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anosO Mo
carta 
do editorPARACATU PEDE 

FIM DA VIOLÊNCIA 

Mulheres têm 
homenagens 
durante uma 
semana inteira

E agora, 
Doutor?
O delegado responsável 

pelo caso e as autoridades de 
Paracatu e de Minas Gerais te-
rão que reagir, de alguma ma-
neira, depois de lerem a carta 
da jovem Hellen Faria Campos, 
filha do fazendeiro Silvio de 
Oliveira Campos, assassina-
do a tiros no dia 2 de março 
do ano passado, na tradicional 
Rua Dom Serafim, no mais tra-
dicional ainda Arraial D’Ángola, 
onde se situa a tradicionalíssi-
ma Escola Dom Serafim.

O fazendeiro ia comer um 
churrasquinho, antes das dez 
de uma movimentada noite de 
sexta-feira, mas recebeu três 
tiros vindos de uma moto ocu-
pada por dois elementos. Os 
disparos atingiram a cabeça e 
as costas de Silvio, que morreu 
logo depois. 

Os assassinos fugiram tran-
quilamente na tal moto e nin-
guém os viu ou fez de conta 
que não os viu. Um ano após 
o crime, a família, humilhada 
e atônita, busca por justiça e 
teme que o caso caia no es-
quecimento, como outros, que 
já viraram lenda urbana. 

A preocupação da Família 
Faria Campos é absolutamen-
te procedente e este Jornal 
faz questão de publicar a carta 
de Hellen, como um grito que 
estava entalado na garganta de 
muitos filhos, irmãos, esposas, 
pais e mães que vêm perden-
do seus filhos e entes queri-
dos para uma violência atroz e 
crescente, que não se justifica 
numa cidade com menos de 
cem mil habitantes, como é o 
caso de Paracatu. 

O eco das palavras de Hel-
len vai chegar, sim, aonde tem 
que chegar e vai mexer com 
o brio e o senso de responsa-
bilidade de quem de direito, 
pois os crimes sem solução 
abrem portas aos criminosos 
que apostam na impunidade 
e banalizam a violência, o que 
levam pessoas a mortes estú-
pidas, como ocorreu com um 
jovem assassinado, sem moti-
vo aparente, na praça do tradi-
cionalíssimo Bairro Santana. 

A filha de Silvio, diz em sua 
carta que, mesmo depois de um 
ano do assassinato do seu pai, 
o delegado insiste em dizer que 
não dará detalhes do caso para 
não atrapalhar as investigações. 
E ela arremata: “Sinto muito, 
Dr. Delegado, seu silêncio gri-
ta à sociedade paracatuense o 
quanto seu efetivo é desprepa-
rado, desinteressado, inapto e 
inerte. A verdade é que, um ano 
depois do assassinato de meu 
pai, o senhor não pode dar de-
talhes do caso porque provavel-
mente não os tem”.

As palavras da moça são 
fortes, mas compreensíveis 
diante das circunstâncias. Cir-
cunstâncias evidentes, até de-
mais, se observarmos o trata-
mento que certos crimes vêm 
recebendo. 

Vejam o assassinato de 
Paulinho e Edvânia:  o Dr. Dele-
gado, ao retomar o caso, após 
quatro anos e meio de idas 
e vindas nas investigações, 
afirma que está sendo difícil 
trabalhá-lo,  pois, além de já ter 
passado muito tempo, ele nem 
atuava em Paracatu, na época 
dos acontecimentos.

OK. Mas será que, durante 
mais de quatro anos, nada foi 
feito? As investigações não 
seguiram nenhuma pista? Ne-
nhuma hipótese foi levantada? 

Assim, a meus leigos olhos, 
fica difícil ver a luz no fim do 
túnel por onde este e outros 
crimes poderiam ser desven-
dados algum dia...

José Edmar Gomes

A violência em Paracatu 
vem ganhando contornos as-
sustadores. Seja pela banaliza-
ção de crimes violentos, seja 
pela quantidade de crimes 
que permanecem sem solu-
ção. Em apenas uma semana 
deste mês  de março foram 
registrados cinco homicídios, 
todos envolvendo jovens e, 
praticamente, com o mesmo 
modus operandi: uma moto 
ocupada por dois elementos 
se aproxima e o garupa dis-
para contra a vítima, como 
ocorreu na noite de 12 de 
março, quando Vinicius de 
Oliveira Andrade, - o Mani-
nho - foi executado na praça 
do Santana,  num crime que 
levou os paracatuenses às 

Marcos Oliveira participa 
de congresso de vereadores
O vereador paracatuense Marcos Oliveiras 

(PTB) - foi o único parlamentar da Cidade a 
marcar presença no III Congresso Mineiro de 
Vereadores, realizado nos dias 5 e 6 de março, 
em Belo Horizonte, numa iniciativa da AMM 
- Associação Mineira de Municípios - que reu-
niu cerca de  800 representantes do Legislativo 
Municipal de diferentes regiões de Minas Ge-
rais.  PÁGINA 7

O novo ministro da Agri-
cultura, Pecuária e Abaste-
cimento, Antônio Andrade, 
afirmou, dia 18, ao receber o 
cargo do antecessor, Mendes 
Ribeiro, que é possível expan-
dir a produção agropecuária 
brasileira de maneira sustentá-
vel. “O Brasil é um dos poucos 
países onde dá para expandir a 
área plantada e a produção de 
forma sustentável”. Andrade disse ainda que uma de suas pre-
ocupações será investir no pequeno produtor de leite. “É uma 
forma de fixar o homem no campo. O homem no campo custa 
muito menos para o poder público do que o homem da cidade”, 
afirmou. O peemedebista, que tem muitos parentes em Paracatu, 
foi prefeito de Vazante (MG), deputado estadual três vezes e está 
no segundo mandato de deputado federal. PÁGINA 3

O prefeito de Paracatu, 
Olavo Condé (PSDB), en-
tregou lista de reivindicações 
ao presidente da Assembléia 
Legislativa de MG, deputado 
Dinis Pinheiro, que também 
pertence ao PSDB, durante a 
quarta Reunião de Prestação 
de Contas Regional, em Unaí, 
dia 28 de fevereiro. Entre as 
prioridades estão a constru-
ção de casas populares; regularização fundiária;  viaduto sobre 
a BR-040; instalação de unidade do Corpo de Bombeiros e Tiro 
de Guerra; construção do Centro Administrativo; revitalização 
dos córregos;  apoio ao homem do campo e melhorias na segu-
rança pública. PÁGINA 6

Na missa que marcou o começo de seu 
pontificado, dia 19 de março, na Praça São 
Pedro, em Roma, o papa Francisco pediu que 
todos mantenham a esperança, mesmo nos 
momentos mais difíceis. Citou passagens bí-
blicas, mencionou repetidas vezes a palavra 
responsabilidade e advertiu que sentimentos, 

As paracatuenses viveram momentos especiais não só no 
Dia Internacional dedicado a elas, 8 de março, mas durante a 
Primeira Semana da Mulher, realizada  5 a 16 de março, numa 
iniciativa  do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da 
vereadora, Eloísa Cunha, em parceria com entidades públicas 
e privadas. Eloísa disse que a Semana contribui para a demo-
cratização dos espaços de participação feminina na sociedade e 
fortalece os processos da rede de proteção a mulheres vítimas 
de violência. PÁGINA 8

ruas para pedir paz, ante ao 
clima de insegurança que se 
instalou na Cidade e acaba 
sendo reforçado pela impuni-
dade  de que tem se valido, até 
agora, os autores de crimes 
violentos como o assassinato 
do cidadão Eustáquio Porto, 
do casal de empresários Pauli-
nho e Edvânia e do fazendei-
ro Sílvio de Oliveira Campos, 
cuja família enxerga descaso 
na investigação e uma de suas 
filhas, em carta a este Jornal, 
chega a sugerir ao delegado 
que, ao invés de pedir paciên-
cia, que ele diga  à sua família 
e à família daqueles que per-
deram entes “como fazer para 
conviver com a impunidade”. 
PÁGINAS 13, 14 e 15

O site do jornal argentino Olé  comparou a “zebra” da eleição de um papa latino-americano ao gol 
de mão de Maradona, na partida entre Argentina e Inglaterra, nas quartas-de-final da Copa do Mundo 
de 1986, dia 22 de junho, no Estádio Asteca, na cidade do México. Agora, os argentinos estão certos: 
foi mesmo a mão de Deus que elegeu Francisco.

Uma das atrações da Primeira Semana da Mulher 
foi a passeata-show, animada pela cantora Carol Santinni

Depois de do aumento assustador de assassinatos, paracatuenses vão às ruas pedir paz

PAPA LEGALCondé entrega 
reivindicações a Dinis

Antônio Andrade, 
ministro da Terra

O vereador paracatuense conversa co o governador 
Anastasia no III Congresso Mineiro de Vereadores

como o ódio, a inveja e o orgulho sujam a vida. 
“Guardar quer dizer vigiar sobre os nossos 
sentimentos, o nosso coração, porque é dele 
que saem as boas intenções e as más: aque-
las que edificam e as que destroem”. O papa 
é argentino e já encantou o mundo com sua 
simpatia e simplicidade. PÁGINA 3
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Liderança Feminina

Capítulo X - Final

*Márcio José dos Santos 

Após 2002, o conflito entre 
a RPM/Kinross e os garimpei-
ros perdeu os últimos resquícios 
de visibilidade; até mesmo as 
páginas dos jornais que tratam 
de questões policiais ou os no-
ticiários policiais de rádio e TV 
deixaram de veicular notícia dos 
conflitos. 

O documentário Ouro de 
Sangue, realizado em 2008, mos-
tra, sem deixar dúvida, através de 
depoimentos de pequenos pro-
prietários do entorno da mina, 
que a entrada de garimpeiros na 
área da barragem e em outros 
pontos próximos à mina Morro 
do Ouro continuou, assim como 
a repressão continuou fazendo 
suas vítimas. 

Este “cerco” somente seria 
rompido dez anos depois, quan-
do o autor desta história publicou 
um artigo intitulado “Um negro 
no regime da nova escravatura”, 
a respeito da prisão de garimpei-
ros, pelos seguranças da Kinross. 
A mídia local não havia noticiado 
essas prisões, mas o referido arti-
go denunciou o fato e protestou 
contra a violação dos direitos dos 
quilombolas de viverem con-
forme suas tradições, obtendo o 
sustento em áreas de seus ante-
passados. 

De acordo com o que este au-
tor apurou, na noite de 27 para 
28 de dezembro de 2011, cerca 
de 30 garimpeiros faiscaram na 
barragem de rejeito. Próximo do 
amanhecer, alguns garimpeiros 
estavam retornando, já nas ime-
diações do quilombo São Domin-

O Garimpo em Paracatu
gos, quando foram surpreendidos 
pelos vigilantes da mineradora. 
Na ocasião foram presos Rob-
son Ferreira da Silva, residente no 
quilombo São Domingos e que 
aparece em entrevista no filme 
Ouro de Sangue, e Eris Ribeiro 
Pereira, o mesmo garimpeiro que 
recebeu um tiro no pé em 2000. 
Enquanto isso, os outros que ain-
da estavam na barragem foram 
atacados a tiros por vigilantes e 
policiais, tendo um deles rolado 
do barranco e caído na lama, sen-
do dado como morto. Entretan-
to, mesmo ferido, esse garimpeiro 
conseguiu se arrastar pela lama e 
chegar, horas mais tarde, à sua 
casa. Os dois presos foram alge-
mados e, em seguida, Robson foi 
espancado por policiais.

Desde o início dos conflitos 
aos dias atuais, envolvendo a 
RPM e os garimpeiros, aparece-
ram inúmeras denúncias de es-
pancamentos de garimpeiros pre-
sos, demonstrando não apenas 
que os aparelhos repressivos do 
Estado continuam a utilizar a tor-
tura e outros métodos condená-
veis no trato aos cidadãos, como 
também o grau de envolvimento 
da Polícia Militar com a defesa 
dos interesses da RPM/Kinross.

O artigo acima citado sobre 
a prisão de garimpeiros estimu-
lou a produção de uma reporta-
gem sobre o caso pelo jornal O 
Movimento (Ed. 413, jan. 2012, 
p. 5), sob o título “Negro pega 
14 dias de cadeia por faiscar na 
área da Kinross”. A mineradora 
respondeu, na reportagem, que 
“Nos últimos meses, sofreu invasões 
em sua propriedade (...) por grupos 
armados que, em algumas ocasiões, 
também portavam explosivos e de-

tonadores, artefatos usados duran-
te a noite” e que, em um destes 
eventos, o carro da segurança pa-
trimonial da Kinross foi alvejado.

A campanha difamatória, po-
rém, não se intimida com o ri-
dículo. Uma matéria jornalística 
publicada em julho de 2012 com 
o título “PM encontra dinamites 
no Santana” (O Movimento, Ed. 
424, 16-31 jul., 2012, p. 15), noti-
ciou a apreensão de 187 bananas 
de dinamite e certa quantidade de 
substância semelhante à cocaína, 
na casa de um traficante de dro-
gas. A polícia afirmou suspeitar 
que o material poderia ser usado 
na explosão de caixas eletrônicos 
de bancos ou no garimpo clan-
destino. 

Ora, qualquer garimpeiro, por 
menos instruído que seja, sabe 
que não tem sentido utilizar ex-
plosivos para detonar a lama da 
barragem de rejeito ou as areias 
das praias do Córrego Rico!

Portanto, o absurdo de apon-
tar o uso de explosivo no garim-
po em Paracatu chega às raias da 
estupidez, mas ao associar tráfico 
de drogas e assalto a bancos com 
a prática garimpeira, a polícia 
apenas usa um recurso mesqui-
nho para denegrir os trabalhado-
res do garimpo.

Tomando-se por base as infor-
mações acima transcritas e em se 
acreditando na versão da Kinross, 
o conflito socioambiental que en-
volve a mineradora e as comu-
nidades pobres do entorno da 
mina, embora abafado e sufoca-
do, continua vivo - mais que isto, 
é uma guerra aberta, silenciada, 
mas interminável.

Estamos chegando ao final, 
caro leitor. Mas, esta sequência 

Uma história que precisa ser contada
de artigos, onde pela primeira vez 
a imprensa de Paracatu ofereceu 
espaço para a exposição, sem 
censura, do conflito socioam-
biental aqui tratado não poderia 
finalizar sem responder a uma 
questão fundamental: - A histó-
ria poderia ter sido diferente, 
sem uso da violência por parte 
da mineradora?

A literatura científica estran-
geira fornece elementos que pro-
vam ser possível conciliar o ga-
rimpo tradicional com a proteção 
social e ambiental, possibilitando 
assim que a justiça ambiental pos-
sa ser alcançada. Entre inúmeros 
exemplos, vamos citar o caso de 
uma “joint-venture” entre o go-
verno do Zimbabwe e pequenos 
mineradores da região de Sha-
mva, que criaram com sucesso 
um Centro de Processamento, 
o qual oferece serviços de pro-
cessamento de minério a cerca 
de 200 garimpeiros; além disso, 
oferece serviços de perfuração, 
detonação, transporte de minério 
e apoio técnico de planejamento 
de lavra, segurança nas minas e 
controle de poluição.

Outro exemplo é o projeto 
de expansão da Anglo Gold, no 
Mali: diante de ameaças de garim-
peiros, a empresa criou um proje-
to que oferece assistência técnica 
e recursos para a mineração arte-
sanal, bem como alternativas de 
geração de renda, como a produ-
ção agrícola, fabricação de jóias, 
corantes e sabonetes. 

Na América do Sul, temos o 
exemplo do Projeto Las Cristinas 
de apoio à comunidade garimpei-
ra, da mineradora americana Pla-
cer Dome, na Venezuela. O pro-
jeto foi criado após a invasão de 

garimpeiros em áreas da empresa, 
que acabou reconhecendo a sua 
importância socioeconômica, 
levando-a a desenvolver com eles 
uma parceria de assistência técni-
ca, incluindo o desenvolvimento 
de uma mina semi-mecanizada 
ambientalmente correta.

Os exemplos acima citados, 
baseados em valores de justi-
ça ambiental, deixam claro que, 
quando a RPM e sua sucessora 
Kinross optaram pela repressão, 
isto não ocorreu por ausência de 
alternativas, mas por uma decisão 
com base em valores. Os valores 
de quem detém o ouro - valores 
monetários - têm se sobreposto, 
mas não poderiam se sobrepor, 
às classes de valor das popula-
ções atingidas pela faina de obtê-
-lo. Pesassem aqui os valores 
da justiça ambiental, a RPM/
Kinross poderia sim ter reali-
zado um trabalho de parceria 
com as comunidades atingi-
das pelo seu empreendimento.

Para todas as comunidades 
atingidas em Paracatu - garimpei-
ros, quilombolas, bairros vizinhos 
da mina e pequenos proprietários 
de terra - há o entendimento de 
que existe um direito prévio so-
bre o território e seus recursos, 
que não pode ser esbulhado com 
base no Código de Mineração. 
Elas vêem, estarrecidas, mais que 
a privação do acesso aos recursos, 
mas também o comprometimen-
to dos sistemas naturais dispo-
níveis para as gerações futuras, 
após a exaustão da mina.

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

Uma dose 
de boa vontade 
para a saúde 
no Brasil
 
*Fabio Hansen
 
 Avaliação divulgada no iní-

cio deste ano pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) aponta que os remé-
dios comercializados no Brasil, 
entre 2004 e 2011, tiveram um 
custo 35% menor para os con-
sumidores do que o sugerido 
pelos fabricantes. 

O feito se deu graças à Câ-
mara de Regulação do Mercado 
de Medicamentos (CMED), 
criada em 2003, justamente 
para monitorar os preços dos 
remédios comercializados no 
país, de acordo com regras pré-
-estabelecidas. 

No entanto, apesar desse 
avanço, pesquisa divulgada em 
2012 pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas (IBGE) 
revela que o gasto com a saú-
de está entre as quatro maiores 
despesas das famílias brasileiras 
- junto com habitação, alimenta-
ção e transporte. 

 Num país em que grande 
parte da população enfrenta 
enormes dificuldades para ter 
acesso a cuidados médicos e 
onde os investimentos públicos 
na área da saúde parecem cada 
vez mais escassos, a participação 
do setor privado se torna cada 
vez mais importante e indispen-
sável.  

Cientes disso, grandes em-
presas já aderiram ao PBM 
- Programa de Benefício em 
Medicamentos, que oferece aos 
seus funcionários subsídio para 
a compra de remédios em uma 
rede de farmácias credenciadas, 
garantindo cobertura que pode 
chegar a até 100% do valor – 
embora a média praticada seja 
de 53%. Entre as empresas que 
já oferecem este benefício para 
os seus funcionários estão a Pe-
trobras, Unilever, Nestlé, Oi e 
IBM.

Porém, mesmo tendo gran-
des empresas já adeptas do 
PBM, o conceito ainda não 
é muito conhecido no Brasil. 
Hoje, pouco mais de 2 milhões 
de empregados recebem sub-
sídio das empresas onde traba-
lham para a compra de medica-
mentos. Nos Estados Unidos, 
onde o subsídio é oferecido a 
funcionários desde a década de 
1980, já são mais de 200 milhões 
de beneficiários. 

No entanto, há uma grande 
expectativa de que o número 
de beneficiários no Brasil cresça 
consideravelmente nos próxi-
mos anos, atingindo a marca de 
20 milhões até 2017. A própria 
difusão do PBM, o aumento da 
importância de benefícios para 
o orçamento dos funcionários 
e os possíveis incentivos fiscais 
que podem vir a ser concedidos 
pelo governo devem contribuir 
para isso. 

Todos saem ganhando. O 
funcionário passa a ter mais con-
dições de seguir o tratamento 
medicamentoso prescrito pelo 
especialista e, consequentemen-
te, a cuidar melhor da sua saúde; 
a empresa passa a contar com 
funcionários mais produtivos, 
diminui o número de absenteís-
mo e de diversas despesas com 
a saúde dos empregados; o go-
verno também reduziria gastos, 
como, por exemplo, os do Ins-
tituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS), com problemas 
de saúde da população e com 
os afastamentos provocados por 
doenças do trabalho. 

De janeiro a novembro do 
ano passado, só para apoiar pro-
fissionais que nunca mais pode-
rão exercer normalmente suas 
atividades, o INSS desembolsou 
mais de R$ 30 bilhões.

 Como se vê, é possível pro-
mover melhorias à saúde da po-
pulação. Basta apenas uma dose 
de boa vontade!

* Fabio Hansen é 
diretor da PBMA 
- Associação Brasileira 
das Empresas 
Operadoras 
de PBM

Leticia Bechara *
 
Temos testemunhado o avanço da liderança feminina nas organizações. Nos últimos dez anos 

houve um crescimento de 83% na massa de renda das mulheres brasileiras, conforme dados apre-
sentados no estudo “Tempo de mulher”, do Instituto de pesquisa Data Popular. Elas estão no 
mercado de trabalho, atuando, liderando; e no mercado de consumo, muitas vezes como arrimo de 
família. 

 Essa mudança significativa é um reflexo da oportunidade que as classes C e D tiveram de acesso 
à educação. As mulheres terminam o ensino médio e são mais assertivas ao fazer a escolha da gra-
duação, decidem o que querem estudar, procuram as oportunidades, as faculdades que oferecem as 
melhores condições e investem na sua formação. 

 Observando o mercado de trabalho, entretanto, constata-se que muitas dessas escolhas estão 
voltadas à área de humanas. Ao analisar a formação atual das mulheres é pertinente considerar a 
escolha profissional dos jovens, já que os homens ainda são os responsáveis por levar a “maior fatia 
do bolo” na remuneração oferecida pelas organizações. E por que eles ainda ganham mais que as 
mulheres? Uma das hipóteses é que as áreas de atuação feminina, como o magistério ou a saúde 
(enfermagem e áreas de apoio), ainda são relegadas a um plano menor de remuneração.

 Estudos apontam que a maioria das garotas “foge” da área de exatas e vão em busca de forma-
ção em humanas ou biológicas. Isso por si só já as coloca em desvantagem em relação aos rapazes 
quando se trata de carreiras mais bem remuneradas. São as áreas de exatas que em muitos casos, 
têm salários mais altos. Áreas relacionadas à tecnologia, engenharia, economia, contabilidade e ad-
ministração.

A mulher escolhe a área de humanas muitas vezes compelida a atuar em profissões com maior 
flexibilidade de horários e uma carga de trabalho diferenciada. Dessa forma, consegue conciliar as 
responsabilidades com casa e família à atividade profissional. 

 Sendo assim, uma questão fica no ar: Quais são as características valorizadas pelas organizações 
na liderança feminina?

 Segundo  especialistas da área de recursos humanos, a característica mais relevante na liderança 
feminina, e a que difere da masculina, é a capacidade de ouvir. E isso mostra um aspecto fundamen-
tal da liderança: estar atento às pessoas.

 Creio que a forma feminina de comunicação, a exposição das ideias de forma dinâmica e a in-
teração com as pessoas, torna a mulher uma líder diferenciada. Além disso, ao liderar a família e as 
decisões cotidianas, ela se prepara para lidar em diferentes realidades e situações comuns no dia a 
dia das organizações.

 Como podemos, então, ajudar e preparar melhor as jovens para assumir postos de liderança nas 
organizações? A discussão começa sobre o papel da mulher na família e na sociedade. Já parou para 
perguntar para uma adolescente quais são seus sonhos e anseios pessoais e profissionais?

 O tema é muito significativo e deve ser trabalhado nas salas de aula, nas reuniões familiares e 
em todas as oportunidades que surjam de reuniões de pessoas. A mulher moderna se valoriza e se 
respeita cada vez mais, preocupada sim com a beleza, a saúde, com um corpo bem  cuidado, cabelo 
e unhas impecáveis, mas sobretudo são conhecimento, ideias, experiência e dinâmica para organizar 
seus papéis de mãe, esposa, profissional e amiga que realmente contam. Pense nisso na próxima vez 
que conversar com uma...

 
* Leticia Bechara é mestre em Educação e Coordenadora 
de Relacionamento da Trevisan Escola de Negócios.

Leia versão digital de 

O jornal necessário

vimentoO Mo
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O deputado federal Antônio Andrade (PMDB), que teve cerca de 70 mil votos no Noroeste, assume Agricultura

Ele ia para um piquenique, passou por uma igreja para se confessar, se sentiu iluminado e soube que tinha que ser padre

NOVOS MINISTROS

NOVO PAPA

Dilma diz que troca fortalece coalizão

Jornalista conta história de Bergoglio 

Brasília (ABr) - A presidenta 
empossou, no último dia 16, os 
novos ministros da Agricultura, 
Antônio Andrade, do Trabalho, 
Manoel Dias, e da Secretaria de 
Aviação Civil (SAC), Moreira 
Franco, remanejado da Secre-
taria de Assuntos Estratégicos 
(SAE).

“Aprendi que em uma coali-
zação você tem que valorizar as 
pessoas que contigo estão, esses 
parceiros na luta, que são com-
panheiros que nos acompanham 
numa jornada diuturna, então 
tem que estar conosco, nos mo-
mentos bons e nos ruim. Não 
acredito que seja possível esse 
País ser dirigido sem essa visão 
de compartilhamento e de coali-
zação”, disse a presidente

Dilma disse que, ao longo do 
governo do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e nos últi-
mos dois anos como presidenta, 
aprendeu que governar “é ne-
cessariamente escolher entre vá-
rias alternativas” e que é preciso 
valorizar a parceria de quem dá 
apoio ao projeto político do go-
verno. “Aprendi muito ao longo 
desse período sobre o valor da 
lealdade entre aqueles que desen-
volvem com a gente a tarefa de 
governar”, disse.

Buenos Aires (ABr) - Jorge 
Mario Bergoglio teve uma na-
morada na adolescência, lutou 
contra um problema de saúde 
na juventude e sentiu “pudor e 
vergonha” quando foi cotado 
para suceder João Paulo II, em 
2005. Alguns fatos importantes 
da vida do cardeal argentino, 
agora papa Francisco, foram 
revelados à Agência Brasil pela 
jornalista Francesca Ambroget-
ti, coautora do livro O Jesuíta, 
que traz a biografia do cardeal 
argentino.

No livro, publicado em 2010, 
o papa conta que decidiu ingres-
sar na vida religiosa aos 18 anos. 
“Ele ia para um piquenique com 
amigos. No caminho, passou por 
uma igreja para se confessar e 
disse que naquele momento se 
sentiu iluminado e soube que 
tinha que ser padre”, disse a bi-
ógrafa.

Segundo a jornalista, Bergo-
glio relatou quando perdeu, ain-
da jovem, parte de um pulmão. 
“Encontraram cistos no pulmão 
dele e tiveram que cortar o peda-
ço afetado. Ele disse que nunca 
sentiu tanta dor e que durante 
dias batalhou entre a vida e a 
morte. 

Ele revelou ainda o que sentiu 
ao ser cotado a sucessor de João 
Paulo II, no conclave de 2005. 
Na época, o escolhido foi Bento 
XVI. “Bergoglio não podia res-
ponder, porque os cardeais estão 
proibidos de contar o que ocorre 
dentro de um conclave.

Na época, os jornais diziam 
que ele era o candidato dos mo-
derados e que estaria entre os 
mais votados. Então pergunta-
mos: ‘O que foi que o senhor 
sentiu quando viu que a impren-
sa citava seu nome como um dos 
favoritos?’. Ele respondeu: ‘Senti 

O novo ministro da Agricultura, deputado 
Antônio Andrade (FOTO), é natural de Patos 
de Minas e está em seu segundo mandato como 
deputado federal pelo PMDB. Andrade substitui 
na pasta o também deputado Mendes Ribeiro 
Filho (PMDB-RS), que vai retomar o mandato. 

Ele tem base eleitoral no Alto Paranaíba e 
Noroeste de Minas, região em que foi o mais vo-
tado, com cerca 70 mil votos. Só em Paracatu, 
ele obteve 14.726 votos e está sempre na Cidade 
para onde canaliza verbas estaduais e federais. 
Andrade, que tem parentes em Paracatu, firmou 
pareceria produtiva com o prefeito anterior, 
Vasco Praça Filho (PMDB), que possibilitou a 
implantação da UTI e o asfaltamento da estra-
da rural do Entre-
-Ribeiros. 

Na Câmara Fe-
deral, ele lutou pela 
inclusão do Noro-
este de Minas no 
Fundo Constitu-
cional de Financia-
mento do Centro-
-Oeste. FCO, mas o 
PLC Nº 182/2010, 
que tratava do as-
sunto, foi barrado  
no Senado.

Segundo Dilma, em um país 
grande e diverso com o Brasil, 
é impossível governar sem coa-
lizão. “Não se governa para uma 
região, mas para todo o País. 
Aprendi que esse é um País de-
sigual, por isso as políticas têm 
que levar em conta esse fato, ao 
mesmo tempo, temos que forta-
lecer as forças que sustentam um 
governo de coalizão.”

Dilma agradeceu a cada um 
dos ministros que deixam o go-
verno: Mendes Ribeiro, Aos no-
vos ministros, a presidenta dese-
jou boa sorte e muito trabalho, e 
disse que eles serão responsáveis 

por “setores de relevância estra-
tégica” para o governo. “Estamos 
em um processo de transformar 
ministérios em ministérios pro-
fissionais e meritocráticos.”

Dilma disse ainda que “ne-
nhum ministro é uma entidade 
isolada” e que os desafios do 
país tem que ser vencidos jun-
tos. “Faço um convite ao tra-
balho, sempre. Tenho certeza 
que os brasileiros e as brasileiras 
esperam muito de nós. Temos 
responsabilidade e obrigação de 
continuar transformando o so-
nho de um Brasil mais justo em 
realidade.”

Andrade é amigo de Paracatu
O novo ministro é engenheiro civil e produtor 

rural. Começou a carreira política como prefei-
to de Vazante (MG) no período de 1989 a 1992. 
Depois foi deputado estadual em Minas por três 
legislaturas. Membro da bancada ruralista na Câ-
mara, Andrade ocupou a presidência da Comis-
são de Finanças e Tributação até o último dia 7.

Antônio Andrade foi presidente do Sindica-
to Rural de Vazante, presidente da Associação 
Microrregional dos Municípios do Noroeste de 
Minas Gerais e diretor da Associação Mineira de 
Municípios.

Como deputado federal, o novo ministro 
integrou as comissões de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de 

Minas e Energia, 
de Finanças e Tri-
butação, de Consti-
tuição e Justiça, de 
Desenvolvimento 
Econômico, e ain-
da a comissão espe-
cial Agroindústria 
e Produtor Rural. 
Também integrou 
Frente Parlamentar 
da Cadeia Produti-
va do Leite, entre 
outras.

pudor e vergonha’”, disse Fran-
cesca.

Ditadura - Porém, a eleição 
de Bergoglio para papa divide 
opiniões na Argentina. Orga-
nismos de direitos humanos o 
acusam de omissão durante a di-

tadura militar, principalmente no 
sequestro dos jesuítas Orlando 
Yorio e Francisco Jalics, em 1976 
pelos militares. 

Os dois foram soltos cinco 
meses depois. Yorio (que morreu 
de infarto no ano 2000) e seus 

Vaticano (ABr) - Na mensa-
gem aos jornalistas, o papa Fran-
cisco disse, dia 16, que a Igreja 
Católica Apostólica Romana e a 
imprensa têm “pontos de proxi-
midade na comunicação” com 
os povos. Segundo o papa, am-
bas são orientadas pelos mesmos 
princípios - a verdade, a bondade 
e a beleza. Em seguida, ele disse 
que, mesmo os não católicos, te-
riam sua bênção, pois todos são 
“filhos de Deus”.

“A verdade, a bondade e a be-
leza são pontos de proximidade 
entre a Igreja e a imprensa”, disse, 
em italiano. “Sei que muitos aqui 
não pertencem à Igreja. Mas peço 

FOTOS: VALTER CAMPANATO/ABr

A presidente Dilma cumprimenta Antônio Andrade, 
dia 16 de março, dia de sua posse, no Palácio do Planalto 

irmãos responsabilizam Bergo-
glio. Yalics, que desde 1978 vive 
na Alemanha, divulgou comuni-
cado, no último dia 15, que disse 
“estar em paz” com o papa Fran-
cisco.

Na biografia, o cardeal ar-
gentino revela sua versão dos 
fatos. “Ele contou que os dois 
padres faziam trabalhos sociais 
nos bairros carentes e, na épo-
ca, tinham pedido para formar 
uma nova congregação, algo que 
a Ordem dos Jesuítas não podia 
permitir. Mas sabendo que os 
sacerdotes estavam correndo pe-
rigo de vida, Bergoglio ofereceu 
hospedá-los. 

“Eles não quiseram”, disse 
Francesca. Quando soube que 
os jesuítas haviam sido seques-
trados, Bergoglio diz que inter-
cedeu pessoalmente com o ge-
neral Jorge Videla e o almirante 
Emilio Massera, da Junta Mili-
tar. No livro, diz que “fez o que 
pode”, levando em consideração 

a idade e os contatos que tinha 
na época.

Na quinta-feira 14, um grupo 
de militares acusados de tortura 
e assassinato na década de 70 
compareceu ao tribunal usando 
fitinhas com as cores do Vatica-
no na lapela, em alusão à eleição 
do papa. O ato contribuiu para 
a aumentar a polêmica. Com a 
revogação de indultos concedi-
dos em 1989 e 1990, centenas 
de processos contra os represso-
res da ditadura foram reabertos. 
Bergoglio foi convocado como 
testemunha no julgamento dos 
responsáveis pelos crimes dentro 
da Escola Mecânica da Armada 
(Esma), centro clandestino de 
tortura.

“Quando foram libertados, 
os sacerdotes Yorio e Jalics con-
taram que muitos outros conti-
nuavam sequestrados na Esma. 
A pergunta lógica era: o que ele 
Bergoglio fez, tendo em vista 
que era uma das pessoas mais 

importantes na Igreja argenti-
na. E ele respondeu: ‘nada’, ou 
seja, sabia que havia prisioneiros 
na Esma, sabia em que condi-
ções estavam e nada fez”, disse 
Myriam Bergman, uma advoga-
da das vítimas.

Personalidades vinculadas 
aos direitos humanos na Argen-
tina - como o Prêmio Nobel da 
Paz, Adolfo Perez Esquivel, e a 
ativista Graciela Fernandez Mei-
jide (mãe de um desaparecido 
na ditadura e uma das encarre-
gadas de investigar as denúncias 
de crimes cometidos na ditadura 
argentina) - saíram em defesa do 
papa. “Trabalhei durante muitos 
anos na Assembleia Permanente 
pelos Direitos Humanos, onde 
recebíamos muitos depoimentos 
e posso dar fé que nunca, jamais, 
alguém mencionou Jorge Bergo-
glio em relação à ditadura”, disse 
Graciela. 

(Monica Yanakiew 
- Correspondente)

que respeitem sua consciência ao 
trabalhar e sabendo que são filhos 
de Deus, eu os abençoo”, acres-
centou, em espanhol.

Porém, o papa advertiu que 
a cobertura da imprensa sobre a 
Igreja tem distinção em relação a 
outros temas. Segundo ele, na Igre-
ja o que guia as ações é o Espírito 
Santo, e não a política. “A Igreja 
não tem uma natureza política, 
mas espiritual. Aqui o centro das 
atenções não é o sucessor de Pedro 
o primeiro papa, mas a Igreja.”

Sorrindo e demonstrando 
bom-humor, o papa recebeu os 
jornalistas em uma breve audi-
ência, que durou menos de 30 

minutos. O local escolhido foi a 
Sala Paulo VI, no interior do Va-
ticano, com capacidade para 8 mil 
pessoas. A sala lotou, pois muitos 
jornalistas e funcionários do Va-
ticano levaram as famílias para a 
audiência com a imprensa.

Apenas os jornalistas deno-
minados  vaticanistas - profissio-
nais especialistas em Vaticano -,  
funcionários da Santa Sé, alguns 
padres e freiras puderam cumpri-
mentar individualmente o papa. 
Alguns ajoelharam e beijaram a 
mão de Francisco. Outros foram 
mais informais e beijaram o papa 
no rosto. O pontífice conversou 
alguns minutos com cada um.

Rio - O papa Francisco vai 
participar da Jornada Mundial da 
Juventude, de 23 a 28 de julho, 
no Rio de Janeiro. O porta-voz 
do Vaticano, Federico Lombardi, 
confirmou a presença do papa 
no encontro e lembrou que Fran-
cisco fala português. Segundo o 
porta-voz, o papa se comunica 
em sete idiomas, inclusive o latim.

A jornada é um encontro mun-
dial promovido pela Igreja Ca-
tólica Apostólica Romana a cada 
dois a três anos. Os jovens são 
considerados os protagonistas. O 
objetivo é divulgar a religião, in-
centivar a fé e atrair fiéis. A última 
Jornada Mundial da Juventude foi 

em Madri, na Espanha, em 2011.
O lema da jornada deste ano é: 

“Ide e fazei discípulos entre todas 
as nações”. Segundo os organiza-
dores, o objetivo é levar a esperan-
ça da qual nasce a fé, assim como 
a generosidade e o testemunho da 
vida cristã. A convocação para a 
jornada, no Rio de Janeiro, foi fei-
ta pelo papa emérito Bento XVI.

O porta-voz evitou confirmar 
que a visita ao Brasil será a pri-
meira viagem ao exterior do papa. 
De acordo com ele, o próprio 
Francisco ainda está organizando 
sua agenda e não é possível con-
firmar viagens. (Renata Giraldi - 
Enviada Especial)

“imprensa e igreja têm pontos de proximidade”

REPRODUÇÃO

Jorge Mario Bergoglio – o Papa Francisco - decidiu 
ingressar na vida religiosa aos 18 anos 

Oração a nossa querida Mãe 
Nossa Senhora Aparecida
 
Vós que nos amais e nos guia todos os dias. Vós que sois a mais 

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

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

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

ABANDONO DE EMPREGO
 

A Ousadia Shop Ltda e PP, situada a Aveni-
da Deputado Quintino Vargas, 246 - Centro no 
município de Paracatu-MG  -  e inscrita no CNPJ 
no. 04.988.742/0001-28, comunica o abandono 
de emprego da funcionária Ana Paula Pereira da 
Silva - portadora da CTPS: 01540109-00020 - UF-
-MG, ocorrido desde o dia 26 e janeiro de 2013. 
Ela exercia a função de vendedora. 
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Nas demais 
fotos, a 

diretoria e a 
equipe técnica 
da Coopervap 

esclarecem 
dúvidas dos 

produtores em 
pré-assembleias, 

nas comunidades 
rurais

Edmundo e Leandro já visitaram as comunidades rurais e prévia das contas  é aprovada pela maioria

COOPERVAP

Diretoria presta contas em assembléia

No próximo dia 23 de mar-
ço, o Conselho Administrativo 
da Cooperativa Agropecuária do 
Vale do Paracatu - Coopervap, re-
alizará, no Parque de Exposições 
Emiliano Pereira Botelho, Assem-
bleia Geral Ordinária para presta-
ção de contas e tratar assuntos de 
interesse dos cooperados. 

No período de 18 de fevereiro 
a 18 de março, o diretor- presi-
dente da Coopervap, Edmundo 
de Sá e o diretor de negócios, Le-
andro Botelho, juntamente com 
membros do Conselho Admi-
nistrativo e técnicos da empresa, 
percorreram as comunidades ru-
rais realizando reuniões prepara-
tórias com os cooperados. 

Todas as associações foram 
visitadas e receberam apresenta-
ção dos resultados do exercício 
de 2012; do plano de atividades 
anuais. Também foram dirimidas 
dúvidas e outros assuntos de inte-
resse da sociedade.   

As visitas serviram ainda para 
aproximar os cooperados da di-
retoria, estreitando os laçosentre 
ambos,  o que permitiu a suges-
tão de ações na administração da 
empresa.

Em todas as comunidades, 
Edmundo e Leandro foram  bem-
-recebidos e elogiados pela gestão 
à frente da Coopervap, vista pela 
maioria dos cooperados como 
honesta e transparente.

Edmundo de Sá
diretor-presidente,
e Leandro Botelho,
diretor de negócios 
da Coopervap
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instituto Nacional de Geografia e Estatística indica que, em 2010, havia 1.154.572 crianças de 4 a 5 anos fora da escola

PRÉ-ESCOLA

 PROFESSORES

Prefeitos têm de universalizar ensino até 2016

Formação continuada de professor vence  prêmio Desafio da Educação

Brasília (ABr) – Os prefeitos 
que assumiram o cargo no iní-
cio deste ano terão um desafio a 
cumprir até o fim do mandato, em 
2016: universalizar a pré-escola. A 
matrícula de todas as crianças na 
faixa etária de 4 a 5 anos tornou-se 
obrigatória em 2009. O prazo final 
foi fixado para 2016 e a responsa-
bilidade recai sobre os municípios 
aos quais cabe a educação infantil.

O desafio dos prefeitos será 
garantir vagas para as crianças na 
rede pública. Alguns municípios, 
entretanto, não têm unidades su-
ficientes e precisarão construir 
novos prédios. Além disso, virão 
mais gastos com os profissionais 
contratados e a manutenção das 
novas instalações.

Os dados mais recentes do 
Instituto Nacional de Geografia 
e Estatística (IBGE) indicam que, 
em 2010, havia 1.154.572 crian-
ças na faixa de 4 a 5 anos fora da 
escola. A matrícula na pré-escola, 
no entanto, avançou na última dé- A meta do Ministério da Educação é construir 6 mil novas creches e pré-escolas até 2016 

cada. Em 2000, 51,4% das crian-
ças nessa faixa etária tinham aces-
so à educação, patamar que saltou 
para 80,1% em 2010.

As prefeituras recebem apoio 
federal por meio do Programa 
Nacional de Reestruturação e 
Aquisição de Equipamentos para 
a Rede Escolar Pública de Educa-
ção Infantil (ProInfância). O ob-
jetivo é financiar a construção de 
unidades de educação infantil para 
atender a crianças de até 5 anos, 
faixa etária da creche à pré-escola.

Pelo programa, a prefeitura 
providencia o terreno e o Ministé-
rio da Educação (MEC) financia 
a construção, os equipamentos 
e o mobiliário. A meta do atual 
governo é construir 6 mil novas 
creches e pré-escolas até 2016. 
Dados do MEC indicam que 742 
unidades de educação infantil fo-
ram entregues nos dois primeiros 
anos de gestão da presidenta Dil-
ma Rousseff  e cerca de 5,6 mil 
estão em construção.

Brasília (ABr) - Felipe Michel 
Braga tem 29 anos e uma experi-
ência em educação que vem desde 
a graduação. Na sexta-feira (1º de 
março), ele foi o vencedor do De-
safio da Educação do Centro de 
Liderança Pública (CLP), prêmio 
criado pela organização sem fins 
lucrativos voltada para o preparo 
de líderes públicos. Ele recebeu 
R$ 20 mil.

Braga propõe que os professo-
res comecem a ser formados as-
sim que deixem o ensino médio e 
que a carreira seja incentivada du-
rante toda a formação superior. Já 
nas escolas, um sistema de pontos 

Embora a questão financeira 
seja a mais citada entre as dificul-
dades a serem superadas, a dire-
tora executiva do movimento To-
dos pela Educação, Priscila Cruz, 
aponta que a gestão nos municí-
pios terá importância fundamen-
tal para viabilizar a infraestrutura 
e contratação de profissionais 
para a universalização da pré-es-
cola até 2016. 

“Se a gestão e a implementa-
ção não forem muito rigorosas e 
competentes, no espaço de quatro 
anos, não se dá conta de colocar 
em pé toda a estrutura necessá-
ria para garantir vagas para essas 
crianças todas.”

A inclusão do pré-escolar 
ocorreu por emenda à Constitui-
ção. Antes da mudança, o ensino 
fundamental era a única fase es-
colar obrigatória no Brasil. Desde 
então, o ensino passou a ser obri-
gatório dos 4 aos 17 anos, abran-
gendo a pré-escola, o ensino fun-
damental e o médio.

serviria para premiar e incentivar 
os docentes no exercício da pro-
fissão.

Foram 290 propostas de me-
lhorias da educação brasileira 
que vieram não apenas do Brasil, 
mas de 20 outros países. Na eta-
pa final, 61 projetos foram sele-
cionados pelo júri, formado por 
representantes de organizações 
voltadas para a educação, entre 
elas a Fundação Lemann, o Ins-
tituto Ayrton Senna e o Parceiros 
da Educação. Os três primeiros 
lugares já receberam um total de 
R$ 35 mil, dividido de acordo 
com a classificação.

A proposta de Felipe é baseada 
na formação de Especialista em 
Políticas Públicas e Gestão Go-
vernamental (EPPGG) de Minas 
Gerais. O objetivo é que o ves-
tibular das instituições de ensino 
superior funcione como um con-
curso, o recém-graduado deixa a 
universidade com vaga garantida 
no ensino público. 

Assim que se forma no ensino 
médio, o estudante faz a opção 
pela licenciatura e recebe para 
isso uma bolsa de estudos que ga-
ranta a dedicação exclusiva a área 
durante a graduação. Além disso, 
nos últimos semestres, ele parti-

cipa de estágio onde acompanha 
um profissional mais experiente 
em sala de aula.

Durante a carreira, os docen-
tes acumulam pontos por cursos 
de aperfeiçoamento, por estudos 
publicados e outras atividades 
que estimulem o aperfeiçoamen-
to. E ganham recompensas, como 
a escolha da escola onde se quer 
trabalhar.

“A qualificação inicial é muito 
importante para atrair para o en-
sino os melhores talentos. Após 
esse período a formação é contí-
nua. O ambiente da sala de aula 
muda muito e requer uma eterna 

reciclagem”, afirma o diretor-
-presidente do CLP, Luiz Felipe 
d´Avila.

Segundo ele, os professores 
brasileiros necessitam de incenti-
vos para melhor desempenhar as 
funções da carreira. Os incentivos 
passam por aumento salarial, mas 
vão além. A intenção do prêmio é 
reunir propostas aplicáveis e que 
envolvam os docentes.  

Ele destaca entre as propostas 
recebidas, o emprego das novas 
tecnologias no ensino. Em segun-
do lugar, o funcionário da Royal 
Jordanian Airlines, em Amã, na 
capital da Jordânia, Ahmad Abu 

Rumnan, de 27 anos, propõe a 
utilização das redes sociais para 
a divulgação de vídeos e publica-
ções sobre experiências de suces-
so nas salas de aula. Pela internet, 
a distância entre os docentes não 
seria problema.

A analista consultora Chitra 
Sechan, de 49, dos Estados Uni-
dos, propõe também a troca de 
experiência entre docentes. 

Por meio de plataforma online, 
os docentes poderão trocar co-
nhecimentos para planejamento 
e execução de aulas, atendimento 
aos alunos e outras questões. 

FOTO: ELZA FIUZ/ABr
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Delvito Alves, prefeito de Unaí: A cidade não 
suporta a demanda de 500 caminhões por dia

Hospital do câncer é prioridade regional, além de infra-estrutura e  indústrias de transformação 

ALMG NO NOROESTE

Deputados recebem demandas em Unaí

Investimentos na área da saú-
de, como a construção de um 
hospital regional para tratamen-
to do câncer; no setor industrial, 
como o incentivo à implantação 
de indústrias de transformação; e 
na área da infraestrutura, como a 
viabilização  de um anel rodoviá-
rio em Unaí e obras em estradas 
da região. 

Estas foram as principais de-
mandas apresentadas durante a 
quarta Reunião de Prestação de 
Contas Regional, realizada pela 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) em Unaí, em 28 
de fevereiro.  Estiveram presentes 
na reunião, que ocorreu na Câ-
mara Municipal, o presidente da 
ALMG, deputado Dinis Pinheiro 
(PSDB); os parlamentares Dilzon 
Melo (PTB), que é o 1º secretá-
rio da Casa, Inácio Franco (PV) e 
Anselmo José Domingos (PTC), 
além de outras autoridades e re-
presentantes da comunidade.

Dinis Pinheiro ressaltou o pio-
neirismo da iniciativa da ALMG 
ao levar essa prestação de contas 
para as diversas regiões do Es-
tado. “Como representantes do 

O prefeito de Paracatu, Olavo 
Condé (PSDB), entregou uma 
lista de reivindicações ao presi-
dente da Assembléia Legislativa 
de Minas Gerais, deputado Dinis 
Pinheiro, que pertence ao PSDB.  

Entre as prioridades apontadas 
pelo prefeito, estão a construção 
de casas populares; regularização 
fundiária; iluminação pública; via-
duto sobre a BR-040; adequação 
do aeroporto; instalação de uma 
unidade do Corpo de Bombeiros 
e Tiro de Guerra; construção de 
quadras e ginásio poliesportivo; 
construção do Centro Adminis-
trativo; revitalização dos córre-
gos; construção do Centro de 
Zoonoses; apoio ao homem do 
campo, pavimentação asfáltica e 
melhorias na segurança pública. 

Segundo a assessoria de comu-
nicação da Prefeitura de Paracatu, 
o documento entregue por Olavo 
Condé foi bem aceito pelo depu-
tado, que prometeu empenho.

“Tenho vários motivos para 
abraçar a cidade. Primeiro porque  
sou deputado de todos os minei-
ros, mas tenho um carinho espe-
cial por  Paracatu pela cidade ter 
um prefeito do meu partido e, de-
pois, porque minha  mãe é de ori-
gem paracatuense. Por isso, por 
essa terra nutro muita afeição”, 
disse o presidente da ALMG a 
Olavo Condé. 

Veja, em que “pé” estão as de-
mandas apresentadas pelo prefeito:

Casas populares - A primeira 
solicitação se refere à uma deman-
da de 3.568 moradias para famí-
lias carentes. Estão em constru-
ção dois conjuntos habitacionais, 
totalizando 755 unidades, com 
entrega prevista para abril deste 
ano e junho de 2014. O objetivo é 
atender à demanda remanescente 
- 2.813 moradias - até o final do 
mandato, incluindo a substituição 
de moradias em áreas de risco; 

Regularização Fundiária - 
Implantar programa de regulari-
zação fundiária no Município, pois 
mais da metade das residências não 
possuem registro cartorário - prin-
cipalmente entre famílias carentes. 
Segundo o documento entregue 
por Condé, a Prefeitura já iniciou 
contato com o secretário de Es-
tado para Assuntos Fundiários, 
deputado Wander Borges, e irá se 
reunir com ele ainda este mês de 
março para tratar do assunto;

Iluminação Pública - Im-
plantação do Projeto de Eficiên-
cia Energética, financiado pelo 
Fundo Nacional de Energia Elé-
trica, para substituir a  iluminação 
pública por leds, reduzindo custos 
para o Município e  consumidor;

Viaduto - Ligar o centro à par-
te norte, através da construção de 
um viaduto sobre a BR-040. Será 
necessária a mudança da sede do 
DER -  Departamento de Estrada 
e Rodagem - órgão do Governo 
de Minas - que está situada no lo-
cal onde está projetado o viaduto. 
Seriam necessárias intervenções 
do Governo de Minas no sentido 
de viabilizar tal mudança;

Aeroporto - Adequação do 
aeroporto de Paracatu, objetivan-
do a operação de voos comerciais, 
já em agosto deste ano. O prefeito 

Prefeitos, vice-prefeitos e lide-
ranças do Noroeste destacaram as 
principais demandas e sugestões 
para o desenvolvimento regional. 
É unânime entre eles a necessi-
dade de investimentos na área da 
saúde, sobretudo a construção 
de um hospital regional para pa-
cientes com câncer. A vereadora 
de Unaí, Dorinha Melgaço, disse 
que o município investe de 20% 
a 21% de seu orçamento nesse 
setor e que, mesmo assim, não é 
suficiente. “Precisamos que o Es-
tado trate a questão da saúde de 
forma regionalizada”, relatou. Ela 
endossou os pedidos do prefeito 
e acrescentou a demanda de ins-
talação de uma fronteira agrícola 

O prefeito de Unaí, ex-deputado 
Delvito Alves, disse que é preciso reco-
nhecer o trabalho feito pela Assembleia 
em prol não só da Região Noroeste, 
mas também em todas as partes do Es-
tado. Segundo o prefeito, importantes 
ações têm sido implantadas nos últimos 
anos, mas ainda é preciso investir na in-
fraestrutura. 

“Mais de 1.350 quilômetros de asfal-
to já foram feitos na região, mas é fun-
damental que esse trabalho continue, 
pois temos vocação agrícola. E de nada 
adianta essa produção, se não puder-
mos escoar esses produtos”, afirmou.

Delvito ressaltou a construção do anel rodoviário no município, 
cujo projeto de engenharia já foi elaborado. “Aproximadamente 500 
caminhões vindos de diversos locais circulam em Unaí por dia. A 
cidade não comporta. Por isso, o anel rodoviário é muito importante. 
Além disso, peço atenção para a necessidade de um nova ponte sobre 

Condé garante que o Município 
vem fazendo a sua parte no sen-
tido de atender as exigências da 
Anac - Agência Nacional de Avia-
ção Civil. Entretanto, o Governo 
de Minas precisa participar na ilu-
minação vertical e horizontal, re-
capeamento asfáltico, fechamento 
da área com muros, treinamento 
do pessoal, etc.;

Bombeiros - Instalação do 
Corpo de Bombeiros em Paraca-
tu. A Prefeitura está pleiteando ao 
DNIT, o uso do espaço daquela 
instituição federal que se encontra 
desativado em Paracatu;

Tiro de Guerra - Instalação 
do Tiro de Guerra em Paracatu. 
Está sendo estudada a possibili-
dade de dois locais – no espaço 
do DNIT, junto ao Corpo de 
Bombeiros, ou em outra área; 

Esporte - Construção de um 
Ginásio Poliesportivo em Para-
catu, lembrando que a Cidade, 
pelo seu porte, muitas vezes não 
sedia determinadas competições 
pela falta de um espaço adequa-
do; construção de quadras polies-
portivas de menor porte, em três 
bairros que ainda não as possuem; 

Sede - Construção do Centro 
Administrativo, para otimizar a 
gestão pública e prestar  melhores 
serviços à população, em bairro 
com alta concentração popula-
cional. Para tanto, será necessário 
financiamento do BNDES ou 
BDMG;

Córregos - Revitalização dos 
córregos que passam pela Cidade, 
continuando um projeto de pre-
servação ambiental que foi inicia-
do e muito ainda precisa ser feito; 

Zoonoses - Construção da 
segunda etapa do Centro de Zo-
onoses;

Homem do campo - Aquisi-
ção de máquinas e equipamentos 
agrícolas  para apoiar os peque-
nos produtores rurais na produ-
ção agropecuária; 

Construção de, pelo menos, 
três Unidades Básicas da Saúde 
na zona rural, como forma de fa-
cilitar o acesso da população rural 
aos programas da saúde pública; 

Duplicação da BR040 - 
Apoiar a Prefeitura, em gestão 
junto ao Governo Federal, no 
sentido de estender até Paraca-
tu a duplicação da BR-040. Em 
princípio, a obra virá de Brasília 
a Cristalina;

Cursos - Fazer gestões, junto 
à Fecomércio, para instalar em 
Paracatu uma regional do Senac;

Segurança - Implantar um 
sistema “Olho Vivo” para melho-
rar o trabalho das Polícias Militar 
e Civil na segurança.

o Rio Preto, na BR-251”.
O prefeito também disse que in-

vestimentos na área da saúde, como a 
construção de um hospital regional do 
câncer, são essenciais. “Os índices de 
câncer na região são muito altos. Hoje, 
os pacientes enfrentam 700 quilôme-
tros para fazer tratamento em Barretos 
(SP). É um sofrimento para a popula-
ção daqui”, relatou.

Investimentos no setor industrial na 
região também se fazem importantes. 
De acordo com o prefeito, é necessária 
a implantação de indústrias de trans-
formação, vocacionadas à produção 

agrícola, para gerar emprego e renda para as comunidades.
Investimentos na educação, com a construção de um novo espa-

ço ou revitalização da Unimontes e implantação de escolas técnicas, 
bem como melhor estrutura no aeroporto de Unaí, também foram 
questões levantadas pelos presentes.

Delvito quer anel rodoviário

Lideranças apresentam reivindicações da região

Paracatu entrega 
lista de prioridades

povo mineiro, devemos prestar 
contas das iniciativas da institui-
ção de forma transparente. Que-
remos também, nesta oportuni-
dade, ouvir a sociedade e registrar 
seus anseios para aprimorarmos 
nosso trabalho”, ressaltou.

O presidente da ALMG des-
tacou ainda diversas ações da 
Casa no biênio 2011/2012, como 

a caravana Assine + Saúde, cujo 
objetivo é coletar assinaturas no 
Estado a fim de que mais recursos 
sejam destinados à área pelo Go-
verno Federal. Já foram coletadas 
cerca de 400 mil assinaturas. 

“A saúde é hoje uma tragédia 
no Brasil, que celebra ser a sexta 
economia do mundo. No entan-
to, há 150 países com mais inves-

timentos na área. A Argentina, 
por exemplo, investe o dobro na 
saúde. 

Municípios e Estado têm per-
centual definido para aplicação no 
setor. A União, que tem 70% da 
arrecadação tributária, não tem 
valor constitucional mínimo para 
investir na saúde. Precisamos mu-
dar essa lógica”, afirmou.

de fiscalização para se ter controle 
da produção escoada. “O grande 
produtor agrícola tem que pagar 
o imposto devido pela sua produ-
ção”, disse.

O prefeito de Vazante, José 
Benedito dos Reis, fez coro ao 
apelo para a construção de um 
hospital regional para pacientes 
com câncer. “Vazante transporta 
quatro ônibus, quatro vezes por 
semana, para Barretos. Um hos-
pital de referência na região con-
tribuiria para o tratamento dessas 
pessoas”, contou.

A vice-prefeita de Cabeceira 
Grande, Lília Viana de Siqueira 
demandou melhorias na infraes-
trutura da região.“Há necessidade 

de investimentos na rodovia que 
liga Cabeceira Grande, o distrito 
de Palmital de Minas e Unaí, pois 
ocorrem muitos acidentes nessa 
estrada. 

“Já recebemos o ProAcesso de 
Unaí a Cabeceira Grande, o que 
já é muito importante. Mas pre-
cisamos ser contemplados com o 
programa que considera os links 
faltantes para complementar esse 
trecho. A pavimentação asfálti-
ca dessa rodovia é para nós uma 
questão de sobrevivência”, afir-
mou.

O vereador de Unaí, Netinho 
do Mamoeiro, reivindicou a im-
plantação de um posto de aten-
dimento da Receita Federal na 

cidade. Ele agradeceu os investi-
mentos estaduais na reforma de 
várias escolas do município e o 
Programa Caminhos de Minas, 
que tem beneficiado a região.

Já o vereador Zé Lucas, tam-
bém de Unaí, afirmou que são 
três as áreas que mais precisam 
de atenção no Noroeste: saúde, 
educação e geração de empre-
gos. “Temos o Distrito Industrial, 
mas precisamos de investimentos 
para geração de empregos e ren-
da. Além disso, seria importante 
a presença de um centro de diag-
nóstico por imagem para atender 
os mais carentes. Acredito tam-
bém na importância da implanta-
ção de escolas técnicas na região”.

O presidente Dinis Pinheiro recebe parabéns da presidente da Câmara de Unaí, 
vereadora Luciana Alves, pela iniciativa da ALMG O presidente da ALMG, deputado Dinis Pinheiro (PSDB), coordena os trabalhos em Unaí

Entre as prioridades de 
Condé, estão casas populares; 
regularização fundiária; 
iluminação; viaduto na BR 040 
e Corpo de Bombeiros
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CÂMARAEM AÇÃO

Nos últimos dias, Paracatu foi 
palco de várias tragédias. Em ape-
nas uma semana, cinco pessoas 
foram assassinadas, sem contar as 
diversas tentativas de homicídios, 
assaltos a estabelecimentos co-
merciais, residências e pedestres.

Fatos que deixaram a comu-
nidade ainda mais assustada e 
com a sensação de insegurança, 
pois muita gente está com medo 
de sair nas ruas, até mesmo para 
trabalhar. O que se nota é que os 
malandros não têm hora e nem 
local para agirem. 

Para reverter essa triste esta-
tística e diminuir a violência,  o 
vereador e policial militar, Almir 
Camilo de Andrade - o Cabo Ca-
milo (PDT), não mede esforços 
para ajudar estruturar o Policia 
Militar de  Paracatu para que a 
corporação desempenhe um tra-
balho com mais qualidade no 
Município, principalmente no 
que diz respeito à prevenção dos 
crimes. 

O vereador solicitou, junto ao 
colega da PM e deputado estadu-
al Sargento Rodrigues, empenho 
para conseguir junto ao Governo 
do Estado mais viaturas para o 
45º. Batalhão. Na mesma reunião, 
Camilo pediu verba no valor de 
R$50 mil para a construção da 
sede da Associação dos Militares 
em Paracatu.

O vereador paracatuense  soli-
citou, também, a realização de es-
tudos, para a implantação de uma 
Companhia PM - Tático Móvel, 
com sede fora do Batalhão. 

“O pedido partiu de diversas 
associações comunitárias e tem 
por finalidade reduzir o índice de 
violência, tendo em vista que a 
atual Companhia PM encontra-se 
extremamente distante, em ponto 
não estratégico, prejudicando o 

O vereador José Maria Coim-
bra - o Zé Maria do Paracatuzinho 
(PSD) - aprovou O Requerimen-
to Nº 165/2013, durante Reunião 
Ordinária na Câmara Municipal,  
solicitando ao prefeito, que de-
termine a instalação de pontos 
de ônibus em dois locais  do lado 
direito de quem desce a Avenida 
Deputado Quintino Vargas, nas 
proximidades do Bradesco e do 
Banco do Brasil. 

A medida, segundo o vere-
ador, facilita o acesso e dá mais 
conforto aos usuários, que preci-
sam tomar ônibus naquele trajeto, 
uma vez que eles têm que andar 
uma grande distancia a pé e, mui-
tas das vezes, quando chega ao 
ponto o ônibus já passou.

Zé Maria observa que outro 
fator relevante é que a Avenida 
Deputado Quintino Vargas é 
um dos locais mais procurados, 
devido à variedade do comer-
cio. “Ao fazerem suas compras, 
as pessoas carregam mercado-
rias pesadas, por um longo tre-
cho, até o ponto de ônibus que 
dá acesso ao Arraial, D’Ángola, 
Santana, Vila Mariana, Paracatu-

O vereador paracatuense 
Marcos Oliveira - o Pastor Mar-
quinhos (PTB) - foi o único 
parlamentar da Cidade a marcar 
presença no III Congresso Mi-
neiro de Vereadores, realizado 
nos dias 5 e 6 de março, em Belo 
Horizonte, numa iniciativa da 
AMM – Associação Mineira de 
Municípios - que reuniu cerca de  
800 representantes do Legislativo 
Municipal de diferentes regiões 
de Minas Gerais. 

O evento apresentou deveres 
e desafios aos vereadores que 

VIOLÊNCIA

TRANSPORTE COLETIVO

CONGRESSO DE VEREADORES

Cabo Camilo quer 
prevenção de crimes

Zé Maria quer mais dois pontos 
de ônibus na Quintino Vargas

Marcos Oliveira marca 
presença no evento de BH

zinho e bairros circunvizinhos”, 
observa. 

Para o vereador, os novos pon-
tos de ônibus vão atender os mo-
radores de vários bairros e uma 
população de baixa renda. O do-
cumento foi encaminhado à Pre-
feitura e espera parecer do prefei-
to para que a obra saia do papel.

assumiram seu mandato no iní-
cio deste ano e proporcionou 
aos participantes conhecimento 
e aprimoramento  da vida parla-
mentar, além de interação com 
autoridades políticas do estado, 
o que permitirá aos vereadores 
atender às demandas dos seus 
municípios.

Os vereadores assistiram pa-
lestras com temas diversificados 
como: A função do vereador e 
seu papel na democracia; Contro-
le e fiscalização parlamentar; Lei 
Orgânica, Regimento Interno e 

atendimento eficaz 
das ocorrências”. 

Segundo o 
Cabo Camilo, o 
prefeito munici-
pal aprova a ideia 
e não apresentou 
nenhum óbice, es-
tando plenamente 
favorável à instala-
ção da unidade. 

Os frutos da 
reunião entre o 

Cabo Camilo e o Sargento Rodri-
gues já começam a ser colhidos. 
Recentemente, o vereador e o 
deputado realizaram cerimônia 
na sede do 45º. Batalhão para 
entregar à PM 149 novos coletes, 
um Fiat Doblô, R$ 50 mil reais 
para a construção da sede da Vila 
Militar, outros equipamentos e 
benefícios que vão reforçar a se-
gurança da cidade. 

Proerd - O vereador Cabo 
Camilo também aprovou reque-
rimento solicitando do prefeito 
apoio para criação do Proerd Ru-
ral. O Programa é realizado pela 
Policia Militar nas escolas públi-
cas e particulares e tem ajudado 
a tirar crianças e adolescentes do 
mundo do crime.

Após um ano, a greve dos ser-
vidores públicos municipais, de 
fevereiro e março do ano passado, 
ainda traz conseqüências ao bol-
so dos trabalhadores. Foram mais 
de 40 dias de paralisação - a maior 
greve que uma administração de 
Paracatu já enfrentou. Os servi-
dores foram as ruas reivindicar, 
do ex-prefeito Vasco Praça Filho, 
revisão da data base, reajuste de 
salário e outros benefícios. 

Ante ao impasse nas nego-
ciações, a Prefeitura terceirizou 
temporariamente os serviços de 
limpeza urbana e de saúde e, ain-
da cortou, no contracheque dos 
grevistas, os dias não trabalhados, 
considerando que a greve era ile-
gal. O dinheiro fez falta e muitos 
dos servidores tiveram dificulda-
de até para se alimentar. 

O vereador João Archanjo 
Mendes Santiago - Joãozinho 

DEVOLUÇÃO DO DESCONTO

Chapuleta quer salário da greve
no bolso do servidor municipal

Chapuleta (PMDB), depois de 
ouvir o clamor dos trabalhadores, 
apresentou e aprovou o Requeri-
mento Nº 33 na Câmara Munici-
pal, solicitando da atual Adminis-
tração a devolução aos servidores 
dos valores descontados de seus 
vencimentos, durante a a greve 
promovida pelo Sindspar - Sin-
dicato dos Servidores Públicos 
Municipais.

O documento foi encaminha-
do à análise do chefe do Execu-
tivo, que deverá tomar as provi-
dências cabíveis.

Processo Legislativo, dentre ou-
tros.

Além do governador do Esta-
do, Antonio Anastasia, do presi-
dente da AMM, Ângelo Roncalli 
e do presidente da ALMG, Dinis 
Pinheiro (PSDB), o III Congres-
so Mineiro de Vereadores contou 
com a presença do deputado fe-
deral, Weliton Prado(PT-MG), 
do vice-prefeito de Belo Hori-
zonte, Délio Malheiros e do pre-
sidente da Câmara de Vereadores 
de Belo Horizonte, Léo Burguês 
(PSDB).

O vereador Zé Maria do 
Paracatuzinho quer instalar 

dois pontos de ônibus 
na Quintino Vargas

Paracatu já provou que é um 
celeiro de craques de futebol e de 
outras modalidades esportivas. 
Porém, apesar do potencial hu-
mano, a Cidade não conta com 
um ginásio poliesportivo público 
que possa incentivar a prática de 
esportes e revelar talentos. 

Centro poliesportivo - Para 
reverter esse quadro, o verea-
dor Oswaldo Luís Pereira Braga 
(Oswaldinho da Capoeira), apre-
sentou requerimento à Câmara 
Municipal sugerindo que o pre-
feito faça gestão, junto ao Gover-
no de Minas, solicitando a doação 
da área que pertence ao Estado, 
localizada à Rua Padre Manoel 
- acima da Escola Estadual Dr. 
Virgilio de Melo Franco (Poli-
valente), para que o Município 
construa um centro poliesportivo 
para atender todas as modalida-
des esportivas. 

“Aquele é um terreno que não 
está em uso há alguns anos e está 
servindo de esconderijo para usu-
ários de drogas e outras práticas 
ilegais. Devido ao seu tamanho e 
boa localização, comportaria bem 
o que aqui estou requerendo para 
população”, disse o vereador ao 
defender a aprovação do reque-
rimento junto aos colegas de Le-
gislativo. 

CENTRO POLIESPORTIVO

Oswaldinho da Capoeira quer 
ginásio no centro da Cidade

“Será um obra que vai atender 
a maior parte da população sem 
diferenças de classes sociais”, 
conclui. 

Rua dos Operários - Outra 
reivindicação do vereador Oswal-
dinho da Capoeira é a instalação 
de postes de iluminação pública 
na Rua dos Operários, Bairro Vila 
Mariana, na altura dos números 
144 a 131. De acordo com Ows-
valdinho, a rua é escura e tem ge-
rado insegurança aos moradores 
e transeuntes. “O local escuro se 
torna alvo fácil de assaltantes e 
crimes”, explica o vereador. 

Oswaldinho da Capoeira quer o Centro Poliesportivo 
construído no terreno acima do Colégio Polivalente 
e iluminação pública em rua da Vila Mariana

Chapuleta quer devolução 
do desconto do salário dos  
servidores durante 
a greve de 2012 

Marcos Oliveira e o governador Antônio Anastasia
Marcos Oliveira e o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Dinis Pinheiro 

O trabalho do vereador Cabo 
Camilo já trouxe benefícios ao 
45º Batalhão Militar



Mulheres do campo têm atendimento especial 
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As mulheres do campo também são homenageadas e desenvolvem atividades no Terceiro Encontro da Mulher Rural 

Em Paracatu, o Dia internacional da Mulher se transformou numa semana de palestras, ações comunitárias e marcha-show

MULHER 

Uma semana de homenagens
As mulheres paracatuenses vi-

veram momentos especiais, não 
só no Dia Internacional dedicado 
a elas, 8 de março, mas durante a 
Primeira Semana da Mulher, rea-
lizada 5 a 16 de março, iniciativa  
do  Conselho Municipal dos Di-
reitos da Mulher - CMDM e da  
vereadora e presidente do PMDB 
Mulher, Eloísa Cunha, em parce-
ria com entidades públicas e pri-
vadas. 

“O propósito da Semana da 
Mulher foi contribuir no proces-
so de democratização dos espa-
ços de participação feminina em 
todos os âmbitos da sociedade 
e, principalmente, fortalecer os 
processos da rede de proteção a 
mulheres vítimas de violência”, 
explica Eloísa Cunha. 

Entre as ações voltadas a este 
propósito, na Semana da Mu-
lher, destacaram-se palestras so-
bre auto-estima, violência contra 
mulher, como controlar dinheiro 
e empreendedorismo feminino; 
além de seminários; exposição 
“Complexa Arte de Ser Mulher”; 
atendimentos judiciários; dia da 
beleza e a marcha pela igualdade 
e dignidade do gênero e show  de 
encerramento.

Homenagens - A Primei-
ra Semana da Mulher foi aberta 
oficialmente no dia 5, na Câmara 
Municipal, que recebeu cerca de 
500 pessoas de Paracatu e Unaí. 
Mulheres paracatuenses que tra-
balham pela causa e defesa dos 
direitos femininos, lideranças lo-
cais, regionais e federais, de dife-
rentes partidos e ideologias, jun-
taram Forças em prol da causa. 

A busca pela conquista dos 
direitos políticos femininos, no 
Brasil, vem de longa data. A pri-
meira eleitora brasileira foi Celi-
na Guimarães Viana, nascida em 

Mossoró, Rio Grande do Norte, 
em 1898.  No dia 25 de novem-
bro de 1927, Celina requereu sua 
inclusão no rol de eleitores do 
seu município. Isso, muito antes 
do direito ao voto das mulheres, 
nas eleições nacionais de 24 de 
fevereiro de 1932.

Mas, em se tratando de mu-
lheres eleitoras ou eleitas a car-
gos políticos no Brasil - em que 
pese D. Maria I ter se tornado a 
primeira mulher Chefe de Estado 
deste País, em 1815 - registrou-se 
muita luta no universo feminino 
para que as mulheres garantisse 
direitos como eleitoras e candida-
tas, deixando para trás a exclusão 
da participação política.

Dona Leopoldina, Princesa 
Isabel, Alzira Soriano, Carlota Pe-
reira de Queirós, Eunice Michiles, 
Esther de Figueiredo Ferraz, Io-
landa Fleming, Maria Luíza Fon-
tenele, Luíza Erundina, Lívia Ma-
ria Pio, Zélia Cardoso de Melo, 
Ellen Gracie, Dilma Roousseff:  
pioneiras nos mais diversos car-
gos públicos e políticos brasilei-
ros, abriram as portas para aque-
las que se propõem a contribuir 

Outra ação de destaque na programação da Semana da Mulher foi o 
Terceiro Encontro da Mulher Rural, realizado no dia 10, no Sesc-Laces, 
a partir das as 8h, quando foi oferecido um “café com prosa”. 

Em seguida, o gerente regional da Emater-MG, Manoel Faria Duque 
Filho, lançou o Programa de Irrigação para Mulheres Rurais;  o radialista 
Eduardo Conceição ministrou a palestra  Auto-estima da Mulher e a  ad-
vogada da OAB-Mulher, Rafaela Hayashida Araújo, ofereceu ginástica 

na construção de um país melhor.
A eleição de vereadores para 

instalação da primeira Câmara 
Municipal de Paracatu deu-se em 
18 de dezembro de 1799 e, desde 
1948, foram eleitos 230 homens e 
apenas oito mulheres. 

Estas bravas mulheres que 
conquistaram as primeiras vagas 
na Casa Legislativa foram home-
nageadas durante a Semana. São 
elas: a saudosa Luíza Rocha - pri-
meira vereadora e presidente da 
Câmara, de 1959 a 1962. Ela foi 
representada por sua irmã, Maria 
Izabel Rocha, que também rece-
beu homenagem pelo destaque 
empresarial na condução da tra-
dicional Casa Dudu Rocha; 

Lila Lee Marta da Silva Nei-
va - vereadora de 1973 a 1976; 
que se destaca na comunidade 
por trabalhos voluntários, entre 
eles o de parteira; 

Jane Jordão - vereadora de 
1989 a 1992 e de 2001 a 2004; 

Maria das Graças Caetano 
Jales - vereadora de 2009 a 2012; 

Glória Paraca  - vereadora de 
2005 a 2008 - que foi presidente 
do  Conselho da Mulher; 

laboral e dicas sobre aposentadoria rural.  
O Encontro ainda proporcionou às mulheres rurais atendimento nas 

áreas de saúde, bem-estar, informações jurídicas, orientações nutricio-
nais,  hidratação, corte de cabelo, manicure, pedicure, limpeza e massa-
gem facial, depilação e maquiagem e avaliação física.

Para realizar o evento, a Secretaria de Estado da Agricultura, através 
da Emater-MG, contou com apoio da Prefeitura Municipal, Conselho 

da Mulher, Sesc-Laces, vereadores Eloisa Cunha e Joãozinho Contador, 
Sindicato do Produtores Rurais, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Fe-
taemg, Faculdades Tecsoma e Atenas, Colégio Equipe Objetivo, Escola 
Aprendiz, Kinross, Votorantim Metais, Furnas, OAB Mulher, Cooper-
vap, Copasa, Fundação Conscienciarte, Zelandia’s Hair, TV Minas Brasil, 
Jornal O Movimento, O Lábaro, Adesp, Sesi-Senai, Sebrae, Caritas, ACE-
-DL, Casa de Cultura, comunidades rurais tradicionais e Assentamentos. 

Marli Ribeiro - vereadora a 
partir de 2013 - liderança evan-
gélica; 

Eloísa Cunha - vereadora a 
partir de 2013 - que se destaca na 
condução de políticas para mu-
lheres e Segurança Alimentar e 
Nutricional;

Maria Romualda - vereado-
ra por três mandatos, de 1983 
a 1988; 1994 a 1996; de 2005 a 
2008. Ela foi presidente da Câma-
ra de Paracatu,  de 2005 a 2006, 
e desenvolve trabalhos sociais, 
voltados aos idosos e à educação. 

Mulheres que se 
destacam em outras áreas 
da sociedade também 
foram homenageadas:
Coraci da Silva Neiva - pre-

sidente da Academia de Letras do 
Noroeste de Minas, e referência 
na educação paracatuense;

Marta Brochado Adjuto - fi-
lha e esposa de políticos, funda-
dora da Apae, precursora do tra-
balho social em Paracatu; 

Dona Gláucia - defensora da 
luta das mulheres trabalhadoras 
rurais;  

Franciele Remígio Condé - 
secretária de Governo, represen-
tando as mulheres atualmente na 
política local; 

Dona Cristina - defensora 
dos interesses e direitos dos re-
manescentes quilombolas de Pa-
racatu; 

Dália Maria Chaves Ulhôa 
- delegada do Ministério de Tra-
balho e Emprego do Noroeste de 
Minas; 

Rafaela Xavier - batalhado-
ra pela implantação da casa de 
apoio aos portadores de câncer, 
em Barretos.

Marcha-show - Centenas de 
mulheres, homens e crianças, con-
centraram-se na praça do Bairro 
Santana e saíram em caminhada 
pelas ruas Dr. Seabra, Avenidas 
Deputado Quintino Vargas e Ole-
gário Maciel até a Praça Firmina 
Santana, onde foram recebidas 
pelo show de Carol Santinni. Du-
rante o percurso, o prefeito Olavo 
Condé e o vice José Altino entre-
garam rosas às participantes. 

Com apitos, faixas e cartazes 
com frases alusivas ao seu dia, 
as mulheres chamavam  a tenção 

por onde passavam e eram aplau-
didas  entusiasticamente pela co-
munidade. 

A marcha-show foi realizada 
na tarde do dia 9. “Tenho um 
profundo sentimento de dever 
cumprido, porque vivenciamos 
um momento de valorização da 
mulher e esta Semana não é ape-
nas comemorativa, mas também 
reflexiva. Buscamos mais do que 
direitos iguais: ofertas iguais, dig-
nidade e igualdade”, disse a ve-
readora Eloísa Cunha, uma das 
idealizadoras do evento. 

A banda do Projeto Guarda 
-Mirim e a fanfarra da Escola Es-
tadual Afonso Roquete também 
animaram a caminhada. 

Ação de Cidadania - No dia 
seguinte, as atividades continua-
ram na Avenida Olegário Maciel, 
com uma Ação de Cidadania, onde 
as mulheres desfrutaram, gratuita-
mente, de atendimentos nas áreas 
de saúde, beleza, jurídico e lazer. 

Duas escrivãs da Polícia Civil 
prestaram esclarecimentos sobre 
violência doméstica, crime co-
mum em Paracatu, e ainda rece-
beram denúncias sobre o assunto.

Eloísa Cunha abre a Semana da Mulher, ao lado do prefeito Olavo Condé, autoridades e parceiros, na Câmara Municipal

A marcha-show  
chama atenção 
e ganha aplausos 
da comunidade 

O show de Carol Santinni encerra 
a marcha-show, na Praça Firmina Santana



Sebrae Minas capacita servidores de 237 municípios
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De acordo com a Receita Federal, 74,98% dos tributos pagos em 2011 foram cobrados sobre consumo e salários 

CARGA TRIBUTÁRIA

COMPRAS PÚBLICAS

Campanha alerta sobre peso de impostos

A carga tributária pesa sobre os assalariados e consumidores brasileiros 

UNIVERSIDADE/MICROEMPRESA - Técnicos do Sebrae e dirigentes de Universidades do No-
roeste de Minas reuniram-se na sede do Sebrae Nacional, em Brasília, no último dia 15, para 
discutir a execução do Projeto Interação Universidade-Microempresa nesta região do Estado

Brasília (ABr) - Toda vez que 
um brasileiro compra um xam-
pu, 44,2% do preço vão para 
os cofres públicos. Ao adquirir 
um protetor solar, a parte des-
tinada ao governo corresponde 
a 41,74% do valor pago. Quase 
um terço do preço do açúcar 
(32,33%) também acaba no caixa 
do setor público.

Todo esse dinheiro está nos 
tributos - federais, estaduais 
e municipais - embutidos nas 
mercadorias. Para conscientizar 
a população sobre o peso e a 
distribuição da carga tributária, 
o Sindicato Nacional dos Pro-
curadores da Fazenda Nacional 
(Sinprofaz) promoveu, de 18 a 
23 deste mês de março, a campa-
nha cujo lema é “Quanto Custa o 
Brasil pra Você?”.

O principal evento  da cam-
panha foi o lançamento de apli-
cativos para tablets e smartpho-
nes com o peso dos impostos 

O Sebrae Minas vai capacitou 
400 servidores públicos de 237 
municípios do estado, durante o 
Seminário de Regulamentação e 
Implementação da Lei Geral, nos 
dias 18, 19, 21 e 22 de março. O 
encontro, realizado na sede da 
instituição, em Belo Horizonte, 
preparou as prefeituras para o 
processo de criação e execução 
da Lei 123/06. 

Os principais pontos aborda-
dos pelo Sebrae na capacitação 
dos servidores são os dispositi-
vos da Lei 123/06  relacionados 
a compras públicas e à formação 
dos agentes de desenvolvimento 
local, intermediários na relação 
do poder público com os empre-

O programa 
também abrange 
iniciativas de re-
conhecimento às 
melhores práticas 
de gestão muni-
cipal dirigidas às 
MPE e certifica-
ção dos municí-
pios que fazem 
valer os disposi-
tivos previstos na 
Lei. Todas essas 
soluções são sub-
sidiadas pelo Se-
brae, sem custo 

para as prefeituras. Além dessa 
ação, outras iniciativas estão sen-
do apoiadas pelo Sebrae Minas 

para estimular a implementação 
da Lei Geral nos municípios mi-
neiros, como a parceria com Tri-
bunal de Contas de Minas Gerais 
(TCEMG) e a Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais (ALMG), 
que irá intensificar a aprovação e 
a implementação da Lei 123/06, 
com uma atenção especial às 
compras governamentais.

Minas Gerais - Quatrocentos 
e oito municípios já aprovaram a 
Lei 123/06 no estado. Desses, 95 
já foram certificados pelo Sebrae 
Minas por fazerem valer os dis-
positivos nela previstos, como a 
prioridade para as micro e peque-
nas empresas nas compras públi-
cas até R$ 80 mil. 

sários. A Lei 123/06 determina 
tratamento diferenciado, simpli-
ficado e favorecido aos pequenos 
negócios. Ela foi promulgada 
com o intuito de apoiar o aumen-
to dos índices de competitivida-
de e a longevidade das empresas 
de pequeno porte brasileiras e 
favorecer o desenvolvimento so-
cioeconômico dos municípios.   

Cidade Legal - Para apoiar 
as prefeituras no cumprimento 
desta Lei, o Sebrae Minas desen-
volve o Programa Cidade Le-
gal,  que abrange soluções para 
a formulação de políticas pú-
blicas municipais direcionadas 
às micro e pequenas empresas 
(MPE). 

Além de oferecer capacitação 
aos servidores públicos, o Sebrae 
disponibiliza às prefeituras servi-

ços de diagnóstico e consultoria 
no processo de elaboração e im-
plementação da lei. 

sobre os produtos. Desenvolvi-
do pelo Sinprofaz com dados do 
Instituto Brasileiro de Planeja-
mento Tributário, os programas 
estão disponíveis nos sistemas 
iOS, da Apple, e Android e po-
dem ser baixados de graça nas 
respectivas lojas virtuais da Ap-
ple (Apple Store) e Google Play 
(Android).

Regressividade - O Sinpro-
faz montou um estande, no Con-
junto Nacional, shopping na área 
central de Brasília,  onde a po-
pulação conheceu os aplicativos 
e recebeu cartilhas sobre a cam-
panha. O Sinprofaz também pro-
moveu ações em faculdades da 
capital federal ao longo da sema-
na. Na quinta-feira (21), houve 
uma audiência pública no Plená-
rio 13 da Câmara dos Deputados 
para debater a atual distribuição 
da carga tributária no País.

De acordo com o presidente 
do Sinprofaz, Allan Titonelli, a 

divulgação dos tributos embuti-
dos nas mercadorias tem como 
objetivo conscientizar a popu-

tributos cobradas 
sobre o consumo, 
a população mais 
pobre proporcio-
nalmente paga 
mais impostos do 
que os consumi-
dores mais ricos.

Matriz tribu-
tária - “A ideia é 
despertar a cons-
ciência de que o 
cidadão comum 
paga impostos al-
tos e não tem o 
retorno do gover-
no em serviços 
públicos. Enquan-
to isso, grandes 
empresários sone-
gam, o que torna 
ainda mais injusto 
o sistema tributá-

rio brasileiro”, explica o presi-
dente do Sinprofaz, Allan Tito-
nelli.

“Nossa matriz tributária, que 
se concentra no salário e no 
consumo, gera concentração de 
renda e injustiça social. Quem 
ganha até dois salários mínimos 
paga 50% em tributos. Quem ga-
nha mais que dez, só paga 26%”, 
ressalta.

De acordo com a Receita Fe-
deral, 74,98% dos tributos pagos 
em 2011 foram cobrados sobre o 
consumo e a folha de salários e 
22,72% tiveram origem na renda 
e no patrimônio. 

A média nos países da Orga-
nização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) corresponde a 56,3% 
para bens, serviços e folha sala-
rial e 43,7% para as demais ca-
tegorias. O Sinprofaz realiza a 
mobilização todos os anos desde 
2009. 

Mais informações podem ser 
obtidas na página da campanha 
na internet.

FOTO: ANTÔNIO CRUZ/ABr

lação sobre a regressividade do 
sistema tributário brasileiro. Isso 
porque, com a maior parte dos 
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Assassinato de produtor rural completa 
um ano e família clama por justiça 

SEM SOLUÇÃO?

SILVIO DE OLIVEIRA 

PAULINHO E EDVÂNIA

Andréia de Faria Campos, fi-
lha do produtor rural Silvio de 
Oliveira Campos, 71, morto a 
tiros no dia 2 de março do ano 
passado, procurou a redação de O 
Movimento para denunciar o des-
caso e a omissão das autoridades 
na apuração da morte de seu pai.

Segundo ela, a sensação da fa-
mília é que o caso está abandona-
do e a família se sente impotente, 
diante de uma polícia inerte. “A 
sensação é de impotência, de des-
caso, de abandono, de que nada 
foi feito. Não obtivemos nenhu-
ma reposta e, a cada dia que pas-
sa, a dor é maior pra toda famí-
lia”, desabafa a jovem. 

Andréia afirmou ainda que 
três meses depois do assassinato 
- em maio de 2012 - ela e a irmã - 
Hellen de Faria Campos - usaram 
a Tribuna Livre (espaço aberto à 
população) da Câmara Municipal 
e pediram apoio aos dez vereado-
res da época, mas nada foi feito. 

“Eles prometeram empenho, 
junto à Polícia Civil de Paracatu e 
de BH e que iriam pedir reforço, 

caso faltasse efetivo, para que as 
investigações não parassem, mas 
não vimos nada disso acontecer”, 
lamentou a jovem. 

O advogado de João Pinheiro, 
Alisson Rodrigues dos Santos, que 
acompanha o inquérito, garante 
que a própria família já contribuiu 
com informações que foram re-
passadas à polícia. “Nós enviamos 
uma série de informações para 
que a polícia pudesse diligenciar e 
identificar e localizar o autor ou os 
autores do crime, mas parece que 

O assassinato do casal de 
empresários Paulo Benedito Da-
masceno Gomes - o Paulinho 
Chaveiro - e Edivânia Rodrigues 
Damasceno (Diva) - encontrados 
mortos na Serra da Contagem, a 
cinco quilômetros do centro da 
Paracatu - completou quatro anos 
e quatro meses sem solução e, 
praticamente, já caiu no esqueci-
mento, como outros ocorridos na 
Cidade. 

O delegado Regional Hamil-
ton Fernandes Cravo garantiu a 
O Movimento, no entanto, que 
está conduzindo pessoalmente 
o inquérito e mandou periciar 
alguns objetos num instituto cri-
minalístico em Belo Horizonte. 
Mas, segundo Cravo, a resposta 
demora porque demanda apare-
lhos e processos químicos para o 
material ser analisado. 

“Quero dizer à família e à so-

CARTA DE UMA FiLHA DECEPCiONADA 
 

Paracatu, 25 de fevereiro de 2013.

Assim como o assassinato do meu pai, o homicídio do casal Paulinho e 
Edvânia também não foi solucionado. Recordo-me que, logo após a trágica 
morte desse casal, seus familiares se mudaram para uma casa ao lado da 
minha.  Na ocasião,o filho mais novo do casal, que tem a mesma idade do 
meu filho, chorava muito, gritava pela mãe e perguntava onde estava o pai. 

Aquele choro e aqueles gritos me comoviam muito e, por  diversas 
vezes, eu me aproximava do muro que dividia nossas casas, em silêncio, e 
fazia uma prece pedindo a Deus que confortasse aquele pequeno coração. 
Hoje, conheço bem a dor daquela criança e também tenho vontade de 
gritar: QUERO MEU PAI!!!!!

Sei que meus gritos seriam em vão; não o trariam de volta. Hoje, 
continuo implorando a Deus que amenize a dor. Mas, agora, a dor do 
coração da minha família. É muito difícil administrar as perguntas sem 
respostas: Porque mataram o meu pai? O que ele fez para merecer isso? 
E quando me perguntam se já descobriram alguma coisa sobre o assassi-
nato do meu pai, sinto-me constrangida ao ter que responder que: NÃO. 

Sei que esse sentimento de constrangimento não deveria atingir a 
mim e sim à equipe de profissionais que cuidam do caso. Um ano se 
passou e nenhuma resposta. O delegado ainda insiste em dizer que não 
dará detalhes do  caso para não atrapalhar as investigações. Sinto muito, 
Dr. Delegado, seu silêncio grita à sociedade paracatuense o quanto seu 
efetivo é despreparado, desinteressado, inapto e inerte. A verdade é que 
um ano depois do assassinato de meu pai, o senhor não pode dar detalhes 
do caso porque provavelmente não os tem.

Em vez de me pedir paciência, talvez o senhor possa dizer à minha 
família e à família daqueles que perderam seus entes queridos como fazer 
para conviver com a impunidade.

Não consigo entender como em um local tão cheio de gente, como 
aquele churrasquinho do Arraial D’Ángola, ninguém tenha visto nada.
Não entendo porque as pessoas que viram não falam. Talvez elas não con-
sigam dimensionar a dor insuportável de ter tido um pai tirado de você. 

Por isso, imploro a todos que  souberem de alguma coisa, que  usem 
o disque denúncias e liguem 181. Vamos tentar ajudar a Policia Civil, 
quem sabe  assim o Dr. Delegado possa nos dar alguma resposta e cum-
prir seu dever de fazer com que a justiça seja feita. 

Obrigada a todos pela atenção.
 
Hellen F. Campos - filha de Silvio de Oliveira Campos

não adiantou”, disse o 
advogado. 

Caso - O crime 
aconteceu na Rua 
Dom Serafim, Bairro 
Arraial D’Ángola, por 
volta das 21h30, quan-
do Silvio parou no lo-
cal com a intenção de 
comer um churrasqui-
nho, antes de ir para a 
fazenda Ouro Verde, a 
18 km do centro da Ci-
dade, mas quando ele 
desceu da caminhone-

te foi surpreendido por dois ocu-
pantes de uma moto. Um deles, 
armado de revólver, atirou contra  
o fazendeiro três vezes.

Os disparos atingiram a cabeça 
e as costas de Silvio que chegou a 
ser  levado ao Hospital Municipal, 
mas não resistiu aos ferimentos e 
morreu logo em seguida. Os au-
tores fugiram e não foram mais 
vistos. Um ano após o crime, a 
família quer justiça e teme que 
o caso também caia no esqueci-
mento. 

“Agente pede justiça e que as 
pessoas que souberam de alguma 
coisa nos ajude. Eu não acredito 
que ninguém viu nada, ninguém 
sabe de nada. O crime aconte-
ceu em uma sexta feira, em um 
local movimentado, iluminado. 
Alguém viu, alguém sabe, alguém 
está guardando alguma coisa. 
Peço essas pessoas que entenda 
a dor da família. Não desejo isso 
a ninguém e peço que nos ajude 
para que a justiça seja feita”, fina-
lizou Andréia. 

Inquérito - O delegado, Ama-
rantino Neto, que está à frente do 
caso, garantiu a O Movimento 
que trabalha numa linha de inves-
tigação que, a qualquer momento, 
poderá chegar à autoria do crime 
e colocar os culpados na cadeia. 
Ele informou ainda que, em bre-
ve, poderá dar mais detalhes so-
bre o caso. 

“No momento, qualquer desli-
ze poderá atrapalhar os trabalhos, 
mas a família pode ficar tranqüila 
que estamos empenhados”, ga-
rante Amarantino.”

ciedade que o caso não está es-
quecido. É um caso que agente 
levanta e dorme pensando como 
vai resolver”, angustia-se o dele-
gado, que pede ajuda à sociedade 
para desvendar o caso. 

“Solicito às pessoas que ti-
verem alguma informação nova 
para me procurarem na delega-

cia. Qualquer informação daquela 
época é importante para conclu-
ímos o inquérito o mais rápido 
possível”, explica o delegado.

Hamilton Cravo diz que está 
sendo difícil trabalhar no caso, 
pois, além de já ter passado muito 
tempo, ele nem atuava em Paraca-
tu, na época dos acontecimentos. 

Duplo homicídio do casal assassinado na Serra da Contagem completa quatro anos 
e quatro meses sem solução. Crime volta a ser investigado pela PC de Paracatu  

O delegado garante que o nome 
de quem prestar informações será 
preservado.

Etapas - O caso começou a 
ser investigado pela equipe de po-
liciais da 23ª. Delegacia de Policia 
Civil de Paracatu. Porém, poucos 
meses depois, foi repassado a 
uma equipe de Belo Horizonte, 
especializada em homicídios. O 
grupo esteve alguns dias em Pa-
racatu, mas retornou a BH sem 
apresentar nada de concreto.   

Em junho de 2010, o repórter 
de  O Movimento conversou, por 
telefone, com o delegado Lean-
dro Augusto Rezende Silveira, 
que até então cuidava do caso. 
Ele informou que as investiga-
ções não haviam sido paralisadas 
e várias hipóteses estavam sendo 
analisadas, mas não poderiam ser 
divulgadas para não atrapalhar os 
trabalhos. A única novidade que 

foi adiantada pelo delegado era 
que ele aguardava respostas de 
ofícios encaminhados à operado-
ras de telefonia e por resultados 
de exames de DNA. 

Dr. Leandro confirmou tam-
bém que uma pessoa havia sido 
presa. “Trata-se de um menor que 
ficou alguns dias em internação 
permanente e os resultados de 
alguns exames solicitados levam 
tempo para serem concluídos. 
Ele foi liberado pela justiça, pois 
o prazo máximo para mantê-lo 
detido era de 45 dias. Entretanto, 
ele continua sendo “alvo” da po-
lícia”, disse o delegado Leandro 
Augusto que garantiu  que volta-
ria a Paracatu para concluir as in-
vestigações, o que não aconteceu.  

Em setembro do mesmo ano, 
o delegado Regional, Hamilton 
Fernandes Cravo, informou que a 
equipe de Belo Horizonte retor-

Assassinato do casal Paulinho e 
Edvânia, na Serra da Contagem, 
completa mais de quatro
anos sem solução 

naria a Paracatu para continuar 
as investigações, porém meses se 
passaram e ninguém apareceu. 

No início de 2011, a Policia 
Civil de Paracatu solicitou  que 
o caso voltasse a ser investigado 
pela equipe da Cidade, mas o pe-
dido não foi aceito.

Por várias vezes, o repórter 
Renato Lopes tentou, por te-
lefone, falar novamente com o 
delegado Leandro, mas não con-
seguiu contatá-lo. Mas foi infor-
mado que o inquérito estava sob 
responsabilidade de um novo de-
legado - Júlio Wilker, com quem 
a reportagem também não con-
seguiu contato. Enquanto isso, a 
comunidade clama por justiça e 
pede agilidade da polícia para que 
mais um crime não caia no esque-
cimento. Agora, todos acreditam 
que a Polícia Civil da Cidade vai 
desvendar o caso.

Helen e Andreia, filhas do fazendeiro 
assassinado, não veem empenho das  
autoridades para desvendar crime 
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Tiros na nuca matam 
William, 16 anos

Três tiros matam 
Daniel, 19 anos

Quatro tiros roubam 
vida de Priscila, 23 anos

 

IPATINGA

MG-188

Ministra acompanha caso de jornalista assassinado

Adolescente de 
15 anos morre em 
acidente de moto

Ele chegou do trabalho e conversava com amigo na Praça do Santana, quando foi alvejado por seis tiros

6º. HOMICÍDIO DE 2013

4º HOMICÍDIO7º HOMICIDIO 

8º HOMICÍDIO

Maninho leva seis tiros e morre no HM

Vinicius de Oliveira Andrade, 
35 - conhecido por maninho- 
morador do Bairro Santana, foi 
a sexta vítima de homicídio, este 
ano, em Paracatu. Após ser atin-
gido por cinco tiros, o filho da ex-
-presidente da Câmara Municipal 
- Maria Romualda Andrade - fale-
ceu minutos depois de dar entra-
da no Hospital Municipal. 

Segundo a Polícia Militar, por 
volta das 21h, de 12 de março, 
Maninho estava sentado em um 
dos bancos da Praça do Santa-
na, conversando com um amigo, 
quando dois ocupantes de uma 
moto Honda CG parou próxi-
mo ao lugar. O garupa desceu e 

Além de Maninho, Daniel, Priscila, Diego, Willian e Golo, as-
sassinados neste mês de março, mais três pessoas já tinham sido 
assassinadas em Paracatu, em janeiro de 2013. Fevereiro passou em 
branco, mas registrou várias  tentativas de homicídio.

Barrão - A primeira vitima de 2013 foi Felipe Pereira de Jesus - o 
Barrão - 18 anos. O crime aconteceu no dia 12 de janeiro, na porta 
de uma residência à Rua Zinco, Bairro Amoreiras II. 

Segundo a Polícia Militar, o jovem estava na porta da casa do 
principal suspeito que chegou e disparou contra ele. Felipe foi balea-
do na cabeça e socorrido ao Hospital Municipal. No dia seguinte foi 
encaminhado a Brasília para retirar o projétil, porém faleceu na ma-
nhã do dia 15. A suspeita da PM é que o motivo do crime é contas. 
O caso foi repassado a Policia Civil. 

Bié - Cinco dias depois da morte de Barrão, outro jovem foi 
assassinado. Warley Gonçalves de Oliveira - o Bié, 29, foi baleado 
dentro da casa, à Rua Diamante, Amoreiras II, onde o autor entrou 
e efetuou vários tiros. Quatro acertaram a vítima. Bié foi socorrido 
no Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu 
poucos horas depois. Bié tinha passagem por furto, roubo e uso de 
substâncias entorpecentes. Fatos, que segundo a polícia, podem ter 
ligação com o homicídio. 

Luciano - No dia 21 de janeiro, a vítima foi Luciano Mendes 
Santiago, 35. Ele chegou no Hospital Municipal com dois ferimen-
tos de faca, mas não resistiu e morreu. Um dos cortes atingiu o peito 
e o outro a nuca.  Luciano estava bebendo e começou a discutir com 
uma mulher, no Paracatuzinho. 

A filha da dona da casa - Ana Paula Ferreira da Silva, 22, entrou 
no meio da discussão e foi agredida por Luciano. Ana Paula apode-
rou-se de duas facas e atingiu a vítima com dois golpes e fugiu.  As 
facas foram apreendidas e o caso repassado à Policia Civil.    

Março já começou com tiroteios 
O primeiro fim de semana de março foi marcado pela vio-

lência na cidade. Além do assassinato de Willian Alves Ramos e 
Diego Cândido, mais cinco  pessoas foram vítimas de tentativa 
de homicídio. 

 Wendes - Na sexta-feira (1/3), Wendes Mendes dos Santos, 
29, deu entrada no Hospital Municipal, ferido por três tiros. Ele 
não corre risco de morte. 

O fato se deu na Travessa Wolney Meireles, Nossa Senho-
ra de Fátima (local conhecido por “Boca da Onça”). Segundo  
a PM, um indivíduo trajando jaqueta preta, conduzindo uma 
moto Honda NXR vermelha, juntamente com um outro de ja-
queta vermelha, passou  pela rua e, ao avistarem a vítima, o 
garupa  efetuou cinco tiros. Eles fugiram pela  Rua São Paulo e 
não foram identificados. A motivação do crime também é des-
conhecida, mas pode ter ligação com o tráfico de drogas.  

Adolescente - Já no sábado (2/3), o tiroteio se deu no Bair-
ro Amoreiras II. A vítima - um adolescente de 17 anos - estava 
em uma festa, na Rua Diamante, quando um indivíduo de blu-
são pretol sacou uma arma e disparou em direção da vítima. 
O adolescente saiu correndo, porém foi alvejado por dois tiros 
- um na cintura e outro que transfixou o joelho esquerdo. Nin-
guém foi preso e o adolescente não corre risco de morte.  

Tiro no peito - No Domingo (3/3), quando a equipe de 
O Movimento  acompanhava o desenrolar da ocorrência que 
terminou com a morte de Willian Alves Ramos, deu entrada, no 
Hospital Municipal,  outro jovem com um tiro no peito. Ele foi 
baleado no Bairro Nossa Senhora de Fátima.  

Homem ataca adolescentes com 765
E o tiroteio não para de acontecer na cidade. No sábado 

(9/3), um grupo de adolescentes conversava, na Rua Monte 
Carmelo, Paracatuzinho, quando de uma caminhonete com dois 
ocupantes desceu um homem com uma pistola 765 - disparou 
cerca de dez tiros na direção dos menores. 

Dois foram atingidos e socorridos. Um menino de 12 anos 
foi baleado com seis tiros que o acertaram a coxa, o punho di-
reito e o abdômen. A outra vítima é um adolescente de 17 anos, 
baleado nas nádegas. Ambos não correm risco de morte. 

Eles disseram à polícia que não sabem porque foram balea-
dos. No local, a PM localizou oito cartuchos deflagrados e “ba-
seado”. 

Caminhonete - No dia seguinte, a PM encontrou uma cami-
nhonete L200 cinza, placa BLD-9623, Catalão-GO, que possui 
queixa de furto/roubo, com características da usada na dupla 
tentativa de homicídio, abandonada em um matagal, próximo à 
Avenida Eduardo Ferreira Araújo, Bairro Vista Alegre - local de 
difícil acesso - com uma pequena porção de maconha. 

Fevereiro não teve vítimas fatais
No mês de fevereiro, não foi registrado nenhum homicídio, 

mas ocorreram várias tentativas. Um jovem de 19 anos estava 
em sua casa, no Paracatuzinho, quando um conhecido o cha-
mou para dar uma volta. 

Ao entrarem a num lote, à Rua Orquídeas, na Vila do Sol, a 
vítima se deparou com outro conhecido, que disparou três vezes 
em direção do jovem. Um dos disparos acertou, de raspão, a 
cabeça da vitima, que  levada ao Hospital Municipal e não corre 
risco de morte.  

Facada - Liliane Nobre, 26 anos, queria impedir que seu ma-
rido fosse pra rua e, quando percebeu que não conseguiria, mu-
niu-se de uma faca e o feriu. Liliane foi conduzida à Delegacia. 

Vingança - O adolescente I.C.A, 16 anos, - ao deparar-se  
com seu irmão caído na Rua Sete, do Bela Vista II - já tinha 
conhecimento de que seu irmão agredira Fábio Martins dos 
Santos, 32, e que este prometera vingança.

O adolescente, então, foi atrás de Fábio com intuito de matá-lo 
e o encontrou no portão de casa e desferiu golpes de facão que 
atingiram o rosto e a cabeça de Fábio. O adolescente só parou de 
agredir após a intervenção de populares. O agressor acabou apre-
endido. Fábio foi hospitalizado, mas não corre risco de morte. 

William Alves Ramos, 16, morador do Nossa  Senhor de Fátima, deu 
entrada no Pronto Socorro com duas perfurações - uma na nuca e outra 
no pescoço. Três horas depois, não resistiu aos ferimentos e morreu.O 
crime aconteceu, por volta das 23h45, do dia 3 de março. 

Um jovem que estava com a vítima contou à polícia que os dois 
seguiam pela Rua Joaquim Carneiro de Mendonça, no Nossa Senhora 
de Fátima, quando dois indivíduos se aproximaram e um deles efetuou 
vários tiros  contra o adolescente, que foi socorrido pela viatura da po-
lícia. Os autores fugiram e não foram identificados. O motivo é desco-
nhecido e o caso foi repassado à Polícia Civil. 

No dia 8 de março, Diego 
Cândido dos Santos, 21, foi mor-
to no Bela Vista II. Ele estava na 
Rua Sete, quando um homem ar-
mado tentou matá-lo. Diego cor-
reu e entrou numa residência. O 
autor foi atrás e atirou nele, den-
tro da cozinha. 

A vítima saiu correndo e de-
parou-se com outro homem do 
lado de fora da casa, que também 
atirou em Diego e o atingiu no 

Parece brincadeira, mas é verdade. Paracatu registrou na noite de 
quinta-feira (14/3), o quinto homicídio e apenas sete dias. A vítima foi 
Denílson Pereira da Silva, 29, conhecido por Golo, morador do Bairro 
Nossa Senhora de Fátima. 

Golo estava na portada de sua casa, por volta das 22h, quando dois 
indivíduos chegaram de moto e o garupa efetuou seis tiros contra ele, 
atingindo-o na nuca. Golo chegou a ser levado ao Pronto Socorro, mas 
não resistiu aos ferimentos e faleceu minutos depois. 

De acordo com a PM, tanto os possíveis autores quanto a vítima 
possuem uma extensa ficha criminal e ambos teriam se desentendido à 
tarde. Com a morte de Golo, Paracatu registrou o sexto homicídio no 
mês de março e o 9º. Do ano, que está apenas começando.

Foram necessários apenas 
14 dias para o mês de março de 
2013 entrar para história da cida-
de como um dos mais violentos  
dos últimos dez anos, com cinco 
registros de homicídios. A última 
vitima foi Amanda Priscila Gon-
çalves Silva, 23, assassinada na 
madrugada do dia 14, em uma 
residência à Travessa Olegário 
Maciel, Bairro Santa Lúcia, local 
conhecido por “Baixada”. 

Segundo a Polícia Militar, 

Daniel Farias de Lima, 19, 
chegou ao Pronto Socorro Muni-
cipal ferido com três tiros - sendo 
dois na cabeça e um nas costas - 
foi direto para o Bloco Cirúrgico, 
mas não resistiu aos ferimentos e 
morreu. 

O crime aconteceu por volta 
das 19h30, de 12 de março. Se-
gundo a Polícia Militar, Daniel 
era um dos três jovens que con-
versavam em um ponto da Rua 
do Perímetro, no Paracatuzinho, 
onde dois homens em uma moto 
se aproximaram. Um dos ocu-
pantes  foi logo atirando contra 
os jovens. 

Maninho tinha muitos amigos e gostava de conversar com eles na praça 

Depois de bater na moto, a caminhonete foi parar no meio do mato 

Amanda 
Priscila morreu 
dentro desse 
barraco, onde 
passava 
a noite

disparou seis tiros em direção da 
vítima. O crime, de motivação 
ainda desconhecida, chocou a co-
munidade paracatuense. 

Pelos levantamentos iniciais da 
PM, Maninho não possui históri-
co de rixa ou atrito com ninguém 
e nem envolvimento com crimes. 
Não se sabe ainda quem o matou 
e o porquê. Vinicius Andrade tra-
balhava em uma mineradora, era 
casado e tinha o saudável hábito 
de sentar-se no banco da praça, 
após chegar do trabalho, para 
conversar com amigos. 

A polícia conta com a colabo-
ração da comunidade para escla-
recer o caso.

Dois homens atiram 
em Diego, 23 anos

Paracatu registra nove 
assassinatos em 2013 

5º HOMICÍDIO

NÚMEROS CRUÉIS

O adolescente Tales Antônio de Azevedo, 15 
anos, natural de Paracatu, no Km 122 da MG-188, 
próximo à divisa de Paracatu e Unaí. 

Mesmo inabilitado, Tales conduzia uma moto 
e, atrás dele, vinha a caminhonete conduzida por 
o japonês Ioshinore, 72 anos, que tentou ultrapas-
sar a moto, após a Ponte do Ribeirão da Aldeia. O 
adolescente não observou, convergiu à esquerda e 
foi colhido. Ele morreu no local de  traumatismo 
craniano. A caminhonete foi parar a cem metros do 
local da batida. A moto teve perda total.

Golo é baleado em 
casa e morre no PS

9º HOMICDIO 

Brasília - A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presi-
dência da República (SDH-PR), Maria do Rosário, acompanha as inves-
tigações da morte do jornalista Rodrigo Neto de Faria em Ipatinga-MG, 
para onde viajou na terça-feira (19) e reuniu-se com o delegado José 
Walter Mota Mattos, do 12º Departamento de Polícia Civil. Represen-
tantes da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Pú-
blico mineiro também participaram da reunião.

Maria do Rosário quer saber o andamento das investigações e mos-
trar o interesse da secretaria na solução do caso. A possível relação do 
crime com o trabalho do jornalista também foi questionada na reunião. 
Faria atuava na editoria policial e estaria apurando informações sobre 
um grupo de extermínio formado por policiais da região.

O jornalista foi morto a tiros no dia 8 de março. Ele se aproximava 
de seu veículo quando foi atacado por dois homens em uma moto. Ele 
trabalhava em uma rádio e em um jornal da cidade.

Além de Daniel, Willian Perei-
ra, 18, também foi  atingido por 
um tiro na boca.  Ao contrário de 
Daniel, Willian estava consciente 
e não corre risco de morte.  O 
terceiro jovem conseguiu esca-
par ileso. Os autores fugiram sem 
serem identificados. De acordo 
com a PM, Daniel tinha passa-
gem por envolvimento com dro-
ga, o que leva a polícia acreditar 
em um possível acerto de contas.  
O caso está sendo investigado 
pela Polícia Civil. 

Daniel foi à sétima vítima de 
assassinatos registrados, este ano, 
em Paracatu.

ombro esquerdo, causando sua e 
morte. Os autores fugiram a pé, 
sentido Alto da Colina. 

Uma testemunha informou à 
PM que, no dia anterior ao crime, 
três indivíduos conhecidos esti-
veram no bairro procurando por 
Diego e dizendo que iria matá-lo. 
Para a PM, que ainda não tinha 
encontrado os autores, o envolvi-
mento com o tráfico de drogas é a 
causa mais provável do homicídio. 

Amanda não mora no local e pe-
diu ao dono da casa para  passar 
a noite lá.  O assassino chegou e 
efetuou vários tiros na direção de 
Priscila. Quatro a acertaram. Ela 
chegou a ser socorrida no Hospi-
tal Municipal, porém não resistiu 
aos ferimentos e morreu. O autor 
ou autores fugiram sem serem 
identificados. Amanda Priscila, 
que era usuária de drogas, foi a 
oitava vítima de assassinato este 
ano em Paracatu. 
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OPERAÇÃO K-BRITO

JOÃO PINHEIRO 

DROGAS E TRÁFICO

CRACK

Polícias unem 
forças contra crime

Suspeitos de roubar 
posto são presos

Mais bocas de fumo são estouradas 

ALMG combate uso de drogas

Um dos malandros voltou para buscar documentos da caranga, mas foi  dominado até  polícia chegar 

ASSALTOS E ROUBOS

Carro não pega e assaltantes se ferram
O adolescente B. J. P., 16 

anos, foi dominado pela vítima, 
após uma tentativa de assalto, 
na Rua Dudu Rocha, próximo 
à praça da Vila Mariana. Segun-
do o proprietário, ele estava em 
seu bar, quando entrou um indi-
víduo moreno, magro, estatura 
mediana, perguntando se tinha 
cerveja. A vitíma respondeu que 
sim e, ao virar as costas, o malan-
dro sacou um revólver e anun-
ciou o assalto. 

O dono do bar saiu corren-

RONDA POLICIAL

Dinheiro e drogas apreendidos pela Polícia Militar

Celulares, armas e munições que estavam nas mãos de marginais

Caminhão amarelo - Na Fazenda Florinda, Região do Soares, 
a PM apreendeu uma carroceria branca de caminhão, duas placas 
CHH-7061, um maçarico, dois cilindros de oxigênio, um carrinho 
de transporte, dois eixos de caminhão, três feixes de mola, entre ou-
tras peças. Os militares souberam que um caminhão amarelo estava 
transportando de caminhão e procedência duvidosa. O caminhão, 
placa GVE 3130, foi apreendido. 

Desaparecida - A direção do Abrigo Lar dos Pequeninos Angé-
lica Adjunto Lepesqueur, situado à Rua Euridamas Avelino de Bar-
ros, informou à PM que a menor  Ana Cristina Oliveira Mendes, 12 
anos, interna do estabelecimento, fugiu. Informações pelo 190 ou no 
endereço acima. 

Isabel - Isabel Tolentino Alvarenga, 13 anos, também está de-
saparecida. Segundo Alexander Carvalho Alvarenga, representante 
legal da adolescente, levava a menor ao Conselho Tutelar, quando ela 
saiu correndo. Isabel  trajava blusa verde, com uma blusa cor branca 
por cima; calça jeans clara, tênis All Star preto e branco. Informações 
pelo 190 ou no Conselho Tutelar. 

Everton - No final do mês de fevereiro, três homens  e uma mu-
lher com mandados de prisão em aberto, foram presos. Um deles foi 
Everton Carvalho Duarte, 21, que andava tranquilo pela  Rua João 
Ulhoa, Paracatuzinho.  

Guilherme - Guilherme Andrade Soares, 20, também recebeu 
voz de prisão no Paracatuzinho. Ele foi abordado, pelos militares, na  
Rua Ricardo Adjuto. 

Francisco - Francisco Lopes dos Santos, 34, estava nas proximi-
dades da  Avenida Olegário Maciel, Bairro Santa Lúcia.

 Juliara - Juliara da Silva Pereira andava tranquilamente pela Rua 
João Paulo II, Bom Pastor, apesar de possuir dois mandados de pri-
são em seus desfavor. Durante a abordagem, ela tentou enganar os 
policias, fornecendo dados de sua irmã, mas foi conduzida à DP.

 Yamaha - O proprietário de uma moto Yamaha YBR verde dei-
xou o veículo na porta do local de trabalho e, quando saiu, notou 
que a moto sumira 

 Uno - O condutor deixou o Uno branco estacionado à Rua  Be-
nedito Laboissiere, centro. Quando retornou, após duas horas, não 
encontrou mais o carro.  

Focus - Um Focus azul, placa de Goiás, foi abandonado na Tra-
vessa Francisco Menhô, no Bela Vista. O sistema informatizado 
apontou queixa de furto/roubo do carro em Cristalina-GO. O veí-
culo foi removido ao pátio, para demais providências.

O Projeto de Resolução 
(PRE) Nº 3.802/13, que altera 
Regimento Interno da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), foi aprovado em 2º 
turno na Reunião Extraordiná-
ria de Plenário, realizada em 6 de 
março.  De autoria da Mesa da 
ALMG, a matéria, aprovada com 
a emenda n° 1, altera a Resolução 

PM evita assalto em fazenda  

Militares abordaram Welingon Sales de Oliveira, 24; e Robson da 
Silva Teixeira, 25 - conhecido por “Sombrinha”, em um mototáxi, na 
Rua Celso Dornelas, em João Pinheiro. Eles portavam um revolver 
cal.38, três cartuchos intactos, um canivete, dois tubos de fita adesiva 
e dois celulares, e iam assaltar uma fazenda.

Homem troca computador por crack 
Militares abordaram José Henrique Alves Mendes, que furtara um 

computador, na Rua Aparício Saraiva, centro, e disse que trocara o 
aparelho por sete pedras de crack com o adolescente  I. V. S. F., em 
um barraco no Beco São Judas Tadeu. 

Ao notar a presença da PM o  menor infrator fugiu  pulando os 
muros, mas foi  encontrado. No barraco, foi localizado o computa-
dor que fora furtado com o monitor, CPU, teclado e mouse, e tam-
bém 12 pedras de crack, uma bucha de maconha, dois papelotes de 
cocaína, uma munição cal.38 intacta, um cartucho deflagrado calibre. 
24, duas lâminas com vestígios de crack, uma faca, duas tesouras, R$ 
30,00. José Henrique e o adolescente foram conduzidos á DP.

As Policias Rodoviária Federal, Rodoviária Estadual e Militar par-
ticiparam do Curso de Identificação Veicular. Após a parte teórica, 
na sede do 45º. Batalhão - os policiais das três corporações de Pa-
racatu, Unaí e Vazante, foram para ruas colocar em prática o que 
aprenderam.  

A operação, que recebeu o nome de K-Brito, teve o propósito 
de fiscalização de veículos, capacitando o profissional de segurança 
para a identificação das características gerais e próprias de veículos 
automotores. As Blitz foram promovidas em pontos específicos da 
BR 040, MG-188 e perímetro urbano. 

As operações de combate ao 
tráfico e drogas têm surtido efei-
to. Com ajuda da comunidade, 
a Policia Militar conseguiu des-
cobrir mais bocas de fumo na e 
prender supostos traficantes. 

Lavrado - Caio César Ferreira, 
22, foi encontrado conduzindo 
uma moto, em atitude suspeita, 
pela Rua Cristóvão Colombo, 
no JK. Ao notar que seria abor-
dado, o motoqueiro fugiu em 
alta velocidade, dispensando um 
objeto no chão. Caio acabou sen-
do alcançado pelos policiais, que 
encontraram com ele R$ 602,00, 
um celular e objetos pessoais de 
procedência duvidosa. 

O telefone de Maicon tocou 
e apareceu o nome de um rapaz, 
tendo um dos policiais atendido e 
a pessoa disse: “Caio, estou pre-
cisando de cinco da branca, traz 
aqui pra mim.” Posteriormente, o 
celular tocou novamente, e outra 
pessoa pediu também que Caio le-
vasse o mesmo produto, pois esta-
va em uma festa, ficando evidente 
que o autor estava traficando. 

A PM deslocou  até a casa que 
Caio indicou que morava - à Rua  
Lindolfo Garcia, Alto do Córre-
go. Lá, a mãe do autor informou 
que este não residia mais ali, e 
sim na Rua Euridamas Avelino 
de Barros, Bairro Lavrado.  Ro-
sângela Aparecida da Silva Pereira 
Abrantes, 45 anos, franqueou a 
entrada dos militares, que foram 
informados que alguém jogara 

A PM apreendeu um revólver 
32, usado em assaltos em estabe-
lecimentos comerciais, conforme 
relatou a O Movimento o delega-
do Amarantino Neto. “A arma es-
tava toda raspada e com numera-
ção ilegível”, explica o delegado. 

O revólver, municiado com 
seis cartuchos  intactos,  estava es-
condido no lixo de num lote vago, 
à Rua Cinco, do Chapadinha. A 
PM apreendeu a arma após  de-

O adolescente G. A. M., 16 
anos, se deu mal após roubar um 
celular de uma mulher, no Lote-
amento do Jóquei Clube. O apa-
relho era bloqueado e na Rua Al-
cebíades Gonçalves de Carvalho, 
Bairro Bela Vista, o adolescente 
pediu ajuda a um casal de policiais 
militares - que estavam à paisana 
e de folga - para desbloquear o 
aparelho. Os policiais dominaram 
o menor e acessaram a agenda do 
celular e contataram a vítima, que 
afirmou que foi abordada pelo 
menor com uma faca, e ele levou 
a sua bolsa com o celular. O me-

Mulheres 
pegas com 
boca na lata
Duas mulheres identificadas 

como Mariele Oliveira Caldas, 18; 
e a menor K. P. S. C. 15 anos, che-
garam em um bar, à Rua Wolney 
Meireles do Nossa Senhora de 
Fátima e pediram para o proprie-
tário abrir o estabelecimento que 
estava fechado, pois elas queriam 
comprar cerveja. 

Quando o dono foi atender o 
pedido, apareceram dois homens 
armados e com os rostos cober-
tos e anunciaram o assalto. Eles 
levaram R$70,00 e as mulheres 
pegaram uma caixa de cerveja em 
lata. Na fuga, um dos autores dei-
xou cair a camiseta que cobria o 
rosto, mas o bando fugiu pulando 
o mudo do Cemitério Alto da Co-
lina. O autor que estava armado 
foi reconhecido como o adoles-
cente I.B.P.S, 17 anos, morador 
do Nossa Senhora de Fátima. 
Militares localizaram Mariele e a 
menor consumindo a cerveja do 
roubo e o menor I. B. P. S., na  “ 
Boca da Onça”. A arma não foi 
localizada.

do, mas lembrou do neto dele e 
voltou, mas deparou-se com mais 
três indivíduos - todos morenos, 
magros - que se assustaram e 
entraram num Uno branco. Para 
azar deles, o carro não funcionou 
e tiveram que fugir a pé. 

Alguns minutos depois, apare-
ceu o adolescente B. J. P., dizendo 
que iria buscar os documentos do 
carro, pois os assaltantes teriam 
lhe agredido com coronhadas. 
Entretanto, o proprietário do bar 
reconheceu o menor, como um 

dos autores, que saiu correndo 
com os demais indivíduos. 

A vítima, então, segurou o me-
nor e acionou a Polícia Militar, 
que localizou - nas proximidades  
-  uma faca e uma camiseta azul. 
No Uno, foi localizado um celu-
lar sem chip, com fotografias de 
outro menor segurando uma es-
pingarda. 

Segundo B.J. P, o celular era de 
seu amigo, D. G. N., de 15 anos. 
Na residência do menor, a versão 
foi confirmada por sua mãe. Os 

menores foram questionados sob 
a espingarda e informaram que 
arma estava em um lote na Rua 
da Caixa D’ Água, no Povoado de 
São Sebastião, onde uma polveira 
foi encontrada juntamente com 
apetrechos para recarga. 

O Uno foi removido ao pátio 
e os menores à DP, pois no dia 27 
de fevereiro de 2013, houve um 
roubo no Novo Horizonte,cujos 
autores utilizaram um Uno bran-
co e uma espingarda, semelhantes 
à situação presente.

Ladrãozinho azarado cai nas mãos de PMs

PM acha revólver escondido no lixo

nor levou os militares aonde tinha 
dispensado a bolsa, a qual conti-
nha também um guarda-chuva e 
R$ 4,00. Ele foi conduzido à DP.

Festa - Ao saírem de uma fes-
ta no União Esporte Clube, três 
jovens foram surpreendidos por 
dois homens armados, que lhes 
apontaram  um 38 e os obrigaram 
a entrar num carro escuro, onde 
os malandros exigiram dinheiro. 
Os dois jovens que tinham, entre-
garam a grana e foram liberados, 
na Rua Boa Vista (local do assal-
to). A terceira vítima, não tinha 
dinheiro e foi levada para o Para-

catuzinho, próximo ao presídio, 
onde foi agredida e teve o celular 
e o relógio roubados. Os autores 
fugiram e não foram localizados. 

Convite - Militares depara-
ram-se com a moto Yamaha XTZ 
preta, ocupada por Jefferson da 
Paixão Sousa, 20, e P. H. G. S., 17 
anos, os quais fugiram pelo Pa-
racatuzinho. Os policias viram o 
garupa jogar algo no telhado de 
uma residência. Era uma garru-
cha, cal. 32, com duas munições 
picotadas. Jefferson teria convida-
do o menor para um assalto, mas 
acabaram na DP. 

 

núncia anônima de que Maicon 
Cordeiro de Farias, 18, conhecido 
por Maicon Moreno, e os adoles-
centes V. S. A. 16 anos e J. S. N. P. 
15 anos, estavam andando arma-
dos pela ruas do Chapadinha.

Ao notarem a presença da PM, 
eles esconderam o revólver, mas 
na DP, um dos menores tentou 
assumir a autoria da arma, mas 
acabaram confessando que o re-
vólver pertence a Maicon More-

no, que já tem passagem por fur-
tos e roubos. Maicon foi autuado 
em flagrante. 

38 - Um revólver .38  com três 
munições intactas foi apreendi-
do na Travessa Monte Carmelo, 
Bairro Paracatuzinho. A arma foi 
encontrado com um adolescente 
de 17 anos, flagrado armado por 
dois policias militares que estavam 
de folga e viram o menor andando 
com a arma pelas ruas do bairro.   

uma sacola contendo, drogas, na 
casa nos fundos da residência dos 
autores. 

Os militares localizaram uma 
sacola plástica contendo vários 

embrulhos plásticos com um pó 
branco, uma porção de pasta base 
de cocaína, um vidro de éter, além 
de uma balança de precisão. Foi 
localizado na casa do autor, mais 

uma porção de pasta base e uma 
porção de maconha.

Rosângela confessou que rece-
beu uma ligação da mãe de Caio, 
avisando que a polícia estava indo 
à casa deles e arremessou a sa-
cola pelo muro dos fundos. No 
local, foram apreendidos 522g de 
cocaína, 252g de pasta base, 200 
mililitros de éter, uma balança de 
precisão, uma porção de maconha 
de 9g e a moto Honda XR 250 
tornado. Caio e Rosângela, foram 
presos. 

Bela Vista - Elder Jerônimo 
da Silva, 30, morador do Bela Vis-
ta,  foi preso pela PM, que chegou 
até ele após denúncia de venda 
de drogas, na Rua Boa Vista. El-
der foi flagrado entregando algo 
para um indivíduo, que  fugiu  ao 
avistar os policiais. Eder também 
tentou fugir, mas foi contido pe-
los policiais que encontraram  no 
bolso da jaqueta dele, três pedras 
de  crack e R$206,  e um celular 
LG. Élder já tem passagem por 
tráfico e uso e drogas. 

Alto do Açude - Policiais 
militares realizavam Operação 
“Proteja seu Bairro”, na Rua do 
Açude, no Alto do Açude, e abor-
daram Leandro de Sousa Silva, 
19 anos, juntamente com os me-
nores infratores J. A. M. M. e P. 
H. P. F. ambos de 12 anos. Com 
Leandro, foram encontrados 45 
gramas de maconha, R$ 53,20 e 
uma faca. Os três foram encami-
nhados à delegacia.

5.176, de 1997, e institui a Co-
missão Permanente de Preven-
ção e Combate ao Uso do Crack 
e Outras Drogas no Parlamento 
mineiro. 

A proposição garante a sequ-
ência do trabalho realizado pela 
Comissão Especial para o En-
frentamento do Crack, em 2012. 
A Comissão discutirá políticas de 

prevenção e repressão ao uso de 
crack; o tratamento, recuperação 
e reinserção social de dependen-
tes químicos; a fiscalização e o 
acompanhamento dos progra-
mas governamentais relativos à 
prevenção e ao combate ao uso 
de drogas.

Aperfeiçoamento - O proje-
to foi aprovado com a emenda n° 

1, da própria Mesa, que aprimora 
o texto. Sem alterar as competên-
cias previstas para a comissão, 
muda o termo “repressão” pelo 
termo “prevenção”, no seu arti-
go 2°, com o objetivo de enfati-
zar o acompanhamento dos as-
pectos preventivos das políticas 
públicas de combate ao tráfico 
de entorpecentes. 

Romário Flausino Jesus, 23; 
Cláudio Francisco Teixeira, 18; 
Guilherme Henrique Queiroz 
da Silva e um adolescente de 17 
anos foram presos suspeitos do 
assalto a um posto de combustí-
veis, às margens da MG-181, em 
João Pinheiro - a 100 quilôme-
tros de Paracatu. 

Segundo a polícia, um Gol 
prata com um ocupante solici-
tou o abastecimento de R$10,00. 
Em seguida, chegaram mais três 
indivíduos correndo na área do 
posto, todos com os rostos co-
bertos. Dois deles armados com 
revólveres e outro com arma 
longa, tipo espingarda, rouba-

ram R$652,00, disparam para 
cima e fugiram  na direção de 
Brasilândia de Minas. 

Policiais militares bloquea-
ram as entradas e, duas horas 
depois, abordaram o Gol ocu-
pado por quatro indivíduos 
com as mesmas características 
dos autores do roubo, onde 
encontraram uma espingar-
da CBC cal. 36 de proprieda-
de Romário e no bolso dele 
R$170,00. Com Cláudio foram 
encontrados um revólver .32 
e R$170,00; com Guilherme, 
R$ 221,00 e com o adolescen-
te, R$170,00. Os quatro foram 
conduzidos à delegacia. 
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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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ALTO PARANAÍBA

Cooperativismo aumenta 
renda de assentados de Ibiá

O cooperativismo tem melho-
rado a vida e aumentado a renda 
de assentados e agricultores fa-
miliares do Alto Paranaíba, em 
Minas Gerais. A Ibiabiocoop tem 
incentivado a produção e auxi-
liado na venda dos produtos dos 
trabalhadores rurais da região. 

Inaugurado no fim de 2012, 
um supermercado instalado na 
sede da cooperativa, no assenta-
mento Morro Alto, criado pelo 
Incra/MG em Ibiá (MG), tem di-
minuído as distâncias percorridas 
pelas famílias diariamente e per-
mitido maior dedicação ao plantio 
e criação de gado leiteiro e porcos. 
O lucro do supermercado é rein-
vestido no empreendimento.

Até o meio do ano, devem ser 
inauguradas as fábricas de tor-
refação de cafés, de farinha, de 
ração e salame artesanal italiano. 
As máquinas já foram adquiridas 
e aguardam o término das instala-
ções de acordo com as exigências 
sanitárias. 

Os investimentos, que têm 
possibilitado o aumento da renda 
local, mostram que a participação 
entre as esferas do poder e a so-

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2013

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

Brasília, 25 março de 2013 

Kátia Regina de Abreu - Presidente

ciedade civil é imprescindível para 
o desenvolvimento dos pequenos 
agricultores. 

Equipamentos - O Incra/
MG cedeu a área de uso comum 
da associação dos assentados e da 
cooperativa. A prefeitura de Ibiá 
forneceu equipamentos para ter-
raplanagem, mão de obra e mate-
riais. A Emater/MG forneceu um 
tanque de armazenamento com 
capacidade para 10 mil litros de 
leite. 

A ONG italiana GVT forne-
ceu recursos financeiros para a 
compra de maquinários e realiza-
ção de obras. Outras instituições 
como a Universidade Federal de 
Viçosa (UFV) e  o Conselho Na-
cional de Segurança Alimentar 
(Consea) também têm auxiliado 
na melhoria da qualidade de vida 
dos assentados.

“Nós temos que trabalhar em 
conjunto, porque quem trabalha 
de forma individual gasta muito e 
ganha pouco. Assim, nós dividi-
mos o custo e não desanimamos”, 
explica o presidente da Ibiabioco-
op, José Expedito da Silva. 

O assentado afirma tirar ren-

da média mensal de R$2 mil com 
a criação de porcos e plantações 
de milho e feijão, mas espera au-
mentar a renda ainda mais com as 
atividades em cooperação. “Meu 
filho Maurício vai para a Itália 
neste mês fazer um curso para a 
produção do salame artesanal”, 
destaca. 

Escola - Por meio de contrato 
com empresa de Ibiá, a cooperati-
va instalou internet disponível aos 
assentados e tem feito pedidos 
para melhorar o sistema de tele-
fonia. No assentamento há uma 
escola municipal até a 8ª série e 
posto de atendimento de saúde. 

 Para a venda da produção, a 
Ibiabiocoop tem levado os traba-
lhadores rurais para as feiras mu-
nicipais de Ibiá e Araxá. O pró-
ximo passo é tentar montar um 
laticínio, com o uso do tanque de 
leite, por meio do programa Terra 
Forte que estimula a agroindus-
trialização em projetos de assen-
tamento. 

“A cooperativa têm sido essen-
cial para conseguirmos fazer mais 
projetos e agarrarmos as oportu-
nidades que temos”, ressalta Silva.

A produção da Ibiabiocoop é vendida também em feiras de Ibiá e Araxá


