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anosO Mo
HALELL TERÁ 
ROSA DE SARON

Trabalhadores rurais de todo o Brasil 
participam do 19º Grito da Terra, em Brasília

A banda Rosa de Saron tem projeção internacional 
e sempre se apresenta no Hallel sem cobrar cachê

O deputado Almir Paraca, presidente da Comissão Extraordinária das Águas, coordena os trabalhos, em Paracatu

Transposição do Velho Chico
ameaça Paracatu e Urucuia

Está confirmado. A banda Rosa de Saron será a grande atra-
ção do Hallel 2013, dia 16 de junho, no Parque de Exposições. 
Os autores de “Casa dos Espelhos” não cobram cachê do even-
to, mas precisam cobrir gastos com viagem, hospedagem, equi-
pamentos e alimentação para cerca de 20 pessoas da equipe, o 
que foi possível com o apoio de algumas empresas. A banda se 
considera parte integrante do Hallel de Paracatu e também se 

A transposição do Rio São 
Francisco representa uma 
ameaça aos Rios Paracatu, 
Urucuia e das Velhas. O aler-
ta foi feito pelo vice-presi-
dente do Comitê da Bacia Hi-
drográfica do Rio Paracatu, 

Seds inaugura Centro 
Sócio-Educativo em Unaí
O secretário de Estado de Defesa Social, Rômulo Ferraz, 

inaugurou , no início do mês, em Unaí, o primeiro Centro 
Sócio-Educativo do Noroeste de Minas, voltado à interna-
ção de adolescentes em conflito com a lei, com capacidade 
para 90 jovens do sexo masculino. O local possui 3.097 mil 
m² de área construída em terreno doado pela prefeitura e o 
investimento do Estado chega a R$ 12,7 milhões, oriundos 
de recursos estaduais e do financiamento da SEDS, junto ao 
BNDES. O Centro conta com 40 alojamentos, 14 salas de 
aula, duas quadras poliesportivas, quatro salas de recreação 
e dois blocos de oficinas. PÁGINA 6

Trabalhadores rurais de todo o Brasil participaram, dia 
22 de maio, do 19º Grito da Terra Brasil, em passeata pela 
Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Entre as reivindi-
cações estavam a reforma agrária e o combate à violência 
no campo. Eles defenderam também melhoria na saúde 
pública e na educação. Em frente ao Ministério do Tra-
balho, cobraram a regularização de mais de mil sindicatos 
que não têm o direito a negociações, acordos coletivos e 
não podem cadastrar os assegurados especiais na Previ-
dência. Em frente ao STF, protestaram contra os assassi-
natos no campo. PÁGINA 12

Adriana dá show em Uberlândia
A paracatuense Adriana Fernandes se destacou entre os 

mais de 500 atletas que participaram das provas de atletismo 
do Circuito Regional Centro-Leste Caixa Loterias, nos dias 
17 à 19 de maio, em Uberlândia. Adriana conquistou duas 
medalhas de primeiro lugar, nas provas de 100 e 200 metros. 
“Estou muito feliz pelas conquistas que servem de motiva-
ção para outros deficientes”, comemora a paracatuense duas 
vezes campeã. PÁGINA 16

Qual a diferença 
entre Silva e Souza?
São 10 horas de cadeia, numa cela com assassinos e outros 

foras-da-lei, no presídio de Paracatu. Esta experiência - quem 
ninguém deseja ao pior inimigo - foi vivida pelo aposenta-
do João Ferreira da Silva, 74, morador do Alto do Açude. 
Ele teve o nome confundido com o fugitivo da Justiça João 
Ferreira de Souza, 30 anos mais novo do que ele, quando foi 
renovar um documento no 45º BPM de Paracatu e acabou 
atrás das grades, sem dever nada. PÁGINA 14

Falta d’água 
potável mata
A cada 15 segundos, uma 

criança morre de doenças 
relacionadas à falta de água 
potável, de saneamento e de 
condições de higiene no mun-
do, segundo o Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância 
(Unicef). 

PÁGINA 3

Trabalhadores 
rurais gritam 
em Brasília
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Antônio Eustáquio Vieira, 
em reunião da Comissão Ex-
traordinária das Águas da As-
sembleia Legislativa de Minas 
Gerais, na terça-feira (28), em 
Paracatu. “A construção de 
barragens para regularizar a 

água necessária para a trans-
posição do São Francisco 
pode prejudicar a vazão dos 
rios que compõem as Bacias 
do Paracatu, Urucuia e das 
Velhas”, disse Vieira. Para 
ele, a região corre o risco de, 

repentinamente, não ter água 
para abastecer os canais da 
transposição. Ele, advertiu, 
ainda que mais de 40% das 
águas do São Francisco são 
provenientes do Paracatu e 
do Urucuia. PÁGINA 3

Adriana Fernandes, a número 2, conquistou 
duas medalhas de primeiro 

lugar, nas provas de 
100 e 200 metros
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empenhou para que tudo desse certo, o que confirma o tema 
deste ano: “Fé! Tudo é possível ao que crê.” A comissão 
organizadora espera milhares de pessoas de todo o Brasil e que 
o evento faça diferença na vida dos participantes.  “Queremos 
evangelizar e proporcionar às pessoas momentos de um encon-
tro íntimo com Deus”, ressalta o padre Wellington Santana, um 
dos diretores espirituais do evento. PÁGINA  7
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Abolição e liberdade
Machado de Assis      

Bons dias!
Eu pertenço a uma família de 

profetas après coup, post factum, 
depois do gato morto, ou como 
melhor nome tenha em holandês. 
Por isso digo, juro se necessário 
for, que toda a história desta lei de 
13 de maio estava por mim pre-
vista, tanto que na segunda-feira, 
antes mesmo dos debates, tratei 
de alforriar um molecote que ti-
nha, pessoa de seus dezoito anos, 
mais ou menos. Alforriá-lo era 
nada; entendi que, perdido por 
mil, perdido por mil e quinhentos, 
e dei um jantar.

Neste jantar, a que meus ami-
gos deram o nome de banquete, 
em falta de outro melhor, reuni 
umas cinco pessoas, conquanto 
as notícias dissessem trinta e três 
(anos de Cristo), no intuito de lhe 
dar um aspecto simbólico.

No golpe do meio (coupe do 
milieu, mas eu prefiro falar a mi-
nha língua) levantei-me eu com a 

taça de champanha e declarei que 
acompanhando as idéias pregadas 
por Cristo, há dezoito séculos res-
tituía a liberdade ao meu escravo 
Pancrácio; que entendia que a 
nação inteira devia acompanhar 
as mesmas idéias e imitar o meu 
exemplo; finalmente, que a liber-
dade era um dom de Deus que os 
homens não podiam roubar sem 
pecado.

Pancrácio, que estava à esprei-
ta, entrou na sala, como um fu-
racão, e veio abraçar-me os pés. 
Um dos meus amigos (creio que, 
e ainda meu sobrinho) pegou de 
outra taça e pediu à ilustre assem-
bléia que correspondesse ao ato 
que acabava de publicar brindan-
do ao primeiro dos cariocas. Ouvi 
cabisbaixo: fiz outro discurso 
agradecendo, e entreguei a carta 
ao molecote. Todos os lenços co-
movidos apanharam as lágrimas 
de admiração. Caí na cadeira e 
não vi mais nada. De noite, recebi 
muitos cartões. Creio que estão 
pintando o meu retrato, e supo-

Margarida Neiva 
- exemplo de 
mulher e enfermeira
*Coraci Neiva
 
A vida do ser humano é feita 

de momentos - alegres ou tristes. 
Quando surge aquele capaz de nos 
proporcionar felicidade, devemos 
vivê-lo intensamente, como hoje, 
neste local onde todos nós - pa-
rentes e amigos - estamos reunidos 
para homenagear Margarida Neiva - 
grande mulher, enfermeira, amiga de 
todos, sem distinção de classe social. 
É sua característica principal o amor 
verdadeiro, incondicional, a tudo e 
a todos. Por isso Deus a presenteia 
com essa saúde até hoje, aos 95 anos. 

Maria Margarida Neiva Brant, 
filha de Carlos Silva Neiva e Laura 
Pereira Neiva, nasceu em Paracatu, 
no dia 10-6-1914. Foi casada como 
José Araújo Brant.

Estudou, não apenas em Paraca-
tu, mas em Goiânia, na Escola de 
Enfermagem São Vicente de Paulo. 
Fez estágio no Hospital de Pirapo-
ra. Trabalhou em outros hospitais 
de outras cidades, especializando-se 
em Obstetrícia e Saúde Pública.  

Em Paracatu, prestou 24 anos 
de excelentes serviços no Hospital 
Municipal. Nesta data: 3 de outubro 
de 2012, na inauguração de amplia-
ção do mesmo, para homenageá-la, 
colocaram o seu nome em uma sala 
de apoio ao centro cirúrgico. Este 
é um gesto de reconhecimento aos 
relevantes serviços que tem feito 
pelo bem estar de todos. 

Viver a velhice é viver o crepús-
culo. Um momento sagrado, assim 
disse Rubem Alves “O crepúsculo 
é um momento sagrado de oração, 
quando o eterno se oferece a nós 
numa taça efêmera, por isso cessa 
o trabalho. É momento de oração: 
ângelus”

O místico medieval para quem a 
teologia era poesia, Ângelo Silésius, 
assim escreveu:

“O homem tem dois olhos. Um 
somente vê o que se move no tem-
po que passa o outro, aquilo que é 
divino e eterno. Quando esse olho 
se abre descobrimos que somos ve-
lhos Não por causa do tempo que 
passa, mas porque dentro de nós 
mora a eternidade”.

Segundo Rubem Alves “Eterni-
dade não é tempo sem fim” Tempo 
sem fim é insuportável. Já imagi-
naram uma música sem fim, um 
livro sem fim? Tudo que é belo tem 
que terminar. Tudo que é belo tem 
que morrer. Beleza e morte andam 
sempre de mãos dadas. 

Eternidade é o tempo completo, 
esse tempo do qual dizemos: “Va-
leu a pena”. Não é preciso evolu-
ção, não é preciso transformação: 
o tempo é completo e a felicidade 
é total. 

“Um momento único de beleza 
e amor justifica a vida inteira”.

Quero finalizar esta minha ho-
menagem citando palavras do autor 
Phil Bosmans: 

“Ora, por que perder tempo em 
correr loucamente atrás de dinhei-
ro?

Por que se afobar com mil cui-
dados, 

Com mil coisas para amanhã e 
para depois de amanhã!

Por que se zangar e se desencan-
tar com o mundo, 

desgastar-se com essa insana 
agitação 

e por que dormir quando o sol 
brilha no céu? 

Amigo, reserve tranquilamente 
tempo para ser feliz”. 

Estimada enfermeira e amiga 
Margarida Neiva Brant – você eter-
nizou-se na alma e no coração de 
todos que viram, não apenas nascer 
suas crianças por suas mãos, mas 
também todos aqueles que você 
salvou a vida, cuidou com alegria, 
amor e simplicidade, favorecendo-
-lhes cura, saúde e bem viver. 

Nós a amamos muito. Seja feliz.

*Presidente da 
Academia de Letras 
do Noroeste de Minas 

Benzeção
* Flávio Neiva 

Eu reparava,  assim à toa, a malvadeza que a vida 
arrumava para certas pessoas em certas circunstância.  
Fazia isso quando eu estava ali viajando com Agenor 
pelas chapadas. Coisa rara, porque o povo refugava em 
nos deixar sair assim,  juntos,  com medo de uma tocaia 
grave.

Nós estávamos bem em riba do alto da chapada, no 
tope da Serra da Saudade, eu andando em sanfona,  em 
lerdos passos, e Agenor,  em serenata.

Lembrava de Sá Benedita, por exemplo,  que penou 
com um papo zangado muitos meses antes de dar o 
seu passamento para o céu;  de João Gedeão, que per-
deu a vida por causa de um panarício sem-vergonha; 
de Lauro Bom Tempo que perdeu a honra por causa 
de uma calúnia...e o meu pensamento ia por fora ai 
afora.

Bem, lá das nuvens onde estávamos, dava para di-
visar a fazenda Santa Mônica por inteiro, deitada no 
fundo de um vão, numa reta de visada de uma légua 
mais ou menos, serra abaixo. As pessoas de lá, vistas 
dali, pareciam zanzando feito formigas. Reparei no 
quintal uma coisa esquisita, correndo. Parecia que um 
deles escarreirava o outro.  Correndo, um deles caiu e 
foi chutado pelo outro.

Pela mesma porta, saíram duas mulheres desespe-
radas, balançando as saias em outro rumo. Ao mesmo 
tempo, um homem de roupa amarelada saia, bem de-
vagar, pela porta da frente e reclamava forte de alguma 
coisa, enquanto montava em um animal.

Acompanhando esse homem de amarelo, outro que 
podia ser o dono da casa, abria e fechava os braços 
para cima, mostrando desespero. O homem de amare-
lo virou a rédea e veio  embora em nosso rumo. Se a 
gente descesse o morro o encontraria.

Aí, nós, contrariados e preocupados com aqueles 
vistos, descemos o morro, fitando ver o que era e o 
que acontecia. Fui descendo e imaginando o que teria 
ocorrido.

O dono da casa, eu sabia, era Hugo Moreira, o ho-
mem que havia herdado aquelas terras do pai.

Quando fechava uma meia hora de descida, encon-
tramos com o homem, subido em grande dificuldade, 
montando um cavalo aguado. Era doutor Guto Flores, 
um médico que havia por aqui.

- O que houve doutor. Algum problema?
Ele então me disse que virasse a minha cara para 

trás e fugisse rápido dali da Santa Mônica, enquanto 
era tempo. Ele dizia que tinha uma pessoa lá, dentro 
de um quarto escuro, muito doente. Dizia ainda que 
era um rapaz e, pelo  jeito da doença e a concluir pelo 
que dava para enxergar na escuridão do quarto, devia 
ser  a morféia.

- Não deu para o senhor fazer alguma coisa, Dou-
tor? – indaguei.

Ele então veio com essa:
-Não, não consegui resolver semelhante e tão gra-

ve problema. Devo chamar outro médico para tentar 
socorrer o rapaz.

Aquilo soou muito esquisito para nós. Comentou 
Agenor: era como se agente rezasse a Deus e o encon-
trasse rezando também!

Doutor Guto disse ainda que se eu achasse que des-
se para fazer qualquer coisa, que eu fosse lá e fizesse. 
Um desaforo!

Despedimos- nos do homem e descemos a serra. 
Com mais uma meia  hora de viagem, chegamos à fa-
zenda. Desci da mula e dei um  “oh de casa’’ para al-
guém vir nos receber.

dei no dia seguinte, 
por me não esco-
var bem as botas; 
efeitos da liberda-
de. Mas eu expliquei-lhe que o 
peteleco, sendo um impulso na-
tural, não podia anular o direito 
civil adquirido por um título que 
lhe dei. Ele continuava livre, eu 
de mau humor; eram dois estados 
naturais, quase divinos.

Tudo compreendeu o meu 
bom Pancrácio: daí para cá, te-
nho-lhe despedido alguns ponta-
pés, um ou outro puxão de ore-
lhas e chamo-lhe besta quando 
lhe não chamo filho do diabo; 
cousas todas que ele recebe hu-
mildemente, e (Deus me perdoe!) 
creio que até alegre.

O meu plano está feito; que-
ro ser deputado, e, na circular 
que mandarei aos meus eleitores, 
direi que, antes, muito antes de 
abolição legal, já eu em casa, na 
modéstia da família, libertava um 
escravo, ato que comoveu a toda 
a gente que dele teve notícia; que 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 DO TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS PARACATU

PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº 02/2013

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviço de transporte rodoviário municipal, intermunicipal, esta-
dual e interestadual de passageiros por meio de fretamento.
TIPO DA LICITAÇÃO: Menor preço unitário. 
LOCAL, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO: www.comprasnet.gov.br, dia 17/06/2013 às 08h30min, horário de Brasília.
MAIS INFORMAÇÕES: No site www.comprasnet.gov.br ou no e-mail celsofernandes@iftm.edu.br;
OBSERVAÇÃO: Poderão participar do certame as empresas que atenderem às condições da lei e aos termos do 
referido instrumento convocatório. 

Celso Fernandes da Cruz
Pregoeiro

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 DO TRIÂNGULO MINEIRO – CAMPUS PARACATU

PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE APOIO

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº 03/2013

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviço de pintura predial.
TIPO DA LICITAÇÃO: Menor preço unitário. 
LOCAL, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO: www.comprasnet.gov.br, dia 19/06/2013 às 08h30min, horário de Brasília.
MAIS INFORMAÇÕES: No site www.comprasnet.gov.br ou no e-mail celsofernandes@iftm.edu.br;
OBSERVAÇÃO: Poderão participar do certame as empresas que atenderem às condições da lei e aos termos do 
referido instrumento convocatório. 

Celso Fernandes da Cruz
Pregoeiro

Com muito custo apareceu Hugo, meio esquerdo e 
ressabiado, tentando dizer o que eu já sabia.

- Meu filho mais velho, Jorge, estar muito doente lá 
dentro, Lazinho. Não convém   entrar porque parece 
que é doença brava.

Eu disse que não havia medo de nada em nossa 
idéia. E que eu e Agenor queríamos ver o rapaz.

Entramos no quarto, abrir as duas janelas para en-
trar um rasgo  de sol, fazendo Jorge franzir o olhado, 
mostrando um desespero terrível da doença.

Era uma pereba esquisita no meio da perna, um 
pouco para fora, negando a canela. Tinha o tamanho de 
um ovo de galinha e trazia uma cor escura, quase preta. 

Era de espantar qualquer um, menos eu ou Agenor. 
Os dois juntos então ...  Ali era uma braúna e uma 
aroeira na briga. Um zape  e sete de copas em cima 
daquela pereba.

Eu indaguei como havia começado aquilo. Jorge 
respondeu que a única coisa que lembrava era de uma 
ferroada antiga que ele sentiu à  noite, mais ou menos 
no mesmo lugar da  pereba. Muito tempo depois , ain-
da de acordo com o que falava, apareceu aquilo. 

- Já sei o que deve ser, Agenor ,   eu nunca vi falar 
em lepra que vem de uma ferroada!

- Eu também já sei! – respondeu com firmeza Age-
nor. Em minha opinião, balizada no  que acabo de ver, 
isso é veneno de viúva negra, que anda ofendendo 
agente por aí, a torto e a direito.

- Viúva  negra, com certeza. Mas, só essa aranha 
não tinha tanto poder. Isso veio combinado com co-
breiro de leite de moché e rema de briba. Pode anotar!- 
Concluí.

Agenor mandou colher ramos de funcho, guiné, 
favaquinha  e de trevo. Pediu que deixássemos a sós 
com o menino para descarregar uma benzeção forte 
na perna dele. Pediu algodão em caroço, pôs fogo, e 
soprou fumaça da queima no rumo da pereba.

Depois dessas orações, eu mandei lavar com sabão, 
passar um mercúrio cromo nas beiradas da ferida e sal-
picar um anasseptil em pó bem no meio dela. Mandei 
também fazer um tapume de filó para pôr na perna, 
sem encostar  na ferida.

- Você agora vai sair deste quarto, Jorge, e ficar lá 
fora, na luz do dia, esperando pela cura ouviu? Não 
deixe de usar o tapume.

 Depois daquelas cerimônias, eu virei para Agenor 
e arrisquei um palpite: 

- Em dez dias estará curado, Agenor.
- Doze é o meu palpite- respondeu.
Nenhum de nós apresentou acerto para o tempo 

de cura daquele caso sério. Melhorou completamente 
em onze dias!

O senhor me pergunta se esse rapaz vingou? Quem 
o senhor acha que lhe serviu água e café, há pouco? ... 
Jorginho  Corgo Raso. O nosso carreiro mestre.

Ah, bom. Já ia me esquecendo de contar! O senhor 
me pergunta sobre o corre-corre que eu havia visto lá 
de cima da serra?

Antes de sair de lá, eu procurei ir lá à conzinha da-
quela fazenda para beber uma água  e um café, quando 
fui interrompido por Hugo. 

- Espera aí, Lazinho. Não vai lá à cozinha agora. Eu 
busco água e café para vocês aqui. 

Acontece que o meu menino mais novo, malino 
que só ele, acertou uma estilingada bem no meio de 
uma caixa de marimbondo, que havia aparecido no 
marco lã da janela da conzinha!

*Paracatuense, engenheiro elétrico e membro 
da Academia de Letras do Noroeste de Minas

nho que a óleo.
No dia seguinte, chamei o 

Pancrácio e disse-lhe com rara 
franqueza:

- Tu és livre, podes ir para 
onde quiseres. Aqui tens casa 
amiga, já conhecida e tens mais 
um ordenado, um ordenado que...

- Oh! Meu senhô! Fico.
- Um ordenado pequeno, mas 

que há de crescer. Tudo cresce 
neste mundo: tu cresceste imen-
samente. Quando nasceste eras 
um pirralho deste tamanho; hoje 
estás mais alto que eu. Deixa ver; 
olha, és mais alto quatro dedos...

- Artura não qué dizê nada, 
não, senhô...

- Pequeno ordenado, repito, 
uns seis mil-réis: mas é de grão 
em grão que a galinha enche o 
seu papo. Tu vales muito mais 
que uma galinha.

- Justamente. Pois seis mil-
-réis. No fim de um ano, se an-
dares bem, conta com oito. Oito 
ou sete. Pancrácio aceitou tudo: 
aceitou até um peteleco que lhe 

esse escravo tendo 
aprendendo a ler, 
escrever e contar 
(simples suposição) 

é então professor de filosofia no 
Rio das Cobras: que os homens 
puros, grandes e verdadeiramente 
políticos, não são os que obede-
cem à lei, mas os que se anteci-
pam a ela, dizendo ao escravo: és 
livre, antes que o digam os pode-
res públicos, sempre retardatários, 
trôpegos e incapazes de restaurar 
a justiça na terra, para satisfação 
do céu.

Boas noites.
Nota do Editor: “O autor 

busca, através deste irônico caso 
em particular, demonstrar sua 
opinião acerca da escravidão e, 
sobretudo, criticar a postura hipó-
crita daqueles que buscam, através 
de demonstrações públicas de um 
falso caráter, angariar a simpatia e 
admiração da sociedade, quando, 
em seus íntimos, continuam a ser 
pessoas mesquinhas e pobres de 
espírito.” 
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Comitê da Bacia Hidrográfica alerta que vazão dos Rios paracatu, Urucuia e das Velhas pode ser prejudicada

ENCONTRO DAS ÁGUAS

UNICEF

Transposição ameaça rios do Noroeste 

Água poluída mata uma criança no mundo a cada 15 segundos

A transposição do Rio São 
Francisco representa uma ame-
aça aos Rios Paracatu, Urucuia e 
das Velhas. O alerta foi feito pelo 
vice-presidente do Comitê da Ba-
cia Hidrográfica do Rio Paraca-
tu, Antônio Eustáquio Vieira - o 
Tonhão - em reunião da Comis-
são Extraordinária das Águas da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG) realizada, nesta 
terça-feira (28/5/13) em Paracatu.

Segundo Vieira, a construção 
de barragens para regularizar a 
água necessária para a transposi-
ção do São Francisco pode pre-
judicar a vazão nos rios que com-
põem as bacias do Paracatu, do 
Urucuia e das Velhas. Para ele, a 
região corre o risco de, repentina-
mente, não ter água para abaste-
cer os canais da transposição. 

Ele lembrou que mais de 40% 
da água do São Francisco são pro-
venientes das bacias do Paracatu e 
do Urucuia. Informou ainda que, 
na próxima sexta (31) e no sába-

Brasília (ABr) - A cada 15 
segundos, uma criança morre de 
doenças relacionadas à falta de 
água potável, de saneamento e de 
condições de higiene no mundo, 
segundo o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef). 

Todos os anos, 3,5 milhões de 
pessoas morrem no mundo por 
problemas relacionados ao for-
necimento inadequado da água, à 
falta de saneamento e à ausência 
de políticas de higiene, segundo 
representantes de outros 28 or-
ganismos das Nações Unidas, que 
integram a ONU-Água.

No Relatório sobre o Desen-
volvimento dos Recursos Hí-
dricos, documento que a ONU-
-Água divulga a cada três anos, 
os pesquisadores destacam que 
quase 10% das doenças registra-
das ao redor do mundo poderiam 
ser evitadas se os governos in-
vestissem mais em acesso à água, 
medidas de higiene e saneamento 
básico.

As doenças diarreicas pode-
riam ser praticamente elimina-
das se houvesse esse esforço, 
principalmente nos países em 
desenvolvimento, segundo o le-
vantamento. Esse tipo de doença, 
geralmente relacionada à ingestão 

Os 12 encontros regionais 
com membros dos 36 comitês 
de bacias hidrográficas do Esta-
do foram anunciados durante a 
reunião de instalação da Comis-
são Extraordinária das Águas da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), realizada em 
março,  com a presença do pre-
sidente da Casa, deputado Dinis 
Pinheiro (PSDB), parlamentares e 
autoridades.

Durante a reunião, deputados 
fizeram sugestões e pedidos de 
ações prioritárias a serem discuti-

O cursos d’água que atravessam as cidades, ou lhes são periféricos, 
sofrem as conseqüências do desrespeito humano pela água

O deputado Pompílio Canavez 
quer apoio aos municípios 
na elaboração dos Planos 
de Saneamento Básico

do (1º/6), membros do comitê 
vão navegar o Rio Paracatu, sain-
do do Rio Escuro e passando por 
Brasilândia e São Romão, a fim 
de verificar as condições da bacia 
para, posteriormente, desenvol-
ver ações pela qualidade da água.

O prefeito de Paracatu, Ola-
vo Remígio Condé, que também 
é presidente do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Paracatu, res-
saltou a necessidade de, ao deba-
ter as águas, considerar também a 
questão da produção agrícola. Ele 
lembrou que a produção de grãos 
está nas mãos de multinacionais, 
que utilizam metais pesados, con-
taminando a terra e a água.

Já o presidente do Comitê da 
Bacia do Urucuia, José Américo 
Carniel, informou que a entidade 
firmou convênio com o Fundo 
de Recuperação, Proteção e De-
senvolvimento Sustentável das 
Bacias Hidrográficas do Estado 
(Fhidro), no valor de R$ 500 mil. 
O vice-presidente do comitê, Jú-

lio Cesar Ayala, destacou a insu-
ficiência dessa verba para as de-
mandas da bacia.

Entre os principais proble-
mas listados por Ayala, estão o 
desmatamento; pressões de uso 
agrícola sobre nascentes; a pecu-
ária; necessidade de readequação 
de estradas rurais; o solapamento 
de margens de córregos e rios; 

das pela comissão, como Pompi-
lio Canavez (PT), um dos mem-
bros efetivos, que solicitou apoio 
aos municípios na elaboração dos 
Planos Municipais de Saneamen-
to Básico. “Essa orientação irá 
ajudá-los a conseguir recursos do 
Estado e da União para imple-
mentação de ações nesse senti-
do”, pontuou.

Desenvolvimento sustentável 
- O deputado Lafayette de An-
drada (PSDB), membro suplen-
te da comissão, salientou o valor 
econômico da água. “A água nos 

traz, além do sustento, riquezas 
econômicas como a pesca, a irri-
gação, a produção de minério e de 
energia. Isso tudo precisa ser visto 
dentro de um contexto sustentá-
vel, que não pode ser esquecido”, 
advertiu.

Para o deputado André Quin-
tão (PT), também membro su-
plente, a comissão deve priorizar 
os recursos hídricos no semiá-
rido mineiro - Norte e os Vales 
do Jequitinhonha e do Mucuri 
- defendeu a discussão do con-
flito entre preservação ambiental 

Deputados apontam ações prioridades para discussão 

A Comissão de Direitos Hu-
manos da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) quer 
que o Ministério Público (MP) 
formule um Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC) com os 
órgãos ambientais do Estado para 
paralisar a emissão de licenças a 
mineradoras até que se conclua 
o marco regulatório do setor que 
está sendo elaborado pelo gover-
no federal. 

A sugestão foi apresentada em 
visita da comissão ao procurador-
-geral de Justiça do Estado, Carlos 
André Mariani Bittencourt, pelo 
deputado Rogério Correia (PT), 
na  quinta-feira (9/5). A visita foi 
realizada a requerimento do par-
lamentar e dos deputados Durval 
Ângelo, presidente da comissão, 

Comissão sugere suspender licencenças a mineradoras

de água contaminada, mata 1,5 
milhão de pessoas anualmente.

Esgoto - No Brasil, dados di-
vulgados pelo Ministério das Ci-
dades e pelo Sistema Nacional de 
Informações sobre Saneamento 
Básico, mostram que, até 2010, 
81% da população tinham acesso 
à água tratada e apenas 46% dos 
brasileiros contavam com coleta 
de esgotos. Do total de esgoto 
gerado no País, apenas 38% rece-
biam tratamento no período.

Há poucos dias, a organização 
da sociedade civil Trata Brasil di-
vulgou levantamento que confir-
ma a relação entre a falta de sa-
neamento e acesso à agua potável 
e os problemas de saúde que afe-
tam principalmente as crianças. 

O Ranking do Saneamento 
levantou a situação desse servi-
ço  nas 100 maiores cidades do 
país, considerando a parcela da 
população atendida com água 
tratada e coleta de esgotos, as 
perdas de água, investimentos, 
avanços na cobertura e o que é 
feito com o esgoto gerado pelos 
77 milhões de brasileiros dessas 
localidades (40% da população 
brasileira).

Saneamento - O levanta-
mento mostrou que a política 

em “grande parte das maiores 
cidades do País avança, mesmo 
lentamente, nos serviços de sa-
neamento básico, sobretudo no 
acesso à água potável, à coleta, ao 
tratamento dos esgotos e à redu-
ção das perdas de água”. Os pes-

quisadores destacaram, porém,  
que existe um número expressivo 
de municípios de grande porte 
que não avançaram nesses inves-
timentos.

De acordo com os pesquisa-
dores, do volume de esgoto ge-

rado nas 100 cidades, somente 
36,28% são tratados, ou seja, ape-
nas nas cidades analisadas, quase 
8 bilhões de litros de esgoto são 
lançados todos os dias nas águas 
sem nenhum tratamento. “Isso 
equivale a jogar 3.200 piscinas 

olímpicas de esgoto por dia na 
natureza”.

Os órgãos das Nações Unidas 
apontam que, no mundo, o des-
pejo de 90% das águas residuais 
em países em desenvolvimento - 
em banhos, cozinha ou limpeza 
doméstica - vão para rios, lagos 
e zonas costeiras e representam 
ameaça real à saúde e segurança 
alimentar no mundo.

Pelo ranking da Trata Brasil, o 
índice médio em população aten-
dida com coleta de esgoto nas 100 
cidades pesquisadas pela organi-
zação foi 59,1%. A média do país, 
registrada em 2010, era 46,2%. 

A boa notícia é que 34 cidades 
apresentaram índice de coleta de 
esgoto superior a 80% da popu-
lação e apenas cinco municípios 
(Belo Horizonte, Santos, Jun-
diaí, Piracicaba e Franca) tinham 
100% da coleta de esgoto em fun-
cionamento.

Trinta e dois municípios se en-
contram na faixa de sem coleta a 
40% de coleta e 34 cidades têm 
entre 41% e 80% da cobertura 
de coleta de esgoto. “Ou seja, na 
maioria dos municípios analisa-
dos ainda está distante a universa-
lização dos serviços de coleta de 
esgoto”, destaca o estudo.

drenagem inadequada; áreas de 
ocupação desordenada; ausência 
de um sistema de informações 
geográficas aplicadas aos recursos 
hídricos; falta de tratamento de 
esgoto e de resíduos sólidos. Ele 
ressaltou que um planejamento 
elencando tais entraves, no qual 
consta inclusive o valor da verba 
necessária, já foi levado ao Go-

verno do Estado.
Queixas - Durante os debates, 

muitos representantes de comu-
nidades da região fizeram queixas 
sobre a situação das águas de rios 
e córregos de ambas as bacias. 
A reclamação mais constante foi 
ligada à atividade mineradora e 
à falta de providências do poder 
público no que tange a tais pro-
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blemas, que já teriam sido denun-
ciados reiteradas vezes. 

A morte de pequenos cursos 
d’água e a penalização de comuni-
dades ribeirinhas também foram 
ressaltadas.

O presidente da Comissão Ex-
traordinária das Águas, deputado 
Almir Paraca (PT), ressaltou que 
os comitês de bacia são o prin-
cipal instrumento para garantir a 
qualidade das águas e a gestão dos 
recursos hídricos. De acordo com 
ele, é essencial conhecer como 
está a condição dos comitês em 
todo o Estado, como eles funcio-
nam, quais os recursos materiais e 
financeiros de que dispõem.

Paraca também destacou a im-
portância do trabalho da comis-
são, que pretende fazer um diag-
nóstico da situação dos recursos 
hídricos em Minas Gerais. A reu-
nião de Paracatu foi a primeira de 
uma série de 12 que a comisssão 
pretende realizar no interior do 
Estado.

e atividade minerária e direitos 
dos cidadãos, que, “muitas vezes 
pagam por serviços não presta-
dos”.

Água como direito fundamen-
tal - A deputada Liza Prado (PSB) 
pediu prioridade na discussão da 
Proposta de Emenda à Consti-
tuição Estadual (PEC) 30/12, 
que busca acrescentar no rol de 
garantias e direitos fundamentais 
do indivíduo, o acesso à água po-
tável. “O direito à água, na minha 
opinião, está acima de qualquer 
questão econômica”, ressaltou a 

parlamentar, uma das autoras da 
proposição. A diretora-geral do 
Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas (Igam), Marília Carvalho 
Melo, parabenizou a Casa pela 
iniciativa inédita no País e refor-
çou a importância de se consi-
derar a diversidade do Estado na 
proposição de ações. 

“Somos um Estado com di-
ferenças culturais, territoriais 
e, por isso, as políticas públicas 
têm de ser adaptadas para a re-
alidade de cada local”, ressaltou 
a secretária.

do paracatuense Almir Paraca e 
Paulo Guedes, todos do PT.

A reunião também contou 
com a presença do promotor 
da Coordenadoria de Inclusão e 
Mobilidade Social do MP, Paulo 
César Vicente de Lima, e do de-
putado federal Padre João (PT-
-MG). Também acompanharam, 
representantes de sindicatos de 
trabalhadores rurais dos muni-
cípios de Sarzedo, Itaúna e Ita-
tiaiuçu e de movimentos sociais 
ligados a questões de terra e meio 
ambiente.

Graves danos - Rogério Cor-
reia justificou que a atividade em 
Minas está gerando muitos e gra-
ves danos em todas as regiões do 
Estado. Segundo o parlamentar, 
a mineração provoca diferentes 

problemas ambientais, sociais e 
econômicos.

“Nascentes secam, córregos 
são contaminados, terras são to-
madas, a grilagem corre solta, há 
denúncias de ameaças, enfim, as 
reclamações são muitas e chegam 
de todas as regiões,” reclamou.

O deputado afirmou que a 
preocupação é com o presente e 
o futuro do Estado, lembrando 
que cerca de nove minerodutos já 
estão programados, ampliando o 
temor entre as pessoas atingidas 
pela atividade, sobretudo no Nor-
te de Minas. 

“As mineradoras já estão com-
prando terras e não sabemos o 
que vai ser da água nesta região 
que já sofre com a seca”, adver-
tiu. Segundo ele, as irregularida-

des têm aumentado em todo o 
território mineiro, o que justifica 
a suspensão dos licenciamentos 
para que novas regras sejam esta-
belecidas.

Rogério Correia entregou ao 
procurador, requerimentos de 
providências ao MP que foram 
aprovados recentemente na As-
sembleia em reuniões realizadas 
para discutir o problema e notas 
taquigráficas dessas audiências 
públicas. “Pedimos socorro ao 
Ministério Público”.

Compromisso - O procu-
rador-geral Carlos Bittencourt 
se comprometeu a avaliar toda 
a situação da mineração em Mi-
nas Gerais e traçar um plano de 
atuação do MP para solucionar a 
questão. Ele afirmou que já tem 

conhecimento dos problemas e 
que o órgão já está se preparando 
para atuar de forma preventiva. 

“Temos uma preocupação em 
dar um impulso no Ministério Pú-
blico na área social, priorizando 
a figura do ser humano, que é o 
principal atingido por esses pro-
blemas”, disse. Ele admitiu que 
o MP precisa investir de maneira 
mais firme diante das denúncias.

Por sugestão do promotor 
Paulo César, será formado um 
grupo de estudos do MP, com 
representantes da ALMG, de 
entidades ambientais e de movi-
mentos sociais, para subsidiar o 
planejamento. “Sabemos que os 
impactos sociais da mineração es-
tão sendo nefastos para a socieda-
de”, afirmou o promotor.

Problemas generalizados 
- A opinião foi compartilhada 
pelo presidente da Federação 
dos Trabalhadores na Agricul-
tura (Fetaemg), Vilson Luiz da 
Silva. “Os problemas estão ge-
neralizados em todo o Estado. É 
como um câncer; daqui a pouco 
já não adianta mais”, alertou o 
sindicalista. O deputado Padre 
João lamentou que não há boa 
vontade do Congresso em apro-
var o Código Mineral. “O nosso 
povo está morrendo; desde de-
saparecimento, como denúncias 
recebemos, até o adoecimento 
pelas contaminações”, disse o 
parlamentar, completando que a 
atividade é legal, mas a ilegalidade 
impera nos processos produtivos 
em Minas.

Antônio Eustáquio Vieira - o Tonhão - denuncia ameaça aos rios do Noroeste, 
diante da Comissão Extraordinária das Águas da ALMG, em Paracatu     



HISTÓRIA DE AMOR

Colégio Soma comemora o Dia das Mães
“Às vezes, as palavras se perdem 

na expressão da palavra ‘Mãe’. Ne-
nhum dicionário definirá a magia 
do seu significado. E, em todos os 
idiomas, traduz o mesmo sentimen-
to, pois é no mistério da procriação 
que Deus revela o seu poder maior, 
mostrando que nenhum sistema 
conseguirá clonar o coração de uma 
mãe.”

No mês de maio, o que vem à 
memória é a mãe, com todas as 
alegrias e desafios. Maternidade, 
seja da forma que for vivenciada, 
representa o diálogo e a concep-
ção de ser humano que quere-
mos construir. Mãe é a mulher 
que gera e dá à luz um filho, mas 
também pode ser aquela que cria 
um ente querido como se fosse 
sua geradora, dando-lhe carinho 
e proteção.

As mães são homenageadas 
desde os tempos mais antigos. 
Os povos gregos faziam uma 
comemoração à mãe dos deuses, 
Reia. Na Idade Média, os traba-
lhadores que moravam longe de 
suas famílias ganhavam um dia 
para visitar suas mães, que os in-
gleses chamavam de “mothering 
day”. No Brasil, o Dia das mães 
é comemorado sempre no segun-
do domingo de maio (de acordo 
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com decreto assinado em 1932, 
pelo presidente Getúlio Vargas). 
Com o passar dos anos, o dia das 
mães aqueceu o comércio de todo 
o mundo, pois os filhos sempre 
compram presentes para agradá-
-las e para agradecer toda forma 
de carinho e dedicação que rece-
bem ao longo da vida.

Com o tema “Mãe, uma his-
tória de amor”, os alunos do 
Maternal ao 5º Ano do Ensino 
Fundamental do Colégio Soma, 
com a participação da aluna Ya-
semin Ceyhan – 6º Ano, reveren-
ciaram as mães pela passagem de 
tão importante data. A celebração 
aconteceu em grande estilo, na 
sexta-feira, 11 de maio, na qua-
dra poliesportiva do Colégio,com 
a presença de mães,  familiares, 
professores e funcionários.

Durante o evento, as mães fo-
ram homenageadas pela diretora 
Delma Dalva que parabenizou 
cada uma delas, ressaltando que a 
data deve ser comemorada em to-
dos  os dias do ano, e por lindas 
apresentações de seus filhos, atra-
vés de representações, da música e 
dança, realizadas com a colabora-
ção de professores, direção e coor-
denação da escola. Todos se emo-
cionaram com as homenagens.



Cooperativa de crédito se adapta à legislação que permite abertura no estatuto e a filiação de novas pessoas físicas e jurídicas 

SICOOB CREDPARNOR

Número de associados 
cresce com novo estatuto
Nesta entrevista a O 

Movimento, o diretor-presidente  
do SICOOB CREDIPARNOR, 
Darcy da Silva Neiva Filho, 
apresenta as linhas de ação, 
planos de expansão e de 
responsabilidade social da 
instituição.

“Como parte da sociedade, 
o cooperativismo tem a missão 
de apoiar o crescimento social 
e econômico de nossa cidade, 
amparando e facilitando a vida 
dos nossos associados,” adverte 
Darcy, que comenta os excelentes 
resultados da instituição, 
baseados no sistema  cooperativo 
e nas novas possibilidades 
advindas com a Resolução n° 
3859 de 27 de maio de 2010, 
do Banco Central, (que altera e 
consolida as normas relativas à 
constituição e ao funcionamento 
de cooperativas de crédito)  e 
da Lei Complementar 130 de 
17 de abril de 2009 (que dispõe 
sobre o Sistema Nacional de 
Crédito Cooperativo e revoga 
dispositivos das Leis nos 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, e 
5.764, de 16 de dezembro de 
1971) e permitem às cooperativas 
adotar uma nova estrutura, 
abrindo os estatutos, o que 
permite que pessoas físicas e 
jurídicas se filiem a elas no novo 
modelo de Livre Admissão de 
Associados. “O aumento do 
número de investidores, depois 
da mudança no estatuto, espelha 
o compromisso do Sicoob em 
atender a um novo leque de 
associados,” ressalta Darcy. 

Confira a entrevista:

“Quando fundamos a 
cooperativa em 1995 éramos 
segmentados e nascemos com 
uma vocação de defender os 
interesses do comerciante 

de Paracatu”
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O Movimento - Como 
o Sr. definiria o novo 
panorama do SICOOB 
CREDIPARNOR?

DN – A partir do momento 
da formação da nova cooperati-
va, de acordo com a Resolução 
n° 3859 do Banco Central e Lei 
Complementar 130, as coopera-
tivas  estão adotando uma nova 
estrutura, nós estamos nos adap-
tando a ela e com a abertura do 
estatuto, todas as pessoas físicas e 
jurídicas estão aptas a se filiarem 
a nós, porque hoje somos um 
modelo de Livre  Admissão de 
Associados. Quando fundamos 
a cooperativa em 1995 éramos 
segmentados e nascemos com 
uma vocação de defender os 
interesses do comerciante de 
Paracatu. A experiência deu 
certo e fomos ocupando a 
base territorial no Noroeste 
de Minas com a primeira agên-
cia em Arinos, pouco tempo 
depois Unaí e em breve João Pi-
nheiro. O Banco Central e outros 

órgãos deram condições para que 
pudéssemos evoluir e a partir de 
2013, temos as condições ideais 
para admitir todos os segmentos 
da sociedade. São quase 18 anos 
de trabalho, de organização, para 
chegarmos a ser a maior coopera-
tiva de crédito do Noroeste e do 
Norte de Minas.

Nesta abertura proposta 
pelo SICOOB quais são 
os principais atrativos 
oferecidos ao investidor?
- A partir de janeiro de 2013 

tivemos a chegada de um novo 

portfólio de produtos e entra-
mos no mercado de previdência, 
seguros e consórcios de veículos 
e imobiliário. Estamos agora no 
momento da oferta do crédito ru-
ral, preparando e criando um de-
partamento exclusivo para aten-
der este segmento. Segmento que 
é, com certeza, um dos pilares da 
economia da região e agora passa 
ser um dos nossos focos. 

Como é o perfil deste 
produtor que pode 
aproveitar estas 
linhas de crédito?
- Atenderemos ao médio e ao 

pequeno produtor, agricultor e/
ou pecuarista, desde aquele que 
quer recurso para aquisição de 
três ou quatro vacas até aquele 
que precisa de apoio para finan-

ciar lavoura. Com atendimento 
diferenciado e crédito orientado, 
vamos oferecer suporte e trata-
mento diferenciado aos coopera-
dos do segmento rural. Da mes-
ma forma que já fazemos com 
o público urbano. Oferecendo 
vantagens e taxas de juros interes-
santes. E acho oportuno destacar 
também que no SICOOB CRE-
DIPARNOR não haverá, em hi-
pótese alguma, nenhum tipo de 
venda casada!  Um bom exem-
plo de aproximação e benefícios 
do SICOOB CREDIPARNOR 
esta sendo o trabalho de apoio 
e fomento às atividades da CO-
OPERFAM (Cooperativa Mista 
Dos Assentados e Agricultores 
Familiares do Noroeste de Minas) 
que após parceria firmada conos-
co está conseguindo ampliar ainda 
mais a captação e comercialização 
de produtos da agricultura fami-
liar e, por conseguinte, melhorar a 
renda do pequeno produtor.

O cooperado 
é cliente ou dono?
- Apesar de a nossa coopera-

tiva oferecer soluções financeiras 
com a mesma qualidade, porém 
com custos inferiores as ofereci-
das pela rede bancária,  eu gosto 
muito de destacar que nosso dife-
rencial está no modelo societário 
e não nos produtos oferecidos. 
Não temos clientes! O cooperado 
entra para uma estrutura em que 
ele é dono e usuário ao mesmo 
tempo. Quanto mais ele trabalhar 
com a cooperativa, mais receberá 
os dividendos que o grupo intei-
ro gera. 

Quais são agora os planos 
para expansão de unidades 
e a valorização do 
Empreendedor Individual?
Temos planejada a abertura 

de mais uma unidade, agora em 
João Pinheiro, provavelmente no 
mês de julho para atendermos 
com excelência àquela localida-
de. Um dos maiores modelos de 
inclusão bancária foi lançado por 
nossa cooperativa, há dois anos 
- o Empreender para Crescer. 
Nele trabalhamos a formalização 
dos empreendedores individuais. 
Tivemos o reconhecimento do 
Banco Central e esta experiência 
foi difundida pelo SEBRAE  por 
todo o país. 

Graças a esse esforço, recebe-
mos em 2012 o prêmio de melhor 
cooperativa do estado de Minas. 
Este projeto teve o apoio da ACE-
-Paracatu, Associação dos Conta-
dores, SEBRAE, e Finom. No 
ano passado já tínhamos formali-
zado quase 2000 empreendedores, 
só no município de Paracatu, em 
Unaí, ultrapassamos a barreira dos 
1000 e cerca de 400 em Arinos. 

A quem ou a que o sr. 
credita este sucesso do 
SICOOB CREDIPARNOR?
- À dedicação, ao zelo dos par-

ceiros e colaboradores e à aplica-
ção da essência dos valores do co-
operativismo, trazendo soluções 
financeiras e consequentemente, 
qualidade de vida, sempre por 
parte de nossa estrutura, buscan-
do tratar de forma igualitária aos 
que procuram esta modalidade de 
investimento. 
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Local possui 3.097 mil m² de área construída e capacidade para internação de 90 jovens do sexo masculino

UNAÍ

EDUCAÇÃO

LAGOA DE SANTO ANTÔNIO

RIO PARACATU

Seds inaugura Centro Sócio-Educativo

Secretária discute demandas 
do Noroeste em Paracatu

Prefeito e ex inauguram quadra de esportes

Mover promove Descida 2013

O secretário de Estado de 
Defesa Social, Rômulo Ferraz, 
inaugurou , ainda no dia 8 de 
maio, em Unaí, o primeiro Centro 
Sócio-Educativo do Noroeste de 
Minas, voltado para a internação 
de adolescentes em conflito com 
a lei, com capacidade para 90 jo-
vens do sexo masculino.

O local possui 3.097 mil me-
tros de área construída e o in-
vestimento do Estado chega a 
R$ 12,7 milhões, oriundos de 
recursos estaduais e do financia-
mento da SEDS, junto ao Banco 
Nacional do Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 
O terreno onde foi construído o 

centro de internação foi doado 
pela prefeitura de Unaí. As obras 
tiveram início em 2011.

O Centro contará com 40 alo-
jamentos para internação, 14 salas 
de aula, duas quadras poliespor-
tivas, quatro salas de recreação e 
dois blocos de oficinas para reali-
zação de atividades que vão, des-
de a formação básica ao trabalho, 
até cultura e lazer. 

No local, também, há área 
para atendimento multidisciplinar 
em saúde, com consultórios mé-
dico, odontológico, e psicológico; 
farmácias e sala de esterilização; 
além de quatro enfermarias.

Durante a solenidade de inau-

Prefeito de Paracatu, Olavo Condé; vereadores Joãozinho Contador, 
Glewton de Sá e Hamilton Batista, durante a inauguração 
do Centro Sócio-Educativo, em Unaí 

Secretária Estadual de Educação, 
Ana Lúcia Gazzola; Secretário de Cultura 
de Paracatu, Isac Arruda e Gracielle Mendes

Prefeito Olavo Condé, secretários de Governo, representantes da Kinroos e do povoado da Lagoa

Estado de Minas Gerais, no exercício de seu cargo e na forma da lei, etc.- FAZ 
SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta, tramita AÇão DE USUCApião, requerida por AnDREiA DE LoUR-
DES nUnES, brasileira, casada, filha de Alberto Rodrigues nunes e Manoela 
Adriana nunes e seu marido MARCoS pAULo DiAS GoMES, brasileiro, filho 
de Sebastião B. Andrade Gomes e de Maria Ligia Dias Gomes, resientes e do-
miciliados nesta cidade, na Rua Alameda Santo Antônio, nº 665, Bairro Alto do 
Córrego, em face do ESpÓLio DE LUCiA BRoCHADo BoTELHo, representado 
pelo inventariante italo Brochado Botelho, brasileiro, casado, fazendeiro, resi-
dente e domiciliado nesta cidade, na Rua Romualdo Gonçalves Ulhoa, nº 371, 
Alto do Córrego, com área de 963,00 m² (novecentos e sessenta e três metros 
quadrados) localizado na Rua Waldemar Botelho, esquinas com ruas 1 e 2, Lo-
teamento Cruzeiro ii, Alto do Córrego, paracatu-MG, com as seguintes divisas 
e confrontações: Frente: Rua Waldemar Botelho, com 21,17 metros; fundos, 
com Maria Augusta Botelho Caldeira, com 21,21metros; lado direito, com Rua 
Um, com 43,08 metros; lado esquerdo, com Rua Dois, com 45,45 metros. E 
por este CiTA, todos os confrontantes ausentes e seus sucessores a qualquer 
título, os réus ausentes, incertos e desconhecidos, que encontram-se em local 
incerto e não sabido, bem como eventuais interessados, para os termos da ação 
supra, querendo, dentro do prazo legal de quinze (15) dias, que iniciar-se-á após 
o término deste, contestar a ação, ficando advertido nos termos do art.285 do 
CpC, que ¿não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como 
verdadeiros os fatos articulado pelo autor¿, e valendo a presente citação para 
todos os atos do processo. E, para que chegue ao conhecimento de todos, é 
expedido o presente que será publicado e afixado na forma da lei. paracatu-MG, 
17 de dezembro de 2012. (a) ___________Cândida

Maria T. Queiroz, Escrivã Judicial, Dr. Daniel Réche da Motta, Juiz de Direito 
em substituição.

Rua da Contagem, 2340 - Rodovia Paracatu/Guarda-Mor - Km 1
Bairro Paracatuzinho - Fone (38) 3671-1032

O Movimento Verde de Paracatu - Mover - promove no dias 31 e 1º 
de maio, a Descida ao Paracatu 2013, com a presença de membros do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu, jornalistas, colaboradores 
e voluntários, 

No blog do evento, você poderá conhecer mais sobre a expedição, 
conferir fotos e relatórios das edições anteriores e um pouco das belezas 
do Rio Paracatu. Acesse: www.rioparacatu213.blogspot.com

A secretária de Estado da Educação, Ana Lúcia Gazzola, participou dia 13 de maio, em 
Paracatu, de reunião com 36 diretores das escolas estaduais, representando os cinco municí-
pios da jurisdição e servidores da Superintendência Regional de Ensino.

Ana Lúcia discutiu com os 101 funcionários da Regional demandas específicas da região, 
como melhorias na rede física das escolas, os projetos de Educação em Tempo Integral e 
Aprofundamento de Estudos. A secretária visitou a Escola Estadual Afonso Arinos, onde 
falou sobre projetos Educação em Tempo Integral, que está presente em 22 escolas estadu-
ais da Regional. Já o projeto Escola Viva, Comunidade Ativa, segundo ela, é desenvolvido 
em nove escolas da Superintendência e beneficia 6.825 alunos.

“Queremos reforçar estes investimentos no Noroeste, para 201, e a Secretaria já autorizou 
a construção de nove quadras poliesportivas, com investimento total de R$ 2.358.300,48”, 
disse a secretária.

Já à noite, foi oferecido um coquetel aos prefeitos da jurisdição, representantes de escolas 
e secretarias municipais, na Casa de Cultura.

A inauguração da quadra po-
liesportiva da Escola Municipal 
Maria Trindade, do Povoado La-
goa de Santo, no último dia 17, 
uniu o atual prefeito, Olavo Con-
dé, e o anterior, Vasco Praça Fi-
lho, que é morador da região.

Moradores, a diretora da es-
cola Geovana Nunes dos Santos, 
professores, comunidade escolar e 
convidados aplaudiram a iniciativa 
da prefeitura que, com a entrega, 
cumpre um dos 100 itens listados 
em seu planejamento de governo, 
divulgados no início de maio.

O custo total da obra foi de 
cerca de R$ 300 mil. A quadra foi 
construída com recursos da Pre-
feitura em parceria com a Kinross 
e o Centro Comunitário da Lagoa 
de Santo Antônio.

O prefeito Olavo Condé decla-
rou que a prática esportiva é uma 
das metas do seu governo e pode-
rosa aliada no combate à ociosida-
de de crianças e adolescentes.

“Com o esporte vem a disci-
plina, o incremento à saúde física 
e mental e a noção de competição 
sadia, valores que afastam esta 
parcela da população da exposi-
ção ao perigo das drogas”, con-
cluiu o prefeito.

guração, o secretário Rômulo 
Ferraz fez questão de destacar 
a importância do novo centro. 
“Estamos ampliando as vagas 
para aplicação das medidas socio-
-educativas no Estado, aumentan-
do a possibilidade de recuperação 
de jovens que tenham iniciado 
na trajetória infracional e, ainda 
garantindo, a regionalização das 
internações”. 

“Temos hoje vários adoles-
centes que cometeram crimes 
graves e que estão longe de suas 
famílias. Com o novo centro, isso 
não acontecerá mais”, disse o se-
cretário.

O prefeito de Paracatu, Olavo 

Condé; o presidente da Câmara, 
Glewton de Sá; o vice-presidente, 
Hamilton Batista; e o líder de Go-
verno Joãozinho Contador parti-
ciparam da solenidade de inaugu-
ração.

 As autoridades paracatuenses 
conversaram brevemente com 
o secretário Rômulo Ferraz, que 
formalizou convite para uma 
visita a seu gabinete, em Belo 
Horizonte, a fim de tratar de fu-
turas obras e investimentos em 
Paracatu. O secretário enfatizou 
que as câmeras “olho-vivo” serão 
instaladas em breve na Cidade, “o 
que será uma grande contribuição 
para a segurança local.
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COOPERATIVAS 

Parceria com Sebrae Minas fortalece crédito a empreendedores  do Noroeste

CONSCIENCIARTE KINROSS

Mineradora busca 
líderes globais 

Comissão organizadora espera milhares de pessoas de todo Brasil, dia 16, em paracatu: Fé! Tudo é possível ao que crê

HALLEL 2013

Mega-evento da fé em junho
O Hallel 2013 - o mega-even-

to da fé, realizado anualmente em 
Paracatu, já recebeu a bênção do 
novo bispo Dom Jorge Alves Be-
zerra e a Diocese já está mobili-
zada para a sua realização no dia 
16 de junho, no Parque de Exposi-
ções da Coopervap. O tema deste 
ano será: “Fé! Tudo é possível 
ao que crê.”

A comissão organizadora es-
pera inúmeras caravanas e milha-
res de pessoas de todos os cantos 
do Brasil e planeja tudo para que 
o evento seja, não só um even-
to de massa, mas um momento 
para mudar e fazer a diferença na 
vida dos participantes.“Queremos 
evangelizar e proporcionar às pes-
soas, momentos de um encontro 
íntimo com Deus”,  ressalta Padre 
Wellington Santana, da comissão 
organizadora que, juntamente 
com o Padre Régis Antônio, Diá-
cono José Ailton e Padre Rui Ho-
norato, foi designado pelo bispo 
diocesano para a direção espiritu-
al do Hallel. 

A Kinross Paracatu desenvolve 
um de seus principais programas 
de recrutamento profissional, o 
Generation Gold, que oferece aos 
participantes experiência de qua-
tro anos nas unidades da empresa 
no Brasil e no mundo. O objetivo 
do programa é descobrir novos ta-
lentos e permitir que os seleciona-
dos façam uma imersão nas diver-
sas áreas da Kinross pelo mundo.  

“Nossos programas de capaci-
tação ajudam jovens a trilhar seu 
futuro com sucesso e crescimento 
profissional e pessoal. 

“A experiência única de viver 
em outro país, assim como co-
nhecer áreas diferentes da mes-
ma empresa, impulsiona nosso 
objetivo de construir um grupo 
de líderes globais e especialistas 
técnicos potenciais dentro da or-
ganização.

“Nós mantemos nossos esfor-
ços orientados por uma filosofia 
que chamamos de ‘o jeito Kinross’ 
e isso define quem somos e o que 
queremos passar para os selecio-
nados,” afirma Marcos Cangussú, 
diretor de Recursos Humanos. 

A cada ano, o programa sele-
ciona estudantes cursando o últi-
mo período universitário e recém-
-formados no Canadá, Estados 
Unidos, Chile, Brasil, Equador, 
Rússia e África. Para a edição de 
2013 do programa, vão participar 
estudantes dos cursos de geologia 
e engenharias metalúrgica, de ma-
teriais, minas, mecânica, química, 

Dirigentes das cinco coope-
rativas de crédito do Noroeste 
Mineiro reuniram-se, no Hotel 
Eldorado de Paracatu, no mês de 
abril, para tratar da primeira eta-
pa do projeto que está sendo de-
senvolvido entre as cooperativas 
e o Sebrae Minas, denominado 
“Fomento ao Cooperativismo de 
Crédito da Região Noroeste.”

Um dos objetivos do projeto é 

A Fundação Conscienciarte, 
com sede em Paracatu, deu mais 
um passo para ampliar os proje-
tos no Noroeste de Minas, com 
a renovação do convênio com a 
prefeitura de Vazante, para mais 
um ano de parceria. A Funda-
ção atua naquela cidade desde de 
2002 e, ultimamente, encontra-
va dificuldades para desenvolver 
seus projetos ali.

Prestigiaram a cerimônia de as-
sinatura, o prefeito José Benedito 
Calçado; o vice, Geovanini Rabe-
lo; o secretário de Esporte e La-
zer, Adilson Oliveira; os represen-
tantes da Conscienciarte - Edina 
Sueli das Dores (superintendente), 
Lucivaldo Paz de Lira e a diretora 
Ladyane Amorim; alunos; pais e 
funcionários da Unidade. 

O convênio prevê o desen-

Os membros da comissão des-
tacam que uma das suas preocu-
pações é que este grande público 
tenha a oportunidade de experi-
mentar, além dos louvores musi-
cais, o sentido da vida, o amor ao 

volvimento de projetos sociais, 
educativos e culturais que a Cons-
cienciarte vem desenvolvendo na 
comunidade, principalmente para 
a juventude, reconhecidos como 
de relevância na  inclusão e trans-
formação social.

Projetos - Entre os projetos 
executados em Vazante, desta-
cam-se o Adolescente Apren-
diz, que prepara e encaminha 
os adolescentes para o mercado 
de trabalho; o Esporte Cidadão 
que oferece oportunidade da 
prática esportiva para jovens e 
adultos em horários alternati-
vos;  a Qualificação Profissional, 
através de cursos profissionali-
zantes para jovens em diversas 
áreas e  o Cine Clube Itinerante, 
que oferece a oportunidade do 
contato com produções áudio 

visuais e exibições de filmes, 
dentre outros.

A parceria prevê também a 
cessão e manutenção do espaço 
físico para a sede da Fundação 
no município, onde se desen-
volvem as atividades e o apoio a 
novos projetos. O valor acordado 
no convênio é de R$ 180.000,00, 
60% maior que no ano anterior.

O prefeito José Benedito dis-
se que seu governo tem como 
uma das prioridades o fortaleci-
mento de ações de Educação e, 
por isso, faz questão de apoiar a 
Fundação Conscienciarte,  por  
entender que o trabalho desen-
volvido pela entidade em prol 
dos jovens é de suma importân-
cia para  Vazante. 

Aos dirigir-se aos alunos, ele os 
aconselhou que aproveitassem a 

próximo e o encontro com Cris-
to, através das demais atividades 
que são desenvolvidas no parque.

O evento é realizado, também, 
no mesmo modelo de Paracatu 
em várias cidades do Brasil e ex-

terior. Em Paracatu, o Hallel teve 
início em 1997 e, apesar da reali-
dade local, surpreendente a cada 
ano pelo público e empenho dos 
movimentos pastorais.

Grandes nomes da música 

cristã estão sendo esperados eM 
Paracatu. Já foram confirmadas as 
presenças do cantor e missionário 
Netinho Cruz; da banda de rock 
IAWE;  a banda The Flander;  o 
DJ Léo Guimarães, do ElectroCris-
to;  e dos cantores Cleiton Saraiva, 
Netinho Cruz, além da maior reve-
lação da música cristã nos últimos 
tempos: o cantor Tony Allysson. 

Alguns contatos ainda estão 

sendo feitos e outros nomes po-
derão ser anunciados. Você tam-
bém pode ajudar o Hallel, de uma 
forma simples, porém muito efi-
ciente, é o que garante a organiza-
ção. Basta que reze e peça à Deus 
para que interceda por todos que 
vão participar do evento.

Mais informações: www.hallel-
paracatu.com.br ou hallel@hallel-
paracatu.com.br

oportunidade que estavam tendo, 
enfatizando para que estudassem, 
porque é através da educação que 
se realizam as conquistas.

A superintendente executiva 
da Conscienciarte, Edina Sueli, 
falou dos trabalhos da Funda-
ção em Vazante e da forma de 
executá-los em 2013. Para ela, a 
educação e a cultura são os meios 
mais eficientes para a transfor-
mação social e ressaltou que os 
problemas sociais devem ser en-
frentados com  parcerias entre  a 
sociedade civil organizada, poder 
público e comunidade.

“A assinatura do novo convê-
nio pelo novo governo reforça a 
idoneidade das ações da Cons-
cienciarte  e atestam os benefícios 
destes trabalhos para a comunida-
de”, observou Edina Sueli.

Vazante continua a contar com os projetos da Fundação Conscienciarte

o fortalecimento da atuação des-
tas instituições junto ao público 
de micro e pequenas empresas e 
aos empreendedores individuais. 
Os clientes diretos do grupo de 
cooperativas ultrapassam 13 mil 
na região, o que demonstra o po-
tencial de atuação destas institui-
ções. 

 “Os debates e proposições re-
alizadas neste primeiro encontro 

demonstraram a forte capacidade 
de intercooperação e tem tudo 
para se transformar num dos 
excelentes projetos da Regional 
Noroeste”, relata o gerente do 
Sebrae, William Rodrigues.

O professor Inocêncio Magela 
de Oliveira, experiente consul-
tor do cooperativismo brasileiro, 
conduziu os trabalhos do grupo.

O próximo encontro será em 

Unaí nos dias 3 e 4 de junho. Este 
trabalho é uma ação conjunta das 
Unidades de Desenvolvimento 
Territorial, Acesso a Serviços Fi-
nanceiros e Políticas Públicas do 
Sebrae Minas, com apoio do Se-
brae Nacional. 

Práticas de fabricação - O 
Sebrae Minas Regional Noroeste - 
em parceria com a Amnor (Asso-
ciação dos Municípios da Micror-

região do Noroeste de Minas), 
prefeituras municipais e a GRS 
(Gerência Regional de Saúde), no 
intuito de qualificar empresas de 
micro e pequeno porte do setor 
alimentício do Noroeste de Minas 
- vão implantar o projeto piloto 
Adequação de boas práticas de 
fabricação em conformidade com 
a RDC 216 - Anvisa”.

Nesta fase inicial, o projeto 

será capaz de atender 200 em-
presas, nos municípios de Arinos, 
Bonfinopólis de Minas, Buritis, 
João Pinheiro, Paracatu e Unaí.

De 16 a 18 de abril, o Cetal 
- Centro de Tecnologia em Ali-
mentos Fábio de Araujo Mota 
- iniciou as atividades através de 
palestras de sensibilização para 
compreensão e adesão ao projeto.

ambiental e elétrica. Além disso, 
os participantes devem ter gradu-
ação entre dezembro de 2011 a 
dezembro de 2013, inglês fluente, 
disponibilidade para atuação em 
ambiente operacional e flexibi-
lidade geográfica. As inscrições 
foram encerradas em 29 de abril. 

O programa - Generation 
Gold é um programa de recruta-
mento que oferece a experiência 
de trabalhar em países diferentes 
durante o período de quatro anos. 
A rotação entre diversas áreas e 
atribuições permite crescimento 
pessoal e profissional.

Todo esse processo é possível 
devido à Kinross Gold Corpo-
ration, uma empresa global com 
sede no Canadá. O grupo empre-
ga mais de oito mil pessoas e é o 
quinto maior produtor mundial 
de ouro. Os estudantes que par-
ticipam do processo conhecem a 
fundo toda a estrutura da Kinross. 
O programa ajuda a construir um 
futuro promissor na carreira dos 
jovens selecionados, depois da ex-
periência oferecida pela empresa. 

Os participantes do Gene-
ration Gold terão a oportuni-
dade de aprender os negócios 
ao estudar de todas as formas a 
mineração de ouro e operar em 
um ambiente global; desenvolver 
habilidades técnicas e competên-
cias comportamentais; identificar 
novos interesses, oportunidades 
e trabalhar com um profissional 
experiente da Kinross.

 
 

Fundação renova 
convênio com Vazante 

O Generation Gold beneficia estudantes de geologia e engenharia 
metalúrgica, de materiais, minas, mecânica, química, ambiental e elétrica

O Hallel do ano passado mostrou 
a força do evento: milhares de pessoas

acorreram ao Parque de Exposições

A banda Rosa de Saron emocionou o grande público, 
com o seu show no dia 17 de junho de 2012
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A aprovação do Código Florestal ocorreu 
após intensos debates no Congresso Nacional 

As areias  da Baia da Guanabara 
recebe de volta toneladas de 
lixo atiradas em suas águas 

Setor produtivo está mais afinado com estratégias do governo, mas ambientalistas criticam demora na regulamentação

CÓDIGO FLORESTAL

FLORA BRASILEIRA

LIXO

Continuam divergências entre  ambientalistas e ruralistas

Amostras que estão na 
Europa serão resgatadas

Resíduos tiveram destino 
inadequado ano passado

Brasília (ABr) - O Código 
Florestal, aprovado sob fortes 
disputas políticas e interesses no 
Congresso Nacional, completou 
um ano, dia 25) de maio, em uma 
situação semelhante. Enquanto, 
desta vez, o setor produtivo está 
mais afinado com as estratégias 
do governo, as organizações 
ambientais criticam a demora na 
implementação de dispositivos da 
lei. Mais de 20 itens da nova le-
gislação precisam ser regulamen-
tados.

Essa semana, sete organiza-
ções civis - Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazônia (Ipam), 
SOS Mata Atlântica, Instituto 
Centro de Vida (ICV), The Na-
ture Conservancy Brasil (TNC), 
Conservação Internacional 
(CI), Instituto Socioambiental e 
WWF-Brasil – criaram um ob-
servatório do Código Florestal 
para acompanhar o que vem sen-
do feito pelo governo federal e 
pelas administrações estaduais e 
municipais.

Uma das ameaças à implemen-
tação da nova lei é a deficiente 
estrutura dos órgãos ambientais 
nos estados e municípios. Para 
André Lima, advogado do Ipam, 
é esse o diagnóstico. “Queremos 
identificar com mais clareza onde 
estão os principais gargalos dessa 
implementação e tentar propor 

São Paulo (ABr) – Em 2012, 
foram enviados para destinos ina-
dequados 24 milhões de toneladas 
de lixo (37,5%), segundo levanta-
mento da Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública 
e Resíduos Especiais (Abrelpe), 
divulgado, dia 28 de maio. A pes-
quisa aponta ainda que, dos 64 
milhões de toneladas de resíduos 
gerados ao longo do ano passado, 
6,2 milhões não foram sequer co-
letados.

O percentual de coleta apre-
sentou, entretanto, um aumento 
de 1,9% em comparação a 2011, 
totalizando 55 milhões de to-
neladas em 2012. “Percebemos, 
nesses dez anos de estudo, que 
o índice de coleta tem crescido 
paulatinamente, indicando que a 
universalização desses serviços é 
um caminho possível”, avaliou o 
diretor executivo da Abrelpe, Car-
los Silva Filho.

O Nordeste é a região com 
maior percentual de resíduos le-
vados para destinações inadequa-
das, como lixões. De acordo com 
o estudo, 65% do lixo gerado na 
região, um total de 25,8 mil tone-
ladas por dia, não tiveram destina-
ção final adequada. Apenas 77% 
dos resíduos produzidos no Nor-
deste são coletados, sendo que a 
região responde por 26% (51,6 
mil toneladas diárias) do lixo ge-
rado no país.

A melhor cobertura de coleta 
foi verificada no Sudeste (96,8%), 

Rio de Janeiro (ABr) - Cerca 
de 540 mil amostras da flora brasi-
leira que fazem parte das coleções 
dos museus Nacional de História 
Natural, de Paris, e do Kew Gar-
dens, de Londres, serão integradas 
ao herbário virtual Jardim Botâ-
nico do Rio. As amostras foram 
levadas aos países por missões 
estrangeiras que passaram pelo 
Brasil entre os séculos 18 e 20.

A coordenadora do herbário 
físico do Jardim Botânico e do 
futuro herbário virtual, Rafaela 
Campostrini Forzza, explicou que 
as plantas podiam ser consultadas 
pelos botânicos brasileiros, para te-
ses de mestrado e doutorado, po-
rém precisavam ir a Europa para 
verificá-las. Com a integração do 
material ao herbário virtual, mais 
pessoas terão acesso ao material.

“Agora, o que a gente vai fazer 
é dar acesso a essas imagens para 
muito mais gente, ao mesmo tem-

São Paulo (ABr) - Entidades da sociedade 
civil lançaram, dia 26 de maio, no Parque Ibira-
puera, na capital paulista, um manifesto pedindo 
o cumprimento do Código Florestal, que passou 
a valer há um ano, em 25 de maio de 2012. O 
documento é assinado por mais de 15 entidades. 
“Preocupa-nos a falta de investimento, a lenti-
dão e a fragilidade do governo. Um ano depois, 
o novo Código Florestal continua no papel. O 
apoio aos agricultores, com orientação técnica e 
incentivos econômicos, vai ajudar muito no cum-
primento da lei”, diz a carta.

O texto destaca a preocupação com a demora 
no início do Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
ainda não regulamentado. A lei não define um 
prazo para que a regulamentação do cadastro, 
mas várias obrigações previstas no código depen-
dem dele para existir. 

A principal delas é o Programa de Recupera-
ção Ambiental (PRA), que vai definir compro-
missos para os proprietários que deverão manter, 
recuperar ou recompor as áreas de preservação 
permanente, de reserva legal e de uso restrito do 
imóvel rural ou compensar áreas de reserva legal.

“Para que o Código Florestal seja para valer, 
o Cadastro Ambiental Rural é o primeiro passo. 

Brasília (ABr) - Mais de 5 milhões de imóveis 
rurais começam a ser cadastrados, em junho. Os 
produtores agrícolas e os pecuaristas brasileiros 
só aguardam a regulamentação do Cadastro Am-
biental Rural (CAR), que será coordenado pelo 
governo federal por meio de um sistema nacional 
e as novas regras deveriam ser publicadas até o 
último dia 28.

O registro das propriedades se tornou uma 
obrigação desde que o novo Código Florestal 
passou a valer, em 25 de maio do ano passado. A 
lei não definia prazo para que o cadastro fosse re-
gulamentado mas, várias obrigações previstas no 
código dependem do cadastro para existir. 

A principal delas é o Programa de Recupera-
ção Ambiental (PRA), que vai definir compromis-
sos para os proprietários que terão que manter, 
recuperar ou recompor as áreas de preservação 
permanente, de reserva legal e de uso restrito do 
imóvel rural ou compensar áreas de reserva legal.

“O Cadastro Ambiental Rural é obrigatório, 
mas o Programa de Recuperação Ambiental é 
livre de adesão. Quem pode buscar essa adesão 
são os produtores que foram, em algum momen-
to, autuados ou que tenham passivo ambiental e 
ausência de área de preservação permanente e re-
serva legal e precisa recuperar essas áreas. 

Pendência - Na prática, o diagnóstico mais 
próximo da realidade é o cadastro”, disse o se-
cretário. Até agora, o ministério trabalha com 
previsões que indicam entre 20 a 40 milhões de 
hectares nesta situação.

Estimativas divulgadas pelo Ministério da 
Agricultura apontam que mais de 4 milhões das 
5,1 milhões de propriedades rurais distribuídas no 
País têm alguma pendência ambiental. A incerte-
za sobre os dados abriu espaço para que organiza-
ções não governamentais engrossassem as críticas 
e incertezas sobre as estratégias adotadas pelo go-
verno para colocar o Código Florestal em prática.

Considerando que a lei determina um prazo 
de dois anos para o cadastramento, os movimen-
tos sociais ligados ao meio ambiente alertaram, 
durante toda a semana, que seria necessário fazer 
pelo menos 12 mil registros por dia para alcançar 
a meta.

Mata Atlântica - “Se a gente andar no ritmo 
que está, levaremos anos para concluir o cadastro 

soluções”, explicou.
Representantes dessas organi-

zações criticaram o processo de 
implementação da lei. Segundo 
eles, o governo não terá condi-
ções de cumprir os prazos se não 
agilizar as regulamentações que o 
código e o decreto que comple-
mentou a lei preveem.

CNA - A avaliação do presi-
dente da Comissão Nacional de 
Meio Ambiente, da Confede-
ração Nacional da Agricultura 
(CNA), Gilman Viana, é diferen-
te. Para ele, os sinais da implanta-
ção da nova lei são positivos. 

“O ponto de partida não está 
atrasado, a implementação da 
lei não está fora de hora e não 
há desatenção sobre os prazos”, 
garantiu. A CNA foi umas das 
organizações que se comprome-
teram a difundir informações 
sobre o cadastro entre os pro-
dutores para agilizar o processo 
quando o sistema estivesse no ar, 
o que deve ocorrer na próxima 
semana.

Para Viana, o novo código 
traz motivações reais para que os 
proprietários de imóveis rurais 
recuperem e conservem as vege-
tações nativas. “A produção em 
ambientes não agredidos é me-
nos densa. É mais cara também, 
mas pelo custo dessa preservação 
que também é mais valorizada 

pelos consumidores pelo sinal de 
pureza que ela representa”, ava-
liou. Em países tropicais, como o 
Brasil, ambientes desequilibrados 
muitas vezes representam ame-
aças de pragas ou predadores às 
plantações e criação de animais. 
“Não há omissão dos governos 
na implementação da lei, mas é 
um assunto complexo.”

Abema - O secretário de Ex-
trativismo e Desenvolvimento 
Rural Sustentável do Ministério 
do Meio Ambiente, Paulo Gui-
lherme Cabral, considerou a 
iniciativa da sociedade civil bem-
-vinda. Há dois dias, o ministério 
também instalou um grupo de 
acompanhamento da implanta-
ção da lei para acompanhar as 
ações e avaliar sugestões e pro-
postas de regulamentação da le-
gislação.

A equipe tem representantes 
dos ministérios do Meio Am-
biente, do Desenvolvimento 
Agrário e da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, da Asso-

ciação Brasileira de Entidades 
do Meio Ambiente (Abema), da 
Associação Nacional de Órgãos 
Municipais de Meio Ambiente 
(Anama) e de representações ci-
vis como a CNA, Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura, Federação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultu-
ra Familiar, Via Campesina, Ami-
gos da Terra e do The Nature 
Conservancy Brasil.

“A grande dificuldade é que 
o cadastro [Ambiental Rural 
(CAR)] cobre todo o território 
nacional e são mais de 5 milhões 
de imóveis para cadastrar em 
dois anos. A lei foi muito rígida 
com o prazo”. Mesmo diante do 
desafio, representantes do gover-
no acreditam que a forma sim-
plificada com que será feito o re-
gistro dos imóveis pode ajudar a 
otimizar o trabalho. “O cadastro 
será feito pela internet, tem ima-
gens e temos parcerias acertadas 
com várias entidades representa-
tivas”, disse Cabral.

FOTO:JOSÉ CRUZ/ABr

a região que melhor destina os re-
síduos, com 72% do lixo (pouco 
mais de 70 mil toneladas diárias) 

Cadastro Ambiental deve atingir 
cinco milhões de imóveis rurais

Entidades dizem que CF continua no papel

desses imóveis e a recuperação ambiental depen-
de desse instrumento”, disse Mario Mantovani, 
diretor de Políticas Públicas da Fundação SOS 
Mata Atlântica.

Nos 17 estados que abrangem o bioma Mata 
Atlântica, a organização não governamental já 
conseguiu criar 13 grupos de acompanhamento 
do novo código. Tanto representantes dos gover-
nos locais quanto organizações civis se reúnem 
para monitorar tudo o que está sendo feito em 
uma determinada região.

A proposta é tentar apontar soluções para 
as dificuldades que podem surgir em cada esta-
do que, segundo Mantovani, tem características 
muito particulares.

Mais de 4,3 milhões dos imóveis rurais a se-
rem cadastrados são de agricultores familiares, 
que receberam um tratamento diferenciado pela 
nova lei, com o decreto presidencial que cobriu 
as lacunas deixadas com os vetos feitos pela 
presidenta Dilma Rousseff  ao Código Florestal 
aprovado por deputados e senadores, as faixas 
de recomposição de áreas de preservação per-
manentes (APPs). 

Módulos - Proprietários de imóveis de até 1 
módulo fiscal deverão recompor faixa de mata 
de 5 metros de largura. Em propriedades com 
1 a 2 módulos fiscais, os produtores terão que 
recompor 8 metros de mata ao longo dos rios e 
os donos de terras com dois a quatro módulos 
fiscais terão que recompor 15 metros da vegeta-
ção ciliar. As propriedades com quatro a 10 mó-
dulos terão que ter recomposição de 20 metros 
da mata.

A recomposição de reserva legal - área de uma 
propriedade que representa o ambiente natural 
da região que pode ser usada de forma sustentá-
vel - tem que ser concluída em até 20 anos. No 
período, os proprietários têm de recompor pelo 
menos 10% do total da área a cada dois anos.

Paulo Guilherme Cabral lembrou que o go-
verno tem adotado estratégias para agilizar o ca-
dastro que vai permitir essas recuperações. O mi-
nistério do Meio Ambiente comprou imagens de 
satélite em alta resolução de todo o território na-
cional que foram entregues para os estados, assim 
que assinaram o Acordos de Cooperação Técnica 
com o governo para implantar o cadastro. 

Cada produtor precisa dizer onde está e o que vai 
proteger. Por meio do CAR é possível planejar e 
regularizar os imóveis rurais para que produzam 
e ao mesmo tempo conservem a natureza, cum-
prindo a função social, prevista na Constituição”, 
diz a carta.

Mario Mantovani, diretor de Políticas Públi-
cas da Fundação SOS Mata Atlântica, destaca a 
preocupação das entidades com a estrutura do 
governo para conseguir implementar o CAR. “O 
próprio governo não tem estrutura para fazer, por 
exemplo, o cadastro de 5 milhões de propriedades 
que ocupam quase 560 milhões de hectares. É um 
nó muito sério que precisa ser desatado”, disse.

Assinaram a carta a Associação Mineira de 
Defesa do Ambiente (Amda); a Associação Am-
bientalista Copaíba; a Associação Ecológica For-
ça Verde; a Associação Mar Brasil; a Conservação 
Internacional (CI-Brasil); a Frente Parlamentar 
Ambientalista; a Fundação SOS Mata Atlântica; 
o Grupo Ambientalista da Bahia(Gambá); o Ins-
tituto Eco Solidário; o Instituto Floresta Viva; 
Instituto Socioambiental (ISA); o Movimento 
Popular Ecológico de Sergipe (Mopec); a Natu-
reza Bela; a Rede de ONGs da Mata Atlântica; a 
Vitae Civilis e a WWF Brasil.

FOTOS: TÂNIA REGO/ ABr

enviados para aterros sanitários. 
Apesar disso, 51% das cidades da 
região, o equivalente a 854 muni-
cípios, não tratam adequadamen-
te os seus resíduos.

Para o diretor da Abrelpe, fal-
tam os investimentos necessários 
para avançar na coleta e destina-
ção correta dos resíduos sólidos. 
“As mudanças demandadas pela 
PNRS [Política Nacional de Re-
síduos Sólidos] requerem investi-
mentos concretos e perenidade”, 
ressaltou. O problema, segundo 
Silva Filho, é que muitas cidades 
não têm condições de aportar 
esses recursos. “A maioria desses 
municípios tem menos de 10 mil 
habitantes e não dispõe de con-
dições técnicas e financeiras para 
solucionar a questão dos resídu-
os sólidos de maneira isolada”, 
completou.

po, o que é muito bom. É difusão 
científica isso. E todo mundo po-
derá ter acesso a uma informação 
que é preciosa para o Brasil, já 
que essas amostras foram cole-
tadas aqui e vão nos ajudar a co-
nhecer melhor nossa flora”, disse 
a coordenadora, em entrevista à 
Agência Brasil. 

Rafaela frisou que a soma das 
amostras que estão na Europa e as 
das coleções brasileiras darão aos 
pesquisadores e ao próprio Brasil 
acréscimo de conhecimento.

Além das coleções de Paris e 
de Londres e do próprio Jardim 
Botânico, o herbário virtual terá 
imagens e informações de outros 
museus europeus “que vão entrar 
nessa iniciativa com a gente”, se-
gundo a coordenadora. O Jardim 
Botânico já tem 300 mil amostras 
prontas para incluir no herbá-
rio virtual. A intenção é lançá-lo 
com meio milhão de amostras de 

plantas, disse Rafaela. O herbário 
deve começar a funcionar até no-
vembro deste ano.

A iniciativa faz parte do Pro-
grama Plantas do Brasil: Resgate 
Histórico e Herbário Virtual para 
o Conhecimento e Conserva-
ção da Flora Brasileira (Reflora), 
criado em 2010 pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) 
e que tem parceria da empresas 
privadas, Vale e Natura, além de 
fundações estaduais de amparo à 
pesquisa. O Reflora prevê investi-
mentos de R$ 21 milhões.

A mineradora Vale doou hoje 
R$ 1,74 milhão para o resgate e 
digitalização das imagens e da-
dos da flora brasileira que estão 
no acervo do museu francês. Se-
gundo a empresa, as informações 
serão úteis para conservação e 
recuperação da biodiversidade de 
áreas afetadas pela mineração.

Regata Ecológica faz coleta de lixo nas águas 
da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro
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legenda

legenda

A Associação de Capoeira 
Ave Negra tem como objetivo, 
além de difundir e valorizar esta 
arte milenar, desenvolver e re-
estruturar socialmente o jovem 
através da capoeira. 

O grupo já vem desenvolven-
do, com sucesso, este trabalho 
há 18 anos, em escolas públicas 
de Paracatu, mostrando que na 
prática da capoeira o jovem en-
contra um novo caminho. 

A Ave Negra procura, ainda, 
contribuir para a formação de 

CAPOEIRA NAS ESCOLAS

Projeto Educar socializa 
jovens paracatuenses

CÂMARAEM AÇÃO
UTI NEONATAL

Marcos Oliveira quer 
salvar crianças prematuras

Requerimento de Licença
AGRopECUÁRiA YKK LTDA, inscrita no CnpJ nº 20.782.215/0001-19, por determina-

ção do Conselho Estadual de política Ambiental - CopAM - torna público que solicitou 
através do processo nº 08141/2004 a Licença de operação em Caráter Corretivo para as 
atividades de cafeicultura; silvicultura; armazenagem de grãos; suinocultura (ciclo comple-
to); viveiro de produção de mudas de espécies agrícolas; culturas anuais; bovinocultura de 
corte (extensivo); bovinocultura de leite e beneficiamento primário de produtos agrícolas, 
localizadas na Fazenda YKK, zona rural do município de Bonfinópolis de Minas - MG.

O vereador Marcos Oliveira, 
atendendo os anseios e necessi-
dades da população paracatuen-
se, apresentou requerimento 
para implantação de UTI Neo-
natal na Cidade, ressaltando que 
o nascimento de um filho é um 
momento de grande alegria para 
a família, uma dádiva de Deus.

Marcos Oliveira observa que 
os pais passam o período da ges-
tação ansiosos para conhecer o 
mais novo membro da família, 
ver seu rostinho, sentí-lo em 
seus braços. “Mas, infelizmente, 
nem sempre é assim. O nasci-
mento prematuro de uma crian-
ça é frustrante e angustiante para 
os pais”, adverte o vereador. 

Para o vereador, a evolução 
da medicina e o avanço tecnoló-
gico dos equipamentos médicos 
tornam inadmissível a perda de 
vidas ocasionadas por transfe-
rências compulsórias e emergen-
ciais, em busca da UTI - Neona-
tal. 

- Face à inexistência da Uni-
dade de Recuperação no Muni-

projeto
Valorizando 
Vidas
As atividades da nova escoli-

nha de capoeira do Projeto Valo-
rizando Vidas, do Mestre Gilvan,  
iniciaram-se no dia 21 de maio de 
2013, no salão Sonia Festa e Cia e 
as aulas são totalmente gratuitas.

As Inscrições estão abertas 
para alunos entre seis e 15 anos. 
As aulas serão ministradas pelo 
Mestre às terças e quintas- feiras, 
de manhã e à tarde. 

Contatos: (38)  9817 4732 e 
9912 1425.

“Ensina a criança o caminho 
em que ela deve andar... PV. 22.6”

novos profissionais de capoeira, 
baseado no respeito, disciplina, 
socialização e na liberdade de se 
expressar como cidadão na so-
ciedade. 

A Associação de Capoei-
ra Ave-Negra procura, ainda,  
transmitir aos seus seguidores 
a prática como arte-luta e ma-
nifestação de um povo que se 
expressa através da liberdade 
e tradições. Hoje, a instituição 
conta com cerca de 670 jovens e 
adolescentes.

cípio – observa Marcos, mãe e 
filho são transferidos para outras 
cidades que disponibilizam o 
atendimento. “A mãe, ao receber 
alta do hospital, deixa seu filho 
internado na Unidade de Tera-
pia Intensiva Neonatal, tendo o 
telefone como o único meio de 

ter notícia do estado de saúde de 
seu filho’.

“A luta pela preservação de 
uma vida deve prevalecer, lutarei 
ao longo do meu mandato para 
implantação da UTI Neonatal 
no Município de Paracatu”, fina-
liza o vereador.    

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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Turma de alunos da Ave Negra: formação de 
caráter  e de profissionais através da capoeira

FOTO:  TURMA DA CAPOEIRA
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Brasília (AB) - Vestidos com 
túnicas pretas e segurando ban-
deiras, trabalhadores rurais de 
todo o Brasil participaram, dia 22 
de maio, do 19º Grito da Terra 
Brasil, em passeata pela Esplana-
da dos Ministérios. Entre as prin-
cipais reivindicações apresenta-
das pelos manifestantes estão a 
reforma agrária e o combate à 
violência no campo. Eles defen-
dem também melhoria na saúde 
pública e na educação.

Durante a marcha, os ma-
nifestantes fizeram um ato em 
frente ao Ministério do Traba-
lho para cobrar a regularização 
de alguns sindicatos. Segundo o 
vice-presidente da Confedera-

pauta de reivindicações entregue à presidente Dilma Rouseff  diz respeito a 15 ministérios

GRITO DA TERRA

Protestos lembram assassinatos no campo

Depois de 50 anos, a seca volta com intensidade ao semiárido nordestino 

Os assassinatos no campo foram lembrados com veemência pelos trabalhadores rurais 

ção Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura (Contag), Willian 
Clementino, sem o registro os 
sindicatos perdem o direito de 
fazer negociações e acordos co-
letivos de trabalho e não podem 
cadastrar os assegurados espe-
ciais na Previdência. “Mais de mil 
sindicatos já solicitaram o regis-
tro”, disse.

Em frente ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF), os mani-
festantes fizeram um minuto de 
silêncio deitados em protesto aos 
trabalhadores rurais assassinados 
no campo.

Segundo o presidente nacio-
nal da Contag, Alberto Ercílio, a 
pauta de reivindicações entregue 

Brasília (ABr) - O 
governo federal deci-
diu estender aos mu-
nicípios do Semiárido 
com mais de 50 mil ha-
bitantes, afetados pela 
seca, a distribuição de 
máquinas necessárias à 
construção e à manu-
tenção de barragens e 
sistemas de drenagem. 
Além disso, o governo 
federal promete um 
esforço concentrado 
para entregar, em até 
60 dias, os equipamen-
tos que, pelo crono-
grama anterior, seriam 
entregues ao longo de 
todo o ano. Todas as 
cidades da região, em 
situação de emergên-
cia, serão beneficiadas.

A proposta, segun-
do o ministro do Desenvolvi-
mento Agrário, Pepe Vargas, é 
distribuir 705 retroescavadei-
ras e 1.334 motoniveladoras 
para 1.415 localidades nestes 
dois meses. Hoje, o ministro 
anuncia, em Fortaleza, a rela-
ção das primeiras 72 cidades 
cearenses que receberão as 
primeiras 38 retroescavadeiras 
e 34 motoniveladoras nos pró-
ximos dias. 

A intenção, contudo, é en-
tregar 4.962 máquinas. Rece-
berão os equipamentos parte 
das cidades do Semiárido e 
também as que integram a Su-
perintendência do Desenvol-
vimento do Nordeste (Sude-
ne) e que decretaram situação 
de emergência devido à falta 
de chuvas.

Brasília (ABr) - A partir de 
janeiro de 2014, planos de saúde 
que atuam no país terão que ofer-
tar 36 medicamentos orais indica-
dos em terapias contra o câncer, 
usados por pacientes em trata-
mento domiciliar. A mudança faz 
parte da ampliação do rol de pro-
cedimentos obrigatórios a serem 
ofertados pelas operadoras.

A medida foi anunciada, dia 
28 de maio, pela Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar (ANS) 
e pelo Ministério da Saúde. De 
acordo com o diretor-presidente 
da ANS, André Longo, esses 
serviços passam a vigorar após 
consulta pública e aprovação da 
resolução normativa.

Segundo o dirigente, a consul-
ta pública não vai alterar a deci-
são de oferecer os medicamentos 
orais, podendo servir para am-
pliar a lista divulgada. “Nossa ex-
pectativa é de ampla participação 
da sociedade. No último rol, reali-
zado de dois em dois anos, a ANS 
conseguiu mais de 6 mil contri-
buições”, informou. O anúncio 
teve a participação do ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha.

Os remédios têm 54 indica-
ções contra o câncer, entre esses 
os de próstata, mama, pulmão, 
rim, estômago e pele, câncer co-
lorretal, leucemia e linfoma. Os 

à presidenta Dilma Rouseff  no 
dia 24 de abril, diz respeito a 15 
ministérios. “É uma pauta muito 
ampla. Tem muita coisa para ser 
vista pelo governo federal.”

“Devemos ser realistas. Há 
políticas que já estão caminhan-
do e outras que estão longe de se-
rem concretizadas, mas estamos 
otimistas”, disse Ercílio.

Cerca de 200 policiais traba-
lharam no controle do protesto. 
Para a Polícia Militar, o número 
de manifestantes não passou de 
4 mil. A organização do 19º Gri-
to da Terra Brasil, no entanto, 
informa que cerca de 5 mil tra-
balhadores participaram do mo-
vimento.
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CÂNCER SECA NO NORDESTE
Planos vão oferecer remédios 
para tratamento domiciliar Cidades do Semiárido 

recebem equipamentosmedicamentos servem de alterna-
tiva ou de complemento a outros 
tratamentos, como a quimiotera-
pia tradicional e a radioterapia.

Pelo rol atual, os planos de 
saúde só são obrigados a con-
ceder o tratamento oral contra 
o câncer em locais de serviço 
de saúde (hospitais e salas de 
quimioterapia). De acordo com 
o ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, a inclusão de novas tec-
nologias e medicamentos no rol 
de procedimentos dos planos de 
saúde não deve provocar reajuste 
para o consumidor.

“Esse não é o principal fator 
que eleva o preço do plano de 
saúde. Novos procedimentos 
não são o principal fator de ele-
vação de preços. Isso não pode 
ser justificativa para não darmos 
aos usuários direito ao melhor 
tratamento que possam ter”

Segundo explica André Lon-
go, a partir de agora, cada plano 
deverá estabelecer sua lógica de 
distribuição dos remédios - dis-
tribuição direta; definição de 
convênios com farmácias priva-
das; ou criação de mecanismos 
de reembolso aos pacientes.

Ainda de acordo com as novas 
regras, a operadora não poderá 
limitar a quantidade de medica-
mentos usada pelo paciente. Ele 

terá direito ao volume prescrito 
pelo médico, enquanto durar o 
tratamento.

Outras mudanças do novo rol 
incluem o aumento do número 
de consultas com nutricionistas, 
psicólogos e fisioterapeutas. Já o 
exame PET (sigla em inglês para 
Tomografia por Emissão de Pó-
sitrons, em tradução livre) Scan, 
empregado para o monitoramen-
to do câncer, teve uso estendido 
de três para oito indicações.

A lista inclui um total de 80 
procedimentos médicos e odonto-
lógicos entre medicamentos, exa-
mes, cirurgias e terapias, e expan-
de as indicações de outros 30 itens 
já ofertados pelas operadoras.

O Rol de Procedimentos e 
Eventos de Saúde é obrigatório 
para todos os planos de saúde 
contratados a partir da entrada 
em vigor da Lei 9.656/98 e está 
disponível para consulta pública 
no site da ANS. Podem contri-
buir a sociedade civil, médicos e 
especialistas no período de 7 de 
junho a 7 de julho. A atualização 
da lista é feita a cada dois anos, na 
tentativa de garantir o acesso ao 
diagnóstico, tratamento e acom-
panhamento de doenças por 
meio de técnicas que possibilitem 
o melhor resultado, seguindo cri-
térios de segurança e eficiência.

Brasília (ABr) - O Conselho 
Federal de Medicina propôs, dia 
24 de maio, a criação de uma car-
reira federal de médico. O cargo 
exigiria dedicação exclusiva e po-
deria ser solução para a carência 
de profissionais em áreas mais 
carentes do Brasil. Para o conse-
lho, ao contrário do que diz o Mi-
nistério da Saúde, há médicos em 
número suficiente para atender à 
demanda brasileira.

Pela proposta, entregue ao 
Ministério da Saúde e a parla-
mentares, o governo criaria o 
Programa de Interiorização do 
Médico Brasileiro, em caráter 
emergencial e transitório, com 
duração de 36 meses, e levaria os 
profissionais para cidades com 
até 50 mil habitantes, nas regiões 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste

O plano destinado a fixar 
médicos em pequenas cidades, 
inclui melhorias em infraestru-

INTERIORIZAÇÃO DA MEDICINA

CFM quer carreira federal para 
médicos de regiões carentes

tura, instalação de unidades de 
Pronto-Atendimento e de labo-
ratórios de análises clínicas. O 
Ministério da Saúde contrataria 
médicos provisoriamente.

Ao fim dos 36 meses, a pro-
posta sugere que a criação de 
uma carreira de estado, nos mol-
des da carreira de juiz, na qual o 
médico receberia o piso, que hoje 
está em torno de R$ 20 mil, para 
ter dedicação exclusiva ao servi-
ço público e trabalhar 40 horas 
semanais.

“Com um plano de cargos, 
carreiras e salários a gente acha 
que coloca em lugares remotos 
médicos, que teriam perspectiva 
de uma carreira até chegar em al-
guns postos em cidades maiores 
e até mesmo em capitais”, avaliou 
Emmanuel Cavalcanti, um dos 
vice-presidentes do conselho.

A entidade de classe propõe 
também a criação de carreira fe-

deral para enfermeiros, dentistas, 
farmacêuticos e bioquímicos.

Recentemente, o Ministério 
da Saúde disse que pretende tra-
zer 6 mil médicos cubanos para 
atuar nas áreas mais carentes do 
Brasil. Além disso, o governo 
estuda atrair médicos espanhóis 
e portugueses. Para o ministé-
rio, faltam médicos no Brasil. O 
Conselho de Medicina não con-
corda e sustenta que há médicos 
em número suficiente para suprir 
a demanda.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, o plano proposto pelo 
conselho será avaliado, embora 
venha adotando políticas para 
valorizar o profissional e levá-lo 
para regiões com déficit de profis-
sionais. Sobre a proposta de cria-
ção de uma carreira federal, a pas-
ta informou que têm estimulado a 
implantação de planos de cargo e 
salário nos municípios e estados.

A distribuição das máquinas 
faz parte do chamado Programa 
de Aceleração do Crescimento 
(PAC) Equipamentos, incluído 
na segunda fase do PAC, com 
previsão de investimento de R$ 
5 bilhões para beneficiar 5.085 
localidades de todo o Brasil. Até 
então, o programa beneficiava 
apenas os municípios com até 50 
mil habitantes. Foram entregues 
retroescavadeiras, motonivelado-
ras, caminhões-caçamba, cami-
nhões-pipa e pás carregadeiras.

“Estamos acelerando a entre-
ga das máquinas para os municí-
pios da região do Semiárido por 
causa da seca. Até o final de julho, 
todos os municípios do Semiári-
do em situação de emergência te-
rão recebido as retroescavadeiras 
e as motoniveladoras. E estamos 

fazendo a contratação emer-
gencial para a aquisição de 
pás-carregadeiras, caminhões-
-caçamba e caminhões-pipa, 
ultimando a indústria para ver 
se ela consegue entregá-los o 
mais rapidamente possível”, 
disse o ministro. 

O Semiárido brasilei-
ro abrange 1.135 cidades da 
Bahia, de Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, do Rio Grande 
do Norte, da Paraíba, do Cea-
rá, do Piauí e também do nor-
te de Minas Gerais. Estende-se 
por uma área superior a 900 
mil quilômetros quadrados e, 
segundo o Ministério da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação, 
abriga mais de 23 milhões de 
pessoas, muitas delas em situa-
ção de extrema pobreza.

FOTO: REPRODUÇÃO 
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Jogo alterou rotina da cidade, principalmente em relação ao trânsito. Exigência da Federação internacional de Futebol (Fifa)

COPA DAS CONFEDERAÇÕES

Flamengo e Santos fazem jogo teste em Brasília

Carlinhos Brown, o inventor 
da caxirola não deve ter 
gostado da decisão  

Brasília (ABr) - O Estádio 
Nacional de Brasília Mané Gar-
rincha passou pelo segundo jogo 
teste antes da abertura oficial da 
Copa das Confederações, que 
ocorrerá no dia 15 de junho. No 
domingo (26), a arena foi palco 
da partida Santos x Flamengo, 
pela rodada de abertura do Cam-
peonato Brasileiro 2013, que ter-
minou empatada em 0 a 0. 

O jogo alterou, desde cedo, a 
rotina da cidade, principalmente 
em relação ao trânsito na capital 
federal, uma exigência da Fede-
ração Internacional de Futebol 
(Fifa). Muitas vias da cidade fo-
ram interditadas ao trânsito de 
veículos. No Parque da Cidade, 
na região central, o tráfego foi al-
terado e pegou muitos motoristas 
de surpresa.

Com as mudanças, os torce-
dores não puderam estacionar no 
entorno do estádio. Eles tiveram 
que deixar os carros em estacio-
namentos distantes do local do 
jogo e fazer longas caminhadas. 
Os estacionamentos mais próxi-
mos, no Parque da Cidade, foram 

Rio de Janeiro (ABr) - Cer-
ca de 3 mil ingressos para o jogo 
entre Brasil e Inglaterra, no pró-
ximo domingo (2), no Maracanã, 
ainda podiam ser comprados até a 
segunda-feira, 28 de maio.

 Foram postos à venda 40 mil 
ingressos de um total de 74 mil 
lugares. As vagas referentes às ca-
deiras cativas, área de imprensa e 
de patrocinadores não podem ser 
vendidas. Este é o último evento 
teste para a Copa das Confedera-
ções e conta com a participação 
do Comitê Organizador Local 
(COL) e da Federação Interna-
cional de Futebol (Fifa).

Há também bilhetes para ido-
sos (de graça) e para estudantes. 
Os ingressos de graça e meia-
-entrada devem ser retirados até 

reservados para pessoas com de-
ficiência e idosos.

Para os torcedores das cida-
des próximas a Brasília, que se 
deslocaram de ônibus até o Pla-
no Piloto, foram disponibilizados 
micro-ônibus para levá-los da ro-
doviária até as proximidades do 
estádio. O mesmo sistema será 
adotado após o jogo.

A Polícia Militar (PM) montou 
um forte esquema de segurança, 
envolvendo 1.508 homens e 400 
viaturas. Também participam 
policiais e militares das Forças 
Armadas. No interior do estádio 
618 policiais militares fazem a se-
gurança. Segundo o comando da 
PM, até o início do jogo, não hou-
ve nenhuma ocorrência grave.

Flamengo e Santos, pela pri-
meira rodada do Campeonato 
Brasileiro e a Fifa, que já assumiu 
a responsabilidade pelo Estadio, 
testou  a segurança dos torcedo-
res e atletas e o acesso ao local do 
jogo, tudo visando à abertura da 
Copa das Confederações, no dia 
15 de junho, entre as seleções do 
Brasil e do Japão.

sábado (1º), entre as 10h e as 17h, 
nos pontos de vendas localizados 
nas sedes do Flamengo, na Gá-
vea; do Fluminense, em Laranjei-
ras; do Botafogo, em Botafogo; e 
nos estádios Engenhão, na zona 
norte; e Caio Martins, em Niterói. 

A previsão é que pelo menos 
70 mil pessoas compareçam ao 
Maracanã. A segurança será res-
ponsabilidade de 1,2 mil agentes 
e 650 policiais militares, que atu-
arão para evitar confusões e faci-
litar a circulação dos torcedores.

Com mais seguranças e orien-
tadores, os organizadores espe-
ram reduzir filas e evitar tumultos 
como os relatados por torcedores 
no jogo entre Santos e Flamengo, 
no Estádio Mané Garrincha, em 
Brasília. 

Brasília - O Comitê Organiza-
dor Local (COL) informou  dia 27 
de junho que a entrada das caxiro-
las e de outros instrumentos mu-
sicais está proibida nos jogos da 
Copa das Confederações, que co-
meça no próximo dia 15 de junho.

Criada pelo músico baiano 
Carlinhos Brown, a caxirola é 

Caxirola é vetada 
na Copa das 
Confederações

uma espécie de chocalho que foi 
escolhida pelo Grupo Execu-
tivo da Copa do Mundo de Fu-
tebol de 2014 para representar 
e promover a imagem do Brasil 
no evento esportivo. Segundo o 
gerente de Segurança do COL, 
Hilário Medeiros, a decisão foi 
tomada após o incidente na par-
tida entre Bahia e Vitória, no dia 
18 de abril. Revoltados com o 
resultado do jogo, torcedores ati-
raram a caxirola no gramado e os 
jogadores quase foram atingidos. 

O Vitória venceu por 2 a 1.
“Em um primeiro momen-

to, foi feito um evento teste em 
Salvador onde depois a área de 
segurança tanto do governo, 
quanto do Comitê, da Fifa [Fede-
ração Internacional de Futebol], 
chegaram a uma posição. O go-
verno nos encaminhou uma do-
cumentação e colocou que não 
seria permitido o ingresso desses 
equipamentos, as caxirolas”, disse 
Hilário Medeiros.

Segundo o gerente, a proibição 

De acordo com o COL, as fi-
las se estenderam por causa das 
revistas de segurança e pela de-
mora da checagem eletrônica dos 
ingressos. No próximo domingo 
(2), para facilitar a entrada no Ma-
racanã, os organizadores pedem 
que os torcedores cheguem com 
bastante antecedência e informa 
que os portões estarão abertos às 
13h, três horas antes da partida. 

“O fato de existir um evento 
teste não significa que o torcedor 
encontrará 100% dos serviços 
que poderão ser utilizados na 
Copa da Confederações da Fifa 
ou na Copa do Mundo”, adverte 
o gerente, citando os serviços de 
transmissão de dados e o setor de 
imprensa, entre aqueles que não 
estão completamente prontos.

já começa a valer no jogo Brasil 
x Inglaterra, no próximo dia 2, 
no Maracanã - último evento 
teste para a Copa das Confede-
rações. “Não serão permitidos 
instrumentos musicais e dentro 
dos instrumentos musicais, até o 
momento, está enquadrada a ca-
xirola. Tanto na Copa das Confe-
derações, tanto no dia 2 (jogo no 
Maracanã) estamos trabalhando 
com a não permissão da entrada 
desse equipamento dentro das 
instalações (estádio)”.

Brasil e inglaterra reinauguram Maracanã

No Maracanã, os torcedores 
também não poderão ingressar 
com mastros e bandeiras. Am-
bulantes não estão autorizados 
a ficar no entorno do estádio. A 
venda de bebidas alcoólicas está 
proibida.

A partir do primeiro jogo da 
Copa das Confederações, no dia 
15 de junho, quando Brasil e Ja-
pão vão se enfrentar na capital 
federal, a venda de bebida alcoó-
lica será permitida, pois entra em 
vigor a Lei Geral da Copa.

FOTO: ELAZA FIUZA/ABr

Torcedores enfrentaram longas filas para entrar no Mané Garrincha

O novo  Maracanã será inaugurado dia 2 de junho
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VAZANTE

BRASILÂNDIA DE MINAS 

Homem bate 
em amigo 
até matá-lo

Operador de 
draga morre 
no Paracatu 

Aposentado de 74 anos passa 12 horas na cadeia 
no lugar de homem de 40. Ele vai processar o Estado 

ERRO GRAVE 

Polícia confunde Silva com 
Souza e prende homem errado

Fotos entregam 
possível receptador

Vendedor tenta 
dar golpe em boate

Presidiário continua foragido 

ARMAS 

DINHEIRO FALSO

FUGITIVO

Edésio Aparecido vai responder 
por homicídio qualificado 
e tentativa de homicídio 

O vendedor Jonathan Fran-
cisco Borges Neves, 31; e um 
comparsa - identificado como 
sendo Rogério Alves de Almei-
da, 31 - estavam tentando com-
prar ingressos - com uma nota 
falsa de R$100 - para  entrarem 
em uma casa de shows no centro 
da Cidade. Apenas Jonathan foi 
abordado pela polícia mas entrou 
em contradição, sendo necessá-
rio vistoriar o quarto do hotel em 
que ele estava hospedado, onde 
foram encontradas várias cédulas 
de R$50 e quatro de R$100, to-
talizando R$900,00 em dinheiro 
falso. Também foi encontrada 
uma porção de maconha e foto-
copias de documentos pessoais 
de pessoas diversas. 

Rogério conseguiu fugir, mas 
nos pertences dele, que estavam 
no quarto do hotel, foi localiza-
do um alvará de soltura expedido 
pela comarca de Luziânia-GO em 
que figura como réu no crime de 
moeda falsa. Jonathan foi preso e 
a polícia procura por Rogério. 

Quadrilha - Os comercian-
tes devem ficar atentos para não 
serem vítimas de estelionatários 
que, volta e meia, aparecem na 
Cidade com moeda falsa. No 

A Polícia Militar localizou, du-
rante buscas na residência de Fer-
nando Ferreira dos Santos, 26, o 
“Nandim”, no Paracatuzinho - um 
computador, com fotos de armas 
e animais abatidos; cabeças de ani-
mais selvagens; uma faca; duas vis-
gas; cinco  munições cal.22; uma 
espingarda de fabricação caseira; 
seis caixas de chumbinho;  uma 
espingarda modelo 22 nitro; uma 
espingarda de chumbinho; uma 
chave de um veículo e R$900,00.

A PM chegou até o local, após 
encontrar duas máquinas foto-
gráficas na casa de Natan Gon-
çalves Aragão, 21; conhecido 
por “Chacal”, no Bela Vista. Nas 
máquinas haviam fotos de “Nan-
dim” e de armas de fogo. 

Moto - Tudo iniciou quando 
os militares realizavam patrulha-
mento de rotina pelo Bairro Bela 
Vista e foram informados que 
havia dois indivíduos transitando 
em uma moto pela Rua Francis-
co Rodrigues Menhô e o garupa 
portava arma de fogo. 

Os ocupantes da moto foram 
identificados como Natan e o 
adolescente C. G.M. B., 17 anos. 
A moto Honda CG 150, preta, 
foi encontrada na casa do adoles-
cente, no Bela Vista. O veiculo foi 
roubado no mês de abril. Na resi-
dência do menor, também foram 
encontradas 12 pedras de crack; 
uma porção de cocaína e uma 
porção e ácido bórico. Natan e 
Fernando não foram encontrados 
e apenas o menor foi apreendido. 

Nossa Senhora de Fátima 
- Na Travessa Wolney Meireles, 
Nossa Senhora de Fátima, a PM 
encontrou o adolescente B. M. S., 
17 anos, com um revólver cal.38, 
municiado com seis cartuchos in-
tactos. Ele informou que usaria a 

As policias Mili-
tar e Civil continu-
am contando com 
ajuda da comuni-
dade para colocar 
novamente atrás 
das grades Mário 
Peres de Quinta 
(Foto), foragido da 
Justiça e considera-
do de alta periculo-
sidade. 

Mário fugiu do Presídio de Pa-
racatu, no dia 11 de abril. Ele rea-
lizava serviço de pedreiro na parte 
interna do Presídio, aproveitou do 
descuido dos agentes penitenciá-
rios,  subiu nas paredes da cons-
trução e pulou o muro  que num 
matagal próximo à AABB Comu-

“Até que ponto podemos con-
fiar na justiça deste país. Por  erro 
deles fui preso e humilhado. O 
sentimento é de revolta.” As pa-
lavras de indignação foram ditas 
a O Movimento pelo aposentado  
João Ferreira da Silva, 74, mora-
dor do Alto do Açude. 

Ele teve o nome confundido 
com o de um autor de tentativa 
de homicídio, que tem mandado 
de prisão em aberto. 

Identidade - Tudo começou 
quando João Ferreira perdeu a 
Carteira de Identidade e, na se-
gunda feira (13/5), procurou o 
45º. Batalhão da Polícia Militar, 
para registrar o Boletim de Ocor-
rências.

“Quando cheguei, a pessoa 
que me atendeu disse que não 
dava para registrar o boletim e eu 

Ele é acusado de matar Félix Gomes de Brito 
e ferir gravemente o irmão deste, a facãozadas

Militares estouram boca e prende traficante

Armas de fogo saem de circulação

HOMEM DO FACÃO

JOÃO PINHEIRO

Edésio responderá por homicídio 

Acidente na 
MG-181mata 
ex-prefeito

A delegada Thais Silva - que 
estava de plantão no dia da prisão 
do autor - afirmou a O Movimen-
to que Edésio Aparecido Alves 
dos Reis, 36, morador do Bairro 
Paracatuzinho, foi preso em fla-
grante e autuado por homicídio 
qualificado e homicídio tentado.

“O inquérito foi entregue ao 
delegado responsável pela pasta 
de homicídios, que fará o relató-
rio e encaminhará o documento 
ao Poder Judiciário. Edésio de-
verá responder por dois crimes 
- homicídio qualificado e homi-
cídio tentado”, disse a delegada. 

Crime - Edésio é acusado 
de ter matado Félix Gomes de 
Brito, 25; e atentar contra a vida 
do irmão deste - Gilson Gomes 

de Brito, 29. O crime aconteceu 
na manhã da terça-feira (7/5), 
na Avenida Israel Pinheiro, Pa-
racatuzinho.  Segundo a Polícia, 
por volta das 9h, Félix e Gilson 
descia a avenida em um Corsa, 
em direção ao centro da  Cidade. 
Neste momento, um homem, em 
outro Corsa, fechou o carro das 
vítimas. Ele desceu e começou 
a dar vários golpes de facão no 
veículo. Félix desceu do carro e 
foi atingido com vários golpes 
de facão na cabeça, no pescoço e 
morreu no local. 

Gilson foi atingido dentro do 
carro e deu entrada no Hospital 
com vários ferimentos no corpo, 
principalmente no pescoço. Ele 
passou por cirurgia e passa bem. 

As vítimas e o autor são vizi-
nhos e residem frente a frente, na 
Travessa Sinhá Ulhoa e, desde a 
segunda-feira (6/5),estavam em 
desentendimentos porque Edésio 
estava desconfiado que Félix po-
deria ter um caso com a esposa 
dele. No dia anterior, Edésio teria 
ameaçado Félix de morte e, no 
dia do crime, as vítimas estavam 
indo à DP para registrar a ocor-
rência de ameaça, quando Edésio 
resolveu segui-las e matar Félix. 

O carro e o facão utilizados 
no crime foram encontrados, 
horas depois, no Alto do Açude. 
Edésio foi preso no dia seguinte, 
na casa do sogro, no Paracatuzi-
nho, e está no presídio local, à 
disposição da Justiça.

teria que voltar depois. Quando 
estava dentro do ônibus, recebi 
um telefonema da polícia falando 
que eu teria que voltar, pois tinha 
algo para resolver lá”, explica o 
aposentado.

João, então, pegou outro ôni-
bus e voltou ao Batalhão, onde 
recebeu voz de prisão, pois, se-
gundo o atendente, havia um 
mandado de prisão contra ele 
que teria tentado matar uma mu-
lher, em 7 de dezembro de , em 
João Pinheiro. 

“Eu teria tentado matar Maria 
Juliana Teixeira da Costa e fui en-
caminhado à Delegacia e,  após 
prestar esclarecimentos à escrivã, 
fui conduzido ao presídio local”, 
relata o detento, indignado.

“Fiquei em uma cela com 12 
detentos. Alguns deles pagando 

pelo crime de homicídio. Foram 
dez horas de sofrimento até re-
conhecerem o erro e me liberta-
rem”, garante. 

Erro crasso - João Ferreira da 
Silva nasceu em 20/3/1939, em 
Abaeté-MG. Ele foi confundido 
com João Ferreira de Souza, que 
nasceu em 4/7/1962, em Janaú-
ba-MG. 

“Não sei como eles confundi-
ram meu nome. A começar pelo 
sobrenome. O meu é Silva e o 
dele é Souza. Os outros dados 
nenhum se assemelham. E tudo 
isso estava na primeira página do 
processo”, explica o aposentado. 

Na delegacia, João ligou para 
um vizinho dele - advogado 
recém-formado, que leu o pro-
cesso, descobriu o erro e entrou 
com pedido de alvará de soltura. 

Foi aí que a policia e a justiça des-
cobriram que se enganaram. 

João saiu da cadeia por volta 
das 18h e foi recebido com festa 
pelos familiares na porta do pre-
sídio. Avô e pai de dois filhos, o 
aposentado garante que, aos 74 
anos, nunca se envolveu com po-
lícia e não havia passado por uma 
situação tão humilhante, sendo 
tratado como “bandido”. Ele 
pretende entrar na justiça para 
receber indenização e amenizar 
parte do sofrimento que passou. 

“Só com advogado gastei 
R$1.500. Vou entrar na justiça 
porque não posso ficar no pre-
juízo, basta a humilhação que 
passei. Sempre procurei ser um 
homem direito e nunca fiz mal 
a ninguém. Não merecia passar 
por isso”, desabafa.

O segurança de uma festa - no Bairro Tauá, em João Pinheiro - encontrou um revólver .32 - com cinco 
munições intactas - com Lucas Evangelista Aquino, 23, que negou ser proprietário da arma. Lucas foi preso. 

38 - Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Uemerson Veloso da Silva - na 
Rua Adão Pereira de Lima - os militares apreenderam um revólver cal.38, carregado seis munições;  uma faca; 
um tablete de maconha. No bolso das vestes de Uemerson foi encontrado R$ 70,00. Ele foi preso.

O ex- prefeito de João Pinheiro, Roosevelt 
Monteiro Porto (Foto), morreu na manhã da ter-
ça-feira (14/5). Segundo a Polícia Rodoviária Es-
tadual, o Citroem em que ele estava saiu da pista 
e chocou-se com uma árvore no km 151, da MG-
181, a 30 quilômetros de Brasilândia de Minas. 
Roosevelt Porto estava sozinho no veículo e foi 
encaminhado para o hospital de Brasilândia, com 
traumatismo craniano.

 Ele foi atendido, mas não resistiu aos ferimentos 
e faleceu. O motivo do acidente ainda é desconhe-
cido, mas a polícia suspeita que ele tenha dormido 
ao volante. Roosevelt foi prefeito de João Pinheiro, 
de 1996 a 2000.

Claudson Rodrigues Silva, 
34, contou à polícia que matou 
um homem de 31 anos, no Bair-
ro Jardim Regina, em Vazante, 
a 100 quilômetros de Paracatu. 
No local, os militares encontra-
ram C. R. R. sobre um monte de 
areia e pedras, com a face des-
figurada, mandíbula exposta e 
sem sinais vitais. 

Segundo Claudson, ele e a ví-
tima bebiam na residência de um 
amigo e passaram a discutir; a víti-
ma deu um tapa no rosto de Clau-
dson e saiu em direção à  Praça 
Pau d’Óleo. O autor foi atrás da 
vítima e disse a ela: “Vou te en-
sinar a bater na cara de homem”. 

Claudson arremessou a bici-
cleta em que estava contra a ví-
tima e desferiu chutes e socos. A 
vítima caiu com a cabeça sobre 
um tijolo. Claudson pisou na ca-
beça dela e fugiu do local. 

O corpo de Éder José de Paula, 
31, foi encontrado a 15 quilômetro 
do local de um acidente com uma 
draga, na Fazenda Santa Cruz, no 
Rio Paracatu. Como o corpo não 
apresentava sinais de violência, a 
suspeita é que ele envolveu-se no 
acidente e foi levado pela força da 
água. O cadáver foi encaminhado 
ao IML de Paracatu. 

O traficante Célio Lima Braga, 37, foi preso pela 
Polícia Militar, acusado de envolvimento com o trá-
fico e receptação de objetos furtados por menores. 
A PM recebeu denúncia de que Célio vendia drogas 
na residência dele, no Bairro Itaipu. O autor, ainda, 
faria ligações para a PM, com falsas denúncias, para 
desviar as viaturas do turno. 

Os militares viram quando Célio fez contato com 
um indivíduo e foi até um matagal buscar algo, usan-
do a lanterna do celular. Quando voltava, os milita-
res tentaram abordá-lo, mas ele saiu correndo, mas 
foi dominado. 

Ele portava uma pedra de crack de 25 gramas; 
duas munições cal .32 e um celular. O indivíduo que 

estava esperando a droga fugiu. Célio iria vender a 
pedra por R$ 300,00. 

Na casa dele, foram apreendidos mais três apa-
relhos celulares; um relógio; uma tesoura; um prato 
com vestígios de crack e vários saquinhos. No ma-
tagal, os policiais encontraram uma enxada. Célio se 
feriu com arames no meio da matagal e foi conduzi-
do ao Hospital Municipal e, depois, à DP.  

Cebola - Em Cana Brava, João Pinheiro, os mi-
litares cumpriram mandado de busca e apreensão 
na residência de Maria Aparecida Cardoso da Silva, 
conhecida por “Cebola”, e encontraram R$ 200,00; 
21 pedras de crack e uma bucha de maconha. Cebola 
foi presa. 

arma para matar o padrasto dele 
- Claudison da Silva Couto, 33 - 
que havia acabado de ameaçar de 
morte a  mãe do menor. Os dois 
envolvidos foram conduzidos à 
DP para explicações.

Bom Pastor - Durante batida 
policial no Bairro Bom Pastor, 
Militares abordaram uma moto 
com dois ocupantes e, ao dar 
busca pessoal, localizaram com 
o adolescente - D. S. R. 15 anos 
-  nove cartuchos intactos, cal.38, 
dentro de uma meia. 

Na casa do menor, a PM apre-
endeu  um revolver cal.38, com 
seis cartuchos intactos. No celu-
lar do adolescente, havia filma-
gens de uso de drogas e uma foto 
de um revólver cromado. 

Espingarda - Ainda na Tra-
vessa Wolney Meireles, a PM 
encontrou uma escopeta, cal. 28, 
em um matagal, quando realiza-
va patrulhamento pela travessa 
e avistaram um indivíduo tran-
sitando com uma arma. Quando 
ele notou os militares,  jogou  a 
espingarda no chão e fugiu. 

Garrucha e Bomba - Sirlon 
Rodrigues Barbosa, 25, carregava 
no bolso  uma bomba e, na gara-
gem de sua casa de, também no 
Nossa Senhora de Fátima, havia 
uma  garrucha calibre .22, carre-
gada. Ele foi preso e o material 
apreendido. 

JK - Na residência de Italo 
Lopes de Oliveira, 19, a PM en-
controu um revólver. 38, com 
seis munições intactas; uma cai-
xa vazia de uma pistola 380; uma 
pedra de crack; uma bucha de 
maconha; um invólucro conten-
do ácido bórico, com resquícios 
de crack; uma balança de preci-
são; R$83,00. Ítalo foi preso em 
flagrante.

mês de abril, a PM prendeu uma 
quadrilha de Brasília, praticando 
o mesmo crime. 

Beatriz Carvalho de Lima, 19; 
Naiara Alves Abreu, 18; Danie-
la Andrade Santana, 19; Kelson 
Vieira Nascimento, 20; Paulo 
César Júnior, 27; e o adolescente 
M.V.C.O, 17 anos, foram  des-
mascarados após passar cédulas 
falsas nos estabelecimentos co-
merciais. Eles estavam hospeda-
das numa casa na Rua Ladeira 
Mariana, Vila Mariana. Na gara-
gem da residência, os militares 
localizaram um Celta, onde es-
tava uma bolsa de Beatriz, con-
tendo R$ 460,00. Os envolvidos 
foram presos. 

Droga - Na Rua Euridamas 
Avelino de Barros, Bairro Pra-
do, um homem tentou comprar 
uma caixa de cerveja pagado com 
uma nota de R$100,00 falsa. O 
comerciante desconfiou da au-
tenticidade da cédula e recusou a 
venda e o autor deixou o local em 
um Siena preto, acompanhado de 
outro homem. Com um dos jo-
vens a PM encontrou a nota de 
R$100 e, no interior do veículo, 
três tabletes de maconha. Os ho-
mens foram presos.  

nidade. No meio 
do mato, os agen-
tes tentaram re-
capturá-lo, porém  
Mário  armou-se 
de um pedaço de 
pau e agrediu um 
dos  agente.

O detendo resi-
de à Rua Vereador 
Hélio da Silveira e 
cumpria pena por 

dois homicídios - em Paracatu e 
Unaí - e foi condenado há mais de 
20 anos de prisão. Na ficha crimi-
nal dele ainda consta o crime de 
roubo. Quem souber o paradeiro 
de Mário, pode acionar o 190 ou 
197. Não é preciso identificar-se 
e identidade será preservada. 
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Alisson (Zezão) foi executado, com quatro 
tiros, na Rua Antônio Pereira de Souza, 
próxima à estação da Cemig 

Autor dos seis disparos  foi preso em Catalão-Go. Delegado já enviou inquérito definitivo ao Judiciário

CASO MANINHO 

PC prende autor do crime e dono da arma

Anderson leva 
dois tiros, na Rua F 

MAIS BALAS 

Marlon Pinto de Oliveira, 18, 
morador do Bairro Prado, em 
Paracatu, é apontado pela polícia 
como principal suspeito de ter 
matado Vinicius de Oliveira - o 
Maninho, atingido por seis tiros 
quando estava na Praça do San-
tana. 

Ele foi preso no dia 7 de maio, 
em Catalão-GO, pela Policia Ci-
vil de Paracatu. A operação con-
tou com três delegados e sete 
agentes de investigação, que já 
vinham monitorando o suspeito.

Junto com Marlon, também 
foi preso Maicon Rodovalho dos 
Santos, 24, morador do Bairro 
São João Evangelista, dono do 
revólver .38 usado para matar 
Maninho. 

“O Marlon foi quem efetuou 
os tiros e o Maicon era dono da 
arma e deu todo suporte neces-
sário para que o crime aconteces-
se”, garante o delegado Amaran-
tino Neto, responsável pelo caso. 

Ambos estavam residindo em 
uma casa em Catalão, juntamente 
com outros paracatuenses conhe-
cidos no meio policial. “Mesmo 
longe, eles estavam coordenan-
do ações criminas em Paracatu e 
Catalão, como furto e roubo de 
veículos, tráfico de drogas e até 
homicídios. Agora vamos apurar 
se eles faziam formavam uma 
quadrilha”, explica o delegado. 

Sassá - No mês de abril, a 
Polícia Civil já havia colocado na 
cadeia o traficante Luís Henrique 
Vieira - o Sassá, apontado como o 
mandante do crime e a pessoa que 
estava conduzindo a moto que le-
vou Marlon para efetuar os tiros. 

“Foi um crime passional. Ma-
ninho envolveu-se com a amásia 
de Sassá, que mandou matar a víti-
ma”, confirma Amarantino Neto. 

Moto e 38 - A moto CG 125, 
utilizada no homicídio foi apre-
endida no final de abril na resi-
dência do proprietário, no Bairro 
Cidade Nova. Segundo a polícia, 
o dono da moto emprestou o ve-
ículo para um amigo, que o em-
prestou para os autores do crime.

Já o revólver .38 de cano lon-
go foi apreendido pela PM com 

17º. HOMICÍDIO 

Gugu morre com 
tiros na cabeça  

Jovens trocam tiros na rua 

Jakson leva pior na Boca da onça 

Casal leva tiros dentro de casa 

Ainda no dia 15, e quase no 
mesmo horário em que Alisson 
foi morto, no JK, por pouco, 
um homem também poderia ter 
sido assassinado. Segundo infor-
mações da PM, Anderson Silva 
Santos, 28, passava pela Rua “F”, 
Nossa Senhora de Fátima, e foi 
surpreendido por um indivíduo 
armado com um revólver, que 

Luciano Antônio de Barros  
- o Gugu, 28 - não resistiu aos 
ferimentos e faleceu na noite de 
quinta-feira (16/5), no Hospital 
Municipal. Ele estava na UTI 
após ser atingido por dois tiros 
na cabeça. 

Segundo informações da Polí-
cia Militar, por volta das 22h30, 
de segunda-feira (13), Gugu esta-
va na porta da residência dele - à 
Rua Treze de Maio, Paracatuzi-
nho, momento em que os ocu-
pantes de um veículo passaram 
atirando e o acertaram a vítima.  

Os autores não foram iden-
tificados. Gugu foi encontrado, 

Marlon Pinto foi quem 
disparou contra Maninho, 
segundo a polícia

Gugu levou dois tiros na cabeça, quando estava 
na porta de casa, à  Rua Treze de Maio, Paracatuzinho Maicon Rodovalho era o 

dono da arma usada no crime

Sassá foi preso em abril, 
acusado de ser mandante do 
crime e o condutor da moto

gado, com a prisão de todos os 
envolvidos o inquérito foi conclu-
ído e encaminhado ao Judiciário. 

Crime - Vinicius Andrade de 
Oliveira, 35, (o Maninho), mora-
dor do Bairro Santana, foi a sexta 
das 15 vítimas de assassinatos em 
Paracatu, este ano. Ao ser atingi-
do por cinco tiros, o filho da ex-
-vereadora Maria Romualda An-
drade - faleceu minutos depois 
de entrar no Hospital Municipal.

O crime se deu por volta das 
21h, de 12 de março. Maninho 
estava sentado em um dos ban-
cos da Praça do Santana, conver-

sando com amigos, quando dois 
ocupantes de uma Honda CG 
pararam próximo ao local. O ga-
rupa desceu e disparou seis tiros 
em direção à vítima. 

Maninho trabalhava em uma 
mineradora da cidade, era casado 
e tinha o saudável hábito de sen-
tar-se no banco da praça, após 
chegar do trabalho para conver-
sar com amigos. O crime, que 
segundo a polícia foi passional, 
chocou a comunidade paraca-
tuense que foi às ruas pedir jus-
tiça. Agora, os envolvidos estão à 
disposição do judiciário.

Matheus Rodovalho dos Santos, 
20 (irmão de Maicon Rodovalho) 
e um jovem conhecido no meio 
polícia por Manchinha. Entretan-
to, a PC garante que eles não ti-
veram participação no homicídio.

“Somente a arma é que foi 
encontrada com eles e pelo que 
apuramos, apesar de já serem co-
nhecidos por vários crimes, não 
tiveram participação no assassina-
to de Maninho. Eles estavam com 
a arma para cometerem outro 
crime, mas foram presos antes da 
ação”, explica Amarantino Neto.

Ainda de acordo com o dele-

A PC montou uma  grande  
operação para prender Maicon 
e Marlon, em Catalão-GO

por familiares, caído e perdendo 
muito sangue. Ele foi socorrido e 
levado ao Hospital Municipal. 

O motivo do crime ainda é 
desconhecido. O caso está sen-
do investigado pela Polícia Civil. 
Este foi o 17º. homicídio em Pa-
racatu, em 2013, e o terceiro de 
maio. 

Alisson - No dia 15, a vítima 
foi Alisson Pereira da Silva, 23. 
Ele era morador do Bairro JK e 
morreu após levar quatro tiros. 

Félix - No dia 7, Félix Gomes 
de Brito, 25, foi morto a facão-
zadas, na Avenida Israel Pinheiro, 
Paracatuzinho.

16º. HOMICÍDIO 

SACRAMENTO

Quatro tiros matam Zezão do JK 

MTE resgata vítimas de trabalho escravo 

Alisson Pereira da Silva, 23, o 
“Zezão”, estava na esquina da Rua 
Antônio Pereira de Souza, Bairro 
JK - próxima à estação de Cemig - 
quando um homem se aproximou 
e efetuou cinco disparos na sua 
direção. Zezão foi atingido por 
quatro tiros - dois no antebraço e 
dois no abdômem. Ele foi e enca-

Uma ação do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE), em 
parceria com o Ministério Público 
do Trabalho e a Polícia Federal, 
realizada em 14 de maio, resgatou 
34 vítimas de trabalho escravo 
em uma fazenda no município de 
Sacramento, no Alto Paranaíba. 
Foram 28 adultos, duas crianças 
menores de cinco anos e dois 
adolescentes que trabalhavam na 

minhado ao Hospital Municipal, 
onde chegou com vida. Entretan-
to, morreu horas depois. 

Segundo a Polícia Militar, tes-
temunhas disseram que o autor 
fugiu num Corsa branco, que 
tem um adesivo no vidro trasei-
ro, o que poderá facilitar a iden-
tificação do carro e do autor. No 

fazenda, com a liberdade limitada. 
Segundo o Ministério do Tra-

balho e Emprego, todos eles sa-
íram de duas cidades, Rio Pardo 
de Minas, no norte do estado e 
Quartel Geral, na região central. 
Alguns deles chegaram à fazenda 
em junho e outubro de 2012, e 
outros neste ano. Todos trabalha-
vam na zona rural na atividade de 
limpeza de terreno e carvoaria.

local, a perícia, a Polícia Civil 
encontrou quatro cápsulas defla-
gradas e uma munição - todas de 
uma pistola 380; além do boné e 
do chinelo da vítima. O crime se 
deu por volta das 21h50, da noite 
de 15 de maio. O motivo é des-
conhecido. Este foi o 16º. Ho-
micídio, registrado em Paracatu 

As vítimas trabalhavam no 
pasto tirando raízes de pinos, lim-
pando e fazendo carvão de  pinos 
na carvoaria em situação degra-
dante, de acordo com MTE. A 
operação foi realizada depois que 
o Ministério do Trabalho e Em-
prego recebeu denúncia, e junto 
com Ministério Público do Tra-
balho e Polícia Federal, foram até 
Sacramento e confirmaram que 

somente este ano e o segundo do 
mês de maio. 

Félix - A primeira vítima do 
mês foi Félix Gomes de Brito, 
25, morto a facãozadas, no dia 
7 de maio, na Avenida Israel Pi-
nheiro, Paracatuzinho. O Autor, 
Edésio Aparecido, foi preso. Para 
a polícia, este foi crime passional.

ocorria o trabalho escravo.
Os trabalhadores foram le-

vados para um hotel da cidade 
onde ficaram até os auditores 
efetuarem os cálculos trabalhis-
tas e fazerem o pagamento. O 
proprietário da fazenda, segundo 
o Ministério do Trabalho, é um 
grande empresário rural que tem 
fazendas nos estados de São Pau-
lo, Goiás e Minas Gerais. 

O adolescente D. P. R., 17 
anos, estaria armado com um 
revólver, nas proximidades de 
uma casa de shows, na Vila 
Cruvinel. Quando os policias 
chegaram, viram cinco pes-
soas correndo e ouviram dois 
disparos  de arma de fogo. 

Quando os policiais se 
aproximaram do local, dois 
jovens jogaram fora um revól-
ver .32, com cinco munições.  
Foram apreendidos os adoles-
centes V. R. A. 17 anos e L. C. 
M. 16 anos. O menor V. R. A. 
assumiu ser o autor dos dois 

Jakson Silva, 18, deu en-
trada no Pronto Socorro Mu-
nicipal com um tiro na coxa 
esquerda. Ele contou que, 
por volta  das 19 h,  de 9/5,  
passava pela Travessa Wol-
ney Meireiles, Bairro Nossa 
Senhora de Fátima - local 
conhecido como “Boca da 
Onça”, momento em que foi 
surpreendido por um ocu-
pante de um veículo escuro, 

No dia 8 de maio, na Vila Cristiano, duas pessoas foram ba-
leadas dentro da residência delas.  Uma mulher de 21 anos foi 
alvejada por três tiros - um no rosto, outro na cabeça e  mais um 
no ombro. A outra vítima foi um homem de 58 anos, atingido no 
abdômen.

O casal foi encaminhado ao Hospital Municipal e não corre 
risco de morte. 

Segundo a polícia, dois homens armados invadiram a casa e 
já chegaram atirando. Dentro da residência, também estava uma 
criança de 11 meses, que felizmente não foi atingida. 

A PM conseguiu identificar um dos autores e a suspeita é que o 
crime também seja passional. O caso está sendo investigado pela 
PC e, até o fechamento desta edição, ninguém havia sido preso.

atirou em sua direção. Anderson 
foi atingido por dois tiros - no an-
tebraço e no ombro. Ele foi en-
caminhado ao HM, onde recebeu 
atendimento médico e não corre 
risco de morte.  A polícia já tem 
um suspeito do crime e realizou 
rastreamentos para prender o au-
tor, porém até fechamento desta 
edição ninguém havia sido preso.

disparos e disse que queria 
acertar o adolescente D. P. R. 
17 anos. O motivo seria uma 
discussão entre eles que come-
çou dentro da casa de shows 
e por este ter atirado em sua 
direção. 

Dois tiros atingiram um 
jovem de 20 anos, amigo do 
menor V. R. A, que foi enca-
minhado ao Hospital Munici-
pal, com ferimentos na perna 
e coxa esquerdas. 

O adolescente D. P. R. e a 
outra arma não foram  locali-
zados. 

que atirou nele e fugiu, sem 
ser identificado. 

Ainda de acordo com o 
Boletim de Ocorrências da 
PM, a vítima foi questiona-
da sobre  sobre o motivo do 
fato, porém Jakson disse aos 
militares que foi confundido 
com outra pessoa,  pois não 
tem nenhum inimigo ou en-
volvimento com bandidos. O 
caso está investigado pela PC.  
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Adriana Fernandes conquistou duas medalhas de primeiro lugar, nas provas de 100 e 200 metros 

 PARALIMPÍADAS

Paracatuense dá show em Uberlândia

A paracatuense Adriana Fer-
nandes se destacou entre os mais 
de 500 atletas que participaram 
das provas de atletismo do Cir-
cuito Regional Centro-Leste Cai-
xa Loterias, entre os dias 17 à 19 
de maio, em Uberlândia.  Adriana 
conquistou duas medalhas de pri-
meiro lugar, nas provas de 100 e 
200 metros.  

“Estou muito feliz pela con-
quista e com certeza serve de 
motivação para outros deficien-
tes”, comemora a paracatuense 
campeã. 

“No ano que vem vamos ten-

tar competir em outras modalida-
des, como o basquete de cadeira 
de rodas,  por exemplo. Vamos 
montar nossa equipe e nos prepa-
rarmos para fazer bonito”, expli-
ca o presidente da Associação dos 
Deficientes de Paracatu, Wilmar 
Lourenço.

Além de Adriana, a Associa-
ção dos Deficientes Físicos de 
Paracatu competiu com mais três 
atletas, que não conseguiram me-
dalhas, mas concluíram suas pro-
vas. Adriana agora vai competir 
na etapa estadual,  dias 7 à 9 de 
junho, em São Paulo. 

Chave - A  Chave - B 
AMOREIRA ESPORTE CLUBE ALTO DO AÇUDE E.CLUBE
REAL SOCIEDADE ESPORTE CLUBE SANTANA ESPORTE CLUBE
VILA MARIANA ESPORTE CLUBE UNIÃO ESPORTE CLUBE
ASSOCIAÇÃO DESP. CHAPADINHA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA JK
PARACATU.A.C NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
NOVO-HORIZONTE E. CLUBE ESPORTE CLUBE AMABAP

O Campeonato Municipal 
de Futebol Amador - maior 
competição esportiva da cidade 
-  iniciou-se no último domingo 
(26/5), com duas partidas, ambas 
realizadas no Estádio Beira Rio. 

Primeiro Jogo - Às 9h45, en-
traram em campo Chapadinha 
e Novo Horizonte. O jogo ter-
minou no empate por um a um, 
com Danilo marcando para o 
Chapadinha e Diego para o Novo 
Horizonte. 

Chapadinha volta a campo no 
dia 30 de junho e vai enfrentar o 
Vila Mariana. Já o Novo Horizon-
te joga contra o Amoreira em 23 
de junho. 

Segundo Jogo - À tarde foi 
ma vez do clássico entre Amorei-
ra e Paracatu. Com gol marcado 
pelo atacante Pitbol, de Unaí, os 
alvinegros venceram pelo placar 
de um a zero. 

O Amoreira entra em campo 
novamente no dia 23 de junho. O 
Paracatu busca reabilitação no dia 
23 de junho, contra o Real.

Certame - O Campeonato 
Municipal de Futebol Amador, 
temporada 2013, é organizado 
pela Liga Paracatuense de Es-
portes. A competição conta com 
a participação de 12 equipes, di-

 Com o placar de 2 a 1, a equi-
pe do Cunha sagrou-se campeã 
da terceira Copa de Futebol Ru-
ral, organizada pelos desportistas 
Donato Silva e Valmir Pereira 
(Passarinho). 

O duelo final, no dia 19 de 
maio, foi contra Fortlar. Leo e Ju-
ninho marcaram os gols da equi-
pe vitoriosa. Ricardinho assinalou 
para a Fortlar. 

Jogo - Foi uma partida equi-
librada. No início do primeiro  
tempo Ricardinho inaugurou o 
marcador fazendo um a zero para 
Fortlar. Ainda na etapa inicial, 
Leo empatou para o Cunha. O 
gol da vitória só saiu aos 43 mi-
nutos do segundo tempo, quan-
do Juninho aproveitou uma falha 
da defesa adversária para fazer 
Cunha 2 a 1. 

Balanço - A terceira Copa Ru-
ral, disputada no Campo Antônio 
Pereira da Silva, no Povoado da 
Lagoa de Santo Antônio, reuniu 
14 equipes - Agroverde, Central, 
Cunha,  Escorpião,  Difermont,  
Fortlar,  JK,  Lagoa, Novo Barrei-
ro,  XV de Novembro, Madefort,  
Santo André, Sítio São João Batis-
ta e Sukata.

Na primeira fase, as equipes 
foram divididas em duas chaves. 
As quatro melhores de cada gru-
po garantiu vaga  na próxima fase, 
que contou com partidas elimina-
tórias até chegar aos finalistas. No 
total, mais de 300 atletas partici-
param da competição, que home-
nageou a vereadora Eloísa Cunha.  

No total foram realizados 50 
jogos; marcados 162 gols, média 
de 32 gols por partida. Foram dis-
tribuídos 144 cartões amarelos e 
23 vermelhos. 

A maior goleada foi do Difer-
mont 12X 1no XV de Novembro. 
O artilheiro foi Du do Difermont 
com 11gols. 

O goleiro menos vazado 
Alessandro (Mussum), do Santo 
André. O melhor ataque foi do 
Difermont. A defesa menos va-
zada: Santo André. O time mais 
disciplinado: Cunha; melhor tor-
cida foi a do: Cunha; torcedor 
destaque: Conceição “Percoço” 
do Cunha. 

De acordo com os organiza-
dores esta foi uma das melho-

res competições já realizada no 
Campo Antônio Pereira da Silva. 
“Agradecemos a vereadora Eloisa 
Cunha, Alex (Ceiva Irrigação); 
Polícia Rodoviária Estadual; im-
prensa de Paracatu e região; juí-
zes; bandeirinhas; gandulas; me-
sários; ao incansável massagista 
José Miguel (Seu Pepe), Bar do 
Marquinho e a Dona Santinha 
pelo almoço servido aos colabo-
radores todos os domingos; aos 
amigos voluntários, a Secretaria 
de Esportes e a  ELG 9932-0095, 
pelo apoio”, declaram Donato e 
Passarinho. 

A fase classificatória da Se-
gunda Copa Regional de Futebol 
Máster encerrou-se no sábado 
(25/5). Das cinco equipes que 
disputam a competição, apenas o 
Amoreira foi eliminado. O time 
de Unaí terminou na liderança 
com nove pontos; Vazante se-
gundo colocado com sete; em 
terceiro lugar fiou o Real, com 
cinco e em quarto, Vila Mariana, 
com quatro pontos. 

Na fase semifinal, no próximo 
sábado (2/6), Unaí enfrenta Vila 

O Primeiro Campeonato So-
ciety de Empresas de 2013, dispu-
tado no campo do Ronaldo Plane-
ta, no Povoado de São Domingos, 
encerrou-se no da 18 de maio com 
a equipe da JCM sagrando-se cam-
peã da categoria “A” e a Aprendiz 
ficando com o troféu de campeão 
da categoria “B”. 

JCM - Na partida final a JCM 
enfrentou o time do Novo Ho-
rizonte. Com dois gols de Di-
órgernes, um de Pepe, outro de 
Douglas e Luis Coelho, a JCM 
venceu por 5 a 0.  

Na entrega de premiações, 

A Kinross Paracatu está 
presente em mais um projeto, 
o ‘Esporte e Cidadania’ para 
moradores das comunidades 
próximas à empresa que estu-
dam ou frequentam a escola 
da Lagoa de Santo Antônio. 
O objetivo é democratizar, 
humanizar e diversificar a 
prática pedagógica nas aulas 
de Educação Física da escola. 

A inauguração da quadra 

Equipe do Cunha, campeã da 3ª. Copa Rural da Lagoa

poliesportiva também tem caráter 
social, com a utilização do espaço 
de lazer em outros eventos para a 
comunidade, principalmente para 
os jovens. 

“Acreditamos que os projetos 
em parceria com as comunidades 
sejam o melhor caminho para 
contribuir com o desenvolvi-
mento de todos. A Kinross preza 
pelo compromisso social com os 
moradores de Paracatu e incen-

tiva cada vez mais a população 
por meio de atividades culturais e 
apoio ao esporte” disse a analista 
de Relacionamento com Comuni-
dade da Kinross Paracatu, Gilcé-
lia Cosenza. 

O Esporte e Cidadania é uma 
iniciativa da própria comunidade 
e tem apoio da Kinross com a re-
alização de cursos oferecidos aos 
representantes das associações 
sobre elaboração de projetos e 

prestação de contas. 
As instituições de ensino 

participaram do Programa de 
Desenvolvimento em Ges-
tão, ministrado pelo Instituto 
Hartmann Regueira em 2012, 
que buscou integrar governo, 
empresas privadas e organiza-
ções da sociedade civil, para 
gerar bons resultados no pro-
cesso de investimento social, 
e a Kinross.

Elenco da Fortlar, vice -campeão da Copa Rural

Ladeada dos organizadores, Donato Silva e Passarinho, 
a homenageada Eloísa Cunha dá o pontapé inicial

vididas em duas chaves. Na fase 
classificatória, essas equipes estão 
jogando entre si, em seus grupos. 
Os quatro times melhores pon-
tuados, de cada chave, garantem 
vagas nas quarta de finais. Nessa 
etapa, o 1º. Colocada co grupo 
“A”, enfrenta o quarto do grupo 
“B”; o segundo pega o terceiro e 
assim sucessivamente. 

O certame é aberto, poden-
do os clubes inscrever jogadores 
que residem em Paracatu e outros 
municípios. As partidas estão sen-
do realizadas nos estádios: Paulo 
Brochado, Beira Rio e Frei Nor-
berto. A final está prevista para 
acontecer no mês de outubro. 

Taça - A novidade deste ano é 
que a Taça Cidade está sendo dis-
putada junto com o Campeonato 
Municipal, ou seja, no término da 
fase classificatória, as duas equi-
pes primeiras colocadas de cada 
chave, decidirão o titulo da Taça 
Cidade de Paracatu, em partida 
única. O jogo está previsto para o 
dia 15 de setembro. 

Tabela próximos jogos: 
Domingo (2/6)
Estádio Frei Norberto 
9h45 - União X Amabap 
15h30 - Real X Vila Mariana

Mariana. O jogo será no Estádio 
Beira Rio em Paracatu, a partir 
das 15h30. 

A outra partida, entre Vazan-
te e Real, será às 18h30, no Es-
tádio Municipal em Vazante. Os 
duelos serão eliminatórios para 
apontar os finalistas. 

Na primeira fase, foram rea-
lizadas dez partidas e marcados 
34 gols. A organização é da Liga 
Paracatuense de Esportes, pre-
sidida pelo desportista Wendel 
Rocha. 

Diórgenes ficou com o troféu de 
artilheiro e Dica com o goleiro 
menos vazado. Ambos pertencem 
a JCM. 

Aprendiz - O duelo final da 
Categoria “B” foi entre Aprendiz 
e Monark. No primeiro tempo 
o jogo terminou no empate por 
um a um. Na etapa complemen-
tar Aprendiz fez mais dois gols e 
levantou a taça. “Agradeço as tor-
cidas e os jogadores pelo sucesso 
da competição. Em breve estare-
mos iniciando outro certame”, 
promete o organizador Ronaldo 
Planeta. 

Membros da Associação dos Deficientes Fisicos 
de Paracatu que participaram das provas

Adriana primeira colocada na prova de atletismo


