va, Alto do Açude, mas o moto-
rista Valmir Pereira Salgado, 34, 
natural de Unaí, tentou fugir, mas 
foi impedido pelos policias.  

Dentro do carro, os militares 
encontraram uma bolsa com do-
cumentos, cartões bancários e de 
crédito em nome da proprietária 
do veículo e confirmaram que o 
veículo fora roubado em Brasília-
-DF, no dia 18 de fevereiro. Na 
delegacia, Valdir disse à equipe de 
O Movimento que era inocente, 
não roubou e que tinha compra-
do o carro em Luziânia-GO. 

No momento da abordagem, 
dentro do carro estavam mais 
quatro mulheres. Duas maiores 
de idade - Maiane Gonçalves de 
Oliveira, 19; e Lara Lorrane, de  

para o acostamento, mas, infeliz-
mente, não consegui evitar o aci-
dente. Provavelmente, o motoris-
ta do Uno dormiu no volante”, 
relata o condutor. 

A carreta arrastou o carro pe-
queno por cerca de 50 metros. 
Ambos os veículos foram parar 
no mato. Outro caminhoneiro 
quase se envolveu no acidente. 
Cleiton Antônio Amaral, natural 
de Unaí-MG, contou à repor-

tagem que vinha logo  atrás de 
Jeferson, conduzindo outra car-
reta. 

“Foi por Deus que não bati 
na traseira da carreta da frente. 
Passei um susto muito grande”, 
comentou. 

Corpos - os corpos das vítimas 
ficaram presos às ferragens do 
Uno e foram retirados pelo Corpo 
de Bombeiros e encaminhados ao 
necrotério de Unaí. “A situação foi 

tão grave que a lataria do Uno foi 
destruída. Encontramos os corpos 
deformados e foi difícil identificá-
-los. O reconhecimento foi feito, 
horas depois, por parentes das 
vítimas, que vieram de Pires do 
Rio”,  explicou o sargento Gilciar 
do Corpo de Bombeiros de Unaí. 
A Polícia Civil de Unaí, que pe-
riciou o local, deverá concluir o 
laudo que vai apontar a causa do 
acidente, dentro de 30 dias.

22. E duas menores de 13 e 15 
anos. Todas residentes em Para-
catu, no Amoreiras II. Elas disse-
ram que não conheciam Valdir e 
que apenas pegaram carona para 
irem a um córrego, no Povoado 
da Lagoa de Santo Antônio. Na 
ficha criminal de Valdir Salgado, 
que saiu da prisão no final do ano 
passado, constam crimes como 
tentativa de homicídio e roubo. 

sou um embrulho contendo seis 
pedras de crack.  

Os policias foram informados 
que Rafael, frequentemente, co-
mercializa a droga em um bar, no 
Paracatuzinho. O autor foi preso 
e o material apreendido. 

Paracatuzinho - Após rece-
ber denúncia de que cinco indi-
víduos estariam comercializando 
drogas em uma residência, à Rua 
14A, do  Paracatuzinho, militares 
abordaram Eraldo Batista Fran-
co, 30; Arnon Gonçalves Xavier, 
29. Segundo a PM, ambos ten-
taram fugir e Arnon jogou fora 
cinco buchas de maconha. Eral-
do e Arnon foram conduzidos à 
delegacia. 

Centro - A PM encontrou 
um tablete de maconha peque-
no;  dois celulares; uma máquina 
fotográfica e R$ 59,00, dentro de 
um Gol prata, placa de Brasília-
-DF, abordado na Avenida Ole-
gário Maciel, centro. O carro era 
ocupado por Gustavo Guimarães 
de Oliveira, 22, e;  Júlio Cezar de 
Souza Oliveira, 22. Ambos foram 
encaminhados à delegacia. 

Alvorada - Vanildo Apare-
cido Ponciano de Almeida, 25, 
estava em atitude suspeita, à Rua 
Cristiano Costa Bezerra, Bairro 
Alvorada. Quando a viatura se 
aproximou, Vanildo jogou no 
chão um papelote de cocaína e 
14 pedras de crack. Vanildo foi 
preso. 

Elton - Ainda no Bairro Al-
vorada, a PM viu quando o chur-
rasqueiro Elton Vicente da Fon-
seca, 57, tentou dispensar uma 
substância envolvida em papel 
alumínio, semelhante a crack, 

momento em que foi contido 
pelos militares. Com ele, foram 
encontrados R$59,85 e um ce-
lular. Elton foi encaminhado à 
delegacia. 

Nossa Senhora de Fátima - 
Na Avenida Vereador Henrique 
Neiva, Nossa Senhora de Fátima, 
militares abordaram Iago Barbo-
sa Pereira da Silva, 18,  conhecido 
por “Vaninho”, e encontraram 
em seu poder duas pedras de 
crack, uma porção de maconha e 
R$ 41,00. Vaninho  foi preso e os 
materiais apreendidos. 

JK - Na Rua Cristóvão Co-
lombo,  JK, militares depararam-
-se com Daniel Alves dos Santos, 
19; T. G. L. R. 15 anos; e P. R. 
N. também de 15 anos, com um 
“baseado” e mais buchas de ma-
conha. Com Daniel foram apre-
endidos um aparelho celular e 
R$165,00. Os três foram levados 
à delegacia. 

Steven Flávio - Durante mo-
topatrulhamento pelo Bairro JK, 
militares receberam informação 
que Steven Flávio Francisco Lo-
pes, 22, estaria traficando drogas, 
na esquina da Rua José Vaqueiro 
com a Rua dos Armeiros. O pai 
dele franqueou e entrada dos po-
liciais. A menor S. F. P. S. 17 anos, 
ao perceber a presença policial, 
fechou a porta da casa, dizendo 
a que estaria trocando de roupa. 

Durante a averiguação no in-
terior da casa, foi localizado, de 
baixo da cama de casal, quatro 
tabletes de maconha, e R$191,00.  
A adolescente foi apreendida e 
conduzida à DP, juntamente com 
a droga apreendida. Steven eva-
diu-se, pulando muros vizinhos.

FECHA BATALHÃO

TRÁFICO DE DROGAS

DESMANCHE 

ASSALTO 

Fiesta roubado no DF 
cai em blitz em Paracatu

Supostos traficantes são 
presos e drogas apreendidas

O Uno ficou destruído e os três ocupantes morreram no local do acidente

Valmir Pereira Salgado, natural 
de Unaí, foi preso conduzindo 
o Fiesta roubado em Brasília

Junior, Arnon e João Elmo, suspeitos de traficarem drogas, na Ladeira da Saudade, no Santa Lúcia

Peças de motos 
encontradas 
em chácara 

Ladrões 
agridem casal e 
levam R$ 2 mil

Um adolescente de 17 anos 
foi apreendido, suspeito de ter 
incendiado a casa da ex-namora-
da, à Rua Dom Hélder Câmera, 
Bairro São João Evangelista. As 
chamas foram apagadas pelos 
policiais militares, com ajuda dos 
moradores e um caminhão pipa 
da Prefeitura. O ex-namorado já 
teria quebrado as portas e janelas 
da casa, sendo apreendido, e disse 
que retornaria. O menor estava 
rondando a casa da vítima, antes 
do incêndio. 

PAIXÃO É FOGO

Adolescente 
põe fogo na 
casa da ex

A Polícia Militar encontrou 
peças de uma moto Yamaha YBR 
vermelha, em uma chácara atrás 
da Creche no Povoado de São 
Sebastião. Através do número do 
chassi, militares constataram que 
o quadro, motor, escapamento e 
rodas eram de uma moto furtada.

O proprietário deixou o ve-
ículo próximo a um comércio, 
na Marginal da BR-040, Bairro 
Jardim Serrano, e foi trabalhar, 
quando retornou não encontrou 
mais a moto.

Uma testemunha viu quan-
do um indivíduo magro, claro, 
estatura mediana - trajando ber-
muda cinza e camiseta vermelha 
- arrancou com a moto do local, 
rumo ao Trevo de Unaí/MG. 

O casal proprietário de uma 
casa, à Rua José Camargo, retor-
nava do trabalho quando avis-
tou dois indivíduos próximos à 
residência. Quando o homem 
colocou a moto na garagem, os 
ladrões  entraram,  fecharam o 
portão e o renderam o casal. Os 
ladrões, armados de revólveres, 
ordenaram que a vítima abrisse o 
cofre e levaram R$ 2.000,00;  um 
CD player automotivo e a moto 
Honda/CG 125, vermelha. A 
moto foi encontrada num ma-
tagal no Bairro Vista Alegre. Os 
bandidos não foram encontrados.

Momento em que os policias militares 
abordam o Fiesta, no Bairro Alto do Açude
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TENTATIVAS DE HOMICÍDIO 

DESARMAMENTO

Adolescentes são baleados no Bela Vista

Gerente das unidades de Paracatu e Bonfinópolis foi afastado. Polícias Civil e Federal estão no caso

MILHO FANTASMA

Milhares de sacas desaparecem da Casemg

PM prende portadores de armas ilegais        

No mês de janeiro, em apenas 
27 dias,  três pessoas foram assas-
sinadas em Paracatu e tudo indi-
cava que  as tragédias iriam conti-
nuar em fevereiro.  Entretanto, no 
segundo mês do ano,  felizmente 
nenhum  homicídio consumado  
foi registrado até o dia 20. Mas, 
isso não quer dizer que a crimina-
lidade diminuiu, uma vez que vá-
rias tentativas de homicídio foram   
registradas. 

Adolescentes - No Bela Vis-
ta, foram registradas duas tenta-
tivas de homicídio contra dois 
adolescentes, uma menina de 12 
anos, e um garoto de 14.  Ambos 
foram atingidos por disparos, na 
Rua Francisco Rodrigues Menhô. 
A garota de 12 anos foi atingida 
por um disparo na cabeça e teve 
perda de massa encefálica. Foi 
encaminha para o Hospital de 
Base em Brasília, onde passou 
por cirurgia, mas não foi possível 
retirar a bala. 

Já o adolescente foi atingido 
por dois disparos - um transfixou 

Duas rodovias - a BR-040 e a 
MG-188 - cortam Paracatu, que  é 
considerada uma cidade fácil para 
entrada de armas e drogas. Pelas 
ruas da Cidade é comum encon-
trar pessoas, inclusive menores, 
andando armados e cometendo 
crimes. Esta situação leva a Polí-
cia Militar realizar, rotineiramen-
te, operações de desarmamento. 
O trabalho tem surtido efeito e, 
volta e meia, os militares apreen-
dem armas e prende portadores 
de armas ilegais.

Santa Lúcia - Durante pa-
trulhamento pela Rua Mathias 
Mundim, militares deparam-se  
com os adolescentes -  G. R. R.  
e  M. N. D. - ambos de 16 anos. 
Um deles dispensou um objeto 
no canteiro, que a PM descobriu 
tratar-se de uma Pistola 380, com 
a numeração de série raspada e 
com duas munições intactas. 

Um dos adolescentes já é co-
nhecido por roubo à mão armada 
e tráfico de drogas. Os adolescen-
tes e a arma foram apreendidos. 

Alvorada - Na residência de 
Antônio Belarmino Ramos, 76, 
conhecido por “Afonso”, a PM 
apreendeu um revólver 32, muni-
ciado com seis cartuchos intactos 
e mais quatro cartuchos intactos 
dentro de uma bolsa. Antes, a po-

A Polícia Civil está apurando o 
desaparecimento de milhares de 
sacas de grãos que estavam arma-
zenadas na unidade da Casemg – 
Companhia de Armazéns e Silos 
de Minas Gerais, de Paracatu. O 
inquérito foi instaurado no final 
do ano passado, após denúncias 
de produtores rurais que viram 
sua produção desaparecer do ar-
mazém estadual sem nenhuma 
explicação.

O delegado regional, Hamil-
ton Fernandes Cravo, responsável 
pelo caso, afirma que a iniciativa 
foi da própria Casemg, que en-
viou uma equipe de auditoria à 
Cidade que procurou a polícia. 
“Já ouvimos o administrador e 
agora estamos ouvindo os pro-
dutores rurais. Nossa linha de 
investigação é se houve realmente 
o fato e como os grãos entravam 
e saiam da Casemg. Queremos 
saber se houve furto, estelionato 
ou outro crime, pois mais de 20 
produtores alegam que foram le-
sados”, explica.

De acordo com o delegado, um 
levantamento preliminar foi enca-
minhado ao Fórum para aprecia-
ção do juiz e, quando retornar à 
delegacia, o documento será enca-
minhado a uma  equipe da Polícia 

licia recebera informações de que 
“Afonso”, andava atirando pelas 
ruas do bairro. Ele foi parar na 
delegacia. 

Vila Mariana - Com Marcus 
Vinicius Souza Castro, 23, conhe-
cido por “Cebola”, a PM encon-
trou uma faca e, provavelmente, 
evitou um assalto. Os militares 
patrulhavam a quadra de esportes 
da Vila Mariana, quando a vítima 
correu em direção à viatura, gri-
tando por socorro e contou que 
Marcus encostou a faca na sua 
barriga e disse: “Passa tudo”. A 
faca utilizada no delito foi locali-
zada no chão, próximo a Marcus.  

Paracatuzinho - Durante fol-
ga, dois militares transitavam pela 
Travessa Monte Carmelo, Para-
catuzinho, quando se depararam 
com o adolescente  R. D. S., 17 
anos, portando um revólver na 
mão direita. Eles se identificaram 
como policiais, dominaram o me-
nor e apreenderam o  revólver 38, 
municiado com três cartuchos in-
tactos. 

JK - Policiais localizaram, à 
Rua Garcia, Bairro JK, uma Gar-
rucha cal.22, com uma munição 
intacta do mesmo calibre e outras 
duas munições também cal.22. 
Moradores relataram que, no lo-
cal, frequentemente indivíduos 

efetuam disparos na via públi-
ca. A arma e as munições foram 
apreendidas

Lagoa Rica - No Projeto de 
Assentamento Nova Lagoa Rica, 
a Polícia Rodoviária Estadual 
apreendeu quatro polveiras. As 
armas pertenciam a Silvino Fru-
tuoso da Silva. Os militares rece-
beram denúncia de que Silvino 
possui vários cães americanos e 
que se ouvia tiros por ali. 

Silvino informou aos policias 
que tinha apenas uma espingarda, 
mas não praticava caça predatória 
e entregou uma arma de fabrica-
ção artesanal aos militares. Ao ser 
questionado se havia mais armas, 
Silvino entregou outra polveira. 
Os policiais, no entanto, encon-
traram outra espingarda cal.28, 
marca ilegível e sem registro, den-
tro da casa. 

Na área de serviço, foi encon-
trada outra polveira, com muni-
ções, pólvora granulada, chumbos 
e uma luneta, totalizando quatro 
armas de fogo todas desmuni-
ciadas. Silvino foi conduzido à 
delegacia e deverá responder pelo 
crime de posse ilegal de armas de 
fogo. 

Lagoa das Moças - Na Fa-
zenda Lagoa das Moças, o pro-
prietário exibia armas de fogo a 

Civil de Belo Horizonte, especiali-
zada em pericia contábil.

“Precisamos fazer uma apu-
ração mais detalhada, mas esta-
mos empenhados no caso e, nos 
próximos meses, devemos enca-
minhar o inquérito definitivo ao 
Judiciário”, garante o delegado. 

Joaquim - Uma das queixas 
partiu do produtor rural José Jo-
aquim Barbosa de Freitas, da Re-
gião Curralinho. Ele afirmou a O 
Movimento que, em setembro de 
2012, colheu 31 mil sacas de mi-
lho e as armazenou nos armazéns 

da Casemg à espera do melhor  
momento para vendê-las. Ainda 
no mês de setembro, ele vendeu 
parte da produção. Ficaram na 
Casemg outras 21.869 sacas. Em 
novembro, quando o preço do 
milho melhorou, Joaquim con-
seguiu um bom negócio, mas 
quando chegou à Casemg foi sur-
preendido com a notícia de que 
a produção tinha simplesmente 
desaparecido. 

“Fomos roubados dentro do  
órgão do Estado que tem com 
obrigação apoiar o produtor. Eles 
vem me enrolando, afirmaram que 

o abdômen e outro atingiu o bra-
ço. Ele foi medicado no Hospital 
Municipal de Paracatu e recebeu 
alta no dia seguinte. O crime 
aconteceu no dia 15 de fevereiro. 
As duas vítimas estavam em fren-
te à casa da adolescente, quando 
dois ocupantes de uma moto che-
garam e um deles atirou Várias 
vezes em direção às vítimas. 

O motivo é desconhecido. O 
caso está sendo investigado pela 
Polícia Civil. O delegado respon-
sável disse a O Movimento que o 
inquérito já foi instaurado e, em 
menos de 30 dias, deve ser con-
cluído, uma vez que, a PC já tem 
os suspeitos e vai representar pela 
prisão preventiva de ambos. 

GFS - Outro adolescente bale-
ado foi  G. F. S., 16 anos, morador 
do Nossa Senhora de Fátima. O 
menor foi atingido por sete tiros -  
dois nas nádegas direita e esquer-
da, dois no ante braço esquerdo, 
um na clavícula esquerda, um na 
supr- escapular e outro no flanco 
direito. Ele continua internado, 

no Hospital Municipal, com qua-
dro clínico estável, sem risco de 
morte. O crime aconteceu no úl-
timo dia 20, na Rua Mário Praça, 
onde, segundo testemunhas, um 
indivíduo teria entrado em luta 
corporal com a vítima, outro ten-
tou separar a briga, porém o autor 
disparou contra o menor e fugiu. 
A polícia está no seu encalço. 

Vânio - Vânio Carlos Alves 
Menino, 41 anos, morador do 
Bela Vista, estava conversando 
com o primo dele na porta de 
uma residência, à Rua   Esmeralda 
Salustiano Pereira, Bairro Santa 
Lúcia, quando se aproximaram 
dois indivíduos - ambos baixos, 
um moreno e outro claro, um de-
les armado com um revólver que 
disse  para a vitima: “Você é Gel-
são”, e disparou quatro vezes. 

Vânio, foi atingido com dois 
tiros nas costas, saiu correndo e 
entrou numa casa. Os autores, 
que não foram identificados, fu-
giram a pé, em direção ao Clube 
União. Vânio foi encaminhado ao 

iriam comprar um novo milho 
para me devolver, mas até agora 
nada”, desabafa o fazendeiro. 

José Joaquim conta que, com 
muito trabalho e fé em Deus, 
conseguiu colher 123 sacas por 
hectares na safrinha, apesar da es-
tiagem, mas tudo foi desviado na 
Casemg. “Não podemos ficar no 
prejuízo. Isso é o fim do mundo”, 
desespera-se o produtor.

Devanir - Outro produtor que 
se diz prejudicado com o desapa-
recimento da safra de milho é De-
vanir Ferreira, proprietário da Fa-
zenda Boa Esperança, na região 
do Mundo Novo. O advogado 
Zacarias dos Santos - o Dr. Nei - 
representante do fazendeiro, disse 
a O Movimento que o agricultor 
colheu, nos meses de abril  e maio 
de 2012, 40.786 sacas (o que cor-
responde a 2.447.160 quilos a 
granel) que foram encaminhadas 
à Casemg, das quais foram ven-
didas 15.100 sacas, restando um 
estoque de 25. 686.

“Em novembro, meu cliente 
procurou a Casemg  para confe-
rir o estoque, mas só encontrou 
um novo gerente e uma equipe de 
auditoria interna. Ele foi informa-
do que só encontrava no estoque 
contábil da Companhia aproxima-

damente 3.3000 sacas, mas fisica-
mente o produto existente era de 
baixa qualidade.Eles pegaram o de-
poimento Devanir e pediram um 
prazo para ressarci-lo, mas isso não 
aconteceu e a própria direção da 
Casemg orientou Devanir entrar 
na Justiça”, explica o advogado. 

Dr. Nei explica que, além do 
prejuízo, Devanir está inadim-
plente junto ao banco que finan-
ciou o plantio e calcula o preju-
ízo em mais de R$ 900 mil. O 
advogado relata, ainda, que no 
dia 14 de dezembro, seu cliente 
esteve na Delegacia de Polícia 
Civil, prestando depoimento no 
inquérito e, no dia 9 de janeiro 
deste ano, recebeu notificação do 
Banco do Brasil, informando que 
o banco havia detectado o desvio 
da garantia e ele  deveria compa-
recer à agência para manifestação 
formal , sob pena de vencimento 
antecipado, desclassificação do 
crédito rural e execução judicial. 
“O produtor procurou novamen-
te a Casemg, mas nada foi resolvi-
do”, preocupa-se o advogado. 

Dr Nei, então, impetrou ação 
judicial, em 1º de fevereiro de 
2013, que gerou custas iniciais de 
R$ 4.500,00, na tentativa de rever-
ter o prejuízo de Devanir.

Câmara - O assunto repercu-
tiu na Reunião Ordinária da Câ-
mara Municipal, na noite de 25 
de fevereiro. A vereadora Eloísa 
Cunha denunciou o caso da tri-
buna e pediu apoio dos demais 
parlamentares para cobrar pro-
vidências das autoridades “para 
que os produtores não fiquem no 
prejuízo”.

Casemg -  O novo gerente da 
unidade da Casemg de Paracatu 
disse que assumiu o cargo recen-
temente e não tem autorização 
para falar sobre o assunto. Já o as-
sessor jurídico da Casemg, Mauro 
Manzali, afirmou, em nota, que 
foi instaurada auditoria interna 
nas unidades onde desapareceram 
carga - Paracatu e Bonifinópolis. 
Ele disse ainda que as Polícias 
Civil e Federal e o Ministério Pú-
blico foram acionados para inves-
tigar a situação. 

O gerente que respondia pelas 
duas unidades foi afastado e está 
sendo investigado. No caso espe-
cífico de Paracatu, há também um 
inquérito policial em andamento. 
Mauro garantiu, no entanto, que 
todos os clientes terão a produção 
(ou valores) ressarcida, o quanto 
antes, com juros e correções.

todos que visitavam a residência. 
A Polícia Rodoviária Estadual foi 
conferir. José Maria Porto Adjuto 
convidou os policiais para entrar 
e eles viram, em cima da mesa da 
sala de estar, três armas de fogo 
- uma carabina cal .40, uma ca-
rabina cal .38 e uma espingarda 
calibre 16; além de uma muni-
ção cal.38 intacta. José informou 
que tinha mais um revólver .32 e 
apresentou a arma e os registros, 
porém todos estavam  vencidos 
desde 09/09/2012. José Maria foi 
encaminhado à DP. 

Buriti da Conquista - Mili-
tares do policiamento ambiental 
foram atender ocorrência no Bar 
do Lúcio - no lote 23 do Projeto 
de Assentamento Buriti da Con-
quista - onde João Luiz, de posse 
de uma espingarda, estaria  amea-
çando Luiz Conceição.  

João Luiz escondia uma pol-
veira e munições, no fogão à le-
nha. Luiz Conceição, porém, não 
foi encontrado para confirmar a 
denúncia. João Luiz não confir-
mou a versão, dizendo que estava 
portando a espingarda pelas ime-
diações do bar e não fez nenhu-
ma ameaça. Mesmo assim, ele foi 
conduzido à delegacia. 

Jambreiro - Durante Opera-
ção de Pesca, na região do Assen-

tamento Jambreiro, a Policia Am-
biental encontrou Antonio Anael 
Monteiro Coimbra, conduzindo 
uma moto Yamaha YBR, preta,  
placa de Cristalina/GO, que ten-
tou fugir, sendo abordado no lote 
162, onde possui um comércio. 

No quintal da residência, foi 
localizada uma espingarda cartu-
cheira cal. 36, com quatro cartu-
chos deflagrados e dois intactos; 
um frasco contendo pólvora gra-
nulada; um saco plástico conten-
do certa quantidade de chumbo e 
um soquete de madeira. 

Foi constatado que a moto 
fora furtada, em Cristalina/GO. 
Antônio Anael  informou que a 
arma é de propriedade dele  e não 
possui registro e que adquiriu a 
moto  de um cidadão conhecido 
por “Joaquinzinho”, morador do 
Assentamento Jambeiro, por R$ 
405,00, mais um celular e cinco 
galinhas. Antônio Anael foi con-
duzido à delegacia.

Ônibus - Durante operação 
conjunta no Posto da Policial 
da MG 188 km 149, as Polícias 
Rodoviárias Federal e Estadual 
deram busca nas bagagens e nos 
passageiros de uma empresa de 
ônibus da linha Patos de Minas/
Unaí e encontraram uma gar-
rucha de dois canos calibre 32 

– com duas munições intactas – 
dentro da porchete do passageiro  
Joaquim Romualdo, que apresen-
tou o registro da arma, mas não 
possuía porte e nem guia para 
transportá-la. O sistema de infor-
mação apontou um mandado de 
prisão em desfavor de Joaquim, 
que foi preso. 

JK - Na Rua Cristóvão Colom-
bo, Bairro J K, policiais militares 
encontraram, nos fundos de um 
ponto de tráfico de drogas, Antô-
nio da Silva Cardoso, 26, com uma 
porção de maconha. Ele disse que 
havia dois revólveres na casa e um 
estava com Muriel Junio da Silva 
Gama, 19;  e  outro com  Dayan 
Santana Ribeiro, 20.  Foi também 
observado que o adolescente G. 
P. S., 17 anos, era quem passava 
algo para os usuários. 

No momento da abordagem 
pela frente, o menor D. S. G., 14 
anos, correu com um revólver, e 
outro indivíduo correu com a ou-
tra arma, e outro dispensou um 
embrulho com 100g de maconha. 

Os envolvidos foram presos, 
inclusive a mãe de  Muriel, Glênia 
da Silva Gama, 40,  por associa-
ção ao tráfico. Foram apreendi-
dos dois revólveres, com quatro 
munições intactas cada um, a dro-
ga e um estetoscópio. 

Hospital Municipal, onde ficou 
internado durante quatro dias, foi 
medicado e liberado. 

Severino/Uênio - No dia 3 
de fevereiro, as vítimas foram dois 
homens: Severino Jerônimo da 
Silva, 43, foi encontrado caído, na 
Travessa Dois, Chapadinha. Eles 
estava  ensangüentado e  apresen-
tado ferimentos na cabeça. 

Quando Severino recebia aten-
dimento no Hospital Municipal, 
também deu entrada, no Pronto 
Socorro, Uênio Luiz Xavier, 34, 
com  ferimento na barriga. Uênio 
contou à polícia  que se encontra-
va em um bar, quando  Severino  
lhe perguntou: “Porque está me 
olhando?” Uênio  respondeu que 
não estava olhando, mas recebeu 
uma garrafada. Segundo Uênio, 
um homem conhecido por Ma-
teus, entrou na frente, tentando 
evitar a briga, mas Severino des-
feriu um golpe com a garrafa na 
cabeça dele e usou o gargalo da 
garrafa contra Uênio. 

Na seqüência, Mateus e Se-

verino saíram brigando pela rua, 
Mateus desferiu uma pedrada na 
cabeça de Severino e fugiu. Seve-
rino e Uênio, ficaram internados, 
sob guarda policial. Após recebe-
rem alta, foram encaminhados à 
DP. Mateus não foi encontrado. 

Jônatas - Jônatas Ferreira de 
Melo, 19, natural de Unaí, che-
gou no Hospital Municipal com 
quatro perfurações na região do 
tórax e uma no braço direito. Ele 
foi baleado na Rua Treze, Proje-
to 21, próximo à uma mercearia, 
mas não corre risco de morte.  A 
motivação do crime é desconhe-
cido e a polícia não tem suspeitos.

Tiro na boca - Um homem, 
27, foi baleado na boca. Ele con-
tou à polícia que se deslocava da 
residência dele - à Rua Cristal, 
Amoreiras II - e quando passava 
por uma trilha que dá acesso à 
Rua Um, do Bela Vista II e, ao se 
aproximar de uma passarela, viu 
três indivíduos agachados. 

A vítima parou e um dos in-
divíduos disse que podia passar, 

mas no momento em que passou, 
um deles sacou um revólver e co-
locou na boca dele e disparou. A 
vítima disse que fingiu-se de mor-
ta e os autores ainda efetuaram 
mais dois tiros, enquanto ela esta-
va deitada. A vítima foi medicada 
e liberada sem risco de morte. 

Tiro no Carro - Um turma de 
amigos contou à PM que estava 
em uma residência, à Rua Vadico 
Hormidas, Vila Mariana,quando 
chegou Antônio Alves de Oliva, 
69, aparentemente embriagado, 
reclamou do som alto e sacou 
uma arma e os ameaçou de morte. 

Antônio efetuou um tiro na 
direção do Punto vermelho de 
propriedade de uma das vitimas , 
quebrando do para-brisa diantei-
ro, e foi embora. 

Na casa de Antônio, foi loca-
lizada uma Bereta, calibre 6.35, 
prateada, carregada com quatro 
munições intactas, a qual foi re-
conhecida pelas vítimas. Durante 
o registro do BO, Antônio ainda 
ameaçou matar as vítimas.

O advogado Zacarias dos 
Santos denuncia que seu cliente 
Devanir Ferreira perdeu quase 
28 mil sacas de milho e 
poderá ter prejuízo de 
mais de  R$ 900 mil

José Joaquim afirma  22 mil 
sacas de sua propriedade 
simplesmente sumiram 
dos armazéns da Casemg
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ACIDENTES 

LAGAMAR

VAZANTE

JOÃO PINHEIRO

Incêndio destrói duas toneladas de queijo 

PRF prende suspeito de assaltar banco

Taxista é encontrado com bala no crânio

Fiscalização de novas regras são adiadas 

Dez bandidos encapuzados trancam moradores e funcionários e passam o dia roubando objetos de valor 

GUARDA-MOR

Bando ataca fazenda e rouba dois carros
Dez homens encapuzados e 

fortemente armados renderem 
os funcionários e familiares na 
Fazenda Córrego dos Bravos, em 
Guarda-Mor - a 70 quilômetros 
de Paracatu.  O gerente da fazen-
da foi abordado por um individuo 
de arma em punho, que exigiu 
que o levasse até a residência. 

Ao descer do carro, o gerente 
verificou a presença de mais nove 
assaltantes na casa dele, que leva-
ram 16 pessoas - entre homens, 
mulheres e crianças - para uma 
casa desocupada, onde as man-
tiveram em cárcere privado por 
quase oito horas. Sob ameaças, o 
gerente foi obrigado a acompa-
nhar os assaltantes e a fornecer o 
que eles pediam. 

Os assaltantes tinham inte-
resse no maquinário agrícola, 
incluindo tratores, plantadeiras 
e colheitadeiras da propriedade; 
porém desistiram de levar este 
material, mas levaram tudo de 
valor que podiam carregar: uma 
geladeira; celulares; R$3.460,00; 
caixa amplificadores; aparelho de 
DVD; alimentos; microcomputa-
dor; televisor; câmera fotográfica; 
ventilador; mp4; sanduicheira; 
maquitas (serra circular); Plays-
tation 2; notebook,  entre outros 
objetos.

Além disso, eles roubaram 
uma Camioneta D-10 azul e um 
Pálio verde. Após perceberam 
que os autores haviam fugido, as 
vítimas arrombaram a porta da 
casa e entraram em contato com 
o proprietário da fazenda e com a 
PM de Guarda Mor.

Após fechar o cerco, agentes 
da Policia Rodoviária Federal, do 
Posto Policial na Rodovia MG- 
050 KM 195 em Uberaba/MG, 
localizaram  a  D10, abandona-
da às margens da rodovia, com 
pneu furado, carregada com ba-
terias, botijão de gás, DVD, CPU, 
maçarico, geladeira, relógios, 
galão de óleo diesel, macaco hi-
dráulico, auto-faltante e gêneros 
alimentícios. Os autores e o ou-
tro veículo ainda não foram en-
contrados.

RONDA POLICIAL
Everton - Everton Ferreira Almeida, 29, possuía mandado de pri-

são em aberto e foi encontrado em um bar, à Avenida  Israel Pinheiro,  
Paracatuzinho. Everton foi conduzido à delegacia. 

Marcelo - Marcelo Gonçalves Noronha, 26, também foi parar na 
cadeia por ter mandado de prisão em aberto. Ele foi encontrado na 
Rua Pedro Santana, Paracatuzinho.

Wilson - Já Wilson Teixeira de Araújo, 44, foi encontrado na Rua 
Laranjeiras, Bairro Primavera. 

Daniel - Quem também tinha mandado de prisão em aberto e 
acabou preso foi Daniel Ferreira de Araújo, 19. Os militares o en-
contraram andando pela Rua Severiano Silva Neiva, Alto do Açude.  

Igor - Igor Pereira Soares, 18, foi preso como suspeito de roubar 
objetos de uma mulher,  na Vila Mariana. Igor foi encontrado na casa 
dele, à Rua B,  Bairro Nossa Senhora de Fátima, e confessou a autoria 
do roubo. Militares constataram mandado de prisão em desfavor do 
autor. Os objetos, no entanto, não foram recuperados.

Júnior Doido - José Júnior Oliveira Lopes, 22, conhecido por Júnior 
Doido, foi preso debaixo de uma cama, no JK. Ele foi apontado como 
suspeito de roubar o celular de um homem, que não foi recuperado. 

Prêmio - O veículo Prêmio branco, furtado no Loteamento do 
Jóquei Clube Paracatuense, foi encontrado na Rua Oito, Bairro Bela 
Vista II e, após ser removido ao pátio, foi entregue ao proprietário.  

Uno I - Durante patrulhamento pela Rua Abadia, centro, militares 
depararam-se com o adolescente G. S. R. 16 anos, em atitude suspeita, 
próximo a um Fiat Uno vermelho. Ele jogou fora a chave “micha”, 
que foi testada e deu partida no carro. O adolescente foi encaminha-
do à delegacia. 

Uno II - Outro Fiat Uno vermelho foi encontrado na Travessa 
Coronel  Lindolfo Garcia Adjuto, Alto do Córrego. O carro fora fur-
tado, dias atrás, na Avenida Romualdo Ulhoa Tomba, centro. 

Uno III - O proprietário de um Fiat Uno cinza teve seu veículo 
roubado na porta da casa dele - à  Rua Wolney Meireles, JK.

Uno IV - Um morador da Rua Sebastião Paes de Almeida, Vila 
Mariana, também perdeu seu Fiat Uno, que estava estacionado em 
frente à residência dele. 

Gol I - O mesmo aconteceu com o dono de um Gol azul, residen-
te à Rua Rua  Antônio Martins dos Santos, Amoreiras I. 

Gol II - O Gol CL cinza foi encontrado na Rua Major Aristi-
des Lopes, Amoreiras II. Militares constataram o roubo do CRLV 
do veículo, RG, cartão de crédito do Banco Bradesco, cartão cidadão, 
aparelho de som Positron, dois alto-falantes 69, quatro alto-falantes 
Pionner 1200, um Rodstar e um crossover.

Fiesta - Um Fiesta prata foi localizado na Rua Eduardo Ferreira de 
Araújo, Bairro Vista Alegre. O veículo, roubado em data anterior, esta-
va com as portas abertas, sem o pneu de estepe e o aparelho de som. 

Grana preta - A PRF recuperou um Celta, roubado em Goiânia-
-GO. A ação se deu no Km 47, da BR-040. Durante a abordagem, o 
carro estava sendo conduzido  por  R.M.S, de 45 anos. No interior do 
veículo, os agentes localizaram  de R$ 13.000,00. 

Yamaha - O proprietário da moto Yamaha azul também teve seu 
veículo recuperado. A moto foi encontrada em uma grota, no Bairro 
Vila do Sol, sem a placa de identificação.

Honda - Uma moto Honda Tornado vermelha foi furtada na  Rua 
Matias Alves Mundim, centro,  e não foi mais vista.  

Biz - Uma Honda Biz, verde, foi furtada em frente ao local de tra-
balho do proprietário, à  Rua Durval Batista de Oliveira, Vila Mariana.

Dafra - O dono da moto Dafra Speed 150, prata, estacionou seu 
veículo na Praça Afrânio Melo Franco, centro. Após dez minutos, 
malandros  levaram a moto. 

Dinheiro falso - Um adolescente de 14 anos tentou passar um 
nota de  R$100,00 falsa em um posto de combustíveis, na  Ladeira do 
Faria, na Vila Cruvinel. O menor, que estava com R$ 130,00, disse aos 
militares que reside em Ceilândia-DF, e que estava em Paracatu para 
o carnaval. O adolescente foi  encaminhado à DP. 

R$50 - Os entregadores de um estabelecimento comercial, situ-
ado à Rua Augusto Ulhoa, Bairro Bela Vista, receberam uma nota 
de  R$50,00 falsa, como pagamento de um botijão de gás. Ninguém 
soube informar de quem eles receberam o dinheiro. 

Loja - José Aparecido Leite Pereira, 220; e o adolescente  P. H. G. 
S., 17 anos; foram conduzidos à delegacia, suspeitos de furto numa 
loja de som automotivo - à Rua da Contagem, Paracatuzinho. Os au-
tores arrombaram a porta do estabelecimento e levaram  um televisor 
32 polegadas;  um módulo de 2 x120W;  uma corneta; três alto-falan-
tes;  um controle de som; R$180,00  e documentos pessoais.

Carretas - Policiais rodoviários federais autuaram duas carretas 
que transportavam areia com excesso de peso - quase o dobro da  
capacidade de carga líquida. Os motoristas foram conduzidos à dele-
gacia por crime contra o patrimônio público.

Direção perigosa - Militares avistaram Luis Ricardo Alves Fonse-
ca, 20, na Avenida Vereador Henrique Neiva, Bairro Novo Horizonte, 
conduzindo uma moto  Yamaha vermelha e  transportando um passa-
geiro que não usava o capacete. Ele acabou peso. 

Celular/dinheiro - Dois homens armados com uma espingarda 
cartucheira assaltaram um motoqueiro, na MG-188, próximo à estra-
da que dá acesso ao São Sebastião. Os autores levaram o celular e R$ 
42,00 da vítima. 

Inabilitado - O inabilitado Murilo Aragão Rabelo conduzia uma 
moto Honda pela MG-188 e, ao passar por uma blitz, tentou fugir 
da Policia Rodoviária Estadual. A moto foi apreendida e Murilo vai 
responder por dirigir sem habilitação.

Embriagado I - Adão Pereira Souza foi flagrado dirigindo um 
Gol, com sintomas de embriaguês, no Km 164 da MG-188. Quando 
os policiais se aproximaram, o veiculo saiu fazendo Zig Zag na pista, 
mas foi abordado. Adão se recusou fazer o teste do etilômetro, mas 
foi conduzido à DP e o Gol apreendido por não estar licenciado. 

Embriagado II - Quem também foi flagrado, conduzindo veiculo 
com sintomas de embriaguês, foi Tiago Soares Batista. Ele estava em 
uma moto Honda e caiu na blitz da PRE, no Km 164 da MG-188. Ele 
foi conduzido à DP e teve a CNH recolhida. 

Carvão - Nilmar Pereira Neves foi encaminhado à delegacia por 
transportar carvão vegetal sem nota. Ele conduzia um caminhão, que 
foi parado em blitz da PRE, no km 164, da MG-188, próximo ao acesso 
do Morro Agudo. O caminhão estava com a carga acima do permitido. 

Bicicletas - A vítima transitava de bicicleta 21 marchas, pela Rua 
Padre Manoel, centro, quando foi abordado por seis indivíduos, que 
a derrubaram a baique e fugiram. Militares descobriram que, na Rua 
do Curtume, no Paracatuzinho, menores desmontavam a bicicleta e 
abordaram L. G. M. 17 anos; V. R. A. 17 anos, M. A. M. S. 16 anos; 
M. G. O. L. 15 anos; A. V. T. C. 14 anos e A. R. A. 13 anos. Todos 
foram parar na delegacia. 

Em reunião realizada na sede 
do 45º. Batalhão de Policia Mili-
tar, os mototaxistas e motofretis-
tas de Paracatu foram informa-
dos da extensão do prazo, em 60 
dias, para fiscalização do empla-
camento devido e da inserção do 
curso ou treinamento específico 
para a classe na CNH (Carteira 
Nacional de Habilitação). 

Enquanto os dados de conclu-

Sem habilitação - Cledeci de 
Anchieta Carvalho, 31, conduzia 
uma Montana, na MG-188 sen-
tido Paracatu/Unaí, rebocando 
um Gol e, quando chegou ao km 
145,  perdeu o controle e saiu da 
pista. O Gol estava sendo guiado 
por Gessi Alves Cardoso, 64, que 
não possui habilitação. Cledeci e 
Gessi  foram presos. 

Conversão malfeita -  Rejane 
Faustina Vidigal, conduzia uma 
moto Triton  e bateu em Uno, ao 
fazer a conversão do trevo no km 
154 da MG-188. No Uno estavam 
três pessoas. A motorista sofreu es-
coriações nos joelhos e rosto,  mas 
permaneceu no local. A passageira 
Diva Mateus Aparecida foi levada 
ao Hospital Municipal, queixando-
-se de dores no peito e na coluna. 

Adolescente - O adolescente 
J.O.P.S, 17 anos, foi apreendido 
suspeito de ter furtado uma moto 
Yamaha XTZ 125, vermelha, 
que pertence a um funcionário 
dos Correios. Antes que o pro-
prietário desse falta dela, a moto 
envolveu-se em um acidente, no 
Bela Vista. O adolescente fugiu 
a pé, mas foi apreendido, horas 
depois, na sua residência.  A ficha 
criminal dele registra roubo, furto 
e tentativa de homicídio. 

Susto - Roberta Oliveira de 
Sousa Siqueira contou à Policia 
Rodoviária Estadual que condu-
zia um Ford F250 pela MG-188, 
sentido Guarda-Mor/Paracatu e, 
quando chegou no km 172, próxi-
mo à Serra da Contagem, foi sur-
preendida por outro veículo, que 
a ultrapassou em faixa contínua 
dupla, fazendo com ela saísse da 
pista e descesse uma ribanceira. A 
motorista não se feriu. 

Cavalo - Leandro Gonzaga 
dos Reis transitava pela MG-188, 
conduzindo uma carreta, sentido 
Coromandel/Paracatu e, no km 
299, próximo ao Chapadão Pau 
Terra, atropelou um cavalo. O 
animal morreu na hora. Leandro 
não sofreu ferimentos e a carreta 
teve danos de média monta. 

Um incêndio destruiu cerca de duas toneladas 
de queijo provolone, em uma indústria de laticínios, 
em Lagamar, a pouco mais de 100 quilômetros de 
Paracatu. De acordo com o Corpo de Bombeiros 
de Patos de Minas, quando eles chegaram ao local, 
as chamas já haviam sido controladas por militares 
e funcionários da indústria. Ninguém ficou ferido.

Maik Farley Lima, natural do Goiás, foi preso em 
uma fiscalização de rotina, na BR-040, em Paracatu. 
No Gol que ele conduzia, os agentes da PRF de Para-
catu encontraram R$ 40 mil, de procedência duvidosa. 

Segundo a polícia, Maik entrou em contradição ao 
ser questionado sobre o dinheiro. Ele disse que seria 
usado para pagamento de funcionários, mas mudou 

Ao perceber a aproximação 
da viatura policial, o adolescen-
te M.D.A de 15 anos, engoliu 
uma bucha de maconha. Diante 
das evidências, militares deram 
buscas no quarto do menor e 
localizaram oito pedras de crack, 
33 gramas de àcido bórico, uma 
bucha de maconha, uma balan-
ça digital de precisão, plásticos e 
quatro pés da erva plantados no 
quintal. O menor foi apreendido. 

Bocaína - Frederico Gonçal-
ves de Souza, 19, foi morto a tiros 
dentro da própria residência, que 
fica próximo ao Posto Telefônico 
da Bocaina, região de João Pinhei-
ro/MG. Segundo a esposa de Fre-
derico, eles dormiam, quando ou-
viram os primeiros três disparos 
na porta da frente da residência. 
Frederico levantou para ver quem 
era e recebeu mais três tiros. 

A mulher dele reconheceu um 
dos indivíduos, como Rodrigo 
Estevão da Silva, 25, conhecido 
por “Mexerica” e informou que  
a ação foi motivada por vingança, 
pois Frederico  matara “Aceroli-

Apenas o cômodo utilizado para defumar o queijo 
foi atingido pelo fogo e as causas do incêndio ainda 
serão investigadas. 

“Ainda não sabemos a causa exata do incêndio. 
Mas provavelmente a alta temperatura no local é um 
dos fatores.”, explicou o sargento do Corpo de Bom-
beiros, José Ramos.

a versão dizendo que ganhou de presente de um ami-
go, que mora em  Belo Horizonte. 

Maik seguia de Vazante para Brasília, no mesmo 
dia em que três homens armados assaltaram um caixa 
eletrônico de agência do Banco do Brasil em Vazan-
te, utilizando um maçarico para arrombar o caixa. A 
agência bancária não divulgou o valor furtado.  

são do curso não são inseridos na 
CNH, o mototaxista ou motofre-
tista deverá portar o certificado 
de participação do curso ou trei-
namento específico, impresso.

O Major Waldimir Informou 
que os demais itens constantes na 
Lei/Resolução serão fiscalizados 
desde já, como:

 as motocicletas deverão ser 
equipadas com protetor para as 

pernas e motor (mata-cachorro), 
antenas aparadoras de linhas no 
guidão e dispositivo de fixação 
permanente ou removível para 
motofrete e alça metálica para 
passageiros, no caso de mototaxi;

 capacetes, coletes e baús de-
vem conter faixas refletoras;

 comprovante de participa-
ção em curso, impresso, até a in-
serção da informação na CNH.

MOTOS

Reunião entre militares, vereadores, motaxistas e motofretistas

O corpo do taxista Afrânio 
Fiúza da Silva, 76, foi encontra-
do na estrada vicinal - saída de 
João Pinheiro para Fruta Dantas 
- com  uma perfuração de arma 
de fogo no crânio.  O táxi tomado 
de assalto - um Pálio cinza -  foi 
encontrado há alguns metros de 
onde estava o cadáver.  

Segundo informações dos fa-
miliares da vitima, foram rouba-
dos um celular e a carteira. Próxi-

nha”, irmão de Rodrigo, há dois 
anos. Frederico tinha passagens 
por tráfico de drogas, homicídio 
e porte de arma.

Rodoviária - Idelmo Evan-
gelista Vidal, 33, foi baleado no 
abdômen e encaminhado em 
estado grave a Patos de Minas. 
A tentativa de homicídio se deu 
próximo ao terminal rodoviário 
de João Pinheiro. Idelmo estava 
conversando  com uma pessoa, 
quando os ocupantes de um Cor-
sa  o chamaram e Emerson dos 
Santos, 30, disse: “Não vai me 
pagar” e disparou contra a vítima 
e arrancou o carro.

mo ao local onde foi localizado o 
veículo existe uma câmera de mo-
nitoramento que captou imagem 
de dois indivíduos abandonando 
o carro. 

Policiais militares e civis anali-
saram as imagens e constataram 
que um dos indivíduos é o menor 
R. F. B. S., que possui envolvimen-
to em homicídio, tráfico de drogas 
e roubo. Ele foi apreendido. 

Droga - Na residência do sus-

peito de envolvimento no latrocí-
nio, militares encontraram  uma 
sacola plástica com 330g de ma-
conha, distribuídas em 14  emba-
lagens plásticas; dois  frascos com 
pólvora, chumbos; balança de 
precisão e R$7,00. O menor R. R. 
B. S., 14 anos, irmão do envolvido 
no latrocínio, assumiu a proprie-
dade da pólvora e apetrechos para 
munições. Ambos foram encami-
nhados à delegacia. 

Menor 
cultivava 
erva no 
quintal

Água Limpa - Carlos Ale-
xandre Faria, 27, conhecido por 
“Touperinha”, foi preso portan-
do um revólver 38, com numera-
ção raspada e seis munições. Ele 
foi visto atirando nas proximida-
des do Bairro Água Limpa, em 
João Pinheiro. Militares bloquea-
ram as saídas, mas foram localizar 
“Toupeirinha” escondido numa 
casa, à Rua Severina Pessoa.

Carlos contou à PM que dera 
três tiros em um certo Robson, 
mas a PM constatou que a vítima 
não apresentava nenhum feri-
mento. Carlos foi preso e a arma 
apreendida.

Pés de maconha encontrados em quintal de casa em João Pinheiro
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Nathália e Douglas voltam a reinar 

Novo Horizonte é bicampeã

Marchinhas trazem 
saudade de antigamente 
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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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o carnaval da avenida principal da Cidade e do centro histórico tornam-se marcas registradas de Paracatu 

CARNAFOLIA 2013 

Avenida recebe 30 mil pessoas por noite

Diversão com segurança. Este 
foi o lema do Carnafolia 2013 de 
Paracatu, realizado de 8 a 12 de 
fevereiro, organizado pela Prefei-
tura que contabilizou, nesta 25ª. 
edição, mais de 30 mil foliões 
por noite, na Avenida Olegário 
Maciel, animado por uma banda 
diferente a cada dia.  

Na sexta-feira (8/2), a maior 
festa popular do Noroeste come-
çou com a eleição do Rei Momo e 
da Rainha; apresentação do sam-
ba enredo das escolas de samba e 
desfile dos blocos Turma do Beco 
e Pilek.  

Mas, a abertura oficial se deu 
no sábado, com a presença do 
vice-prefeito José Altino e do se-
cretário de Esporte e Lazer, Wal-
ter José de Souza - O Watinho.  
Houve também o desfile do rei 
e rainha pelas ruas da cidade, em 
Trio Elétrico; desfile dos blocos 
Pão Moiado e Las Bregas. 

No palco central, a animação 
ficou a cargo de Paula Mirella e 
banda. 

No domingo, a atração prin-
cipal foi o desfile das escolas de 

samba - Unidos do Novo Hori-
zonte, Arca de Noé e Mocidade 
Independente do Paracatuzinho. 
Além disso, houve também desfi-
le dos blocos Raio de Sol - mem-
bros da melhor idade do Sesc- La-
ces - e do  “Papo que Rola”. 

A Banda Logan, de Belo Hori-
zonte, fez os foliões dançarem até 
o sol raiar. 

No penúltimo dia, o público 

curtiu o desfile dos blocos “Pas-
seio pelo Tempo”, “Camisinha” e 
“Galera da Bagaceira” e caiu nos 
embalos musicais da paracatuense 
Emanuelle e sua banda. 

Na terça-feira, o que não fal-
tou foi fôlego dos paracatuenses 
e visitantes que se despediram 
do Carnafolia de 2013 com mui-
ta energia e agitação ao som da 
Banda “Os Xaradas”. A festa só 

O Carnaval de Outrora, promovido pelo quinto ano consecutivo, 
pela Prefeitura, no Largo da Jaqueira - no núcleo histórico, realmen-
te caiu no gosto dos saudosos das marchinhas. A banda Corá & Cia, 
com cantores e instrumentistas de altíssimo padrão, apresenta sem-
pre o que há de melhor no gênero e muita gente chega a ficar “com 
um nó na goela”, ao lembrar do passado.

 As famílias e os turistas de bom gosto já perceberam que o largo 
é aconchegante e charmoso e fazem do local um ponto de encontro 
de paz e harmonia. Além disso, tem gente que se encontra lá, apenas 
de ano em ano, a cada carnaval. Oh, quanta alegria...

O casal real deste ano já é 
conhecido no cenário carna-
valesco da Cidade. Douglas 
Oliveira Fernandes, 29 anos, 
morador do Santana, venceu 
a disputa e assumiu seu se-
gundo mandato. Já Nathália 
Cardoso, foi coroada rainha 
pela terceira vez.  Eles rece-
beram as coroas do casal real 
do ano passado, Tiago Rocha 
Gonçalves e Maria Hermínia 
de Souza.

SAMBA ENREDo 
DA CAMPEã 
NoVo HoRIZoNTE

Autor: Fábio Rabelo
 
Eu sempre busco o meu novo horizonte
É a luz que brilha no meu coração é paixão
Se estou contigo nada mais me importa
Você é sempre a minha inspiração
Quero viver toda realidade
Quero um amor que inspira confiança
A lua e o sol vivem a cumplicidade
Eu canto e sinto o canto da esperança
 
Bate no peito a felicidade
Abro um sorriso para celebrar e vibrar
Fantasiando a dor da saudade
Eu quero um tempo livre pra cantar
Na avenida vou extravasar
Mostrar o amor que eu sempre sonhei
Novo Horizonte sempre vou te amar
Pra sempre verde e rosa eu serei
Minha alegria
 
Eu sou verde e rosa
Coração batendo em alto astral.
Eu sou Novo Horizonte
Linda magia que nasceu no carnaval.

Realizado no domingo (10/2), como sempre um 
dos pontos altos do Carnaval em Paracatu foi o desfi-
le das Escolas de Samba da cidade - Unidos do Novo 
Horizonte, Arca de Noé (Alto do Córrego) e Moci-
dade Independente,  do Paracatuzinho. 

Pérolas - A primeira escola a se apresentar foi a 
Mocidade Independente que levou para avenida  o 
tema “Pérolas Negras” uma homenagem ao Minis-
tro Joaquim Barbosa e o saudoso desportista “Sivi 
do Santana”, Severiano do Carmo Alves,  que faleceu 
em outubro de 2012.

Arca - A segunda escola a desfilar foi a Arca de 

Noé, que apresentou o tema  “A Volta da Arca”, uma 
vez que no ano passado a escola ficou de fora das 
apresentações. O destaque foi o carro de frente sim-
bolizando Noé em sua Grande Arca.   

Amor Verde e Rosa - Encerrando o desfile, a 
Unidos do Novo Horizonte defendeu o tema  “Amor 
verde e rosa”, comemorando 12 anos de existência, 
apresentando alas simbolizando o  Morro do Ouro, 
os quilombolas e a terra fértil, que hoje é umas das 
maiores produtoras de grãos do País.

A Novo Horizonte acabou conquistando o bi-
campeonato e  oitavo título de sua história. 

acabou mesmo às 5h da manhã de 
Quarta-Feira de Cinzas. 

Matinês - A Prefeitura reali-
zou também duas matinês, uma 
no domingo e outra na terça-fei-
ra, para a garotada.  

Segurança - A Polícia Militar 
montou um esquema de seguran-
ça diferente dos anos anteriores, 
com câmeras monitorando parte 
da avenida. A novidade  identifi-
cava se o folião estava aramado 
ou não; garrafas de vidro den-
tro das bolsas, pessoas suspeitas 
e placas de veículos suspeitos a 
uma distância de até 200 metros. 
A tática deu certo e nenhum  inci-
dente grave foi registrado.

Douglas e Nathália, 
rei e rainha de 2013

Milhares de pessoas participaram do carnaval 
de rua lotando a avenida Olegario Maciel

Carnaval de Outrora


