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anosO Mo
DENGUE AMEAÇA 
PARACATU NOVAMENTE
A Fundação Nacional de 

Saúde - Funasa,  contabili-
zou, de janeiro a março deste 
ano, 72 casos de dengue, em 
Paracatu, quase três vezes 
mais que 2012 inteiro, que 
contabilizou 29 notificações. 
Isso, sem contar os casos que 
aguardam confirmação. Além 
do centro, os bairros mais 
infestados são o JK, Novo 
Horizonte, Amoreiras e Nos-
sa Senhora de Fátima. Para 
conscientizar a população, a 

Secretaria Municipal de Saú-
de, o Sesc-Laces e outros par-
ceiros promoveram, no dia  
último 4 dia, uma caminhada 
pelas principais avenidas da 
Cidade,  quando foram distri-
buídos panfletos, ensinando 
como acabar com as lavras 
do mosquito transmissor. A 
preocupação das autoridades 
é evitar uma epidemia como 
a de 2010, quando Paracatu 
registrou 3.261 casos.  
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A Semana Santa, em Para-
catu contou, pela 12ª vez, com 
a encenação da Via Sacra que 
já faz parte do calendário cul-
tural e atrai turistas à Cidade. 
A apresentação contempla o 
sofrimento de Jesus, desde a 
sofrida oração no Getsêma-
ni até Sua morte no calvário. 
A celebração, na Sexta-feira 
da Paixão (29/3), reuniu mais 
de duzentos integrantes, entre 
crianças, jovens e adultos - que 
emocionaram a multidão com 
um bela performance artística. 
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Via Sacra 
nas ruas

A passeata contra dengue convida a comunidade a lutar contra o mosquito

A Via Sacra já faz parte do calendário cultural de Paracatu

Eros Biondini, agora, é cidadão paracatuense

A população foi às ruas pedir socorro contra os altos índices de criminalidade 

No final de março, a Coopervap sorteou um automóvel 
zero quilômetro entre os clientes do Hipermercado. 
A felizarda foi Ana Paula, moradora do Paracatuzinho  

O Movimento visitou quatro supermercados, no último 
dia 10 de abril, e constatou que os preços do quilo do toma-
te comum variavam de R$ 3,82 a R$ 5, 29, enquanto o toma-
te italiano alcançava R$ 5,99, o tomate maçã/caqui chegava 
a R$ 7,20, assustando os consumidores que comparavam 
o preço da fruta ao da carne de segunda, que variava de 
R$ 8.99 a R$ 9,90. A alta da fruta e demais hortifrutis vem 
contribuindo para alta da inflação e remete a 1977, quando o 
chuchu foi responsabilizado pela alta da inflação. Página 9

Os associados à Cooperativa Agropecuária do Vale do Pa-
racatu Ltda - Coopervap - aprovaram em Assembléia Geral 
Ordinária, no dia 23 de março, o balanço apresentado pela 
atual diretoria, que dá conta que, em 2012, a empresa obteve 
faturamento bruto de R$197.518.400,48. Isso significa que a 
Coopervap cresceu 5,73% a mais em comparação o exercício 
anterior (2011) e apresenta boa capacidade de para liquidar 
suas dívidas de curto prazo: para cada R$ 1,00 de dívida, a 
Coopervap possui R$1,54 para pagar. Página 12

O secretário de Estado de Esportes e Ju-
ventude, deputado federal  Eros Biondini 
(PTB-MG), se tornou o mais novo filho de 
Paracatu. A entrega do Título de Cidadania 
Honorária se deu na noite da terça-feira, 9 de 
abril, no plenário da Câmara Municipal, que 
recebeu autoridades, amigos e representan-
tes de entidades assistidas por Eros.  O autor 
do requerimento foi o vereador João Macedo 
(DEM), com aprovação unânime dos demais 
edis. Página 16

Os paracatuenses, indigna-
dos com o alto índice de vio-
lência na Cidade, foram às ruas, 
mais uma vez, clamar por paz e 
justiça. A Segunda Marcha pela 
Paz, convocada pela Câmara 
Municipal, levou centenas de 
pessoas às avenidas da Cidade 
e se concentrou em frente à 
Prefeitura, cobrando das auto-
ridades mais empenho e res-
postas rápidas aos crimes bár-
baros que chocaram Paracatu. 
“Não podemos mais ficar ca-
lados diante de tanta violência. 
A comunidade precisa voltar 
a ter segurança e paz. O povo 
não agüenta mais tanto sangue 
derramado”, protestou o pre-
sidente da Câmara, vereador 
Glewton de Sá. Página 13

Coopervap vai 
bem, obrigado

PELA PAZ 

TOMATE        ATREVIDO

Biondini  é paracatuense

A estudante a 
estudante Fabiane 
Azevedo de Melo 
diz que não troca o 
tomate por nenhuma 
outra hortaliça
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Por uma Política Cidadã sobre DrogasLares mineiros
*Helen Ulhôa Pimentel

Esse é o título de uma pesquisa que venho desenvolvendo como pro-
fessora e pesquisadora da Unimontes e contando com financiamento da 
FAPEMIG. Essa pesquisa trabalha com documentos paroquiais de Para-
catu e vai resultar na digitalização do acervo referente aos séculos XVIII e 
XIX, e na construção de um banco de dados de batistérios, casamentos e 
óbitos. O que está sendo apresentado no momento é uma parte das análi-
ses de dados já realizada. A pesquisa está em andamento, com previsão de 
término para o final desse ano.

A família mineira tem sido muito estudada, a partir de vários núcleos 
populacionais, mas poucos estudos versam sobre casamento e família na 
região de Paracatu. Dentre eles estão alguns de minha autoria. Meu livro, 
baseado na dissertação de mestrado, analisa o casamento em Minas Gerais 
no século XVIII, mas a partir  das leis civis e eclesiásticas e dos documen-
tos do Tribunal Eclesiástico, que revelam a preocupação da Igreja e do Es-
tado português em casar os fiéis/súditos. A partir desse estudo publiquei 
alguns artigos sobre o tema. A pesquisa realizada agora trabalha a família a 
partir da documentação paroquial de batistérios e casamentos em Paraca-
tu, mas vai aos códigos legais buscar a normatização que regia a elaboração 
desses registros, assim como os princípios que lhes eram caros. 

Ao contrário do que pode parecer à primeira vista, a sacramentalização 
do casamento não foi implantada desde o início do cristianismo. Somente 
entre os séculos XI e XIII ela conseguiu se afirmar como resultado de um 
longo processo, carregado de ambiguidades e de impasses. Tanto na Eu-
ropa quanto na Colônia, o casamento encontrou uma enorme dificuldade 
para se afirmar. Além das resistências, havia ainda uma grande dificuldade 
imposta pela quantidade de documentos exigidos para comprovar que os 
nubentes nunca tinham se casado em outros locais. A preparação de toda 
essa documentação além de exigir tempo e disposição, também ficava cara, 
principalmente nos casos em que era exigida a dispensa de parentesco, 
pois apenas o Papa podia expedi-la. A documentação das visitas episco-
pais dá a dimensão das dificuldades encontradas para impor aos colonos o 
cumprimento da exigência da bênção da Igreja para a vida conjugal. Essa 
documentação mostra o desvio, o não cumprimento das regras, o concu-
binato. O oposto é oferecido pelas indicações da documentação paroquial  
sobre o casamento, que apresentam aqueles que cumpriam essas normas.

No livro sobre o casamento no Brasil colonial, publicado no ano pas-
sado e que brevemente será lançado aqui em Paracatu, afirmo que o casa-
mento foi utilizado pelo Estado Português e pela Igreja como instrumento 
de hierarquização. Todos os autores que trabalharam com o tema já ha-
viam realçado sua função normalizadora, seus objetivos de aquietação da 
população, e o caráter colonizador além de catequético que assumia. O 
casamento era então um instrumento muito importante para o processo de 
cristianização e civilização que estava sendo implantado na colônia. 

A demografia histórica, trabalhando com dados de batismos, casamen-
tos, inventários e testamentos, tem contribuído para o conhecimento dos 
laços familiares que foram construídos desde o período colonial brasilei-
ro. Os estudos realizados sobre Minas Gerais indicam um campo fértil 
para essas pesquisas principalmente após a mudança de foco operada pela 
historiografia mineira. A importância de analisar a formação das famílias 
decorre também da diferença que era estabelecida pelas Ordenações Fili-
pinas entre filhos legítimos, naturais e espúrios, assim como entre nobres e 
plebeus. A essa distinção acrescia-se a que separava livres, libertos e escra-
vos. Nessa sociedade complexa, o papel do pai ganhava relevo, pois era o 
principal diferencial, era o que conferia respeitabilidade aos filhos. 

A situação de ilegitimidade era mais visível para as proles das mulheres 
pobres, principalmente das forras e escravas. A indicação de solteirice nes-
sa sociedade equivalia à desonra, fazendo com que mãe solteira significasse 
desqualificação. O fruto dessa situação era a ilegitimidade dos filhos, con-
siderada vergonhosa e imoral. Essa era uma construção social, histórica e 
cultural já bastante internalizada na sociedade portuguesa de antigo Regi-
me, transposta para o Brasil e mantida após a independência.  

A discussão sobre legitimidade e ilegitimidade passa pela concepção de 
casamento, que por sua vez define e estrutura as regras de transmissão do 
patrimônio. Almeida nos diz que “o casamento, fundador da família, foi ori-
ginalmente, e durante muitíssimos séculos, um contrato entre duas partes, 
em que a noiva era o veículo da circulação do patrimônio.” (1992, p. 48). 

Os dados analisados a seguir vão nos mostrar a situação que transpare-
ce nos registros paroquiais ainda preservados em Paracatu. A pesquisa ain-
da está em andamento e falta lançar nos bancos de dados muito material, 
os resultados analisados são, portanto, parciais. De um universo de 2086 
crianças batizadas, temos 1381 filhos legítimos, contra 705 naturais. Isso 
significa que em torno de 66,2% das crianças batizadas eram filhas legíti-
mas, contra 33,8% de ilegítimas. Apesar da porcentagem de ilegitimidade 
ser alta, ela, no entanto, é bem mais baixa que a de legitimidade, o que pode 
nos levar a entender que havia uma proporção muito grande de habitantes 
seguidores da norma. Esse quadro, no entanto, é geral demais para nos dar 
uma ideia da realidade ali vivida na época.

Quando buscamos a informação sobre a condição social dos pais, a 
taxa de legitimidade mostra mais um aspecto da organização familiar no 
período. Do total dos filhos legítimos, 95,6% eram filhos de livres, 2,25% 
eram filhos de pais escravos, e o restante 2,15% eram filhos de pais forros 
(alforriados). A legitimidade era portanto, predominante entre os livres. 
Entre os filhos naturais a divisão é mais equilibrada. Das 705 crianças ile-
gítimas batizadas, 64,7% eram filhas de livres, 29,6% filhas de escravas e 
5,7% filhas de forras. Havia muitas mulheres livres que tinham filhos fora 
do casamento. Deveriam pertencer em maioria à camada das mulheres 
pobres e de cor, mas eram livres.

Foi analisada também a relação de compadrio. Encontramos que filhos 
de escravos eram predominantemente batizados por padrinhos livres. Dos 
486 padrinhos de escravos computados, 82 eram escravos, os outros 404 
eram livres. A quantidade de padrinhos livres para crianças escravas nos 
leva a pensar que parte da estratégia de inserção social das mães escravas 
para seus filhos era fazê-los afilhados de gente livre, que pudesse ajudá-los 
nos momentos de dificuldades. A escolha de padrinhos escravos também 
permite pensar em estratégias de alianças entre escravos, buscando prote-
ção nas senzalas, mas apenas cerca de 17% fez essa escolha. 

Quando focamos nos filhos de escravos de acordo com sua condição de 
nascimento, encontramos um dado intrigante, que merece atenção em aná-
lises futuras, que possam penetrar mais no cotidiano desses escravos. Per-
cebemos que para os filhos legítimos de escravos há uma margem maior de 
escolha de padrinhos escravos que os filhos naturais de escravas. Padrinhos 
dos filhos legítimos de escravos eram cerca de 34% escravos, enquanto 
filhos naturais de escravas só tinham 12,3% de padrinhos escravos. Parece 
que os escravos casados precisavam se preocupar menos com a inserção 
social dos seus filhos. Talvez por gozarem de situação mais confortável no 
plantel, já que conseguiram dar aos filhos a condição de legitimidade. 

Analisando o quadro mais geral do compadrio, sem separar se filhos 
de escravos, forros ou livres, apenas 1,35% das crianças legítimas recebe-
ram padrinhos escravos, enquanto os filhos naturais, 7,1% receberam pa-
drinhos escravos. Esse dado também pode revelar a dificuldade existente 
para mães solteiras terem acesso a pessoas de melhor condição social que 
pudessem aceitar serem padrinhos dos seus filhos.

A partir desses dados, o que podemos inferir sobre essas famílias? Per-
cebemos que o interesse em seguir a norma (ou a condição de) era muito 
maior entre os livres que entre os cativos, mas o fato de ser livre não impli-
cava em que fossem todas famílias brancas, pois havia muita gente de cor e 
livre. No decorrer do projeto ainda poderemos fazer outros cruzamentos 
que permitam saber a cor desses.

A análise do estatuto social dos padrinhos deixa muito clara a ideia de 
que mães livres, escravas ou forras preferiam estabelecer laços de parentes-
co ritual ou espiritual com livres, confirmando a hipótese de que os laços 
de solidariedade estabelecidos por meio desse sacramento eram considera-
dos importantes para o futuro dos afilhados. 

* Doutora em História pela UnB e professora da Unimontes

CARTA DE BELO HORIZOnTE

Os participantes do SEMInÁRIO DROGAS E CIDADES: 
PEnSAMEnTOS PARA UMA PRÁTICA CIDADã”, realizado em 
Belo Horizonte, nos dias 14 a 16 de março de 2013 declaram:

1 - como cidadãos, responsáveis e atuantes nas políticas 
públicas sobre drogas, repudiamos as ações higienistas, vio-
lentas e repressivas de tratamento aos usuários de drogas, 
em especial de crack, levadas a cabo e divulgadas como so-
lução do problema nas grandes cidades, destacadamente no 
Rio de Janeiro e São Paulo;

2 - que as chamadas cracolândias antes de serem a “pátria 
dos craqueiros” é um território de esquecidos e abandonados 
pela cidade e poder público, devendo as intervenções públi-
cas fortalecerem os direitos de cidadania dos moradores des-
tes territórios e dos usuários que ali se concentram para fazer 
uso de drogas, e não recolhê-los indiscriminadamente. Ao 
contrário, deve-se investir no laço e vínculo com os mesmos, 
trazendo-os para a rede de tratamento e assistência;

3 - não aceitamos nem tampouco defendemos a realização 
das chamadas internações compulsórias e involuntárias como 
recurso primeiro e em massa dos usuários. Tais ações não 
cuidam, apontam o fracasso clínico e social de busca do con-
sentimento ao cuidado e são, na prática, um ato de seqüestro 
de direitos;

4 - na mesma medida repudiamos a implantação das pro-
postas políticas do Governo do Estado de Minas Gerais, em 
particular, o Cartão Aliança pela Vida e o Território Aliança. 
Todas são estratégias centradas na lógica da exclusão e da 
segregação e favorecem e defendem os interesses privados 
em detrimento do bem público. Uma relação histórica, ques-
tionável por parte do Governo do Estado que reduz a saúde a 
um bem de mercado e não de cidadania, e o cuidado a um ato 
de vigilância, controle e repressão;

5 - repudiamos aquelas comunidades terapêuticas que vio-
lam os direitos humanos e propomos que a possível inserção 
desse setor na rede poderá ser feita como serviço de atenção 
em regime residencial ou projetos de inclusão produtiva, res-
peitando as exigências da Portaria Ministerial nº 131, de 26 de 
janeiro de 2012;

6 - repudiamos as intervenções do Judiciário, Ministério e 
Defensorias Públicos que, ao contrário, da proteção aos di-
reitos do cidadão, tem repercutido o alarme e desencadeado 
ações que fragilizam os usuários, os inscrevem como classe 
perigosa e perpetuam o preconceito e o estigma em relação 
aos mesmos;

7 - repudiamos a opção por um modelo de saúde privatiza-
do, com transferência de responsabilidade estatal na gestão 
dos serviços, que além de não permitir a estruturação de uma 
política de estado sobre drogas, também precariza as rela-
ções de trabalho, impondo a redução de direitos a usuários e 
trabalhadores;

8 - lamentamos a opção e posição do governo federal em 
acolher e dialogar apenas com representantes do discurso 
repressivo e moral, ignorando as posições e propostas dos 
movimentos sociais comprometidos com a construção de po-
líticas públicas e com a defesa dos direitos sociais e humanos 
e da IV Conferência nacional de Saúde Mental e XIV Confe-
rência nacional de Saúde.

Tal escolha conduziu à formatação de uma política que in-
cluiu no SUS espaços de reclusão além de estimular a privati-
zação da assistência em saúde;

9 - que a chamada “guerra às drogas” além de ineficaz é 
danosa, produz mais mortes do que o seu uso, intensifica a 
violência e desperdiça recursos públicos, além de sustentar 
a ilusória crença na possibilidade de um mundo sem drogas; 

10 - defendemos para Belo Horizonte, em razão e coerência 
com a história da Luta Antimanicomial e da Reforma Psiqui-
átrica aqui implantada, assim como para todos os municípios 
brasileiros, uma política de atenção aos usuários de álcool e 
outras drogas ousada, corajosa e inovadora e não a repetição 
de velhas fórmulas e respostas apressadas, mágicas, a uma 
questão tão delicada e complexa e intrinsecamente associada 
aos valores contemporâneos, cujas marcas podemos ler nos 
novos modos de relação dos sujeitos com as drogas;

A Frente Mineira sobre Drogas e Direitos Humanos (FMDDH) e a Rede Nacional Internúcleos da Luta Antimanicomial (RENI-
LA) divulgam a Carta produzida durante o seminário “Drogas e cidades: pensamentos para uma prática cidadã”, que realizou-se entre 
os dias 14 a 16 de março, no Centro Universitário Newton Paiva, em Belo Horizonte. (Frei Gilvander Luís Moreira, frei Carmelita)

Academia de Letras de Paracatu marca presença em eventos literários de BH
No final do ano passado, a presidente da Academia de Letras do Noroeste de Minas, Coraci Neiva, compareceu a três eventos ligados à literatu-

ra, em Belo Horizonte. Na capital mineira, a paracatuense, que também é segunda-secretária Federação das Academias de Letras de Minas Gerais, 
avistou-se com algumas personalidades do mundo cultural, como se vê nas fotos abaixo:         

11 - defendemos, no caso específico para esta cidade, a 
criação de mais CERSAM-ad III conforme decisão da III Con-
ferência Municipal de Saúde Mental e afirmamos ser inacei-
tável a existência de apenas uma unidade deste tipo. não há 
como fazer frente ao alarme e busca de soluções mágicas, 
sem apresentar respostas públicas de qualidade e potentes;

12 - defendemos, para as crianças e adolescentes, em es-
pecial as que se encontram em situação de rua, a implanta-
ção de políticas que as conduzam e insiram na cidadania e 
rompam com a exclusão e o encarceramento precoce a que 
têm sido submetidas; - defendemos a implantação de leitos 
em hospital geral para cuidado às urgências e necessidades 
clínicas dos usuários, superando a resposta inadequada dada 
pelos hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas, 
ambos, destituídos de condições e estrutura para realização 
deste cuidado;

13 - defendemos Consultórios de Rua públicos, invenção 
recente, audaciosa e criativa, que levou a saúde mental ao 
encontro de uma realidade até então desconhecida pelas po-
líticas públicas, fazendo chegar às redes histórias de vida nas 
quais a droga é um dos elementos, e o elemento, da desfi-
liação e fragilidade, cuja implantação exigiu coragem e deci-
são de fazê-lo e orientou-se pelos pressupostos da redução 
de danos e da reforma psiquiátrica para desvelar aquilo que 
a exclusão encobria: a vida presente nas cenas de uso. Por 
isto, repudiamos, mais uma vez, o arremedo de consultório 
proposto pelo Governo de Minas Gerais, através do Território 
Aliança, cuja capacidade de atuar em coerência com tais prin-
cípios está comprometida de saída, na medida em que serão 
executados por instituições que operam com a estratégia da 
abstinência, de captação de usuários para seu serviço e a ló-
gica do lucro;

14 - defendemos que as políticas públicas, de forma ampla, 
e os serviços de saúde mental e seus trabalhadores, em parti-
cular, adotem e operem com os pressupostos da redução de 
danos, fomentando a construção de outra cultura clínica, mas, 
sobretudo, cuidando solidariamente dos usuários;

15 - defendemos ainda, que a resposta urgente e necessá-
ria do poder público não se restrinja à saúde, mas incorpore to-
das as áreas públicas: trabalho, habitação, educação, cultura, 
arte, esporte, justiça, segurança pública e assistência social, 
sendo, portanto e efetivamente, intersetorial para dar acesso 
à cidadania e fazer valer o direito à vida;

16 - defendemos a criação de espaços de interlocução entre 
a saúde e o judiciário, favorecendo, além da aproximação entre 
as instituições, a defesa e o fortalecimento dos direitos de ci-
dadania dos que usam e abusam de drogas; - repudiamos o PL 
7663/2010 e seu substitutivo em função do retrocesso a que os 
mesmos podem conduzir a política de drogas e das ameaças 
aos direitos sociais que tais propostas podem acarretar;

17 - repudiamos a escolha e a permanência do deputado fe-
deral Marcos Feliciano na presidência da Comissão de Direitos 
Humanos e Minorias da Câmara e, assim como as milhares de 
manifestações, afirmamos que o mesmo não nos representa;

18 - denunciamos e repudiamos as ofensas e acusações fei-
tas pelo deputado federal Givaldo Carimbão (PSB/AL) ao Con-
selho Federal de Psicologia e, como cidadãos, exigimos que o 
parlamentar seja responsabilizado por tais atos. Uma cidade 
somente será o oposto do deserto que a limita, quando criar 
em si, em seu solo as condições para incluir a todos, para fazer 
valer a vida e não o lucro ou o capital, o homem e seus sonhos 
e capacidades, tristezas e realizações, tecendo, dia a dia, ponto 
a ponto, os invisíveis fios que unem uns aos outros na cons-
trução da história. Desejamos a Belo Horizonte a possibilidade 
de cumprir seu desígnio: ser um horizonte aberto, convidativo 
para todos e em especial para seus cidadãos. Uma referência 
no atlas ancorado no respeito à dignidade humana.

Belo Horizonte, 16 de Março de 2013

www.gilvander.org.br
gilvanderlm@gmail.com
twitter.com/gilvanderluis

Eliane Parreiras, Francelino Pereira e Coraci 
Neiva, em evento organizado pela FALEMG

Coraci Neiva no lançamento, no dia 15 de 
dezembro,  de antologia Escritoras de Ontem e de 
Hoje ao lado de Maria do Socorro Vieira Cordeiro, 
autora da pesquisa sobre a vida da escritora 
paracatuense Branca Botelho

Coraci Neiva, presidente da ALNM e 
2ª Secretária da Federação das Academias 
de Letras de Minas Gerais, homenageia 
a Secretária Estadual de Cultura, Eliane 
Parreiras, em nome da FALEMG, 
no dia 29 de dezembro
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Padilha admitiu, no início de 
abril que, em 2013, o número de 
casos de dengue deve alcançar 
o mesmo patamar de 2010

Além do centro, bairros com mais registros são JK, novo Horizonte, Amoreiras e nossa Senhora de Fátima 

DENGUE

Aumento de notificações preocupa Paracatu 

Brasília (ABr) - Balanço divulgado no último 
dia 10, pelo Ministério da Saúde, revela que 11 es-
tados brasileiros concentram 74,5% dos casos de 
dengue notificados nos primeiros três meses deste 
ano: 532.107 de um total de 714.226 casos conside-
rados suspeitos.

De 1º de janeiro a 30 de março (nas 13 primeiras 
semanas do ano), Rondônia, o Acre, o Amazonas, o 
Tocantins, Minas Gerais, o Espírito Santo, o Rio de 
Janeiro, o Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Gros-
so e Goiás registraram índices que vão de 304,9 a 
3.105 casos da doença por 100 mil habitantes.

O governo 
federal trabalha 
com três níveis de 
incidência de den-
gue: baixa (até 100 
casos por 100 mil 
habitantes), média 
(de 101 a 300 ca-
sos) e alta (acima 
de 300). A média nacional é 368,2 casos por 100 
mil habitantes.

No ano passado, de janeiro a março, foram re-
gistradas 190.294 notificações. Em 2011, os casos 
notificados foram 344.715 e, em 2010, 501.806.

A pasta ressaltou que, embora o país contabili-
ze aumento nos casos suspeitos, foi registrada uma 
redução de 5% dos casos graves em relação ao mes-
mo período de 2012. No ano passado, ocorreram 
1.488 casos graves e, neste ano, foram confirmados 
1.417. Já em relação ao mesmo período de 2011 
(5.361), houve redução de 74% e, em comparação 
com 2010 (7.804), de 82%.

Em relação às mortes, foram confirmadas 132 
entre 1º de janeiro a 30 de março deste ano. Em 
2012, foram 117 óbitos; em 2011, 236 ; e, em 2010, 
306.

Autoridades e comunidade 
paracatuense estão em sinal de 
alerta devido ao número de casos 
positivos de dengue notificados 
este ano na cidade. Segundo da-
dos repassados pela escritório 
local da Fundação Nacional de 
Saúde - a Funasa, de janeiro a 
março, o Município contabilizou 
72 casos da doença,  quase três 
vezes mais que as notificações de 
2012, que contabilizou 29 notifi-
cações. Isso, sem contar os casos 
que aguardam confirmação. 

Além do centro, os bairros 
com mais registros são JK, Novo 
Horizonte, Amoreiras e Nossa 
Senhora de Fátima. Para ameni-
zar a situação, a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, em parceria com 
o Sesc-Laces e outros parceiros,  
promoveram, no dia 04 deste 
mês, uma caminhada de cons-
cientização. 

Sua parte - A concentração 
se deu na Avenida Olegário Ma-
ciel - em frente à Rodoviária - de 
onde centenas de pessoas, inclu-
sive crianças - saíram com faixas 
e cartazes chamando atenção da 
comunidade para cada um fazer a 
sua parte e evitar que o mosquito 
transmissor se prolifere. 

Durante o trajeto - que pas-
sou pelas Avenidas Olegário Ma-
ciel e Quintino Vargas, até chegar 
a Praça Firmina Santana -  foram 
distribuídos panfletos às pessoas 
que passavam pelas ruas, infor-
mando sobre como agir para não 
acumular água parada e acabar 
com as lavras. 

Em 2011, a situação também 
foi controlada no Município, 

com apenas 28 registros. Porém, 
a preocupação das autoridades é 
para evitar uma epidemia como 
a de 2010, quando Paracatu re-
gistrou 3.261 casos positivos, se-
gundo dados da Funasa. 

Minas Gerais - A situação 
alarmante da doença não preocu-
pa apenas os paracatuenses. O si-
nal de alerta é em todo Estado de 
Minas Gerais que tem cerca de 38 
mil casos de dengue confirmados, 
de acordo com atual resumo in-
formativo divulgado pela Secreta-
ria do Estado de Saúde, com da-
dos registrados de janeiro ao dia 
27 de março. Desse total, 37.733 
são da forma clássica da doença. 

Os municípios de Veríssimo, 
Ibiaí, Deresópolis e Lassance li-
deram a lista das 30 localidades 
com maior incidência de notifi-
cações este ano, com um total de 
29.018 casos. Nas últimas quatro 
semanas, as notificação já pas-
sam de 13 mil. Outros estados 
também estão sofrendo com a 
epidemia. As notificações em 
Mato Grosso, da primeira à 12ª 

semana de 2013, são maiores que 
o dobro do total do mesmo pe-
ríodo do ano passado: 24 mil, de 
acordo com o Sistema de Notifi-
cação de Agravos de Notificação 
- Sinan. No Paraná, são mais de 
14 mil casos.

Segundo a Secretaria de Saúde 
do Estado do Rio de Janeiro, há 
epidemia em quase metade dos 
municípios. Mais de 69 mil casos 
foram notificados de 1º de janeiro 
a 23 de março deste ano. Em Goi-
ás, são mais de 84 mil casos no pe-
ríodo de 30 de dezembro de 2012 
a 23 de março de 2013, sendo 
que a capital lidera, com 39.673. 
O Ministério da Saúde informou 
que aguarda dados sobre a situ-
ação da dengue em cada estado 
para traçar um quadro do País.

Padilha - O ministro da Saú-
de, Alexandre Padilha, admitiu 
no início de abril que, em 2013, 
o número de casos de dengue 
deve alcançar o mesmo patamar 
de 2010, quando foram registra-
dos 580 mil casos. O registro da 
doença no Brasil voltou a crescer 
depois de dois anos de queda 
(2011 e 2012). Até agora, os esta-
dos que registraram o maior nú-
mero de casos são Minas Gerais, 
São Paulo e Goiás.

A diferença, segundo o mi-
nistro, é que, há três anos, havia 
apenas dois tipos de vírus e agora 
são quatro. Padilha também res-
ponsabilizou a troca de comando 
nas prefeituras em janeiro pela 
paralisação das ações de combate 
à dengue, o que teria contribuído 
para o aumento do número de 
doentes.

UF 2012 2013 2012 2013

Norte 20.635 42.605 126,2 260,6
Rondônia 1.040 8.571 65,4 539,1
Acre 1.097 5.148 144,6 678,5
Amazonas 2.583 10.950 71,9 304,9
Roraima 520 421 110,8 89,7
Pará 9.143 7.357 116,9 94,1
Amapá 127 500 18,2 71,6
Tocantins 6.125 9.658 432 681,2

Nordeste 67.622 47.255 125,4 87,7
Maranhão 2.641 1.220 39,3 18,2
Piauí 2.792 1.302 88,3 41,2
Ceará 9.415 7.034 109,4 81,7
Rio G. do Norte 7.095 2.106 219,8 65,2
Paraíba 1.087 2.286 28,5 59,9
Pernambuco 17.451 1.641 195,4 18,4
Alagoas 6.689 1.375 211,3 43,4
Sergipe 1.824 392 86,4 18,6
Bahia 18.628 29.899 131,4 210,9

Sudeste 78.906 376.999 96,7 462,2
Minas Gerais 8.698 152.230 43,8 766,7
Espírito Santo 2.790 33.501 78,0 936,3
Rio de Janeiro 56.426 69.258 347,6 426,7
São Paulo 10.992 122.010 26,2 291,2

Sul 1.622 56.866 5,8 205,1
Paraná 1.486 55.353 14 523,3
Santa Catarina 51 364 0,8 5,7
Rio G. do Sul 85 1.149 0,8 10,7

Centro-Oeste 21.509 190.501 149.1 1.320,7
M. Grosso do Sul 2.009 77.782 80,2 3.105
M. Grosso 11.225 25.525 360,3 819,3
Goiás 7.738 84.131 125,7 1.366,9
Distrito Federal 537 3.063 20,3 115,6
Total 190.294 714.226 98,1 368,2

Fonte: Ministério da Saúde

Incidência 
(por 100 mil 
habitantes)

Até a 
13ª semana 
do ano

Onze Estados 
concentram 74% dos 
casos notificados no País

FOTO: MARCELO CAMARGO/ ABr
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números mostram boa fase da instituição e associados reelegem diretoria para mais quatro anos

SICOOB CREDIPANOR 

Cooperativa cresce mais que esperado 

Em 2012, a Cooperativa de 
Crédito Sicoob Crediparnor com-
pletou 17 anos de atuação no No-
roeste de Minas. A cada ano, esta 
instituição se solidifica, se torna 
mais forte e aumenta o leque de 
serviços e de associados, o que 
foi confirmado pela Assembleia 
Geral Ordinária, realizada em 27 
de março, na sede da Associação 
Comercial e Empresarial.

Segundo dados apresentados 
pelo Conselho Administrativo, no 
exercício  encerrado em 31 de de-
zembro do ano passado, o Sicoob 
Crediparnor obteve as maiores 
Sobras da história da cooperativa, 
mesmo diminuindo taxas de juros 
e praticando as menores tarifas 
e, em alguns casos, nem mesmo 
cobrando-as. 

Sobras - “As Sobras totaliza-
ram R$3.006.242,36. Em relação 
ao ano anterior houve um au-
mento de 35,69%. Montante que 
ficou para apreciação e teve seu 
destino deliberado pelos associa-
dos presentes na AGO”, garante 
o presidente do Sicoob Credipar-
nor, Darcy da Silva Neiva Filho. 

Só para se ter uma ideia do 
crescimento, nos últimos cinco 
anos,  a Cooperativa de Crédito 
obteve Sobras  de R$950.871,87, 
em 2008, atingindo quase quatro 
vezes mais em 2012. 

Depósitos - Os Depósitos 
à Vista e a Prazo cresceram de 
R$7.125.156,39, em 2008, para 
R$25.305.268,83, em 2012. Já as 
operações de crédito saltaram de 
R$10.276.029,08, em 2008, para 
R$37.145.120,76, em 2012. As 

reservas financeiras subiram de 
R$2.644.882,28, em 2008, para 
R$12.315.787,53, em 2012. 

Além disso, em 31 de dezem-
bro de 2012, o Patrimônio Líqui-
do evoluiu para R$22.411.188,10, 
obtendo um incremento de 
68,47% em relação ao ano ante-
rior. Já o capital social elevou-se 
para R$13.142.259,42, acrésci-
mo de 61,89%. O SicoobCredi-
parnor ainda cresceu 75,25% a 
mais do que no ano anterior em 
Ativos, atingindo a marca dos 
R$51.715,961,02.

“Mesmo apresentando um ro-

Além da prestação de contas e apresentação do relatório das ativi-
dades , durante a Assembleia  foi realizada a eleição para o novo Con-
selho Administrativo do SicoobCrediparnor. Demonstrando que estão 
satisfeitos com os trabalhos que vem sendo realizados, os cooperados 
aclamaram a chapa única para mais quatro anos de gestão.

Sendo assim, os conselhos permanecem assim compostos:
Presidente: Darcy da Silva Neiva Filho.
Diretor Administrativo: José Humberto Borges.
Diretor Financeiro: Jonas Gomes.
Demais membros: Adriana Martins, Nelson Trindade, 
Willian Tavares, Thiago Muniz, Humberto Neiva, Adilson Mendes. 
Conselheiros Fiscais - Efetivos 
Cácio  Aurélio, Francisco Mesquita e Elcio Andrade
Suplentes: 
Lindarci Menlak, Mário Barbosa e Iano José

As empreendedoras individuais agora têm uma 
grande oportunidade para ampliar ou abrir seus 
negócios, através do Programa Empreender para 
Crescer Mulher”, lançado no mês de março pelo Si-
coobCrediparnor. Além disso, as empreenderas que 
aderirem ao programa terão acessos a cursos de  ca-
pacitação profissional e consultoria gratuitamente, 
através do Sebrae-MG e seus parceiros. 

Mais informações nas agências do Sicoob Credi-
parnor. Em Paracatu, à Avenida Deputado Quintino 
Vargas, 434 - Centro; Em Unaí, à Rua Celina Lisboa, 
68 - Telefone: (38) 3676-6633; Em Arinos, o Sicoob 
Crediparnor está instalado à Rua Alcides Carneiro, 
78  - Fone: 3635-1788.

Diretores do Sicoob Crediparnor e parceiros, durante lançamento do Projeto Empreender para Crescer Mulher

Membros do Conselho Fiscal

Diretoria é reeleitaMulheres 
empreendedoras 
são valorizadas

No final da Assembleia, os membros dos Conselhos Administrativo 
e Fiscal, em especial o presidente Darcy Neiva; o diretor Financeiro, 
Jonas Gomes; e o diretor Administrativo José Humberto Borges; foram 
elogiados pelo trabalho, sério e honesto, desenvolvido à frente do Sicoob 
Crediparnor, que hoje conta com quase 4 mil cooperados. 

busto crescimento, conseguimos 
manter o índice de inadimplência 
em patamares inferiores ao apre-
sentado pelo mercado, encerran-
do o exercício com este impor-
tante indicador abaixo de 2%. 

Esse resultado é fruto do aper-
feiçoamento de todo o processo 
de gerenciamento dos controles 
internos e de risco que está ex-
posta a Cooperativa. 

Aliado a isto, mantivemos 
um controle permanente dos 
custos, com análise recorrente 
dos processos administrativos e 
operacionais visando sempre a 

eficiência operacional”, explica o 
presidente. 

Governança - Ainda segundo 
Darcy Neiva, em 2012,o Sicoob 
Crediparnor reforçou seu com-
promisso com as boas práticas 
de governança cooperativa rea-
firmando sua política de gestão 
e desenvolvimento de pessoas 
focando no desenvolvimento hu-
mano e profissional daqueles que 
constituem a instituição, desen-
volvendo competências necessá-
rias ao negócio cooperativo por 
meio de ações que gerem, inte-
grem, compartilhem  e apliquem 

o conhecimento organizacional 
como suporte à melhoria dos re-
sultados, aumento da competitivi-
dade  construção do futuro.

“Reforçamos ainda, o nosso 
compromisso com a responsabi-
lidade social, cultural e esportiva. 
Temos apoiado iniciativas de ter-
ceiros que desenvolvem projetos 
voltados para o bem-estar social 
nos municípios que estamos pre-
sentes”, garante o presidente.

 Darcy Neiva completa dizen-
do que “os resultados obtidos ao 
longo do ano devem ser atribuí-
dos à dedicação da nossa equipe 
de conselheiros administrativos 
e fiscais, diretoria executiva, su-
perintendência, colaboradores e, 
principalmente, ao apoio e con-

fiança depositados pelos nossos 
associados.”

Plano de negócios - No exer-
cício de 2012,  a cooperativa ela-
borou o plano de negócio e estu-
do de viabilidade econômica com 
vistas à concessão de autorização 
para funcionamento ou alterações 
estatutárias pela cooperativa de li-
vre admissão, em conformidade 
com o disposto no artigo 11º. da 
Resolução CMN no. 3.859/2010. 

“Lembrando que o plano de 
negócios foi elaborado com pro-
jeções para os exercícios de 2013, 
2014 e 2015. Atualmente, o de-
sempenho é satisfatório, estan-
do amplamente atingidas todas 
as unidades projetadas”, garante 
Darcy Neiva. 

No final da Assembleia, 
foram sorteadas várias bolsas 
de estudo aos cooperados 
de Paracatu, Unaí e Arinos

O diretor-administrativo, 
José Humberto Borges (e), 
ajuda na coordenação 
dos trabalhos da AGO

Darcy Neiva fala 
aos associados em Unaí

Jonas Gomes, diretor-financeiro

O presidente Darcy 
Neiva esclarece 

dúvidas de todos 
os cooperados

A diretoria da Sicoob Crediparnor durante evento na filial de Unaí
Todas as propostas colocadas em votação foram aprovadas por unanimidade

FOTO: PORTAl UNAÍ

FOTO: PORTAl UNAÍ
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“A Páscoa é o dogma central do povo. É a festa mais bonita da nossa fé,” explica Dom Jorge Alves Bezerra

Encenação da Via Sacra ganha mais adeptos a cada ano

SEMANA SANTA

Paixão de Cristo é celebrada com fervor

A Semana Santa foi marcada 
por celebrações nas cinco paró-
quias de Paracatu, no período 
de 24 a 29 de março. O primeiro 
evento foi o triunfo dos ramos, 
no domingo, quando os católicos 
comemoram a entrada jubilosa de 
Jesus em Jerusalém. 

O bispo diocesano de Paraca-
tu, Dom Jorge Alves Bezerra, ex-
plica que o Domingo de Ramos, 
que assinala a entrada de Jesus 
em Jerusalém, significa não só 
ser aclamado pelo povo com os 
ramos, mais também ter a certeza 
que a morte O aguarda. 

“E isso é impressionante por-
que Jesus não recua, Ele prefere 
afrontar a própria morte sem fu-
gir da missão que Lhe foi confia-
da. Ou seja, de verter o sangue, 
morrer na cruz e salvar a huma-
nidade. O início da Semana Santa 
já diz profundamente o que vai 
acontecer com Jesus”, observa.

Maria - Na noite de Quarta-
-Feira Santa, como já é tradição 
em Paracatu, as paróquias promo-
veram uma piedosa “paraliturgia 
popular”, para recordar o encon-
tro da Virgem Maria com seu Di-
vino Filho, a caminho do Calvário. 

A celebração é uma das ceri-
mônias mais antigas que antecede 

a Paixão de Cristo e simboliza a 4ª 
estação da Via Sacra.

A procissão é dividida em duas 
partes. Os homens saem da Igreja 
do Rosário com a imagem de Je-
sus Cristo carregando a cruz. As 
mulheres  saem da Matriz  carre-
gando a imagem de Nossa Senho-
ra. Eles se encontraram na Praça 
Juscelino Kubitschek (Praça da 
Matriz), onde  se ouve o “Sermão 
do Encontro”, do  Bispo Dom 
Jorge, e o canto da Beú. Atos que 
antecedem a procissão pelas ruas 
próximas à Matriz. 

“Temos também a Celebração 
da Unidade, onde todos os pa-
dres da diocese se reúnem com o 
bispo para renovar as promessas 
sacerdotais, para recordar a insti-
tuição do sacerdócio da Eucaris-
tia. Depois, o próximo passo é o 
Tríduo Pascal”, ressalta o bispo.  

Tríduo Pascal - Na Quinta-
-Feira, segue-se o “Tríduo Pas-
cal”, a mais importante cele-
bração litúrgica do ano, para os 
católicos. “Nada, nenhum mis-
tério tem maior importância que 
o “Tríduo Pascal”, afirma Dom 

O novo bispo da Diocese de 
Paracatu, Dom Jorge Alves Be-
zerra, fez questão de manter a 
tradição da Via Sacra em Para-
catu, idealizada e coordenada há 
12 anos por seu antecessor, Dom 
Leonardo de Miranda Pereira. 

A encenação - que já faz par-
te do calendário cultural e atrai 
turistas à Cidade - contempla o 
sofrimento de Jesus, desde Sua 
comovente oração no Getsemani, 
até Sua morte no Calvário.

A celebração, que ocorreu na 
Sexta-Feira da Paixão (29/3), é 
um dos momentos marcantes da 
Semana Santa e, este ano, reuniu 
mais de duzentas pessoas - crian-
ças, jovens e adultos - que mostra-
ram performance de verdadeiros 
artistas, chegando a emocionar a 
multidão de milhares de pessoas 
que seguiu o cortejo no centro 
histórico da Cidade.

A apresentação começou na 
Praça da Igreja da Nossa Senho-
ra do Rosário, com o suplício de 
Cristo. Ali foram reconstituídas 
Sua oração sua agonia no Monte 
das Oliveiras, a traição de Judas, 

Jorge, que  explica que o Tríduo 
começa com a Missa Vespertina 
da Ceia do Senhor, quando se 
comemora a instituição dos sa-
cramentos da Eucaristia e do Sa-
cerdócio católico. 

“Na verdade, é o grande dia do 
amor, pois Cristo, “tendo amado 
os seus que estavam neste mun-
do, amou-os até ao extremo” (Jo 
13,1), permanecendo entre nós 
até o final dos tempos de forma 
real e pessoal, no sacramento da 
Eucaristia.”

“O Sacerdócio foi criado na 

Quinta-Feira Santa e se configura 
a formação da comunidade ecle-
sial, uma comunidade chamada 
a ser missionária. Porque depois 
que a comunidade celebra a euca-
ristia ela ganha a força de Deus, 
não só na palavra, na presença no 
pão e no vinho. Mas, sobretudo, 
a assistência do poder de Deus, 
que faz com que toda comunida-
de se lance em missão evangeli-
zadora no mundo”, acrescenta 
Dom Jorge. 

Nesse dia, os fiéis católicos 
revivem ainda o Cenáculo onde 
Jesus, na Última Ceia, lavou os 
pés dos Apóstolos. Em todas as 
comunidades da cidade foram ce-
lebradas a Missa do Lava-pés. 

Calvário - A Sexta-Feira Santa 
é assinalada por um momento de 
dolorosa intensidade da Paixão e 
morte de Jesus. “Precisamente às 
três horas da tarde recordamos 
aquele exato momento do dia 14 
de Nizan em que a cruz se plan-
tou no alto do Calvário, em Jeru-
salém, e o Redentor deu a vida 
pela salvação do mundo.”

Dom Jorge, explica também 
que na Sexta-Feira Santa, a litur-
gia faz a Igreja  cantar a antífo-
na tirada da Carta aos Filipenses: 
“Cristo se fez por nós obediente 

até à morte, e morte de cruz”. 
Mas, na noite do Sábado Santo, 
na esplendorosa Vigília Pascal, a 
Igreja acrescenta, prosseguindo a 
mesma antífona: “Por isso, Deus 
o exaltou e lhe deu um nome que 
está acima de todos os nomes” 
(Fl 2, 8-9). 

Dia do Senhor - Vem então 
o Sábado Santo, recordando a se-
pultura do Senhor, onde Ele re-
pousou. “Digamos assim, como 
repousa o operário cansado, para 
despertar glorioso na madrugada 
do primeiro dia da semana, que, 
na tradição cristã, tomou o nome 
de domingo, isto é, Dia do Se-
nhor”, compara Dom Jorge. 

Domingo de Páscoa - O bis-
po diocesano explica também que 
a Páscoa é o dogma central do 
povo, da fé cristã católica.

“Jesus ressuscitou, então a 
Páscoa diz que o poder da mor-
te é limitado com o corpo. Mas 
Deus, cujo poder é infinito, cha-
ma a pessoa pra vida e lhe dá 
um novo corpo imortal, glorioso 
como fez com Jesus. Assim é que 
a Páscoa é a festa mais bonita da 
nossa fé.”

Ainda segundo Dom Jorge, a 
Quaresma são 40 dias e o cristão 
pode festejar a Páscoa por 50 dias.

Via Sacra é encenada nas ruas

a condenação e parte da Sua  fla-
gelação.

Oração - Em seguida, a pro-
cissão saiu em direção à Matriz de 
Santo Antônio, com Jesus à fren-
te carregando a enorme cruz, em 
meio aos dois ladrões que seriam 
crucificados com Ele. Seguiam-
-No a guarda romana, os escri-
bas, os príncipes dos sacerdotes, 
os anciãos do povo e a multidão 
de fiéis que O acompanhava em 
oração.

No trajeto, os católicos revi-
veram as três quedas de Jesus; a 
flagelação que Lhe impunham os 
centuriões; o encontro com sua 
Mãe e com as piedosas mulheres, 
e o momento em que Simão Ciri-
neu O ajuda a carregar a cruz até 
o Calvário, onde seria crucificado.

No Calvário, palco montado 
à porta da Matriz, foi revivida a 
crucificação de Jesus: as terríveis 
batidas nos cravos que O prega-
ram à cruz; a zombaria dos sacer-

dotes; a blasfêmia do mau ladrão e 
o pedido de misericórdia do bom 
ladrão, que recebeu a garantia de 
entrar no Paraíso; até a entrega 
total do Cristo. 

Filho de Deus - Como se não 
bastasse tanta execração e tortu-
ra, um soldado romano ainda Lhe 
abre o lado esquerda com a espada, 
de onde jorra sangue e água. Neste 
momento, a Igreja relembra o cen-
turião que glorificava a Deus dizen-
do: “Verdadeiramente este homem 
era o Filho de Deus”; e o ato de 
amor de José de Arimatéia que re-
colhe o corpo de Jesus da cruz.

 Já no esquife, o corpo de Jesus 
é conduzido pelos fiéis às ruas da 
Cidade, juntamente com Maria, a 
Mãe das Dores, a Virgem do Si-
lêncio, que assim como o Cristo 
sofre calada o cumprimento da 
promessa de Deus a Seu povo. 

Neste momento, relembra-se a 
procissão do Senhor Morto, mas 
desde já todos esperam ansiosos 
pela Ressurreição Gloriosa, no 
Domingo de Páscoa, quando se 
encerra a programação da Sema-
na Santa. 

Foco - Para Dom Jorge, são 
cenas fortes que servem de refle-
xão e lição de vida. “Isso porque, 
no caminho da nossa vida, todos 
nós caímos e levantamos. E o 
importante é não perder o foco, 
mesmo que a missão seja difícil. 
É o que Jesus nos ensina tanto, 
porque Ele não perde o foco e 
ainda encontra tempo e ajuda as 
pessoas quando está sofrendo a 
paixão.”

“É bonito demais, ele fala ain-
da: Filhas de Jerusalém, filhas de 
Jerusalém, não chorem por Mim, 
chorem antes por aqueles que 
precisam se converter dos seus 
pecados, pois o Pai já Me assegu-
rou lugar no Céu. Portanto, não 
chorem por Mim, consolem os 
que estão sofrendo”, acrescenta 
Dom Jorge.

Perdão - Outro ponto que o 
novo bispo paracatuense destaca, 
durante a encenação, é a humilda-
de de Jesus que se deixa ser ajuda-
do, pois aparece ali um discípulo, 
conhecido por Cirineu, que esta-
va vindo do campo  e ajuda Cristo  
a carregar a cruz. 

“Outro aspecto dessa experi-
ência pública de maus-tratos, que 
cominou na morte de Jesus, é o 
diálogo Dele com os malfeitores 
na cruz. Um deles não aceita, mas 
o outro se arrepende e ainda diz 
assim: “Olha, Senhor, quando 
chegar lá, lembre-se de mim. Aí, 
Jesus disse pra ele: Ainda hoje 
você estará Comigo no Paraíso”. 

Momentos que, para Dom 
Jorge, significa o perdão de Deus 
para quem pecou, para quem es-
tava morrendo com Jesus (que 
não tinha pecado nenhum, razão 
nenhuma para estar ali na cruz, 
do ponto de vista histórico, hu-
mano, não tinha razão nenhuma 
para Ele estar ali. Ele passou pela 
terra fazendo só o bem).

E, com isso, Diz Dom Jorge, 
Cristo calou a boca de muita gen-
te que queria fazer da injustiça 
um meio de vida. “Então ele foi 
condenado a morrer ali na cruz. 
Mas antes de morrer, sangrando, 
Jesus ainda consegue olhar para o 
povo e dizer: Oh, Pai, perdoa, por 
que eles não sabem o que estão 
fazendo.”

Nossa Senhora das Dores 
acaricia o corpo de Cristo, 
após Seu suplício na cruz
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CÂMARAEM AÇÃO

A vereadora Eloísa Cunha 
apresentou o Projeto de Lei do  
Programa de Escovação Dental 
Supervisionada – Peds, nas esco-
las da Rede Municipal de Educa-
ção de Paracatu, no dia 2 de abril 
e que, brevemente, será votado 
pelos colegas. 

Ao justificar a iniciativa, Eloí-
sa explicou que os dentes fazem 
parte do conjunto essencial de 
uma pessoa, por isso necessitam 
de uma atenção especial. Sendo 
assim, o cuidado com  a saúde e a 
aparência dos dentes deve iniciar 
desde cedo com o nascimento da 
criança. 

“É muito importante que as 
crianças adquiram o hábito de 
escovar os dentes desde peque-
nas. Os pais devem ficar atentos 
à escovação para que seus filhos 
não tenham problemas de den-
tição, no futuro”, afirmou a ve-
readora. 

Ainda de acordo com a vere-
adora, a educação e a motivação 
odontológica são ferramentas 
extremamente importantes, pois 
são capazes de desenvolver uma 
consciência, em uma população, 

SAÚDE BUCAL 

SEGURANÇA 

Eloísa Cunha leva programa 
de educação bucal às escolas

Cabo Camilo busca apoio do Comando Geral 
da PM para diminuir criminalidade em Paracatu 

O vereador Juscelino Carteiro 
(PHS) quer efetivar, na rede mu-
nicipal de ensino, as determina-
ções da Lei Nº 11.769/2008 - que 
altera a Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação, para 
dispor sobre a obrigatoriedade 
do ensino da música na educação 
básica.

A partir do que dispõe a Lei, 
o vereador observa que todas as 
escolas públicas e particulares do 
Brasil terão de acrescentar mais 
uma disciplina na grade curricu-
lar obrigatória - a música. O que, 
no entanto, não vem ocorrendo.

Segundo o Vereador, é neces-
sário um trabalho de estrutura-
ção da rede de ensino para que a 
determinação seja cumprida e o 
Município obtenha os benefícios 
decorrentes da iniciativa. Segun-
do Carteiro, pessoas com disposi-
ção musical tem menor possibili-
dade de se envolver no mundo do 
crime e das drogas.

“-A música contribui para a 
formação do indivíduo, destaca 
os valores culturais da comuni-
dade, promove a sociabilidade e a 
expressão, introduz o sentido de 
parceria e cooperação, e auxilia o 
desenvolvimento motor, porque 
todo instrumento trabalha com 
a sincronia de movimentos”, ob-
serva o vereador.  

Segundo Juscelino, o ensino 
da música desenvolve as habilida-
des lógicas, matemáticas, verbais, 
além das propriamente musicais 
que irão contribuir com o desen-
volvimento do aluno em todas as 
disciplinas. “-O contato com a 

MÚSICA NAS ESCOLAS

Juscelino Carteiro quer ensino 
musical na rede municipal

música faz com que os sentidos, 
as emoções e a própria mente se 
desenvolvam. Por meio da mú-
sica, a criança, o adolescente, o 
jovem expressa emoções que não 
consegue expressar com pala-
vras”, completa Juscelino.

O presidente da Câmara, Ve-
reador Glewton de Sá (PMDB), 
parabenizou o Juscelino pelo 

tema abordado em sua tribuna e 
manifestou seu apoio. “-A músi-
ca é importantíssima na forma-
ção do ser humano e no respeito 
às famílias. Eu apoio e também 
levanto a bandeira junto com o 
senhor, porque tenho lutado pela 
implantação de um conservatório 
em Paracatu”, disse Glewton

O secretário de Cultura, Isaac 
Arruda, que também é músico, 
esteve presente na Câmara para 
prestigiar Juscelino e advertiu que 
é preciso um bom projeto e um 
bom trabalho de base para pre-
parar também os educadores que 
irão cuidar do ensino de música 
nas Escolas. “-Eu vejo com bons 
olhos a iniciativa. A partir deste 
embrião,  podemos preparar algo 
de grande importância para po-
pulação, que tenha continuidade 
e possa realmente alcançar os ob-
jetivos inicialmente propostos”, 
disse o secretário municipal de 
Cultura.

Lei 11.769 e as dificuldades de praticá-la

Todas as escolas públicas e privadas do Brasil devem incluir o 
ensino de música em suas grades curriculares. A exigência surgiu 
com a Lei nº 11.769, sancionada em 18 de agosto de 2008, que 
determina que a música deve ser conteúdo obrigatório em toda a 
Educação Básica. O objetivo não é formar músicos, mas desenvol-
ver a criatividade, a sensibilidade e a integração dos alunos.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, só estão 
autorizados a lecionar na educação básica os professores com for-
mação em nível superior. 

Ou seja, profissionais que tenham cursado Licenciatura em univer-
sidades e institutos superiores de educação na área em que irão atuar. 

No entanto, há uma enorme carência de profissionais com for-
mação superior em música capacitados para lecionar.

Aniversário é pura alegria, é comemorar 
etapas vencidas. no dia 19 de março de 
2013, com grande alegria, reuniram-se dire-
tores, coordenadores, professores, pesso-
al administrativo, alunos e pais para come-
morar o 23º aniversário do Colégio Soma. A 
comemoração - que começou dias antes, 
com ciclo de palestras, entrevistas com 
ex-alunos e funcionários, mural de fotos 
e projeto temático - teve sua culminância 
nesse dia. 

Pensando que fazer aniversário é olhar 
para trás com gratidão e para frente com 
fé, a comemoração começou, pela parte da 
manhã, com a fala do Pastor Gedivan Rios 
e o Pe. Rui Honorato que trouxeram men-
sagens de paz, gratidão e fé. 

Seguiram-se homenagens de profes-
sores, pais e dos alunos. Estes demons-
traram seu amor pela escola, através da 
dança, música, poesia e redação. O Jornal 
Falado “Soma Poesia”, dirigido por duas 
alunas do 6º ano, contou um pouco da his-
tória do Colégio e prestou homenagem ao 
centenário de nascimento de Vinícius  de 
Moraes, através dos poemas musicados da 
obra “Arca de noé”, e  ao  Dia nacional da 
Poesia, comemorada em 14 de março. 

O encerramento do turno da manhã con-
tou com a presença dos pais, dos profes-
sores e dos alunos em animado jogo de 
voleibol, na quadra da escola.

O nome do Colégio Soma surgiu mate-
maticamente da ideia de junção de quanti-
dades, mas não como um amontoado sem 
sentido e, sim, como significado de juntar 
quantidades de alegrias, de esforços, de 
capacidades, de sabedorias, para se atingir 
o saber, o conhecimento. 

Assim, há uma atividade constante à 
procura desse saber. Por isso, todos se 
empenharam e se empenham em fazer 
desses 23 anos de existência um marco 
em vários sentidos: são 23 anos de ativi-
dades voltadas à formação de crianças e 
jovens que estão sendo preparados para 
serem cidadãos e cidadãs conscientes do 
seu papel para a transformação do lugar 
onde vivem; de responsabilidade e com-
promisso com todos aqueles que confia-
ram e confiam a sua formação ao Colégio; 
de inserção na sociedade, desenvolvendo 
atividades e participando de projetos que 
visam o desenvolvimento dos discentes e 

representam sucesso, credibilidade e, aci-
ma de tudo, ensino de qualidade. Há um 
outro aspecto que é importante salientar: 
um marco rígido, firme e consciente, repre-
sentando a carga, o potencial de que é ca-
paz e um marco flexível, ponte entre o que 
representou ontem, o que representa hoje 
e representará amanhã.

Essa ponte seria, ao mesmo tempo, o 
elo que soma, que agrega, uma sociedade 
desigual a um mundo sinônimo de parce-
rias com as famílias, de amizades, de co-
nhecimentos e, consequentemente, de 
inclusão social. 

Isso leva à reflexão de qual cidadão se 
deseja formar e a resposta vem imediata: 
um indivíduo plenamente capaz e apto a 
exercer a cidadania para atuar no ambiente 
de forma pensante, com caráter, cultura e 
responsabilidade quanto aos atos, perante 
a comunidade em que está inserido.

Escola parceira da Rede Pitágoras, de-
senvolve diversos programas educacionais 
e promove a atualização de meios, instru-
mentos e instalações, permanecendo, a 
cada ano, com o firme propósito de man-
ter, sem ilusões pedagógicas, o mais alto 
nível de ensino, visando a formação inte-
gral dos seus alunos. Para isso, conta com 
as famílias.

Sabe-se que Família e Escola formam 
uma parceria imprescindível no desenvol-
vimento de crianças e adolescentes. Há 
a plena consciência de que somente uma 
educação baseada em princípios éticos, 
com limites bem definidos, que se pro-
cesse através do exemplo, do diálogo e da 
compreensão, será bem sucedida. 

Mais do que nunca, faz-se necessária a 
união entre pais e filhos, Escola e Família, a 
fim de garantir uma vida com responsabili-
dade e um futuro de sucesso para todos os 
envolvidos no processo educacional.

Durante estes 23 anos de trabalho, os 
esforços sempre foram direcionados para 
consolidar a Instituição de Ensino. Entre as 
inúmeras conquistas do Colégio Soma, as 
maiores até aqui, evidentemente, são seu 
corpo docente (professores e coordenado-
res), seus funcionários, pais e alunos, res-
ponsáveis por elevar o nome da instituição 
e garantir sua perpetuidade no cenário edu-
cacional de Paracatu e da Região. 

Parabéns, Colégio Soma!

COLÉGIO SOMA  23 AnOS

das reais causas dos seus proble-
mas e despertar o interesse pela 
manutenção da saúde. 

Eloísa Cunha enfatizou que 
a educação odontológica infan-
til visa mudar o comportamento 
das crianças pré-escolares  (3 a 6 
anos) e do ensino fundamental 
quanto aos problemas de saú-
de bucal, minimizando, assim, o 
número de ocorrências futuras 

O policial militar e vereador, Cabo Camilo, preocupado com o alto 
indicie de violência em Paracatu, vem buscando apoio das autoridades 
estadual e federal e do comando da Policia Militar em Minas Gerais. 

Recentemente, Cabo Camilo recebeu ofício do Comando Geral da 
PM, informando que os índices criminais verificados em Paracatu estão 
sendo analisados pela PM1/EM.

Outra conquista do Cabo Camilo foi  a resposta positiva  da criação 
da 267ª. Companhia Tático Móvel, no município de Paracatu, conforme 
solicitação feita pelo gabinete do vereador através de visitas e do Oficio 
no. 002/2013.

de cárie, doenças periodontais 
(da gengiva) e perda precoce dos 
dentes. 

“Com a implantação do Pro-
grama de Escovação Dental, as 
crianças adquirirão uma correta 
coordenação motora para reali-
zar a escovação dental,  além de 
conscientemente adquirirem esse 
hábito saudável”, fanalizou a ve-
readora.
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João Paulo da Silva e Olavo Condé, prefeitos de Dom Bosco e de Paracatu, foram eleitos por consenso

AMNOR 

Associação do Noroeste tem nova diretoria

O prefeito reeleito de Dom 
Bosco, João Paulo da Silva, foi 
aclamado e empossado como 
novo presidente da Associação 
dos Municípios da Microrregião 
Noroeste de Minas - Amnor. Ele 
tem como vice-presidente, Ola-
vo Remígio Condé, que assumiu 
a Prefeitura de Paracatu em 1º 
de janeiro deste ano. Eles lide-
ram a 34ª Diretoria e Conselho 
Fiscal da Associação e ficarão 
à frente da Amnor, durante um 
ano.  A indicação se deu durante 
a 133ª Assembleia Geral Ordi-
nária, realizada dia 2 de abril, na 
sede da Amnor, que fica, na Rua 
Contagem,no Paracatuzinho.

O consenso mostrou mais 
uma vez que a Amnor é uma as-
sociação forte graças à união dos 
prefeitos.

“E essa união é importante para 
a condução dos trabalhos, pois a 
Amnor tem que trabalhar focada 
no que é melhor para região como 
um todo e não para esse ou aquele 
município. Sabemos que cada ci-
dade tem suas demandas e neces-
sidades, mas a Amnor está focada 
no desenvolvimento do Noroeste 
e, no final, todos acabam falando 
a mesma língua. Em cada  reunião, 
os prefeitos saem mais fortaleci-
dos com a troca de experiências”, 
declarou o novo presidente a O 
Movimento. 

O vice Olavo Condé também 
se mostrou satisfeito pelo con-
senso e agradeceu o apoio dos 
demais prefeitos.

“Agradeço o apoio e a con-
fiança que recebemos de todos 
prefeitos que, de forma unânime, 
apostaram no nosso trabalho à 
frente desta associação que é uma 
das mais fortes de Minas. Juntos, 
vamos conseguir mais benefícios 
para os municípios e o Noroeste 
como um todo”, disse Condé. 

Saldo Positivo - João Paulo 
foi eleito para suceder o ex-pre-
sidente Luiz Aráujo, que ficou à 
frente da prefeitura de Bonfinó-
polis de Minas durante oito anos 
consecutivos - encerrando a últi-
ma gestão em dezembro do ano 
passado - e à frente da Amnor du-
rante dois anos. Para ele, a aprova-
ção das contas por unanimidade 
mostra que o saldo foi positivo.

“Tivemos a oportunidade de 
desenvolvermos vários projetos - 
através do escritório de engenha-
ria, políticas públicas e parcerias 
com diversas instituições como 
o Sebrae e a Emater - que con-
tribuíram com o fortalecimento 
e desenvolvimento do Noroeste 
de Minas. Sem contar que, es-
tamos encerrando o mandato, 
deixando um saldo de quase R$ 
600.000.00 na conta da Amnor. 
Isso para uma Associação que  
tem uma média de arrecadação 
de R$ 85.000.00  por mês é uma 
grande conquista”, ressaltou o 
ex-presidente. 

Antes e entregar oficialmente 
o cargo, Luis Araújo, desejou su-
cesso para todos os prefeitos na 
direção de seus municípios e à 
nova diretoria da Amnor. 

“Com certeza a Amnor e o 
Noroeste de Minas ganham mui-
to com a eleição do João Pau-
lo - uma pessoa honesta, cheia 
de idéias inovadoras e tem tudo 
pra realizar um grande trabalho à 
frente da associação, com apoio 
de todos os prefeitos, é claro”,  
finalizou o ex-presidente Luis 
Araújo que se colocou à disposi-
ção dos prefeitos para apoiá-los 
no que for necessário. O presi-
dente João Paulo disse que a Am-
nor está estabilizada e a nova di-
retoria pretende dar continuidade 
a alguns trabalhos que vinham 
sendo desenvolvidos pela gestão 
anterior e realizar novas ações. 

“Podemos apontar como 
prioridades a construção do Hos-
pital do Câncer no Noroeste de 
Minas, devido à grande demanda 
de casos; melhorias e a pavimen-
tação asfáltica das estradas, que 
acreditamos que podem ser con-
templadas com o Programa Ca-
minho de Minas do Governo do 
Estado  e outras demandas coisas 
que vamos lutar para atedender”, 
garante o presidente.

A nova diretoria da Amnor ficou assim constituída: 
Presidente: João Paulo da Silva
Prefeito Municipal de Dom Bosco
1º Vice Presidente: Olavo Remígio Condé
Prefeito Municipal de Paracatu
2º Vice Presidente: Marden Junior Teles Pereira da Costa
Prefeito Municipal de Brasilândia de Minas 
CONSELHO FISCAL
MEBROS EFETIVOS:

Tânia Menezes  Lepesqueur - Prefeita Municipal de Uruana de Minas
José Benedito Reis Calçados - Prefeito Municipal de Vazante
Márcio Valeriano Corrêa - Prefeito Municipal de Lagoa Grande

SUPLENTES
Geraldo Anchieta Rosário de  Oliveira - Prefeito Municipal de Urucuia
Arguinel Paixão Souza Pinto - Prefeito Municipal de Pintópolis
Roberto Sales - Prefeito Municipal de Arinos

Serviços prestados pela Amnor
ASSISTÊNCIA TÈCNICA 
. Engenharia e arquitetura
Elaboração de projetos e assessoria técnica em engenharia e ar-

quitetura.
. Patrulha Motomecanizada e Manutenção de Estradas
Atendimento aos municípios no fornecimento de máquinas para 

construção e manutenção de estradas e serviços urbanos, com sete 
motoniveladoras, duas pás carregadeiras, três retroescavadeiras, três 
tratores esteiras, um caminhão tanque e um caminhão prancha.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL
- Promoção de intercâmbio entre os municípios com os órgãos 

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

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

seminários, cursos de capacitação para servidores municipais e con-
vidados;

- Levantamento e divulgação de informações juntos aos órgãos 
governamentais e da iniciativa privada, referentes a editais e parce-
rias de interesse da região para fins de obtenção de recursos.

- Assessoria na capacitação de recursos e apoio a projetos.
- Articulação da rede de Agentes de desenvolvimento do Noro-

este de Minas.

História - Fundada em 13 
de maio 1976, a Associação dos 
Municípios de Microrregião do 
Noroeste de Minas, trabalha no 
fortalecimento dos municípios, 
promovendo, numa visão supra-
partidária, o desenvolvimento 
regional. O Noroeste de Minas 
tem população de pouco mais de 
340 mil habitantes distribuídos 
em área de 62 mil quilômetros 
quadrados, onde se concentra 
uma das maiores áreas irrigada 

do País e é líder na produção 
de grãos no Estado, extração de 
ouro e zinco, além da riqueza da 
agropecuária.

 A Associação dos Municípios 
da Microrregião do Noroeste de 
Minas é uma entidade civil sem 
fins lucrativos que tem por mis-
são promover o fortalecimento 
e a integração administrativa, 
econômica e social dos muni-
cípios de Arinos, Bonfinópolis 
de Minas, Buritis, Brasilândia de 

Luis Araújo, ex-presidente 
da Amnor

Arguinel Paixão, 
prefeito de Pintópolis

Os funcionários da Amnor à disposição para esclarecer dúvidas

Minas, Cabeceira Grande, Dom 
Bosco, Formoso, Guarda Mor, 
João Pinheiro, Lagoa Grande, 
Natalândia, Paracatu, Riachinho, 
Unaí, Uruana de Minas, Urucuia 
e Vazante. Recentemente, mais 
um município filiou-se à Amnor. 
Trata-se de Pintópolis, demais 
de 7 mil habitantes, localizado a 
45 quilômetros de São Francisco 
e 78 km de Urucuia. Tem renda 
baseada na extração de carvão 
vegetal, agricultura e pecuária de 

gado de leite e corte. 
“Nossa filiação nesta entidade 

foi motivada pelo desejo de fa-
zer Pintópolis emergir em todos 
os aspectos, inclusive no aspec-
to ambiental. Sabedores de que 
nosso município não conseguiria 
tal feito sozinho, buscamos na 
Amnor a parceria necessária para 

2º. Vice-presidente da Amnor, Marden Junior Teles 
(prefeito de Brasilândia de Minas); presidente João Paulo da Silva 
(prefeito de Dom Bosco) e 1º.vice-presidente da Amnor 
Olavo Condé (prefeito de Paracatu)

tornarmo-nos um povo promis-
sor e um município realizado. En-
contramos na entidade pessoas 
capazes de promover o bem ne-
cessário que comunga  com nossa 
vontade de tornar o município 
uma referência regional”,  explica 
o  Arguinel Paixão Souza Pinto,  
prefeito de Pintópolis.

Tarcisio Gomes (O Movimento) 
e o prefeito de Buritis, 
João José Alves de Souza 
– o João do Caixão

Prefeitos e demais autoridades atentos às explicações 

Representantes dos 18 municípios que fazem parte da Amnor

Prefeitos e membros da nova diretoria da Associação reunidos na sede da Amnor em Paracatu

Sede da Amnor,  em Paracatu
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FOTOS:PROJETO MEMÓRIA

Melhor transporte 
coletivo do Noroeste 
de Minas Gerais

A empresa 
Expresso 
Planalto 
informa 
ainda que: 

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

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

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

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

A Expresso Planalto precisa de você: 
colabore com o Programa Hora Certa fornecendo 
informações através do 0800 095 1737.
Com a colaboração de você, usuário, 
teremos todos os ônibus na Hora Certa!
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Mesmo com o preço nas alturas, consumidores paracatuenses  não dispensam a fruta

TOMATE ATREVIDO

Preço do tomate chega perto da carne

Em 1977, o então ministro da 
Fazenda do Governo Geisel, Má-
rio Henrique Simonsen, respon-
sabilizou o chuchu pela aumento 
da inflação, que batia em 40% ao 
ano. Quarenta anos depois, o to-
mate, com o mesmo atrevimento 
do chuchu, disparou a carestia e 
fez com que os hortifrutigranjei-
ros contribuíssem decisivamente 
para o aumenta da inflação que 
superou, em quase meio pon-
to percentual, o centro da meta 
(6.5%a/a) estipulada pelo Banco 
Central.

O economista do Instituto 
Brasileiro de Economia (Ibre) da 
Fundação Getulio Vargas (FGV), 
André Braz, disse à Agência Bra-
sil que, o preço do tomate, que 
sofreu aumento de 150% nos úl-
timos 12 meses, deve começar a 
cair a partir deste abril. “O pico 
de preço foi em janeiro. A pers-
pectiva é de queda do preço do 
produto nos próximos meses.” 

Braz disse também que, por 
outros fatores, como o aumen-
to da mão de obra e do diesel, o 
consumidor ainda vai encontrar 
o produto com preços elevados, 
mas perceberá uma queda em re-
lação aos registrados entre janeiro 
e março. “A alta em janeiro, feve-

reiro e março é natural por que 
tem o período de entressafra de 
vários produtos, mas a do tomate 
é marcante.”

O economista destacou que 
em 2010 e 2011 o produtor não 
teve um bom retorno com o to-
mate e o reflexo foi a redução da 

área plantada, que contribuiu para 
a elevação do preço no início de 
2013. “A redução da área planta-
da foi notada especialmente em 
2012, que teve a área inferior a de 
2011”, completou.

Na avaliação de André Braz, 
este foi um fenômeno nacional. 

“Praticamente todas as cidades 
sofreram com a falta do produ-
to. No Nordeste, a alta ficou em 
30%, na mesma dimensão de 
2011”, explicou. 

Paracatu - O Movimento vi-
sitou quatro supermercados, no 
último dia 10 de abril, e constatou 
que os preços do quilo do tomate 
comum variavam de R$ 3,82 a R$ 
5, 29, enquanto o tomate maçã/ 
caqui chegava a R$ 7,20 e o to-
mate italiano alcançava R$ 5,99, 
assustando os consumidores que 
comparavam o preço da fruta ao 
da carne de segunda, que variava 
de R$ 8.99 a R$ 9,90.

A dona de casa Simone Bar-
bosado Carmo, que fazia com-
pras no primeiro supermercado 
visitado pela reportagem - onde o 
quilo do tomate comum custava 
R$ 4,99 e a carne de segunda  R$ 
8,99 - disse que mudou um pou-
co o cardápio, mais não tirou o 
tomate das refeições. “Diminuí a 
quantidade que comprava antes. 
O tomate faz falta, não dá pra ti-
rar totalmente.”  

No segundo supermercado, o 
tomate comum custava R$ 3,82 
e o maçã/caqui R$ 7,20; a carne 
de segunda R$ 8,99. Lá, o casal de 
consumidores, Ivanete Caetano 
da Mata e Clésio Ferreira dos San-
tos, também,  revelou que reduziu 
bastante a quantidade de tomate  
que compra, por causa do preço 
alto. “Todos os anos, é normal o 
preço do tomate subir um pouco, 
nesta época. Mas, este ano, subiu 
demais”, queixam-se os dois.

No terceiro supermercado, o 
quilo do tomate comum custa-
va R$ 5,29, enquanto a carne de 
segunda chegava a R$ 9,90. Mas 
o inacreditável é que o quilo do 
tomate italiano estava sendo ven-

dido pela bagatela de R$ 25, 99. 
Indiferente a este verdadeiro 

escândalo inflacionário, a estu-
dante Fabiane Azevedo de Melo  
disse que não fica sem consumir a 
fruta. “Eu e meus irmão não tro-
camos o tomate por nenhuma ou-
tra hortaliça”. Ela parece não ter 
visto a tabuleta do tomate italia-
no, pois afirmou: “Nesta semana, 
o tomate até baixou um pouco de 
preço, que estava um absurdo”.  
Imagine se não tivesse baixado!

O último supermercado que 
recebeu a reportagem de O Mo-

vimento  vendia o tomate comum 
a  R$ 4,79 e a carne de segunda 
a R$9,50. Ali, o eletricista Valmir 
Buril Oliveira estava indignado 
com o preço do tomate. “Tive 
que substituir o tomate por ou-
tras hortaliças que estão com o 
preço mais em conta. Mas não 
o tirei totalmente da mesa, pois 
ele enriquece as refeições e as 
deixam mais saborosas. Mas se o 
aumento continuar, não terei ou-
tra opção a não ser substituí-lo”, 
confessa. (Reportagem: Nicaela 
Costa, com informações da ABr)

Valmir: O tomate enriquece as refeições, mas 
se continuar tão caro, terei que substituí-lo

Ivanete e Clésio:  O preço 
do tomate subiu demais, este ano

Simone: 
Tomate faz 

falta. Não dá 
para tirá-lo 

do cardápio
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números mostram que Cooperativa conseguiu driblar crise e apresentar um respeitável crescimento

Contas são aprovadas por unanimidade. 
Produtores rurais aplaudem diretoria

COOPERVAP 

Empresa movimenta cerca R$ 200 
milhões e cresce quase 6% em 2012

O trabalho da atual  diretoria 
da Cooperativa Agropecuária  do 
Vale do Paracatu Ltda - Cooper-
vap - liderada pelo presidente 
Edmundo de Sá e pelo diretor de 
negócios, Leandro Botelho, foi 
aprovado pelos associados, mais 
uma vez. 

A confirmação veio da As-
sembléia Geral Ordinária, reali-
zada em 23 de março, no Parque 
de Exposições Emiliano Pereira 
Botelho. O balanço apresen-
tado aos cooperados garante  
que,  em 2012, a maior empre-
sa genuinamente paracatuense, 
obteve faturamento bruto de 
R$197.518.400,48. Isso significa 
que a Coopervap cresceu 5,73% 
a mais em comparação o exercí-
cio anterior (2011). 

Além disso, a  Cooperativa 
apresenta uma boa capacidade 
de pagamento de suas dividas 
em curto prazo, utilizando todo 
o Ativo Circulante. Ou seja, para 
cada R$ 1,00 de dívida,  a Coo-
pervap possui R$1,54 para pagar.  

Crescimento - Os números 
mostraram que, mesmo em pe-
ríodo difícil para a econômica 
mundial, a Coopervap conseguiu 
driblar a crise e apresentar um res-
peitável crescimento, graças à boa 
gestão do trabalho cooperativo 
que proporciona expansão da ins-
tituição e retorno aos cooperados.

“Conseguimos manter o pre-
ço do leite pago ao produtor 
num dos mais altos patamares 
da região. A frota de caminhões 
da capacitação de leite foi com-

pletamente reno-
vada, sob forma 
de repasse aos 
transportadores, 
visando mais agi-
lidade e higiene na 
coleta do produto. 
O que retorna em 
ganhos para toda a 
cadeia produtiva”, 
observa o diretor, 
Leandro Botelho, 
sobre a principal 
matéria-prima do 
negócio da Coo-
pervap. 

Leandro enu-
mera, ainda, novas 
ações administrati-
vas que trazem qualidade e mais 
adequação ao manejo da ativida-
de agropecuária que estão em an-
damento, como a reestruturação 
e modernização do Hipermerca-
do e a inauguração da Loja Vete-
rinária em Cristalina-GO.

“Além disso, adquirimos no-
vos veículos e máquinas para a 
ação rural e estamos atendendo 
os produtores,  através da patru-
lha mecanizada, nos consertos de 
currais e portas de tanque”, enu-
mera Leandro Botelho algumas 
conquistas do ano passado. 

Estratégias - O presidente 
Edmundo de Sá, reafirma que 
2012 foi um ano de crescimento e 
que a Coopervap está preparada 
para grandes empreendimentos 
em 2013. Segundo ele, a empre-
sa está traçando estratégias para 
manter o preço do leite pago ao 

CA esclarece dúvidas 
nas regiões rurais 

Chapa única é 
eleita por aclamação

Moradora do Paracatuzinho ganha carro 0 km 

PRÉ - ASSEMBLEIAS CONSELHO FISCAL

PROMOÇÕES

A servidora pública munici-
pal Ana Paula Silva Evangelis-
ta, que reside à  Rua Romualdo 
Silva Neiva, Paracatuzinho, foi 
a grande felizarda da promoção 
realizada pelo Supermercado da 
Coopervap. 

Ela ganhou um Gol 0Km, 
emplacado e com a documenta-
ção em dia, no sorteio do dia 27 
de março, na presença de cente-
nas de clientes que estavam na 
expectativa de sair do Hipermer-
cado no carro 0 km.

O sorteio foi coordenado 
pelo presidente da empresa, Ed-
mundo de Sá, pelo diretor de Ne-
gócios Leandro Botelho e pelo 
Superintendente Iano e transmi-
tido ao vivo pela Rádio Boa Vista 
FM. No total, foram depositados 
na urna mais de 130 mil cupons. 
Ana Paula não tinha carro e con-
correu com apenas 20 cupons. 
Cliente da Coopervap, há mais 

No período de 18 de fevereiro a 18 de março, o Conselho Admi-
nistrativo da Coopervap e técnicos da empresa  percorreram  as comu-
nidades rurais realizando reuniões preparatórias com os cooperados. 

Todas as associações foram visitadas. Na pauta, estavam apresen-
tação dos resultados do exercício de 2012; apresentação do plano de 
atividades anuais; esclarecimento de dúvidas e outros assuntos de inte-
resse da sociedade.   

As reuniões proporcionaram, ainda, a aproximação cooperados/di-
retoria, quando foi possível sugestões de novas ações na administração 
da empresa. Edmundo e Leandro foram  elogiados pelo belo trabalho 
à frente da empresa, visto como honesto e transparente. 

Em mais uma demonstração de que a Coopervap é uma família e 
que os produtores estão cada vez mais unidos em prol do crescimento 
da empresa - como prega o cooperativismo - apenas uma chapa con-
correu à eleição para o Conselho Fiscal, ao contrário do que ocorreu 
em anos anteriores. 

Os membros foram aclamados para um mandato de um ano e o 
Conselho ficou formado pelos seguintes membros: 

Efetivos: Lionel Oliveira dos Santos, Marcelo Pereira Camargos, 
Paulo Ribeiro de Mendonça Filho

Suplentes de Vogais: Marcos Rogério Miranda, Cácio Aurélio da 
Cunha, Mizael Camilo dos Santos.

Durante a Assembleia, que 
transcorreu em clima de união e 
cordialidade, centenas de coope-
rados deliberaram sobre assun-
tos de interesse da empresa, tais 
como: 

prestação de contas dos órgãos 
de administração, acompanha-
da de parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo - relatório de ges-
tão; balanço patrimonial, demons-
tração dos resultados do exercício, 
sobras; demonstração das origens e  
aplicações de recursos; 

demonstrações das mutações do 
patrimônio liquido; 

demonstrações das reversões e 
destinação dos resultados do exercí-
cio (sobras);

notas explicativas inerentes e 
outras elaboradas; 

parecer da Auditoria Indepen-
dente e do Conselho Fiscal; 

plano anual das atividades da 
Coopervap; 

destinação das sobras apuradas 
no exercício, deduzidas as parcelas 
para os fundos obrigatórios; 

eleição dos componentes dos 
Conselhos de Administração e Fis-
cal; 

fixação do valor dos honorá-
rios para os diretores executivos 
eleitos para as funções de presi-
dente e diretor de negócios, bem 
como da cédula de presença para 
os demais membros dos conse-
lhos de Administração e Fiscal, 
pelo comparecimento às respec-

de 10 anos, a ganhadora afirma 
que o prêmio foi um presente de 
Deus. 

“Fiz aniversário no dia 23 de 
março e Deus me deu este carro 
de presente. Sempre fui cliente 
da Coopervap, porque aqui é o 
melhor lugar para comprar  pelo 
preço, qualidade dos produtos 
e pelo clima de amizade e bom 
atendimento dos funcionários e 
ainda por cima dá prêmios”, res-
salta Ana Paula. 

Cooperados contemplados com o sorteio das Tv’s e bicicletas

Ganhadores dos demais prêmios da promoção do Hipermercado

Mais carros - A promoção 
começou no dia 30 de outubro 
de 2012 e contou com cinco 
sorteios, que distribuíram R$ 
41.490,00 em prêmios. De acor-
do com a diretoria da Cooper-
vap, uma nova promoção será 
lançada. 

“Estamos tão satisfeitos com 
o resultado, que vamos lançar em 
maio uma nova promoção válida 
em todos os setores comerciais. 
Trata-se da Coopervap 50 Anos, 

Ana Paula, moradora do Paracatuzinho, ganhou 
o carro da promoção do Hipermercado Coopervap

que vai distribuir CINCO CAR-
ROS 0 KM”, garante o presiden-
te Edmundo de Sá.

Bicicletas - Os ganhadores 
das bicicletas foram: Apareci-
do Alberto Faria de Oliveira; 
José Joaquim Antunes dos Reis; 
Amador Alves Siqueira; Maria 
de Fátima Bontempo de Souza e  
Lionel Oliveira dos Santos. 

TVs Led -  Jérson Alves dos 
Santos - TV 25” e  Evandro Fer-
reira da Silva - TV 32”.

produtor como um dos melhores 
da região e buscando parcerias 
para ampliar o atendimento e o 
fomento da propriedade do pe-
queno produtor. 

“Estamos promovendo for-
mação continuada para capacitar 
os produtores com novas técni-
cas. São ações que farão a dife-
rença para alcançarmos melhores 
resultados”, observa o presidente. 

Outra novidade revelado pelo 
presidente Edmundo de Sá é o 
lançamento de novos produtos 
no mercado, com visibilidade na-
cional.

“Os Produtos Coopervap têm 
fama e, quando apresentamos re-
sultados financeiros como este, 
ganhamos mais credibilidade ain-
da. Sem contar que liquidamos 
o financiamento do Recoop e 
vamos cobrar dos inadimplentes 

tivas reuniões e outros assuntos 
de interesse do quadro social. 

Todos os itens colocados na 
pauta foram aprovados por una-
nimidade e a diretoria foi aplau-
dida entusiasticamente, após as 
explicações consideradas con-
vincentes pelos presentes que 
elogiaram a transparência na ad-
ministração da empresa. Antes, o 
balanço apresentado foi minucio-
samente examinado e aprovado 
pelos auditores independentes e 
membros do Conselho Fiscal. 

Bolsas de estudo - Após a 
assembléia foi servido almoço e, 
em seguida, foram sorteadas bol-
sas de estudo em cursos superio-
res, oferecidas pela Cemil, para 
associado, esposa ou filhos, que 
já estejam estudando. 

Os contemplados foram:  
Marcos Rogério Miranda; Valdi-
vino Areda Fernandes; Urbano 
Mem de Sá; Djalma Rodolfo Pe-
reira; Paulo Aécio da Silva Nei-
va; Francisco Pereira da Silva; 
Maria do Carmo Mendes dos 
Santos Cardoso; Mesmim Dias 
Fernandes;  Selma Maria Veloso;  
Lionel Oliveira dos Santos;  José 
Francisco da Silva Filho; José 
Joaquim Antunes dos Reis;  An-
tônio Francisco da Silva; Bene-
dito Ferreira Lima. Os quatro 4 
últimos são suplentes, caso haja 
algum empecilho dos demais 
sorteados, com observa o regu-
lamento. 

para investir no pequeno pro-
dutor, reestruturar a Comercial 
Agrícola e o Hipermercado”, 
planeja o presidente. 

Edmundo assevera que o se-
tor do cooperativismo vai apro-
ximar ainda mais dos coopera-
dos, com treinamentos e novos 
projetos que buscam melhorar a 
produção de leite e a criação dos 
classificados do produtor, onde 
os cooperados poderão divulgar 
seus produtos a atividades, gra-
tuitamente.

Pujança - A Coopervap gera 
cerca de 500 empregos diretos,  
mais de 2000 indiretos e é o em-
preendimento que mais recolhe 
impostos aos cofres do Municí-
pio. Além disso, é  o empreendi-
mento que ancora, praticamente,  
toda atividade  rural da região, 
através do seus 2.161 associados. 

“Isso, graças à motivação e 
dignidade de homens sérios e 
trabalhadores que lutam desde 
o romper do dia e não tem hora 
para parar de trabalhar”, explica 
o diretor de negócios, Leandro 
Botelho.

“Estamos orgulhosos de es-
tarmos à frente desta entidade 
que se solidifica como a grande 
potência do cooperativismo da 
região. Recebemos premiação 
dos nossos produtos a nível na-
cional, nossa Exposição Agro-
pecuária é a maior força do 
agronegócio regional. Tudo isto 
demonstra a pujança da nossa 
Coopervap”, .completa o presi-
dente Edmundo de Sá.

Todos os assuntos colocados em 
pauta foram aprovados pelos cooperados

O presidente Edmundo de Sá e o diretor 
de negócios, Leandro Botelho, esclarecem 
dúvidas dos cooperados
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Centenas de pessoas, inclusive parentes e amigos de vítimas de homicídios, cobram respostas aos crimes bárbaros

PELA PAZ

Paracatuenses voltam às ruas 

Na Rua Wolney Meireles, 
Nossa Senhor de Fátima, mili-
tares abordaram um Gol preto, 
de Imbu/SP, e descobriram que 
o veículo fora furtado em Bra-
sília, no dia 5 de março. Dentro 
do Gol a PM encontrou Marcos 
Eduardo Santarem Alves, 28; 
Robson Rodrigues da Silva, 26; 
Herlan Domingos Miranda, 22; e 
Thales da Silva Siqueira, 20, além 
de uma pistola preta cal.380, com 
oito cartuchos intactos; um pa-
pelote de cocaína;  uma pedra de 
crack, e uma porção de maconha. 

Durante a abordagem, a ado-
lescente K. P. S. C. 15 anos, pas-
sou a desacatar os militares. Os 
autores foram presos e a menor 
apreendida. Segundo a PM, Tha-
les assumiu a propriedade da 
arma e R$144,75 foram encon-
trados com os autores. 

Gaúcho - Na residência de 
Osvaldo Gonçalves, 54, conheci-
do por “Gaúcho”, a PM encon-
trou um revólver cal.38, com três 
cartuchos intactos, dois deflagra-
dos e mais 17 intactos do mesmo 
calibre. Os militares receberam 
denúncia de disparos de arma de 
fogo, à Rua Rua Durval Batista 
de Oliveira, Vila Mariana. Gaú-
cho informou que atirou após re-
ceber ameaças de indivíduos não 
encontrados pela polícia. A arma 
foi apreendida.

O alvo foi Um ônibus da em-
presa Útil, que fazia a linha Rio 
de Janeiro/Brasília, ocupado por 
51 passageiros, foi alvo de quatro 
assaltantes, fortemente armados. 
Eles fizeram com que o motoris-
ta parasse no Km 21, da BR-040, 
em Paracatu, levaram o veiculo 
para um estrada vicinal - próxi-
mo ao km 26 - e levaram vários 
pertences dos passageiros. 

De acordo com a Policia Ro-
doviária Federal, horas depois 
da ação dos marginais, o veiculo 
usado no assalto foi abandonado 
em Cristalina-GO - a 100 quilô-
metros de Paracatu - com alguns 
pertences das vítimas. 

“No mesmo dia, os assaltantes 
roubaram o carro de um casal em 
Cristalina e vieram para Paraca-
tu praticarem o assalto e depois 
retornaram”, explica o agente 
Áderson da PRF de Paracatu. 
Apesar dos rastreamentos, os as-
saltantes não foram encontrados. 

Enquanto os paracatuenses 
clamavam por paz, na marcha 
da manhã de 16 de março, mora-
dores de uma chácara, no Bairro 
Espírito Santo, passavam maus 
momentos nas mãos de cinco 
assaltantes. 

Os moradores foram rendidos 
ainda no pasto, pelos indivíduos, 
que chegaram de bicicletas, e os 
obrigaram a entrar na residência, 
sob agressões e ameaças, onde fi-
caram sob a mira de duas armas 
e os agressores gritavam: “Onde 
estão as armas.”

Após revirarem a casa, os au-

Os paracatuenses, indignados 
com o alto índice de violência na 
Cidade, foram às ruas, mais uma 
vez, clamar por paz e justiça. A 
Segunda Marcha pela Paz, con-
vocada pela Cãmara Municipal, 
percorreu o centro histórico no 
dia 23 de março, com faixas e 
cartazes alusivas ao objetivo da 
caminhada.

Centenas de pessoas, grande 
parte parentes e amigos de ví-
timas de homicídios,  saíram da 
Praça JK, em frente à Matriz de 
Santo Antônio, e percorreram 
as principais ruas até a Avenida 
Olegário Maciel - em frente à 
Prefeitura -  cobrando das autori-
dades mais empenho e respostas 
rápidas aos crimes bárbaros que 
chocaram Paracatu. 

“Não podemos mais ficar 
calados diante de tanta violên-
cia. A comunidade paracatuense 
precisa voltar a ter segurança e 
paz. A Câmara Municipal uniu-
-se à população, pois o povo 
não agüenta mais tanto sangue 
derramado”, disse o presidente 
da Câmara, vereador Glewton 
de Sá. 

Em apenas um mês, esta foi a 
segunda marcha promovida pela 
comunidade. A primeira foi reali-
zada no dia 16 de março, saindo 
da Praça do Santana, onde ocor-
reu um assassinato, até a Praça 
Firmina Santana.

Cleiton Lopes Ribeiro, 21 anos, brincava  despreocupadamente  
com a família no computador de sua casa, à Rua IsadoraTeixeira 
de Melo, Nossa Senhora de Fátima, quando dois elementos numa 
moto CG Honda preta  chegaram ao local.

Um dele, armado de revólver, provavelmente calibre 38, se apro-
ximou da janela, que estava aberta, e disparou várias vezes. Cleiton 
foi atingido por seis tiros - quatro o acertaram no tórax, outro no 
braço direito e mais outro no rosto. Eram 21 haoas da noite de 
segunda-feira (8/4).

De acordo com a perícia técnica, a vítima morreu no local. Os 
autores fugiram e não foram identificados. 

Cleiton não tinha registro de nenhuma ficha criminal. Porém, os 
militares encontraram na casa dele uma balança de precisão e cinco 
munições intactas calibre 38. O motivo do crime ainda era desco-
nhecido e o caso foi repassado à Policia Civil. 

Cleiton era casado e pai de três filhos - o mais novo tem menos 
de dois anos. Ele foi a segunda vitima de homicídio no mês de abril 
e a 13ª. do ano. 

Este foi o segundo homicídio do mês de abril e o 13º. deste ano. 
No mês de janeiro, três pessoas foram assassinadas. Em março, oito. 

Guilherme Simões Reis, 16 - 
conhecido por Inhena - foi atin-
gido com dois tiros na cabeça e 
morreu no Hospital Municipal, 
minutos depois do crime. 

Segundo a Polícia Militar, o 
adolescente estava com quatro amigos bebendo e ouvindo música, 
no quintal de uma casa, na continuação da Avenida Olegário Ma-
ciel – local conhecido por Baixada dos Totós, Bairro Santa Lúcia, 
quando homens encapuzados e armados chegaram silenciosamente. 

Um deles atirou duas vezes contra a cabeça da vítima. Nenhum 
projétil foi encontrado, pois o local fora lavado pelo proprietário da 
casa - Júnior Ramalho - que chegou a ser conduzido à delegacia por 
violação do local de crime. Ele afirmou que fez a limpeza porque 
ficou apavorado com a cena.

Inhena já tinha passagem por furto e uso de drogas, o que, para 
polícia, pode ter ligação com o crime que aconteceu por volta das 
21h, de 4 de abril. 

Março entrou para história 
como o mais violento de Paraca-
tu.  Além de furtos, roubos e ten-
tativas de homicídio, foram regis-
trados oito assassinatos no mês. 

A 11ª vítima foi Daniel Fer-
nandes Araújo, morador do Alto da Colina, de 17 anos. Após ser 
baleado nas costas e na cabeça, ele chegou a ser socorrido no Hos-
pital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 22h, 
de 27 de março, na Rua “F”. Daniel estava em um bar quando foi 
alvejado pelas costas, por disparos de espingarda.  

A polícia agiu rápido e prendeu dois suspeitos: Maicon Júnior, 
18; e, um adolescente de 17 anos, ambos moradores do mesmo 
bairro. O caso foi repassado à Polícia Civil e a motivação do crime 
ainda é desconhecida. 

Pai de três crianças é 
morto na sala da casa

13º. HOMÍCIDIO

Adolescente 
leva dois tiros 
na cabeça

Adolescente 
é assassinado 
pelas costas

Elton recebe 
dois balaços 
no pescoço

12º. HOMICÍDIO

11º. HOMICÍDIO 

10º. HOMICÍDIO 
Elton Morais Lima, 30, mora-

dor da Vila Mariana, foi encon-
trado morto em uma residência, 
a Rua Praiana, no Paracatuzinho, 
na madrugada de 21 de março, 
com dois tiros no pescoço.

A PM foi até o local após receber ligações de pessoas que ou-
viram tiros.  Na casa, estava apenas um idoso dormindo em um 
cômodo. O senhor de idade não soube informar nada sobre o fato. 

Na ficha criminal de Elton, constava vários delitos. Entre eles, 
uso e tráfico de drogas, o que pode ter ligação com sua morte. Até 
o dia 3 de abril, Paracatu já contabilizou dez assassinatos em 2013. 

ASSALTOS E ROUBOS

Adolescentes são 
apreendidos no galinheiro

tores localizaram a chave de uma 
Strada, colocaram as bicicletas na 
carroceria e evadiram-se. Mas a 
PM os  interceptou no Paracatu-
zinho. 

Eles, no entanto, não pararam 
o carro e deram dois tiros con-
tra os policiais, que revidaram e 
acertaram o pneu dianteiro direi-
to e a caixa de ar do lado direito 
da traseira do automóvel, que foi 
acompanhado até a Rua Monte 
Carmelo, onde bateu no muro de 
uma casa. 

Os autores desceram corren-
do, pularam muros, mas foram 

cercados pelas viaturas. Os ado-
lescentes  I.S.R., 17 anos  e D.G.C., 
16 anos, ainda dispararam contra 
os policiais e forçaram a entrada 
em uma casa, onde foram locali-
zados escondidos no galinheiro. 
Eles apontaram os demais infra-
tores, que foram apreendidos: R. 
D. S., 17 anos; G. B. C., 16 anos; e 
M. G. O. L., 15 anos. 

Com os autores, a PM apreen-
deu uma polveira de dois canos e 
duas facas. A Strada e as quatro 
bicicletas foram apreendidas. Os 
infratores foram reconhecidos 
pelas vítimas.

Assaltantes 
de GO atacam 
em Paracatu

Polícia Militar 
recupera carro 
furtado no DF

Fazenda Palmital - A PM foi 
até a Fazenda Palmital averiguar 
um suspeito de furto na Fazenda 
Cachoeira, porém não foi loca-
lizado nenhum objeto do furto, 
apenas uma espingarda polveira.  
Segundo o morador, ao arrendar 
a fazenda, já encontrara a espin-
garda. O morador foi conduzido 
à DP, juntamente com a arma.

Wanderley - Wanderley Cal-
deira Gomes, 42, conduzia uma 
F1000, sem licenciamento. Ao 
passar pela  Rua São Vicente, 
centro, foi abordado pela PM, 
que apreendeu  um facão, que es-
tava dentro do veículo Wanderlei 
foi preso. 

Extorsão - O adolescente M. 
A. S. de 17 anos, foi conduzido 
à DP suspeito de ter extorquido 
e furtado o celular da vítima, na 
Praça Firmina Santana, onde um 
indivíduo, magro, de blusa azul, 
exigiu que lhe entregasse o ce-

Polícia recupera carro furtado, apreende 
droga e pistola, e, conduz cinco pessoas à DP

Parentes 
e amigos 
conduzem 
faixas e 
cartazes com 
nomes e fotos 
de vítimas de 
homicídios

lular. A PM encontrou o celular 
com o rapaz, mas não a arma.  

Córrego Pobre - Após rou-
bar um celular de uma mulher 
que passava pela Rua Rio Gran-
de do Sul, centro, o adolescente 
P. H. F. C. 17 anos, foi seguido 
por um policial que passava pelo 
local. O menor foi pego nas ime-
diações do córrego pobre. O ce-
lular foi devolvido à vítima. 

Everaldo e Vanja - Na Rua 
Dona Maria da 
Conceição de 
Araújo, JK, dois 
homens e uma 
mulher roubaram 
R$35,00. Militares 
prenderam os sus-
peitos Everaldo 
De Assis Medeiros, 
18; e, Vânia Pereira 
de Souza, 35. O ca-
sal foi reconhecido 
pela vitima e en-

caminhado à Delegacia. O outro 
homem não foi encontrado.  

Gravata - A vítima foi aborda-
da, por três homens, à Rua Gas-
tão Lepesquer,  Alto do Córrego, 
às 14h. Um dos autores aplicou-
-lhe  uma “gravata” e roubou o 
celular. Um policial alcançou os 
autores na marginal da BR 040,  
e prendeu Bruno Wilgner Araújo 
Teixeira, 19. Os outros dois con-
seguiram fugir. 

Robson, Herlan e Marcos Eduardo presos estarem com arma, droga e o carro furtado

Suspeitos de homicídios são presos 

Matheus Rodovalho Santos, 
20, vulgo “Porcão” e um adoles-
cente de 17 anos, conhecido por 
Manchinha, foram encontrados 
pela Polícia Militar ocupando uma 
moto Honda, em atitude suspeita.

 Manchinha perdeu o contro-
le da direção da moto e ambos 
caíram no chão. Matheus deixou 
cair um revólver calibre .38, com 
seis cartuchos. Ambos foram en-
caminhados à Delegacia, depois 
de medicados. Os autores afir-
maram que iriam à uma residên-

cia matar um homem. Manchinha e Porcão foram presos por porte 
ilegal de arma. Porém, para polícia, eles têm envolvimento em rou-
bos e homicídios em Paracatu. O caso foi repassado à Policia Civil.

Coquinho - Um dos jovens mais procurados pela polícia foi pre-
so após ação conjunta das Polícias Militar e Civil. Leonardo Luiz Pe-
reira, 22, conhecido por “Coquinho”, suspeito de praticar diversos 
delitos (entre eles homicídio) e foragido da justiça, foi encontrado 
em uma residência na Rua Sara Costa Roriz, Paracatuzinho. 

Eram por volta de 11h40 de 25 de março, quando a polícia che-
gou ao local, mas Coquinho fez uma adolescente refém e tentou fu-
gir, pulando muros, mas foi alcançado e preso. A arma que o autor 
portava não foi localizada. 

Coquinho preso após estar 
foragido da justiça

Centenas de 
paracatuenses 

protestam, 
também, 

contra crimes 
não-resolvidos
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Dois se afogam 
em uma semana

O empresário Renato 
(Aero Minas) morreu após 
se envolver em um acidente 
em Monte Carmelo 

 

RODOVIA DA MORTE

Três pessoas morrem na MG-188 este ano

Leia versão digital de 

O jornal 
necessário

vimentoO Mo

DROGAS

Polícia Militar ataca 
traficantes e consumidores
Paracatuzinho I - Um mora-

dor do Paracatuzinho informou 
aos militares o furto de um tam-
pão de som, com cinco alto-falan-
tes, quatro cornetas e um twitter 
registrado. No dia seguinte, ficara 
sabendo que os objetos estariam 
em uma casa que Valmerson Tei-
xeira de Araújo, 26; Clarisse Costa 
da Silva, 27;  Flávio Costa de Sou-
sa, 24; Maicon Pereira Goncalves, 
25; Cícero Batista Brandão, 25; 
e, Rodrigo Mendes Santiago, 28; 
usavam como  ponto de tráfico e 
uso de drogas. 

Uma viatura da PM compare-
ceu ao local e percebeu que pes-
soas bebiam usavam drogas. Mas 
elas negaram o furto. Porém, tes-
temunhas afirmaram que avista-
ram Clarisse, Valmerson e Flávio, 
furtando o objeto. 

Nas buscas, no entanto, foram 
localizados dois alto-falantes e 
uma bucha de maconha. Valmer-
son alegou que não comercializa 
droga, mas a fornece gratuita-
mente para seus colegas. Os sus-
peitos foram presos.

Paracatuzinho II - Em outra 
casa do Paracatuzinho, a PM en-

Empresário e mais cinco pessoas morrem em dois acidentes no trecho fiscalizado pela PRF de Paracatu

ACIDENTES

PERIGO NAS ÁGUAS

Feriadão deixa saldo de seis mortes

O empresário paulista, Renato 
Alves Argibay, um dos sócios da 
empresa Aero Minas, com sede 
em Paracatu, saiu da cidade com 
a família para passar o feriado da 
Semana Santa em São Paulo, mas 
não conseguiu chegar à sua terra 
natal. A viagem foi interrompida 
no Km 16, da MG-190, no muni-
cípio de Monte Carmelo.

Renato conduzia uma Pajero 
e, quando chegou na curva, per-
deu o controle da direção. O veí-
culo capotou, indo parar na mar-
gem esquerda da rodovia, com as 
rodas para cima. Kimberly, filha 
de Renato, conseguiu sair do car-
ro e pediu socorro, enquanto os 
demais familiares permaneciam 
no interior do carro com feri-
mentos graves. 

Com a chegada da Ambulân-
cia, as vítimas foram encaminha-
das ao pronto socorro de Monte 
Carmelo, mas Renato já tinha 
morrido no local do acidente, 
conforme foi constatado pelo 
médico Valtene Pereira Guima-
rães, que passava por lá e parou 
para prestar socorro. 

Karen, esposa de Renato, so-
freu trauma no tórax, no abdô-
men e escoriações pelo corpo; 
Kimberly (filha) sofreu fratura 

Após encerrarem um dia de trabalho, os funcionários de uma fazen-
da, município de Guarda-Mor, deixaram dois tratores - Massey vermelho 
e outro branco - estacionados na terra de plantio. Só no dia seguinte, 
quando retornaram ao trabalho que perceberam  que os veículos haviam 
sido  furtados. De posse de levantamentos e informações, rastreamentos 
estão sendo realizados com o intuito de recuperar os referidos tratores 
e prender os autores do furto. Se alguém tiver informações sobre o fato, 
favor entrar em contato pelo 190 e/ou Disque Denúncia 181, não é 
necessário se identificar.

Em um Conjunto Habitacional à Rua José Machado de Souza, mu-
nicípio de Vazante, a PM apreendeu uma arma de fogo de fabricação 
caseira e objetos ilícitos relativos à pesca. Os moradores do local, Gas-
par Divino Porto Araújo, 57; e, Érica Morais De Araújo, 22, foram pre-
sos. Inicialmente os militares foram até o local atenderem solicitação de 
agressão e deparam-se com os objetos apreendidos. 

Em uma semana, duas pessoas perderam a vida vítimas de 
afogamento. Na tarde de 1º de abril, Jonas Lages, 42, conhecido 
por Calu, morador do Chapadinha, banhava-se nas águas do Rio 
Escuro segurando em um galho de árvore para se defender da 
correnteza. O galho se quebrou e ele não resistiu à força das 
águas.

 Seu corpo foi encontrado a dois quilômetros do local onde 
ele começou afogar - próximo à ponte que dá acesso à região 
Morro Agudo, a 25 quilômetros do centro da cidade. 

O corpo estava boiando às margens do rio e só foi encon-
trado 48 horas depois, por militares do Corpo de Bombeiros 
de Unaí. 

Fábio - A segunda vítima foi um jovem de 22 anos: Fábio 
Júnior Oliveira dos Santos tomava banho com um amigo na re-
presa da Fazenda Santa Helena, a10 quilômetros da cidade. Se-
gundo o Corpo de Bombeiros, ele foi tentar atravessar a represa 
e  se afogou próximo ao barranco, onde o corpo foi encontrado.

O fato se deu por volta das 18h do domingo (7/4) e o cor-
po, vestido com camiseta e bermuda, só foi retirado da água na 
manhã do dia seguinte. 

De acordo com o proprietário da Fazenda, Fábio começou 
trabalhar na propriedade há uma semana. Fábio filho único e o 
pai, servidor público, reside no Bom Pastor.  

Em menos de três meses, três 
pessoas já perderam a vida na 
Rodovia MG-188, entre os Km 
122 e  26 - sentido Paracatu/Unaí 
- próximo ao Ribeirão da Aldeia, 
a 40 quilômetros do centro de 
Paracatu.  

João Batista - A primeira ví-
tima de 2013 foi João Batista, 29 
anos. Ele morreu, ainda no dia 19 
de janeiro, no KM 126, esmaga-
do pelas ferragens, após um ôni-
bus que transportava 46 trabalha-
dores da Bahia para São Paulo, 
bater na traseira de uma carreta 
conduzida por um paracatuense 
que reside no Bairro JK. 

Além da morte de João Ba-
tista, que era auxiliar do moto-
rista, 14 pessoas ficaram feridas. 
Uma delas teve fratura exposta 
na perna. Todas as vítimas foram 
encaminhadas ao Hospital de Pa-
racatu.  

Tales - O adolescente para-
catuense Tales Antônio de Aze-
vedo, 15, foi a segunda vítima. 
Ele conduzia uma moto e não 

Cinco 
morrem 
em curva 
da BR 040 
Wantuil da Silva Badaró, 45 

(motorista) e os passageiros 
Alessandro Clemente, 33; José 
Romualdo Guimarães Júnior, 
24; André dos Passos Silva, 30; 
e Iago dos Santos Clemente, 20; 
morreram após o Voyage, placa 
de Mariana-MG, ocupado por 
eles, bater de frente com uma 
carreta, placa de Sete Lagoas. 

A Polícia Rodoviária Federal 
de Paracatu informou a O Mo-
vimento que o acidente aconte-
ceu na altura do km 300, em uma 
curva conhecida pelo alto índice 
de ocorrências, ainda no trecho 
fiscalizado pela Delegacia da 
PRF com sede em Paracatu, que 
abrange também os municípios 
de João Pinheiro e Três Marias, 
totalizando 320 Km de rodovia. 

“Por volta das 7h30 da quinta-
-feira (28/03), logo depois de 
uma chuva, o Voyage rodou na 
pista, invadiu a faixa contrária, 

na perna esquerda, escoriações 
nos braços e nas costas;  Kemi-
ly (filha) sofreu trauma na face, 
fratura do fêmur e escoriações 
pelo corpo; Kaleb (Filho) sofreu 
escoriações pelo corpo e “rebai-
xamento” da consciência com 
suspeita de trauma na cabeça. 

A perícia técnica da Policia 
Civil encaminhou o corpo de 
Renato ao IML de Patrocínio e, 
em seguida, o transferiu a Para-
catu onde foi velado na Fune-
rária São João. O corpo seguiu, 
depois, para São Paulo onde foi 
sepultado.

em direção a Sete Lagoas, e bateu 
de frente contra a carreta”, expli-
cou o agente Áderson. 

Segundo o agente federal, no 
trecho que abrange a Delegacia 
de Paracatu, foram registrados 
apenas mais três acidentes na 
BR-040, todos sem vítimas, mas 
com danos materiais. “O aciden-
te com o Voyage pode ser consi-
derado um caso isolado e, sendo 
assim, podemos considerar que 
o balanço foi positivo durante 

o feriado prolongado”, conclui 
Áderson. 

Balanço - O número de mor-
tes em acidentes nas rodovias 
federais caiu 10% no feriado da 
Páscoa deste ano, em compa-
ração com o mesmo feriado do 
ano passado, segundo dados di-
vulgados pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF). Entre a última 
quinta (28) e o domingo (31), fo-
ram registradas 108 mortes. Em 
2012, durante o mesmo feriado, 

a PRF contabilizou 120 óbitos. 
Os estados com o maior número 
de mortes foram Minas Gerais 
(23), Rio de Janeiro (12), Goiás 
(7), Mato Grosso do Sul (7) e Pa-
raná (7).A Polícia Rodoviária Fe-
deral aponta as colisões frontais, 
devido às tentativas de ultrapas-
sagem, como as maiores causa-
doras de óbitos nas estradas. Em 
Minas Gerais, por exemplo, 76% 
das mortes aconteceram nesse 
tipo de acidente. 

Lei Seca - Durante a opera-
ção “Semana Santa 2013”, 992 
motoristas tiveram a CNH reco-
lhida por dirigirem sob o efeito 
de álcool. Desses, 332 foram 
presos por crime de trânsito. De 
acordo com levantamento da Po-
lícia Rodoviária Federal, a cada 
41 testes do bafômetro aplica-
dos, um condutor era identifica-
do como “embriagado”. No ano 
passado, a proporção entre testes 
e motoristas embriagados foi 
ainda maior - 25 testes para cada 
flagrante.

viu quando o motorista de uma 
caminhoneta foi ultrapassá-lo, e 
tentou convergir a esquerda. A 
batida foi forte. Tales ficou caído 
na rodovia, a moto foi arrastada 
e a caminhoneta só parou a 50 
metros do local. A fatalidade se 
deu em meados de março,  no 
km 122. 

Geraldo - O patense Geraldo 
Carmo Moreira, 37, foi a tercei-
ra vítima. Ele seguia de Paracatu 
para Unaí, conduzindo um Celta 
prata. Após perder o controle da 
direção, saiu da pista e capotou 
no mesmo km 126. O carro ficou 
destruído e Geraldo morreu no 
local. Provavelmente ele dormira 
ao volante. Segundo a Policia Ro-
doviária Estadual, o trecho é uma 
reta e os motoristas costumam 
acelerar acabam não chegando 
ao destino.

Trevo - Outros acidentes fo-
ram registrados na MG este ano, 
porém sem gravidade. No Km 
161, trevo de acesso ao Novo 
Horizonte, um Focus - condu-

zido por Dorvalino Barbosa de 
Brito - colidiu com uma Strada, 
ocupada por Carlos Henrique 
Magalhães, mas ninguém saiu 
ferido, houve apenas danos de 
pequena monta em ambos os ve-
ículos.

Vaca - No km 134, próximo à 
Fazenda Duas Pontes, uma vaca 
foi atropelada por Silvano Apa-
recido Soares, que conduzia um 
caminhão. Pedro da Silva Abreu, 
proprietário do animal, disse 
que ele e dois de seus funcioná-
rios tentavam retirar o animal da 
rodovia, e que sinalizou com o 
boné para o condutor, mas não 
conseguiu evitar o acidente. O 
caminhão sofreu danos peque-
nos, mas a vaca morreu no local.

Transporte Clandestino - 
Ainda na MG-188, a Polícia Ro-
doviária Estadual Flagrou três 
veículos realizando transporte 
clandestino de passageiros. Um 
deles foi um ônibus da empresa 
Transbelo Transportadora de Tu-
rismo - conduzido por Ilton Bar-

bosa de Gama, que carregava 25 
passageiros de Irecê-BA. O carro 
foi apreendido e outro ônibus foi 
solicitado para conduzir as pes-
soas até o destino final. 

Mais dois ônibus - um con-
duzido por Reginaldo Dantas 
Dos Santos, que transportava 41 
passageiros e Thiago Mariano 
da Silva, que levava 46 pessoas - 
também foram apreendidos e os 
passageiros tiveram que trocar de 
veiculo para seguir viagem.

Embriagado - Durante ope-
ração no Km 149, policiais ro-
doviários abordaram um Gol e 
constataram que o seu condutor, 
Sebastião Teixeira de Araújo, es-
tava embriagado. 

O etilômetro constatou 0,66 
miligramas de álcool e Tião foi 
preso em flagrante, juntamente 
com o carona, Adélio Martins de 
Sousa, o qual já possuía manda-
do de prisão. Com base no artigo 
165 da Lei 9.503/1997, o veículo 
foi entregue a testemunha habili-
tada indicada pelo infrator. 

Acidente em Três Marias, 
trecho fiscalizado pela 
Delegacia da PRF com sede 
em Paracatu. Cinco homens 
que estavam no Voyage 
morreram na hora

Casal é preso por 
posse ilegal de arma

Ladrões levam dois 
tratores durante a noite

VAZANTE

GUARDA-MOR

controu, com João Marcos da Sil-
va Teixeira Melo, vulgo “Jhony”, 
um revólver com seis cartuchos, 
e R$850,00; além de mais seis 
cartuchos; dez gramas de crack;  
uma balança de precisão e um 
tacógrafo. 

Com Robim Ferreira Abrantes, 
22, foram encontrados R$334,00; 
com Everton Oliveira Melo, 21, 
vulgo “Vertin”, foram apreendi-
do  R$10,50; com  Anderson José 
Martins, 22 - o  “Derson”, os mi-
litares encontraram R$20,00; com 
Elton Monteiro dos Santos, 25, 
conhecido por  “Gordin”, estava 
R$120,00. Na residência, também 
foram apreendidos seis celulares. 
Os envolvidos foram presos.  

Jardim Serrano - Militares en-
contraram, em uma casa no Jar-
dim Serrano, 470 gramas de ácido 
bórico;  seis pedras de crack;  um 
baseado;  um prato e três colheres 
com resquícios de cocaína; um vi-
dro de 100 ml de ADE injetável;  
Hertape;  um rolo com papel alu-
mínio e 19 gramas de cocaína. No 
local foram presos Allan Carneiro 
de Castro, 21; e, Arthur Rocha 
Albernaz, 22,; e apreendido um 

adolescente de 17 anos. Allan e 
Arthur assumiram que já compra-
ram drogas no referido local.   

Margem BR-040 - Militares 
da seção de inteligência receberam 
informação sobre alguns indivídu-
os vendendo e usando drogas, às 
margens da BR 040, próximo ao 
Jardim Serrano. No local, os agen-
tes depararam-se com Romário 
Gonçalves Pereira, 18, em atitude 
suspeita. Os agentes perceberam 
a aproximação de um adolescente 
de 16 anos, o que portava um em-
brulho. Ele tentou fugir, mas foi 
alcançado. O embrulho continha 
oito gramas de maconha. 

O celular do menor tocou e a 
chamada era do número que per-
tence a Romário, que questiona-
va o porquê da demora da droga 
que ele havia pedido. Romário foi 
abordado e declarou que pediu 
para o menor comprar a droga. 
Os dois foram se explicar na DP.

Nossa Senhora de Fátima - 
Na Travessa Wolney Meireles, no 
Bairro Nossa Senhora de Fátima, 
militares abordaram o menor B. 
M. S. 17 anos, o qual foi submeti-
do a busca pessoal, sendo encon-

trado no  bolso dele, um pequeno 
tablete de maconha. O adolescen-
te foi apreendido. 

Novo Horizonte - No Bairro 
Novo Horizonte, a PM prendeu 
Naiane Luiz Prado, 22; e,  apre-
endeu um adolescente de 17 anos. 
Eles são suspeitos de estarem 
vendo drogas em um bar à Rua 
Belmira Araújo Neves. A denún-
cia é que Naiane repassava a dro-
ga e entregava o dinheiro para o 
adolescente. Próximo onde estava 
Naiane os militares encontraram 
em embrulho com cinco pedras 
de crack, prontas para comércio. 
Com o menor foi apreendido 
R$19,00. A autora informou que 
a droga era do adolescente. Am-
bos foram conduzidos a delegacia 
para providencias necessárias. 

Alto do Córrego - Marcos 
Mendes de Moura era suspeito de 
estar comercializando drogas em 
uma bar na esquina das ruas Gas-
tão Lepesquer e  Sete de Setem-
bro, no Bairro Alto do Córrego. 
Com Marcos, os policias encon-
traram um papelote de cocaína e 
R$32,00. O autor foi conduzido a 
Delegacia. 
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RONDA POLICIAL
Adair - No mês de março vários foragidos da justiça foram pre-

sos. Um deles foi Adair Gomes de Freitas, 34, encontrado em uma 
residência a Rua Professor José Botelho Filho, Bairro Nossa Senhora 
de Fátima.

Geovânio - Quem também possuía mandado de prisão em seu 
desfavor era Geovânio da Silva Borges, 20. Ele estava andando pela 
Rua  Nova, no Bairro Paracatuzinho. 

Mariane e Gisele -  Mariane Santos de Assis, 20, deu corda para 
o azar e acabou se dando mal.Ela possuía mandado de prisão pre-
ventiva em desfavor e resolveu ir ao Presídio local para visitar o ir-
mão dela. Mariane foi conduzida a delegacia para as providencias 
cabíveis e depois e depois foi encaminhada ao Presídio não mais 
para fazer visita e sim companhia ao irmão. E parece que a família 
estava toda enrolada. Durante a prisão de Mariane, a irmã dela -  Gi-
sele Cândida dos Santos, 25,  procurou os militares, querendo saber 
informações sobre a prisão da Mariane. Ao realizarem consulta no 
sistema informatizado, os policiais também constataram a existência 
de um Mandado de Prisão em desfavor da Gisele. Ela seguiu o mes-
mo caminho da irmã e do irmão, ou seja, conduzida a Delegacia e 
depois ao Presídio. 

Daniel - Durante patrulhamento pela Travessa Olegário Maciel, 
Bairro Santa Lúcia, policiais militares abordaram Daniel da Silva 
Pires, 20. Ao realizarem consulta foi constatado um Mandado de 
Busca, Apreensão e Internação em aberto. Diante ao fato, o autor 
foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia, haja visto que Daniel 
já maior de idade.

Sérgio - No Bairro Primavera, a PM deparou com Sérgio Raphael 
dos Santos, 27. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido a delegacia 
juntamente com a amásia. Sérgio tinha mandado de prisão em aberto 
e a namorada foi presa por desacato. ,  

Fábio - Fábio de Oliveira, 25, estava no Fórum local quando foi 
preso por possuir mandado de prisão em aberto. 

Marcos - Em operação força tarefa,  no bairro Paracatuzinho, 
militares estiveram na  Praça Júlia Camargos, onde abordaram  Mar-
cos Gonçalves Cabeceira, 25, que também era foragido da justiça.  

Eufrásio - Eufrásio Antônio Pereira, 56, estava no Bairro Para-
catuzinho e caiu em uma abordagem de rotina da Polícia Militar. Por 
star em débito com a justiça foi conduzido a Delegacia. 

Bizorrão -  Alysson Gomes de Souza, 24 - o  “Bizorrão”, estava  
escondido na residência dele à  Travessa Severiano Silva Neiva, Bair-
ro Alto do Açude. 

Everaldo - Everaldo Guimarães Souza Lima, 39, foi preso após 
a policia atender uma ocorrência de ameaça que envolvia o mesmo. 

Roberto - Roberto Tavares da Silva, 24, foi encontrado na Rua 
Esmeralda, Bairro Amoreiras II. 

Ariana - Quando os militares encontraram Araiana Jurema de Sou-
za, 29. Ela estava andando pela  Rua Salgado Filho, Bairro Bela Vista. 

Walisson - Walisson Alves de Oliveira, 18, foi preso pelo cri-
me de ameaça. Ele ameaçou um rapaz de morte em pleno centro 
da cidade, na  Avenida Deputado Quintino Vargas. Ele tentou fugir 
mas foi localizado próximo a  Avenida Olegário Maciel.  Segundo a 
vítima, devido a uma dívida de uma bicicleta, Walisson  lhe seguiu 
com a mão na cintura, aparentando estar armado e para se proteger 
a vítima adentrou-se em uma farmácia. Com ele  não foi localizado 
nenhuma arma de fogo.

Lander - Durante patrulhamento pela Rua Porto Buriti, Bairro 
Alto do Açude, militares  depararam com Lander Nascimento Reis, 
40, conduzindo uma bicicleta em atitude suspeita. Ao procederem a 
ordem de parada, o autor desobedeceu e empreendeu fuga, porém 
foi alcançado e abordado. Lander acabou sendo  preso.  

Monza -  Militares deslocaram até à Rua Sambaíba, Vila Ecológi-
ca Sol Nascente, onde  depararam com um Monza prata, abandona-
do. Durante consulta, ficou constatado que o veículo possuía queixa 
furto/roubo. O automóvel foi removido ao pátio credenciado para 
demais providências. 

Tipo - Militares compareceram a Rodovia BR 040, KM 33, Zona 
Rural, nas proximidades da torre de telecomunicações de uma empre-
sa de telefonia, onde o solicitante de 38 anos, relatou que enquanto 
realizava alguns serviços em uma das torres, avistou um veiculo es-
condido no meio do matagal e veio a acionar a PM. No local, os mili-
tares localizaram o veículo Tipo cinza, furtado dias atrás em Paracatu.  

Uno - Um Uno branco com queixa de furto/roubo foi encon-
trado abandonado no Bairro Amoreiras II e removido para o pátio 
credenciado.

Honda I - Uma moto Honda laranja foi encontrada abandonada 
em um matagal às  Margens da BR 040, Bairro Santo Eduardo.  A 
moto  foi envolvida em um roubo na ocorrido em um estabelecimen-
to comercial e também em outros crimes, roubos e homicídios. Dian-
te do fato, a moto foi removida ao pátio para demais providências.

Honda II - O proprietário de uma moto Honda Fan cinza, passa-
va pela  Rua Nascente,  no Bairro Nossa Senhora de Fátima, quando 
foi surpreendido por dois ocupantes de uma moto Yamaha YBR 
cinza. O passageiro mandou que a vítima parasse a moto, e logo em 
seguida, desceu e sacou um revólver, anunciou o assalto e mediante 
ameaças de morte roubou a moto  e evadiu juntamente com o outro 
autor que estava na Yamaha. 

Desaparecido - Tereza Francisca da Silva, procurou a Policia Mi-
litar para informar que o filho dela - Heleno Rodrigues da Silva, 27,  
está desaparecido desde 22/3/2013. Segundo a família, ele foi visto 
pela última vez em seu local de trabalho (Projeto Entre Ribeiros 1, 
lote 92). A mãe disse ainda que tentou fazer contato no referido local 
de trabalho, porém não conseguiu, e que seu filho faz  uso de bebida 
alcoólica, possui problemas mentais. Se alguém tiver informações 
sobre o paradeiro de Heleno, favor entrar em contato pelos telefones 
190 e/ou 181.

Bola com bala - Gillenon Antunes, 22, foi atingido com um 
tiro no braço e se recupera bem. Segundo a Polícia Militar, apesar 
de não ter sido encontrado, o autor foi identificado como Jhonatan 
Silva, 18. A tentativa de homicídio aconteceu na tarde de sexta-feira 
(29/3), na quadra da Escola Estadual Delano Brochado, no Bair-
ro Paracatuzinho. Eles estavam jogando futebol quando iniciaram 
uma discussão. O autor foi em casa buscou a arma e, efetuou três 
tiros, mas apenas um acertou Gillenon.
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O presidente da Câmara, Glewton de Sá, entrega a láurea ao homenageado, em nome 
do autor do requerimento, vereador João Macedo. Nas demais fotos, detalhes da solenidade

COMARCA DE PARACATU-MG - PRIMEIRA VARA - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO VINTE DIAS ¿ A 
Dra. Maria Augusta Balbinot, Juíza de Direito na Primeira Vara da Comarca de Paracatu, Estado de Minas Gerais, 
na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Secretaria da 1ª Vara, se processam os termos de uma Ação de Usucapião nº 0470 12 1154-4, 
movida por RAMIRO GOnÇALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Unaí, nº 15, Cen-
tro, nesta cidade, sobre: ¿um imóvel urbano denominado lote 13, quadra 23, localizado na Rua Geraldo Rabelo 
de Souza, bairro Santa Lúcia, nesta cidade de Paracatu-MG, com área de 417,14 m² (quatrocentos e dezessete 
metros quadrados e quatorze centímetros quadrados), com as seguintes divisas e confrontações: inicia-se no mar-
co nº.01, cravado na junção da divisa do lote confrontante e o limite da lateral do passeio limite do domínio da 
via pública Avenida Olegário Maciel com coordenadas UTM Geográficas n=8095437,272 E=299585,355. Deste 
marco nº.01 segue pela divisa do muro em linha reta confrontando-se com Thales Martins Siqueira com distância 
de 10,86m (dez metros e oitenta e seis centímetros) azimute 40º01’04¿ até marco nº.02 com coordenadas UTM 
Geográficas n=8095445,593 E=299445,593 cravado na junção das divisas. Deste marco nº.02 deflete para direi-
ta pela divisa do muro em linha reta confrontando-se com Antonio Francisco de Souza com distância de 1,50m 
(um metro e cinquenta centímetros) azimute 135º47’53¿ até o marco nº.03 com coordenada UTM Geográficas 
n=8095444,518, E=299593,387 cravado na junção das divisas. Deste marco nº.03 deflete para esquerda pela 
divisa da base do muro em linha reta ainda confrontando-se com Antonio Francisco dos Santos com distância de 
20,12m (vinte metros e doze centímetros) azimute 45º47’53¿ até o marco nº.04 com coordenadas UTM Geográ-
ficas n=8095446,982 E=299620,634 cravado na junção das divisas entre a divisa do lote e o limite do passeio 
da Rua Geraldo Rabelo de Souza. Deste marco nº.04 volve-se para a direita pelo limite da testada deste lote 
confrontando-se com a Rua Geraldo Rabelo de Souza com distância de 17,37m (dezessete metros e trinta e sete 
centímetros) até marco nº.05 com coordenada UTM Geográficas n=8095446,962 E=299620,629 cravado na jun-
ção das divisas entre o limite de divisa do lote e a área da Prefeitura Municipal. Deste marco nº.05 deflete para 
direita pela divisa em linha reta confrontando-se com a Prefeitura Municipal paralela a escada com distância de 
9,36m (nove metros e trinta e seis centímetro) azimute 189º09’17¿ até o marco nº.06 com coordenadas UTM 
Geográficas n=8095437,744 E=299619,140 cravado na junção das divisas entre o lote e testada e a do passeio 
da Avenida Olegário Maciel. Deste marco nº.06 deflete para direita pela divisa do lote em linha reta paralela a 
Avenida Olegário Maciel e confrontando-se com a própria Avenida linha de limite da via pública (passeio limite de 
domínio público) com distância de 33,72m (trinta e três metros e setenta e dois centímetros) azimute 269º15’05¿ 
até o marco nº.01, ponto inicial desta descrição¿, e por este Cita o ESPÓLIO DE AnTÔnIO VIEIRA CORDEIRA 
e PULLCHERIA DE MELO CORDEIRO e os RÉUS AUSEnTES, InCERTOS E DESCOnHECIDOS E EVEnTUAIS 
InTERESSADOS, para os termos da ação supra, podendo contestá-la, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, que 
correrá em Secretaria a partir do término do prazo do presente edital, ficando advertidos nos termos do artigo 285 
do CPC, que, ¿não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor¿. E, para conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado e afixado na forma da 
Lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Paracatu, Estado de Minas Gerais, aos 30 dias do mês de novem-
bro de 2012. (aa) Juliana Jordão Moreira, Oficial de Apoio Judicial, assino. Maria Augusta Balbinot,Juíza de Direito.

Ele recebeu também homenagens da Prefeitura, das comunidades terapêuticas; de jovens da Igreja Católica e do União Esporte Clube 

EROS BIONDINI 

Secretário de Esportes é Cidadão Paracatuense

O secretário de Estado de Es-
portes e Juventude, deputado fe-
deral Eros Biondini (PTB-MG), 
se tornou o mais novo filho ilus-
tre de Paracatu. A entrega do Ti-
tulo de Cidadania Honorária se 
deu na noite da terça-feira, 9 de 
abril, no plenário da Câmara Mu-
nicipal, que recebeu dezenas de 
pessoas - entre autoridades, ami-
gos e representantes de diversas 
entidades assistidas por Eros. 

O autor do requerimento foi 
o vereador João Macedo (DEM), 
com aprovação unânime dos de-
mais edis. Em virtude de proble-
mas de saúde, Macedo não pôde 
comparecer à Sessão, mas enca-
minhou correspondência justifi-
cando a autoria. 

“Para mim é um honra ser au-
tor de um requerimento que faz 
jus ao trabalho de Eros Biondini 
em Paracatu, seja como deputa-
do federal, seja como cristão ou 
amigo desta Terra, hoje, Eros se 
torna cidadão paracatuense de 
direito, pois há anos vem contri-

buindo com o desenvolvimento 
da cidade e ajudando a melhorar a 
qualidade de vida da população”, 
justificou o vereador.

 João Macedo foi representa-
do no evento pelo presidente da 
Câmara, vereador Glewton de Sá, 
que teve a responsabilidade de en-
tregar o mérito ao homenageado.  

Kombi velha 
com destino 
a Paracatu
- Mas, muito antes desta história 

começar, o deputado Eros Bion-
dini já iniciava sua história e sua 
relação próxima com a região No-
roeste de Minas e, particularmen-
te, com Paracatu. Desde 1997, sua 
presença na região é muito inten-
sa em shows (ainda com a Banda 
Nova Aliança), retiros, encontros 
de jovens e missões em várias cida-
des  do Noroeste e Alto Paranaíba. 

Muitos amigos lembram-se de 
um episódio, ainda na década de 
90, quando Eros e a Banda Nova 
Aliança foram convidados para 
um show e pregar num Congresso 
da RCC em Paracatu. Os organi-
zadores não conseguiram o valor 
para as despesas da viagem. Isso, 
o entanto, não impediu o trabalho 
missionário dele. 

Eros reuniu os amigos em Belo 
Horizonte, conseguiu uma Kombi 
velha emprestada e veio dirigindo 
para pregar naquele congresso e 
escrever mais uma das belas pági-
nas da evangelização em Paracatu.

Paracatu - No Noroeste de Mi-
nas, Eros se destaca pelo trabalho 
na recuperação de condenados, 
alcoólatras e drogados. Conseguiu 
título de utilidade pública para a 
APAC e está iniciando o processo 
de reconhecimento do Grupo Luz 
e Vida; conseguiu também mais 
R$ 3 milhões de verbas destinadas 
as escolas públicas para reformas, 
construção de quadras e de giná-
sios; liberação do recurso para re-
forma da Igreja Nossa  Senhora do 
Rosário  e mais três  altares da Ma-
triz de Santo Antônio, em Paracatu.

Apóia a movimentos e grupos 
de jovens, pois acredita que o jo-
vem como protagonista no traba-
lho de prevenção e conscientiza-
ção é o melhor caminho. Jovem 
evangelizando e cuidando do jo-
vem. A parceria com Associações 
Esportivas em toda a região tem 
aberto novas portas para um traba-
lho de base no esporte, que vai ao 
mesmo tempo prevenir os males 
da juventude e preparar uma safra 
de craques em diversos esportes. 

Recentemente. Eros conseguiu, 
junto ao Ministério da Educação, a 
liberação de mais de 70 lousas inte-
rativas para as escolas públicas de 
Paracatu. Foram mais de 100 mil 
reais investidos na Educação de 
Paracatu.

Eros Ferreira Biondini nas-
ceu em Belo Horizonte/MG em 
1971. Em 1996, casou-se com 
Adriana Biondini, é pai de dois 
filhos (Mauro e Chiara) e forma-
do em medicina veterinária pela 
Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG).  

Eros é membro da Renovação 
Carismática Católica (RCC) e fun-
dador da Missão Mundo Novo. 
Atua na evangelização há 22 anos 
junto aos movimentos católicos, 
trabalhando intensamente em 

defesa da vida e da dignidade hu-
mana. 

É idealizador do “Cristo é o 
Show”, um dos maiores eventos 
cristãos do País e do programa 
Mais Brasil - TV Canção Nova, 
o qual apresentou por três anos.  
Em 2006, eleito com quase 70 mil 
votos, Biondini tornou-se deputa-
do estadual pelo Estado de Minas 
Gerais, sendo o segundo depu-
tado mais votado em número de 
municípios (764).  

Foi o primeiro deputado a se 
especializar em Poder Legislativo, 
por meio do curso de pós- gradu-
ação Lato Sensu da Escola do Le-
gislativo da ALMG e PUC Minas. 
O atual secretário teve oito Leis 
sancionadas pelo Governo de Mi-

“É um grande prazer repre-
sentar o vereador João Macedo, 
a quem parabenizo pela iniciativa. 
Ao deputado e secretário Eros 
Biondini deixo o meu abraço 
como amigo e como conterrâneo, 
pois é um título mais do que me-
recido por tudo que ele tem fei-
to pelo município e agora, como 

nas Gerais, mais de 40 Títulos de 
Utilidade Pública que beneficia-
ram muitas entidades e centenas 
de famílias, além de ter feito inú-
meros encaminhamentos na área 
jurídica, social e de saúde, inclusi-
ve o título de utilidade pública da 
APAC de Paracatu.

Eros recebeu, ainda, condeco-
rações como a Medalha da Incon-
fidência, a Medalha Santos Du-
mont, a Medalha do Presidente 
Juscelino Kubitschek e a Medalha 
da Ordem do Mérito Legislativo, 
entre outras. 

O deputado também atua em 
parceria com várias comunidades 
terapêuticas de recuperação de 
dependentes químicos no Brasil, 
sendo uma referência mineira na 

luta contra as drogas, o aborto e 
a pedofilia.

 Em 2011, Eros tomou posse 
em Brasília como deputado fe-
deral, sendo votado em 841 dos 
853 municípios mineiros. Eros 
ampliou suas ações em prol da 
construção de um mundo novo, 
em âmbito federal, sempre de-
fendendo a vida. Na Câmara dos 
Deputados, integrou as comis-
sões permanentes de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; 
de Defesa do Consumidor, sendo 
ambas o primeiro vice-presidente; 
além da Comissão de Seguridade 
Social e Família. 

Participou da Comissão Es-
pecial da Reforma Política; da 
CPI sobre Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes; e foi 
relator da Subcomissão Especial 
para Acompanhamento, Fisca-
lização e Controle dos Serviços 
de Telecomunicações. Presidiu 
a Frente Parlamentar Mista em 
Defesa das Comunidades Tera-
pêuticas Acolhedoras e integrante 
da Frente Parlamentar das Santas 
Casas. 

Em outubro de 2012, Biondini 
assumiu a Secretaria de Espor-
tes e da Juventude do Estado de 
Minas Gerais, a convite do Go-
vernador Antônio Anastasia, que 
também por reconhecimento do 
trabalho de combate as drogas 
desenvolvido por Eros, transferiu 
a Subsecretaria de Políticas sobre 
Drogas para a sua pasta.

Há 22 anos 
ele evangeliza 
o Brasil

secretário de Estado, poderá fazer 
ainda mais”, disse Glewton. 

Durante a reunião solene, Eros 
recebeu placas de homenagens do 
Governo Municipal, representa-
do pelo vice-prefeito José Altino 
da Silva; Grupo Luz e Vida, em 
nome das comunidades terapêu-
ticas da região; movimento de 

jovens da Igreja Católica; além de 
uma camisa de futebol do União 
Esporte Clube; entre outros reco-
nhecimentos. 

Eros, por sua vez, agradeceu o 
carinho dos conterrâneos e reafir-
mou o compromisso de continu-
ar ajudando os paracatuenses. 

“Venho muito a Paracatu, te-
nho um grande carinho pela cida-
de e amo o povo desta terra. Este 
reconhecimento me enche de 
emoção e não tenho palavras para 
agradecer a todos os vereadores, 
em especial ao João Macedo pela 
iniciativa. Obrigado, Paracatu! 
Com certeza, vou procurar retri-
buir da melhor maneira possível”, 
agradeceu Eros, que sempre teve 
ligação muito próxima com a ci-
dade, seja como cantor, pregador  
ou na vida pública como deputa-
do e, agora, secretário de Estado, 
sempre com ações preventivas de 
combate as drogas ou de apoio ao 
esporte e à juventude. 

Abandono de emprego

A CMM Construtora Centro Minas LTDA, situada a Rua Miguel, 29 - Amoreiras II no 
Município de Paracatu - inscrito de Paracatu-MG - e inscrita no CnPJ nº 23998438/0001-
06, Comunica o abandono de emprego do funcionário Paulo Henrique Francisco de Assis 
- portador da CTPS:69619-5.114 - UF-MG, ocorrido desde o dia 2 de março de 2013. Ele 
exercia a função de Servente de Pedreiro. 

Abandono de emprego

A HIRAn RABELO COSTA solicita o comparecimento do senhor ELIAS LOTEIRO FER-
REIRA, portador da CTPS nº 8478347, serie 0030-MG, no prazo de 5 (cinco dias), sob pena 
de caracterização de abandono de emprego previsto no artigo 482, inciso I, da CLT.


