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anosO Mo
A PRAÇA 
É DO POVO

Manifestações, em Brasília, agora 
pedem tarifa zero para transporte 
coletivo e outras reivindicações

Brasileiros se reúnem na Praça Luís de 
Camões, em Lisboa–Portugal, para apoiar 
manifestações contra corrupção no Brasil 

Audiência em Arinos: 
reciclagem e conscientização 

no destino do lixo

As manifestações que, nos 
últimos dias, ganharam as ruas 
das principais cidades  para pe-
dir redução das tarifas do trans-
porte coletivo, parecem que não 
vão terminar tão cedo, pois as 
reivindicações já se estendem a 
outras áreas e já chegaram tam-
bém a Paracatu, onde a popula-
ção vai reivindicar melhorias na 
segurança pública, na saúde e na 

A Fundação Conscienciar-
te desenvolve, há 18 anos, 
o programa Adolescente 
Aprendiz, que já colocou, 
apenas de 2008 a 2013, nas 
empresas locais e do Noro-
este de Minas mais de cinco 
centenas de jovens que, antes 
viviam em situação vulnerá-
vel, qualificados em diversas 
áreas e diferentes níveis de 
ocupação.  A superintendente 

executiva da Fundação disse a O Movimento que o progra-
ma precisa ser mais difundido e sua execução deve contar 
com ao apoio do poder público e do empresariado. “Este é 
um programa virtuoso que vale a pena ser compreendido e 
apoiado como política pública”, afirma. PÁGINA 3 

Toda força ao Programa 
Adolescente Aprendiz

Brasil detona 
Japão e México

Arinos discute resíduos sólidos

O projeto de lei que cria o novo marco regulatório para 
o setor de mineração, anunciado na terça-feira (18/6) pelo 
Governo Federal, chegou dia 19 à Câmara dos Deputados. 
O texto dispõe sobre a atividade de mineração, cria o Con-
selho Nacional de Política Mineral e a Agência Nacional de 
Mineração. Como o projeto está com pedido de urgência 
constitucional, a Câmara terá até 45 dias, a partir de 19, para 
análise e votação. Se isso não ocorrer, o projeto passará a 
trancar a pauta. A urgência também vale para o Senado, que 
a partir da votação na Câmara terá também 45 dias para 
votar a proposta. Depois disso, ela passará a trancar a pauta 
caso não seja votada. PÁGINA 12

Alunos do sétimo período de Fisioterapia da Faculdade 
Tecsoma apresentaram os resultados do projeto Asilo São 
Vicente de Paulo, desenvolvido de janeiro a maio de 2013, 
para mostrar à comunidade as dificuldades e a importância 
da equipe multidisciplinar dentro da instituição. A apresen-
tação, na noite de 6 de junho, no Colégio Polivalente, inte-
grava a XVII Semana de Eventos da faculdade  e mostrou 
que o aumento de idosos é cada vez mais evidente também 
em Paracatu. PÁGINA 4 

O presidente da Câ-
mara Municipal de Pa-
racatu, Glewton de Sá, 
entregou na noite 10 de 
junho, Moção de Regozi-
jo ao presidente do Cen-
tro Brasileiro de Educa-
ção e Cultura (Cenbec), 
Virgílio Eustáquio da Sil-
va (foto), pelos 25 anos 
de atividades da Faculda-
de do Noroeste de Minas 
- Finom. Glewton acen-
tuou que a Finom está 
integrada à história recente da Cidade e cumpre um papel 
fundamental no panorama educacional do Município, ten-
do graduado quase dez mil profissionais. PÁGINA

A audiência pública da Comissão de Assun-
tos Municipais e Regionalização da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, realizada em Ari-
nos, no último dia 10, analisou o cumprimento 
da Lei Estadual 18. 031/09 e da Lei Federal 
12.305/10, que instituem as políticas estadu-
al e nacional de resíduos sólidos. Os debates 
priorizaram a não-geração de resíduos sólidos, 
a coleta seletiva, a reciclagem e a conscientiza-
ção na destinação do lixo. A lei federal dispõe 
no seu art. 18 que o acesso aos recursos da 
União serão priorizados aos municípios que 
optarem por soluções consorciadas intermuni-
cipais para a gestão dos resíduos sólidos, inclu-
ída a elaboração e implementação de plano in-
termunicipal ou microrregional. PÁGINA 12

SETENTA ANOS DEPOIS
Após 70 anos sem saber uma da outra, o 

que parecia impossível se tornou  realidade, 
graças à internet. Por trocas de mensagens, os 
netos de Lucas de Oliveira Barreiros, 85, e Jo-
ana de Oliveira, 75, anos, conseguiram provar 
que as duas eram as irmãs que se separaram há 
sete décadas. Ela se reencontraram, no último 
dia 8, em Paracatu. NÁGELA E AS 

TULIPAS DE NEVADA
A jornalista paracatuense, Nágela 

Caldas, vivenciou uma experiência 
muito particular ao cultivar tulipas 
em Nevada - EUA, onde reside, atualmente. Ela re-
lata: “... Da cor de sangue, elas desabrocharam lindas 
e ao mesmo tempo. Este momento, do desabrochar 
das tulipas, mostrando toda força e beleza, me fez 
refletir sobre as “estações” que estão presentes em 
nossa vida...”  PÁGINA 2

Mineração tem 
marco regulatório

Finom é homenageada 
nos seus 25 anos

Paracatuense está 
ficando mais velho?
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educação, no manhã do sábado, 
22 de junho, na Praça Firmina 
Santana.

 Em Brasília, a manifestação 
pela tarifa zero reuniu, dia 19, 
cerca de duas mil pessoas. Os 
governos de São Paulo e do RJ 
já anunciaram redução das. De 
acordo com a organização Tari-
fa Zero, outras prefeituras tam-
bém anunciaram a diminuição 
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Os aplausos destinados à 
Seleção Brasileira na estréia 
na Copa das Confederações, 
em Brasília, contra o Japão, 
derrotado por 3 a 0, voltaram 
a ser ouvidos em Fortaleza, 
no último dia 19, quando os 
brasileiros estufaram as redes 
mexicanas por duas vezes. 
Façanha que novamente cou-
be a Neymar e Jô. Em Bra-
sília, um público de 67.423 
torcedores aplaudiu a os gols 
de Neymar, aos três minutos 
do primeiro tempo; Paulinho, 
aos três minutos do segundo tempo, e de Jô, aos 47 minutos do segundo. Em 
Fortaleza 64 mil pessoas viram a vitória brasileira por 2 a 0. Manifestantes pro-
testaram contra corrupção nas imediações das duas arenas. PÁGINA 8
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Neymar prepara-se 
para fazer o primeiro gol 
da Copa das Confederações, 
em Brasília, contra o Japão

dos preços das passagens: Porto 
Alegre, João Pessoa, Campinas 
(SP), Cuiabá, Manaus, Parana-
guá (PR), Foz do Iguaçu (PR), 
Vinhedo (SP) e Valinhos (SP). 
A redução também está sendo 
estudada em outras cidades.

Segundo um dos líderes do 
Acorda Brasília!, Renato Luís, 
18 anos, os protestos pedem ins-
tauração de uma CPI da Copa, 

para investigar os gastos com o 
evento; apoiar a tramitação do 
Projeto de Lei (PL) 5500/2013, 
para a destinação de 100% dos 
royalties do petróleo para a edu-
cação e a discussão das PECs 
37 e 33, além dos cinco objeti-
vos do Anonymous Brasil, que 
pede, entre outras coisas, a saída 
do presidente do Senado, Renan 
Calheiros.
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Dia Mundial do Meio Ambiente: 
o que há para comemorar?

Compras mais seguras  na internet 

*Glauber César 

Você já pode fazer suas compras pela internet com um pouqui-
nho mais de tranquilidade. Isso porque passam a valer “de verdade” 
as novas regras para o comércio eletrônico, conforme o Decreto 
Federal 7.962/13. O que pra falar a verdade já era passado de hora 
porque são cada vez mais crescentes as  reclamações dos consumi-
dores em relação à falta de uma regulação correta ao e-commerce.

Com as novas regras, as lojas virtuais passam a responder “tam-
bém” às normas do Código de Defesa do Consumidor e mais do 
que isso, todos os sites terão de cumprir algumas exigências bási-
cas em suas páginas pra compensar a falta do “olho no olho” e a 
referência física na hora da compra, como por exemplo,  CNPJ 
e telefone de atendimento, além de outras informações que antes 
permaneciam escondidas em letras pequenas ou em páginas que 
ninguém lia. O que já é um grande filtro, porque se o site não tiver 
esta característica, já é pra desconfiar.

Mas a grande novidade da lei é “nada mais” do que o respeito ao 
consumidor também no ambiente virtual. É impedir que o vende-
dor simplesmente desapareça depois do clique concluir a compra, 
aliás, uma prática bastante comum, infelizmente.

Na prática, pra simplificar, o que muda é o seguinte:
Todos os sites devem exibir seu CNPJ (ou CPF no caso de pes-

soa física) em local da fácil visibilidade, além de um endereço físico 
e telefone para contato, o que hoje não acontece de jeito nenhum.

Passa a ser obrigatório que toda página tenha informações úteis 
ao consumidor, seja em termos de segurança, disponibilidade ou 
algum tipo de possível restrição como por exemplo: aparelho não 
funciona em voltagem 220.

As empresas ainda deverão oferecer canais facilitados para a 
comunicação, tipo o SAC, seja para tirar dúvidas ou para resolver 
algum tipo de problema enfrentado pelo consumidor.

Por fim, a lei garante ao cliente o direito ao arrependimento, ou 
seja, a possibilidade de devolver o produto com até 5 dias. Para isso, 
ele precisará entrar em contato com o vendedor, que deverá comu-
nicar o recebimento desse pedido de imediato e realizar a devolução 
sem qualquer tipo de cobrança.

Ah, e as regras também valem para Compras coletivas! Acabou 
a farra dos campeões de reclamações nos Procons de todo o país: 
os serviços de compra coletiva. Com a popularização do serviço, 
a quantidade de críticas e problemas relacionados a esse tipo de 
conteúdo também cresceu.

As páginas de compra coletiva deverão apresentar a quantidade 
mínima de itens ou vagas necessárias para ativar cada oferta, além 
de apresentar o contrato do serviço para que as pessoas possam 
conhecer seus direitos (e deveres) com relação a esta oferta.

E vale lembrar também que as punições pra quem não cumprir 
as exigências, incluindo multas, apreensão de produtos e até a cas-
sação do registro de vendas.

Mas eu repito o que sempre falo aqui, não há lei melhor no 
mundo do que a própria desconfiança e discernimento do usuário. 
Porque se você comprar um produto de mil reais, por 100 reais, 
num site que ninguém conhece, depois não vai ter a quem recorrer.

Aliás, aí te recomendo oração, porque só Deus.

* Professor universitário, consultor 
administrativo e diretor da Escola Multi Tech

Retificação  (O Movimento Nº 436)
Na matéria Associação do Noroeste tem nova diretoria, publicada 

na página 8 da edição nº 436 de O Movimento, a identificação da foto 
da diretoria da Amnor está errada. A identificação correta é esta:

*Márcio José dos Santos

Para o Dia Mundial do Meio Ambiente - 2013, comemorado em 
5 de junho, a ONU propôs o tema “Pense - Coma - Poupe”. Vamos, 
então, pensar!

Datas comemorativas nem sempre servem para festejos, principal-
mente quando há muito mais para pensar do que para festejar. Porém, 
com relação ao meio ambiente, o simples fato de que tenha se tornado 
tema de intensas discussões, envolvendo nações, comunidades acadê-
micas, mídias e até conversas de botequim, a existência de um dia dedi-
cado a ele é motivo de comemoração, mas não de festejo. 

Porque assim caminha a humanidade: massacramos os índios, mas 
criamos o Dia do Índio; destruímos nascentes e poluímos a água, mas te-
mos o Dia da Água; arrasamos o cerrado, mas plantamos eucalipto antes 
de comemorar o Dia da Árvore. Ainda não existe o Dia do Ar, que seria 
inspirador para esta cidade onde a poeira contaminada da mineração e o 
mau cheiro da Estação de Tratamento de Esgoto invadem as casas.

Um avanço, senhores, em relação ao meus tempos de criança, quan-
do os índios eram presos em aldeamentos, submissos; não havia legis-
lação restritiva à contaminação ambiental, as pessoas acreditavam que 
a queima de árvores fertilizava o solo e que a natureza selvagem era 
inimiga do progresso, precisando ser ‘domesticada’. Por conta da ig-
norância geral e da ganância de muitos, criamos uma sociedade injusta 
com as pessoas e matamos a natureza.

Porém, insensatos são aqueles que insistem em não reconhecer 
que nos últimos anos, mercê de uma Constituição cidadã, a partici-
pação, o ativismo socioambiental e a percepção da questão ambien-
tal cresceram e se impuseram, levando à mudanças do ordenamento 
legal e ao início da gestão ambiental por parte de empresas e gover-
nos.

Mas, por que será que a ONU incluiu o termo “Coma” no tema 
deste ano? Será que estamos comendo pouco? E quanto ao “Poupe”, o 
precisamos poupar? Se o objetivo é destacar a data como oportunidade 
de reflexão sobre os impactos de nossos hábitos e ações, qual a impor-
tância do comer e do poupar?

Muita gente entende quando se diz que, em nome da prosperidade 
econômica, a natureza - seus recursos e diversidade de vida - tem 
sido devastada. Mas poucos percebem que o sistema econômico exis-
te em função das nossas necessidades, e que essas ‘necessidades’ são 

À espera das tulipas
*Nágela Caldas

Desde criança, as flores sempre em encantaram, particularmen-
te, as orquídeas. Ultimamente, o meu olhar está atento às tulipas. Já 
as conhecia por fotos e em algumas floriculturas, mas nunca havia 
cultivado por ser Paracatu uma cidade de clima quente, não propí-
cio para essa delicada planta. 

Na América do Norte são comuns e as vi em muitos lugares, en-
feitando a vida das famílias. Daí, então, pude me ater a elas. No ano 
passado, plantei alguns bulbos no jardim de casa.  Após um longo 
inverno, com neve constante e temperaturas negativas, pensei que 
não obtivesse sucesso nessa novíssima empreitada. 

Qual não foi a minha surpresa nesse ano. Assim que as pri-
meiras e suaves chuvas caíram e a temperatura subiu alguns graus 
- anunciando a chegada da primavera - as folhas das tulipas brota-
ram daqueles bulbos plantados no outono passado. Dias depois, 
as flores começaram a apontar, uma após a outra, numa sincronia 
indescritível. 

Da cor de sangue, elas desabrocharam lindas e ao mesmo tem-
po. Este momento, do desabrochar das tulipas, mostrando toda 
força e beleza, me fez refletir sobre as “estações” que estão presen-
tes em nossa vida. 

Temos uma íntima relação com o ritmo da natureza, ela é sem-
pre inspiradora e ensina muito. O aprendizado é possível pela 
observação, pelo olhar mais curioso e pelo silêncio. Muitas vezes, 
Deus, a vida ou o Universo (como queira chamar essa força maior 
que nos rege) nos leva à necessidade de experimentar a reflexão e 
a paciência.  Há momentos em que é preciso se recolher, aguardar 
que o inverno passe, preservar a energia vital e somente depois fa-
zer as escolhas. Optar pelo “sim” ou pelo “não”, pelo “aguardar”, 
recuar ou prosseguir. 

Qualquer que seja a decisão, a certeza é de que a primavera che-
gará e trará consigo o renovo do ciclo e novas possibilidades, ou-
tros caminhos e, inclusive, a chance de mudar de opinião, deixando 
de lado velhas convicções que limitam viver plenamente. 

Apesar da dor, dos medos, da dúvida ou dos traumas, tão co-
muns ao ser humano, o sol brilhará novamente para todos, a vida 
continuará, renovando a esperança de dias melhores e proporcio-
nando o renascer e o recomeçar, assim como o das tulipas.

* Jornalista, natural de Paracatu, e membro 
da Academia de Letras do Noroeste de Minas. 
Atualmente, mora em Reno, Nevada, nos Estados Unidos

CUIDA DE NÓS,  
SANTO ANTÔNIO
*Dália Maria Neiva Moreira Salles

...”onde a fé nasceu com fervor esquisito, 
Terra de Santo Antônio, povo de São Benedito...”
(Flávio Neiva)
Mais que normal o frio matutino e noturno que comparece esta 

época do ano em Paracatu do Príncipe. Pra dizer a verdade um 
verdadeiro alívio, pois sucede ao calorão que reina o ano inteiro, 
sufocante, incômodo, cheio de desconforto.

Acostumados à sequidão habitual da época fomos surpreen-
didos com maravilhosos mantos de neblina cobrindo o Alto do 
Córrego e até descendo às ruas mais baixas, fazendo-me lembrar 
Cecília Meireles:

... E eis a névoa que chega,
Envolve as ruas
Move a ilusão de tempos e figuras ...
Meu coração mergulha na neblina (tão perigosa nas estradas) 

trazendo-me doces lembranças da infância numa cidade pequenina 
que vem desaparecendo a cada dia.

Sempre acontecia uma chuvinha marota “para trazer frio”, 
como dizia minha mãe, nos agasalhando, colocando mais coberto-
res em nossas camas.

Nesse final de outono a chuva não teve miséria. Choveu até no 
dia de Corpus Christi atrapalhando a procissão, uma pena. Os dias 
nublados convidavam ao aconchego, à comida quentinha, a um 
bom vinho. O barulhinho típico da chuva nas telhas de barro, qua-
se uma ladainha, sugere um bom cochilo, uma oportuna reflexão, 
uma rápida meditação. 

De repente o tempo abriu de vez, o céu limpou e iluminou-se 
num azul de brigadeiro enfeitado por uma minguante estreitinha; 
só ficou o friozinho gostoso.

E junho entrou radiante trazendo suas tradicionais festas religio-
sas iniciadas com a trezena em honra a nosso padroeiro.

Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua? Minha 
mãe, professora “das antigas” e devota de Santo Antônio, nos ini-
ciou bem cedo no conhecimento da vida do santo. O nome de ba-
tismo dele era Fernando de Bulhões, de abastada família burguesa, 
Antônio foi o seu nome de convento. 

Nasceu em Lisboa em 1195 e faleceu em Pádua, Itália, a 13 de 
junho de 1231. É considerado “Doutor da Igreja” e sua língua 
encontra-se milagrosamente conservada em Pádua, há 775 anos.

Não pretendo aqui comentar sua vida e seus milagres, imagi-
nem, isso será feito com toda propriedade pelos sacerdotes que 
rezarão a trezena.

Independente do conhecimento teológico e histórico é muito 
grande a fé e o carinho devotados ao nosso padroeiro, haja vista o 
grande número de, “Antônios” e “Antônios de Pádua” que existem 
em Paracatu.

Na casa em que nasci e fui criada, ao lado da Igreja do Rosário, 
num oratório doméstico, sua imagem era sempre venerada, e mamãe 
enquanto viveu levava pães no Abrigo no dia treze de cada mês. Pas-
sava a devoção aos seus alunos, lembro-me dela desenhando capri-
chosamente na cartolina o milagre dos peixes para ilustrar suas aulas.

No ano passado, no final de junho visitamos a Igreja de Santo 
Antônio em Lisboa, construída no local da casa onde ele nasceu. 
Apenas uma pequena parte é a Igreja original que foi destruída pelo 
terremoto de 1755 que vitimou Lisboa. A reconstrução é de 1757 e 
ostenta linda fachada em estilo manuelino.

Ajoelhamos no genuflexório onde João Paulo II rezou em 1982, 
após recuperar-se do atentado a bala que sofreu em Roma. Senti-
mos ali como foi forte a colonização portuguesa na formação de 
nossa religiosidade: os hinos, as jaculatórias, as componentes da 
irmandade do Sagrado Coração de Jesus vestidas de negro osten-
tando a fita vermelha no pescoço e cabeças cobertas por lindas 
mantilhas de renda. Tudo igual...

De volta `a Paracatu do Príncipe, à Igreja Matriz de Santo An-
tônio carinhosamente ornamentada para a festa, às barraquinhas 
animadas e alegres só me resta fazer um pedido: 

- Santo Antônio, cuida de Paracatu terra a vós consagrada, pro-
tege-nos da ambição desenfreada e da violência. Cuida de nós...

*Cronista de O Movimento

Sugestões ao Prefeito
*Fernando Rubinger

Primeiramente devo cumprimentá-lo pela confiança que o nosso 
povo depositou em suas mãos.

Como deve saber, esse é um povo sábio, herdeiro de tantas e 
tantas heranças culturais, do passado e do presente. Assim, ser digno 
dessa confiança vai ser uma tarefa difícil. Além do mais, herdou uma 
administração muito admirada pelo povo da velha terra. Sem mais 
delongas, devo dizer que farei vários artigos, neste jornal, sobre va-
riados setores que vão precisar de pulso firme da administração do 
prezado Prefeito.

 SEToR DA SAÚDE PÚBLICA
Como o senhor sabe,  sessenta por cento da nossa população 

mora no centro da cidade...E, dada a comprovada taxa de longevi-
dade, pelo menos vinte por cento dessa população é composta de 
pessoas idosas, que, pelas suas condições, merecem muita atenção 
e carinho por parte dessa administração. E, por ser idoso, precisa 
quase sempre de consulta médica. E sabe onde ficam os postos 
de atendimento médico? Exatamente nos extremos da cidade: um 
posto médico perto do cemitério e outro no extremo oposto que 
é o posto médico do Alto do Córrego. O outro está no extremo 
oposto, às margens da rodovia BR 040! A população idosa, sempre 
da classe média, não sempre da classe média, não tem dinheiro para 
pegar taxi para chegar até essa assistência...E o que deve acontecer? 
morrer à míngua por falta de atenção...

SUGESTÕES URGENTES:
- Colocar dois médicos para atender às pessoas com idade acima 

dos 60 anos, bem ali no centro, ao lado do Hospital, pelo menos 
três vezes por semana (local que funcionou muito bem por vários 
anos, - isso seria, sem dúvida, a sua primeira grande vitória...) e dei-
xar os postos onde estão, para aqueles que têm pernas para chegar 
àquelas distâncias... Isso poderá ser feito sem necessidade de con-
tratar pessoal, pois será apenas uma questão de remanejamento...

- Reativar o convênio entre a Prefeitura e o SUS para assistência e 
operação oftalmológica, para as pessoas carentes, com o Dr Luis Fer-
nando Rabelo (bem no centro da cidade), médico oftalmologista dos 
mais credenciados, que possui clínica em Brasília e pode atender e 
bem em qualquer grande centro urbano (filho do saudoso José Quin-
tino) sem necessidade de contratar outro médico de outros centros 
urbanos, em detrimento a um paracatuense do maior gabarito.

Esta será a nossa primeira conversa civilizada, sr Prefeito, que será 
lida por paracatuenses e pessoas da região. Faço isso de coração limpo 
e aberto e a intenção primeira é de colaborar com a sua administra-
ção... Sei também que tem algumas pessoas da sua assessoria que não 
gostam deste escritor... Isso não tem a menor importância para mim, 
pois a maioria aplaude o grande legado cultural que já deixei nos anais 
da nossa história. O que importa, senhor Prefeito, é que o senhor faça 
uma excelente administração... Um grande abraço paracatuense.

*Escritor

produtos da nossa cultura e de nossos valores. Assim, por exemplo, 
a produção de carne não existiria numa sociedade vegetariana; nessas 
condições, talvez boa parte da floresta amazônica e do cerrado estaria 
intacta. 

Por outro lado, em um mundo ávido por carne, a expansão da pecu-
ária se fortalece e intensifica seus impactos negativos, como o desflo-
restamento e a degradação dos solos. Deixar de comer carne certamen-
te não será possível para muita gente, mas comer pouca carne, além de 
ajudar o Planeta, é um hábito saudável, de acordo com os entendidos 
do assunto.

Da mesma maneira, a joalheria se sustenta na valorização do luxo e 
riqueza ostentados pela posse do ouro e pedras preciosas, não impor-
tando que, para obtê-los, sejam contaminados e destruídos os recursos 
ambientais e a condição de vida das populações que não podem possuir 
ouro e jóias. Ao contrário, em um mundo onde a vaidade não fosse ad-
mirável e a ganância fosse condenável, o mundo estaria livre de muitos 
poluentes que nos expõem às doenças e à morte. 

Cálculos científicos indicam que na metade deste século estaremos 
precisando de três planetas Terra para sustentar o crescimento do con-
sumo de recursos naturais. Daí, as palavras vazias daqueles que apre-
goam a defesa do meio ambiente, mas não se dispõem a mudar seus 
hábitos e suas ações, em função da sustentabilidade ambiental que, tra-
duzida, seria consumir poupando e cuidando dos recursos ambientais 
que nos dão a condição de viver de maneira saudável.

Aqui nas Minas Gerais, onde denúncias de graves danos ao meio 
ambiente são cada vez mais freqüentes, assistimos à propaganda maciça 
dos agentes poluidores exaltando suas ações ambientais. 

Nesse mundo fantasioso da propaganda, onde a água é pura, trans-
lúcida e abundante, o ar é limpo, a flora surge exuberante e as crianças 
crescem felizes, a maquiagem verde mascara as cicatrizes da agressão 
socioambiental, no campo e na cidade. Mas a verdade é aquilo em que 
as pessoas acreditam, não é mesmo? Ou não é?

Então, caro leitor, se você acredita na ‘propaganda verde’ e que não 
precisa fazer nada para mudar, nem seus hábitos e muito menos suas 
ações, porque tudo vai bem do jeito que vai, você tem muito a festejar. 
Não precisa pensar. Salve o Dia Mundial do Meio Ambiente!

*Geólogo, Mestre em Administração 
e mestre em Planejamento e Gestão Ambiental
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Superintendente da Fundação, Edina Sueli, afirma que programa merece mais apoio público e do empresariado

ADOLESCENTE APRENDIZ

Marco na maioridade da Conscienciarte 

A Fundação Cons-
cienciarte desenvolve, 
há 18 anos, o pro-
grama Adolescente 
Aprendiz, que já co-
locou nas empresas 
locais e do Noroeste de 
Minas algumas cente-
nas de jovens qualifi-
cados em diversas áre-
as e diferentes níveis  
de ocupação.

A superintendente 
executiva da Funda-
ção, a bacharel em 
filosofia Edina Sueli 
das Dores,  que assu-
miu o cargo há apenas 
cinco meses - afirma a 
O Movimento   que o programa 
precisa ser  mais difundido e sua 
execução deve contar com ao 
apoio do poder público e do em-
presariado. “Este é um programa 
virtuoso que vale a pena ser com-
preendido e apoiado como políti-
ca pública”, afirma.

Edina Sueli observa que o 
Adolescente Aprendiz  pode con-
tribuir  para o resgate de valores 
e princípios corrompidos pela 
falta de oportunidade e confian-
ça nos jovens. A superintendente 
fala, também, dos 21 anos da 
Conscienciarte,  completados  no 
último dia 12 de maio. 

Confira a entrevista:

O Movimento - Como a Sra.  
avalia estes meses iniciais 
à frente de uma entidade 
que tem ramificações 
regionais, como  
Conscienciarte?
- O desafio é sempre o impac-

to inicial, porém conforme vamos 
nos familiarizando com a meto-
dologia eficiente já implantada, 
com a dinâmica própria de cada 
um dos projetos e com os valores 
humanos de que dispomos dentro 
da Fundação, tudo se torna mais 
tranqüilo e fluido. Como todos os 
organismos de terceiro setor, nós 
também passamos por vários mo-
mentos no início deste ano, dentre 
os internos, com a saída do nos-
so amigo Lucivaldo Paes de Lira, 
como também externos: Progra-

mas não puderam ser efetivados 
por conta do ano político, a mu-
dança de política para as ONGs 
por parte do governo federal e 
outros. A própria finalização de 
projetos em curso e a aprovação 
em novos editais, mas ainda sem 
datas para repasses financeiros 
também contribuíram para que a 
nossa chegada fosse cercada de 
novidades. Avalio como sendo um 
momento de muitas modificações 
positivas.

Sua experiência em 
organizações que trabalham 
com a temática social vem 
ao encontro do trabalho 
da Conscienciarte?
- A questão social sempre este-

ve presente em cada uma das ins-
tituições pelas quais passei e sinto 
orgulho por ter deixado alguma 
contribuição. O que temos pela 
frente na Fundação, talvez seja a 
cristalização de todas elas. Agora 
posso aliar o trabalho de gestão 
administrativa com o realizar na 
ponta, sentir a emoção da trans-
formação humana passo a passo. 

A Fundação Conscienciarte 
comemorou em maio 21 
anos de atividades. É uma 
maioridade a ser celebrada 
em que sentido?
- Doze de maio é a nossa data 

de aniversário, porém durante 
todo este mês desenvolvemos ar-
ticulações preciosas. O exemplo 
mais rico foi a reunião promovi-
da com  vereadores no sentido 
de mostrarmos e sensibilizarmos 
o entendimento de nossos repre-
sentantes sobre a importância do 

Projeto prioriza jovens em situação vulnerável

apoio a um programa de grande 
visibilidade, abrangência social e 
resultados mensuráveis, o Ado-
lescente Aprendiz. Ele é dirigido 
a jovens de 14 a 24 anos, focado 
na formação e colocação no mer-
cado de trabalho. De acordo com 
a  Lei No 10.097, de  19 de dezem-
bro de 2000, a recomendação às 
empresas é de contratação de 5% 
de aprendizes, sobre o total de tra-
balhadores formalizados. A Fun-
dação é credenciada e qualificada 
para a execução, atendendo às em-
presas no número de aprendizes 
selecionados que já passaram por 
uma preparação em habilidades 
básicas. O jovem recebe uma re-
muneração para freqüentar as au-
las iniciais e a Fundação acompa-
nha o desenvolvimento integral, 
inclusive familiar, do adolescente. 
Tivemos 1.348 inscritos e gostarí-
amos de atender a todos, mas so-
mente 105 foram absorvidos nes-
ta edição. Nossa maioridade está 
no nível de reputação alcançado e 
na responsabilidade assumida de 
continuar transformando vidas, 
oferecendo possibilidades.

A Sra. ainda considera 
baixa a absorção 
de aprendizes. o que leva 
o empresariado local a 
não admitir um maior 
número de jovens?
- Em primeiro lugar, o não co-

nhecimento do trabalho feito na 
Cidade, depois temos um olhar 
ainda com ideias pré-concebidas 
sobre o trabalho do jovem, em 
seguida temos de passar por uma 
desmistificação no cumprimento 

da lei. Atualmente, temos uma 
demanda, segundo o Ministério 
do Trabalho, de 507 vagas nas 
empresas. Basta o empresariado 
conhecer o programa e investir na 
preparação destes jovens. Temos 
dados que indicam que a empre-
gabilidade posterior ao período 
de estágio é alta e aqueles que não 
ficam na empresa onde  estagiou, 
facilmente ingressam em outras, 
pois o jovem já possui referências. 
O índice de satisfação do empre-
gador também corresponde às 
nossas expectativas.

A Sra. acredita que a 
participação do jovem 
em projeto como este in
fluencia o seu círculo 
familiar e  social?
- Sem dúvidas, rapazes e mo-

ças que passam pelo processo de 
aprendizagem e formação enten-
dem que é necessário fazer esco-
lhas que irão afetar todo o futuro, 
quer seja o seu, quer o dos seus 
próximos. Só a atitude de manter-
-se afastado de um mundo de 
riscos e violência e focado numa 
possibilidade promissora, já indica 
que teremos cumprido com nossa 
missão que é incentivar a cidada-
nia plena e elevar o nível de cons-
ciência e qualidade de vida. Nosso 
principal indicador é a emoção 
das mães dos nossos aprendizes 
que se sentem confortadas e se-
guras quanto ao encaminhamento 
de seus filhos.

A Sra. falou sobre o 
processo de sensibilização 
do poder local, quanto ao 
apoio ao Adolescente 

DEMANDAS DE 
ATENDIMENToS:
Total de inscrições no período 
de 2008 à 2013: 4.637
Total de atendidos no período 
de 2008 à 2013: 528
Bairros que mais 
se inscrevem  
1º - Paracatuzinho
2º - Chapadinha 
3º - Alto do Açude
4º - Bom Pastor
5º - JK
6º - Nossa Senhora de Fátima
7º - São João Evangelista
8º - Bela vista
9º - Alto da Colina
10º - Amoreiras II
11º - Projeto 21
12º - Bela Vista II
13º - Vista Alegre
14º - Nossa Senhora Aparecida
15º - Jardim Serrano

Quantidade inscrições realizadas em 2013: 1.348
Atendidos em 2013: 102 em formação inicial 
Quantidade de inscrições em 2012: 1.220
Atendidos em 2012: 85 destes, 76 estão em processo 
de aprendizagem nas empresas.

EMPREGABILIDADE
Ano Atendidos Empregabilidade Porcentagem
2008 101 56 55%
2009 129 69 53%
2010 92 63 68%
2011 121 59 49%
2012 85 46 54%

Renda Familiar Porcentagem
Até 3 salários mininos 2,00 %
Até 2 salários mínimos 16%
Até 1 salário mínimo 71%
Até ½ salário mínimo 11%

PERFIL DoS INSCRIToS

O Projeto Adolescente Apren-
diz - desenvolvido em Paracatu 
pela Fundação Conscienciarte, 
em parceria com o Ministério do 
Trabalho e Emprego e empresas 
privadas - visa o formação profis-
sional e cidadã de adolescentes de 
baixa renda, inserindo-os no mer-
cado de trabalho, acompanhando 
e promovendo o seu desenvolvi-
mento como ser humano.

Os adolescentes são capacita-
dos em oficinas de valores huma-
nos, que estimulam a cidadania e 
a prática de ações comunitárias e 
as empresas privadas e públicas 
parceiras se comprometem com o 
encaminhamento dos adolescen-
tes ao mercado trabalho. Sós este 
anos, o projeto recebeu 1.348 ins-
crições, das quais 102 jovens estão 
em formação inicial. 

Capacitação - O projeto bus-
ca, primordialmente, capacitar e 
inserir, no mercado de trabalho, 
adolescentes e jovens de baixa 
renda e em situação de vulnera-
bilidade social, a partir da fomen-
tação da autonomia cognitiva e 
intelectual, do senso crítico e de 
valores éticos, da capacidade de 
comunicação e da importância de 
se trabalhar em equipe. Ao desen-
volver estas habilidades, tais ado-
lescentes têm mais oportunidade 
de acesso ao primeiro emprego. 

A aprendizagem implica teo-
ria e prática compatíveis com o 

A superintendente da Conscienciarte, 
Edina Sueli:  Projeto é virtuoso 

desenvolvimento físico, psíquico, 
moral e social dos adolescentes, 
desenvolvidas de maneira cor-
respondente e complementar, no 
curso teórico e no ambiente de 
trabalho.   

São oferecidos 
cursos de profis-
sionalização básica 
em Informática, 
Auxiliar Adminis-
trativo, Arquivista, 
Almoxarife, Offi-
ce-Boy e Office 
Girl.

Durante a 
prendizagem, a 
freqüência escolar 
dos adolescentes 
é acompanhada e, 
quando encami-
nhado ao mercado, 
a empresa contra-
tante envia à Fun-
dação, mensalmente, relatório da 
freqüência e das habilidades do 
aprendiz no trabalho.

Atividades  -  Durante o 
aprendizado de Auxiliar Admi-
nistrativo, os alunos aprendem 
executar serviços as áreas de re-
cursos humanos, administração, 
finanças, logística e funções do 
departamento de pessoal, além de 
aprender a manusear documentos 
variados, conservando-os  e arqui-
vando-os e desarquivando quando 
necessário. 

No escritório, receberá infor-
mações  de como atender telefone 
de forma adequada e usando vo-
cabulário correto, atende ao públi-
co, anota recados, digita planilhas 
eletrônicas, textos no Word, envia 

e-mail e trata documentos. No 
almoxarifado, registra e controla 
entrada e saída de materiais, faz 
pedidos de materiais quando ne-
cessário. 

Como Contínuo, recebe e en-
caminha documentos aos seus 
respectivos departamentos, arqui-
va documentos, efetua serviços 
bancários e de correio, auxilia na 
secretaria; opera equipamentos de 
escritório; e transmite mensagens 
orais e escritas. (internamente 
para menores de 18 anos).

A maior parte dos alunos que participam do Projeto 
Adolescente Aprendiz já saem com emprego garantido

Alunos do Adolescente Aprendiz 
da Conscienciarte: programa virtuoso

Aluno aprende 
informática 
básica nas 
dependências 
da Fundação 
Conscienciarte

Aprendiz.  o que falta para 
que o programa  tenha  mais 
apoio do poder público e  
das empresas?
- Este é um programa desen-

volvido pela Fundação Cons-
cienciarte há 18 anos e temos, 
orgulhosamente, ex-alunos em-
pregados em diferentes níveis e 
áreas, tanto em Paracatu quanto 
na região Noroeste. Precisamos, 
agora, difundir mais e mais esta 
realização e trazer para a execução 
conosco o poder local e o gran-
de e médio empresariado. Este 
é um programa virtuoso e vale a 
pena ser compreendido e apoia-
do como política pública. Penso 
que ele é um dos elementos que 
podem contribuir no resgate de 
valores e princípios corrompi-
dos pela falta de oportunidades e 
confiança. Isto somado ao incre-
mento da auto-estima resulta em 
indivíduos colocados no caminho 
da realização de suas aspirações, 
sem interesses por desvios supos-
tamente fáceis.  

Como o empresário 
deve proceder para admitir 
um adolescente aprendiz?
- O meio mais eficaz é entran-

do em contato com a Fundação 
Conscienciarte diretamente. Te-
mos toda uma dinâmica para de-
monstração na empresa ou para 
grupos de empresários, assim to-
dos podem visualizar as vantagens 
de cumprir a lei e também desen-
volver um dos elementos de res-
ponsabilidade social, tendo para 
isso as vantagens e os incentivos 
dos diversos órgãos de governo. 

Rua da Contagem, 2340 - Rodovia Paracatu/Guarda-Mor - Km 1
Bairro Paracatuzinho - Fone (38) 3671-1032
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Apresentação de trabalho da XVII Semana de Eventos conclui que aumento de idosos é evidente em Paracatu 

Cidade tem já oito casos confirmados este ano e aderi à campanha federal Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças 

TECSOMA

CRIANÇAS E ADOLESCNTES 

Alunos mostram realidade do asilo

Paracatu está na campanha contra abuso

Os alunos do sétimo período 
de Fisioterapia da Faculdade Tec-
soma, sob a orientação da mes-
tre coordenadora, Michelle Faria 
Lima, apresentaram os resultados  
do projeto Asilo São Vicente de 
Paulo, desenvolvido de janeiro 
a maio de 2013, para mostrar à 
comunidade as dificuldades e a 
importância da equipe multidisci-
plinar dentro da instituição. 

O asilo é uma instituição de 
longa permanência para idosos, 
que os assiste na condição  de des-
vinculação familiar ou em estado 
de vulnerabilidade social, sem 
condições de prover sua própria 
subsistência, de modo a satisfazer 
as suas necessidades de moradia, 
alimentação, saúde e convivência 
social básicas e dignas.

A apresentação - que integra-
va a XVII Semana de Eventos da 
Tecsoma - se deu, na noite de 6 
de junho, no auditório do Colégio 
Polivalente - que estava lotado de 
alunos, secretários municipais e 
interessados no assunto - e  mos-
trou que o aumento de idosos é, 
cada vez mais evidente em Para-
catu, assim como no Brasil e no 
mundo, o que é agravado pela 
complexidade dos problemas de 
saúde desta população e pelas 
consequências do processo de sua 
institucionalização. 

Mulher - “À medida que a po-
pulação envelhece aumenta a pro-
cura de instituições para o abrigo 

dos idosos, em grande maioria 
abandonados, em situação de 
precariedade, e com problemas 
de saúde”, advertem os autores 
do trabalho.

Para os alunos da Tecsoma, o 
aumento das taxas de instituciona-
lização se deve à transição social, 
em que se destaca a presença da 
mulher no mercado de trabalho, 
antes voltada ao cuidado dos fa-
miliares idosos, e a novos arranjos 
familiares como mulheres viven-

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, da Câmara 
dos Deputados, também  promove ato público para lembrar o Dia Nacional de Combate 
à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, em Brasília  

Paracatu foi um dos mais de 
três mil municípios brasileiros 
que aderiu a campanha Faça Bo-
nito, Proteja Nossas Crianças, 
lançada ainda em 15 de maio, 
pelo Governo Federal, em Brasí-
lia, com objetivo de mobilizar a 
população para o enfrentamento 
da violência sexual contra crian-
ças e adolescentes. 

No Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes (18 
de Maio), foram realizadas pa-
lestras, seminários, workshops, 
caminhadas, e outras ações, em 
todo o País, além da entrega do 
terceiro Prêmio Neide Castanha 
a pessoas físicas e jurídicas que 
se destacaram na defesa dos di-
reitos infanto-juvenis. Também 
foi apresentada a nova “cara” 
do Plano Nacional de Enfrenta-
mento à Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes.

Paracatu - A Secretaria Mu-
nicipal do Desenvolvimento e 
Ação Social, Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e Ado-
lescentes (CMDCA), CRAS e Se-
dese, promoveram mobilização 
na Avenida Olegário Maciel, no 

semáforo próximo a Prefeitura. 
Funcionários e voluntários 

portavam faixas e cartazes com 
frases alusivas à data e distribuí-
am panfletos e adesivos que leva-
vam a população a refletir sobre 
o assunto. Segundo a secretária 

de Ação Social, Vera Lemos, no 
período de janeiro a maio deste 
ano, foi registrado no Município 
oito caso de abuso e exploração 
sexual contra crianças e adoles-
centes. Os dados dos anos ante-
riores não foram divulgados. 

“Devemos lembrar que esta 
estatística não retrata a realidade, 
pois muitas crianças, adolescen-
tes e familiares têm medo de de-
nunciar. E o que é pior:  a maior 
parte dos casos ocorrem dentro 
da própria casa das vítimas, en-

volvendo parentes”, lamenta a 
secretária.

De acordo com Denise de 
Jesus da Silva, do Conselho Mu-
nicipal da Criança e do Adoles-
cente, as pessoas que têm medo 
de denunciar devem procurar al-
guém mais próximo para relatar 
o caso. 

“Nós recomendamos às crian-
ças e a outras pessoas que têm 
medo, que procurem a escola, 
o professor, o vizinho, amigos, 
alguém de confiança que possa 
ajudar a tomar as providências”, 
sugere Denise. 

Segundo Cristiane Lemos, do 
CRAS do Paracatuzinho, a maior 
parte dos casos, começa após 
crianças e adolescentes serem in-
duzidos com pequenos agrados. 

“Um dos sintomas da criança 
que foi abusada é se isolar  e ter 
vergonha de si mesma. Geral-
mente, antes do ato acontecer, 
as crianças parecem em casa com 
alguns presentes: balas, pirulitos. 
Coisas simples, que as famílias 
menos favorecidas não têm con-
dições de comprar”, alerta Cris-
tiane. 

Caravana - Além das ações 

que foram realizadas no dia 18, 
a campanha conta com a partici-
pação da Caravana Siga Bem, que 
desenvolve atividades voltadas 
para a proteção da infância e da 
adolescência no Brasil.  Ao longo 
do ano, a caravana vai percorrer 
alguns municípios e Paracatu de-
verá ser um dos contemplados. 

Atualmente, o Plano compõe 
a estrutura da Subecretaria Na-
cional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, dentro da Se-
cretaria de Direitos Humanos, e 
coordena políticas importantes 
como o Disque 100 e o Progra-
ma de Ações Integradas e Refe-
renciais de Enfrentamento da 
Violência Sexual Infanto-Juvenil 
no Território Brasileiro (Pair).

Durante o lançamento da 
campanha, em Brasília-DF, a mi-
nistra da Secretaria de Direitos 
Humanos, Maria do Rosário, dis-
se que governo e sociedade civil 
assumiram uma causa comum 
que, ao longo do tempo, se trans-
formou “em uma causa de vida”. 
Para ela, a população brasileira se 
mostra cada vez mais consciente 
em relação à exploração sexual 
de crianças e adolescentes.

FOTO: ANTONIO CRUZ

do sozinhas, mães solteiras, casais 
separados ou sem filhos, que afas-
tam as chances de envelhecimento 
em ambiente familiar seguro. 

Os futuros fisioterapeutas ob-
servaram que a institucionaliza-
ção pode trazer  consequências ao 
idoso e  principal delas está rela-
cionada à adaptação à vida asilar, 
porque por mais conformado que 
seja o idoso com a idéia de morar 
no asilo, ele possui seus costumes, 
afazeres, cultura e seu papel par-

ticular como membro da família. 
“O processo torna-se estres-

sante nesse sentido, proporcio-
nando um quadro de depressão, 
levando a transformações como 
isolamento social, perda de iden-
tidade, liberdade, autonomia, au-
toestima, desencadeando doenças 
mentais.

Equipe - O trabalho em equi-
pe multidisciplinar baseou-se na 
relação recíproca entre interven-
ções técnicas e interação de di-

ferentes áreas profissionais, que 
buscavam a assistência integral, a 
troca de informações e a busca de 
um melhor plano terapêutico.

Os idoso foram avaliados e 
tratados de forma abrangente em 
suas necessidades de saúde por 
uma nutricionista, enfermeiro, 
médico geriatra, psicólogo, fi-
sioterapeuta, auxiliares de enfer-
magem, cuidadores e assistente 
social, promovendo independên-
cia nas atividades da vida diária, 

melhora da auto-estima e maior 
qualidade de vida. 

“Esperamos que este traba-
lho  acene para a necessidade de 
observarmos com mais cuidados 
esta população tão carente de 
calor humano e mão amiga, que 
merece olhar mais atento e nos-
sos esforços para oferecer-lhe 
dignidade ao final de uma vida 
inteira servindo a comunidade”, 
finaliza coordenadora Michelle 
Faria Lima.

FINOM

Câmara Municipal 
homenageia 25 anos 
da faculdade mais 
antiga do Noroeste  
Numa noite de homenagem e 

reconhecimento, o presidente da 
Câmara Municipal, Glewton de Sá 
- autor da proposta, entregou na 
segunda-feira (10), uma placa de 
Moção de Regozijo ao presidente 
do Centro Brasileiro de Educação 
e Cultura (Cenbec) pelos 25 anos 
de atividades da Finom (Faculda-
de do Noroeste de Minas), na pre-
sença da comunidade acadêmica e 
da  secretária de Governo do Mu-
nicípio, Francy Helle Condé.

Glewton de Sá pontuou em 
sua fala que a justa homenagem 
se deve ao fato de que a Finom 

está integrada à história recen-
te da cidade e cumpre um papel 
de importância fundamental no 
panorama educacional do de Pa-
racatu. “Segundo a própria insti-
tuição, o número de profissionais 
graduados ultrapassa a casa dos 
nove mil e, destes, mais de sete 
mil são professores nas mais di-
versas áreas”, esclareceu. 

Personalidades que contribu-
íram para o desenvolvimento da 
instituição também foram home-
nageadas. A Finom ainda recebeu 
placa comemorativa da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), 

entregue pelo presidente da Sub-
seção Paracatu, Dênis Campos, 
pela parceria no crescimento da 
Região Noroeste.

As contribuições e ganhos 
sociais que a instituição trouxe a 
Paracatu foram destacados pelos 

demais vereadores. Juscelino Car-
teiro ressaltou que não foi por 
acaso que a Finom fez por me-
recer tantas honrarias e faz por 
merecer tamanho prestígio, “pois 
o que temos ali é uma fábrica de 
pensadores, de profissionais e de 

pessoas importantes para a trans-
formação e o crescimento de nos-
sa cidade e região.” 

Em nome da Faculdade, dos 
professores e dos funcionários, 
o presidente do Cenbec, Virgílio 
Eustáquio da Silva, destacou a sa-

tisfação de toda a equipe em rece-
ber uma genuína homenagem da 
população paracatuense.

Mais tarde, nas dependências 
da Casa de Cultura, foi lançada 
a Revista Comemorativa dos 25 
anos da instituição.

O presidente do Cenbec, Virgílio Eustáquio da Silva, recebe 
a homenagem do Presidente da Câmara, Glewton de Sá

A secretária municipal de Ação Social, 
Vera Lemos, prestigia o evento

O auditório do Colégio Polivalente recebe público numeroso, 
interessado na situação dos idosos do Asilo São Vicente de Paulo

A comunidade acadêmica 
da Finom e autoridades foi 
prestigiar a homenagens 
aos 25 anos da faculdade 



COOPERVAP

Promoção 50 Anos empolga comunidade

As comemorações dos 50 
anos da Coopervap - Cooperativa 
Agropecuária do Vale do Paraca-
tu Ltda - continuam empolgando 
a comunidade paracatuense.  Ain-
da no início de maio, a empresa 
ocupou a Praça Firmina Santana, 
para lançar a megapromoção do 
Hipermercado que irá sortear 
cinco automóveis, até março do 
ano que vem.

Edmundo de Sá, presidente 
da empresa, mostrou aos clientes 
e visitantes do estande os cin-
co carros que serão sorteados, e 
também apresentou à população 
dois novos produtos fabricados 
pela Coopervap que foram de-
gustados e muito elogiados pelos 
consumidores: Leite Condensado 
e o Achocolatado marca Paracatu.

A megapromoção do Hi-
permercado Coopervap, que já 
está em andamento, prossegue 
até dia  29 de março de 2014 e 
os sorteios serão realizados nos 
dias 20/7/2013, 15/10/2013, 
27/12/2013, 31/1/2014 e no 
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Hipermercado sorteia cinco automóveis 0 KM até março do ano que vem e novos produtos lácteos são lançados

LÍDER

Sebrae vai retomar programa de desenvolvimento regional
Lideranças do Noroeste de 

Minas reuniram-se, dias 28 e 29 
de maio, no Hotel Fazenda Ipê 
Florido, em Paracatu para res-
gatar as iniciativas do Programa 
LIDER - Liderança para o De-
senvolvimento Regional, iniciado 
na região  há cerca de três anos.

O projeto se propõe a mo-
bilizar, capacitar e envolver as 
lideranças da esfera pública (pre-
feitos, vereadores, representantes 
de instituição públicas munici-
pais, estaduais e federais), e insti-
tuições empresariais, financeiras 
e de fomento, incluindo o tercei-
ro setor e voluntários  em prol do 
desenvolvimento regional.

O diretor de Operações do 
Sebrae Minas, Fábio Veras, mi-

A Coopervap firmou recen-
temente parcerias com o Sebrae 
e a Rehagro, visando melhorar a 
gestão das propriedades rurais. A 
Rehagro ministrará curso de ca-
pacitação em Gestão da Pecuária 
Leiteira, tratando de temas como 
produzir mais e melhor; como 
obter maior rentabilidade no ne-
gócio; como aumentar os índices 
produtivos; como produzir for-
ragem de melhor qualidade e me-
nor custo e diminuição de custos 
do leite na seca através do plane-
jamento da alimentação do gado. 

Já o Sebrae desenvolverá o 
Projeto Educampo: consultoria 
gerencial e tecnológica que busca 
aprimorar a capacidade de gerên-

nistrou palestra na primeira noite 
do encontro sobre a importância 
das cadeias produtivas de valor 
e o estabelecimento de agenda 
comum entre os atores de uma 
região para trabalharem pelo seu 
desenvolvimento. Veras exempli-
ficou situações de regiões que se 
desenvolveram a partir de prio-
ridades comuns e forte envolvi-
mento de lideranças locais.

Fomento - O evento foi con-
corrido e contou com a presença 
de representantes de quase todos 
os 19 municípios do Noroeste, 
totalizando aproximadamente 
110 pessoas, entre prefeitos, vi-
ces, vereadores e secretários mu-
nicipais.

O prefeito de Dom Bosco e 

presidente da Amnor - Associa-
ção dos Municípios do Noroeste, 
João Paulo, enfatizou a impor-
tância da união dos municípios 
na  representação política e no 
que diz respeito à Amnor atuar 
fortemente como uma agência 
de fomento ao desenvolvimento 
regional.

Na manhã de 29, as lideranças 
participaram de oficina, conduzi-
da por Gilmar Claret, consultor 
do Sebrae. Claret apresentou os 
resultados e encaminhamentos 
do programa LIDER desenvol-
vidos até então. Estas propostas 
foram revisadas pelos presentes e 
foi estabelecido um compromis-
so de continuidade, com novos  
encontros ao longo de 2013.

Reuniões temáticas - Saúde, 
Empreendedorismo e Educação, 
Agronegócios, Segurança e Tu-
rismo com seus devidos desdo-
bramentos foram as prioridades 
discutidas. O grupo optou pela 
realização de reuniões temáticas, 
sendo que o próximo encontro, 
em data a ser confirmada, terá 
como assunto central a Saúde.

Um grupo de trabalho con-
duzirá a gestão do programa, de 
agora em diante, com a responsa-
bilidade pelos estudos de revita-
lização da Adesnor - Agência de 
Desenvolvimento Regional do 
Noroeste, que está  formalmente 
constituída, mas deverá ter sua 
atuação reformulada.

Compõem este grupo João 

Paulo (prefeito de Dom Bosco e 
presidente Amnor), José Eduar-
do Trevisan (presidente da Adesp 
- Agência de Desenvolvimento 
de Paracatu); Sebastião Menezes 
(Secretário Municipal de Educa-
ção de João Pinheiro); Francisco 
(representante da Adesa - Agên-
cia de Desenvolvimento de Ari-
nos); Luiz Araújo (ex-prefeito de 

Rotary Paracatu acompanha saúde do homem
Os responsáveis pelas ações do Sexto Mutirão de Saúde do Homem, 

promovido pelo Rotary Paracatu, semanas atrás, entregaram os resul-
tados dos exames de próstata, na manhã deste domingo, 9 de junho, 
na Clínica da Saúde da Mulher. Quem foi diagnosticado com resultado 
fora do normal passará por biópsia e aconselhamento médico. “So-
mente com resultado em mãos, todos terão certeza de que está tudo 
bem ou se precisa ser novamente avaliado”, informa o rotariano Mar-
celo Correa de Araújo. 

Bonfinópolis de Minas e ex-pre-
sidente Amnor), além de técnicos 
das equipes da própria Amnor e 
do Sebrae Noroeste. 

Todo este trabalho tem o 
apoio e atuação conjunta das áre-
as de Políticas Públicas, Desen-
volvimento Territorial e Acesso 
a Serviços Financeiros do Sebrae 
Minas e do Sebrae Nacional.

cia do empresário rural. 
Segundo a diretoria da Coo-

pervap, a ideia principal é a eleva-
ção da autoestima do produtor, 
valorizando o bom momento 
para negócios na região e reafir-
mar sua seriedade, constância e 
idoneidade no mercado. Com o 
aprimoramento, o produtor pode 
orgulhar-se de ser referência.

A constante preocupação da 
Coopervap é o aprimoramento 
dos seus processos produtivos 
por meio do incentivo direto e 
envolvido do produtor. Neste 
sentido, as reuniões do Comitê 
Educativo cumprem o seu papel 
de ser um espaço aglutinador e 
campo de deliberações importan-

próprio dia, 29/3/2014. O cliente 
pode depositar seus cupons nas 
urnas  até as 18h dos dias dos sor-
teios, que serão realizados meia 
hora depois, na sede  da  Cooper-
vap,  à  Rua Benedito Laboissiere, 
160, centro de Paracatu, com livre 
acesso aos interessados. 

A cada R$ 50,00  em compras, 

tes para a saúde da instituição. A 
próxima reunião do CE está mar-
cada para dia 24 próximo, às 13h. 

Social - A atual gestão da Co-
opervap prima pelo cumprimen-
to da legislação do setor e pela 
responsabilidade social. O apoio 
a projetos educacionais e despor-
tivos nos bairros e a absorção de 
jovens do Programa Adolescente 
Aprendiz faz da Coopervap uma 
parceira qualificada e presente.

As informações sobre o pro-
grama de parcerias, cursos e 
apoio a iniciativas podem ser 
obtidas pelo telefone (38) 3679-
8900 ou na sede da Coopervap à 
Rua Benedito Laboissiere nº 160 
- Paracatu-MG.

Novas parcerias fomentam gestão ruralo consumidor terá direito a um 
cupom, que deverá ser preen-
chido com seus dados pessoais 
(nome, RG, CPF, telefone, ende-
reço completo, cidade, estado e 
CEP) e com a resposta à pergun-
ta da promoção: Qual é empresa 
genuinamente paracatuense que 
está completando 50 anos?

Estande da Coopervap, durante lançamento da promoção 50 Anos

Adolescentes aprendizes que trabalham na Coopervap

Edmundo de 
Sá, presidente 
da Coopervap, 
apresentou dois 
novos produtos 
lácteos ao 
mercado

Um dos carros 
0 KM que serão 

sorteados 
na promoção 

50 Anos
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A morte de JK em um 
acidente na Via Dutra ainda 
está carregada de suspeitas 

O coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, que 
comandou o Destacamento de Operações de Informações 
do Centro de Operações de Defesa Interna do 2º Exército 
em São Paulo (DOI-Codi-SP), entre 1970 e 1974, presta 
depoimento à Comissão Nacional da Verdade

Movimentos sociais, UNE e comissões 
estaduais querem contribuir de forma 
mais efetiva  com investigações

Dr. Almir Amaral - CEM 18946-S MG 

Cirugia Geral 
Endoscopia Alta   

Colonoscopia 

Situada na rua Geraldo Alvares Da Silva Campos, 
Nº 477, No Bairro Santa Lucia, Paracatu MG.

Fone: (038)3672-2042

COMISSÃO DA VERDADE

Grupo terá 
trabalhos 
prorrogados

Brasília (ABr) - A Comissão 
Nacional da Verdade - criada 
para apurar violações de direitos 
humanos durante a ditadura mili-
tar - completou um ano dia 16 de 
maio e, no dia 21, seus membros 
fizeram um balanço das ativida-
des, no Conjunto Cultural Banco 
do Brasil (CCBB), na capital fe-
deral. 

Dias antes, no entanto, os 
membros da comissão apresenta-
ram à presidenta Dilma Rousseff, 
além do balanço das atividades do 
grupo, as demandas da sociedade 
civil para que os trabalhos sejam 
prorrogados por seis meses.

O decreto de criação do gru-
po prevê a conclusão das ativida-
des em maio de 2014, mantendo-
-se o prazo atual, a comissão teria 
apenas mais seis meses de inves-
tigação, pois a previsão é que a 
fase de elaboração do relatório 
dure um semestre. 

Um dos motivos que levaram 
ao pedido de adiamento foi a 
pressão de movimentos sociais, 
da União Nacional dos Estudan-
tes (UNE) - que também formou 
sua instância de investigação - e 
das comissões da verdade nos 
estados, que pediram a prorro-
gação dos trabalhos para poder 
contribuir de forma mais efetiva 
com os trabalhos. 

Até o momento, os estados 
de Alagoas, de São Paulo, de Per-
nambuco, de Santa Catarina, do 
Espírito Santo, Amazonas, Ma-
ranhão, Paraná, Rio Grande do 
Sul, Rio de Janeiro e da Bahia já 
criaram suas comissões. 

Depoimentos - Minas Gerais 
e Tocantins devem criar suas co-

missões em breve. Além dos es-
tados, entidades como a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), 
a Federação Nacional dos Jorna-
listas (Fenaj), universidades tam-
bém criaram suas comissões.

De acordo com dados revisa-
dos pela equipe da comissão, 268 
depoimentos (de vítimas, teste-
munhas e agentes da repressão 
da ditadura civil-militar de 1964 a 
1985) foram tomados no primei-
ro ano de atividades.

Foram ouvidas 207 vítimas e 
testemunhas de graves violações 
de direitos humanos cometidas 
no período de análise da comis-
são (1946-1988). Até o momen-
to, a comissão já promoveu 15 
audiências públicas e uma toma-
da pública de depoimentos do 
vereador de São Paulo Gilberto 
Natalini (PV-SP) e de agentes da 
repressão, em que foram ouvidos 
Marival Chaves e Carlos Brilhan-
te Ustra. 

A Anistia Internacional, enti-
dade reconhecida internacional-
mente por atuar na defesa dos 
direitos humanos, sugeriu à co-
missão uma sessão pública para 
tomar o depoimento da presi-
dente Dilma.

Entre os avanços da Comis-
são da Verdade estão as investi-
gações sobre o desaparecimento 
do ex-deputado Rubens Paiva, 
a correção do atestado de óbito 
do jornalista Vladimir Herzog e 
as investigações sobre a morte 
do ex-presidente João Goulart, 
a Operação Condor e sobre as 
violações de direitos cometidas 
contra os índios durante a dita-
dura militar.

FOTOS: WILSON DIAS/ABr

FOTO: ROBERTO STUCKER FILHO/PR

Brasília (ABr) - Cerca de 
90 trabalhadores rurais sem-
-terra acompanharam, dia 24 
de maio, o  lançamento do 
livro Camponeses Mortos e 
Desaparecidos: Excluídos da 
Justiça de Transição. A obra 
pretende auxiliar a Comissão 
Nacional da Verdade (CNV) 
no reconhecimento oficial de 
1.196 casos de camponeses 
mortos e desaparecidos no 
campo em função das diver-
sas formas de repressão po-
lítica e social entre setembro 
de 1961 e outubro de 1988, 
período indicado pela Lei 
9.140/1995 – a primeira a re-
conhecer que pessoas foram 
assassinadas pela ditadura 
militar (1964-1985).

Apesar do número ex-
pressivo (3,5 vezes acima do 
total de reconhecidos oficial-
mente como mortos por per-
seguição política), apenas 51 
casos foram analisados pela 
Comissão Especial de Mor-
tos e Desaparecidos Políticos 
(CEMDP) e, desses, 29 tive-
ram a causa da morte relacio-
nada à questão política.

“É importante para os 
trabalhadores rurais recupe-

Brasília (ABr) - A Comissão 
Nacional da Verdade (CNV) fará 
nova perícia em laudos de 44 
mortos durante o período da di-
tadura militar, que, segundo a ver-
são oficial da época, cometeram 
suicídio. Em todos os casos exis-
tiriam indícios de fraude no re-
sultado necroscópico, como, por 
exemplo, em fotos dos cadáveres.

A lista foi elaborada por pe-
ritos, pesquisadores e membros 
da comissão, integrantes do gru-
po de trabalho Graves Violações 
de Direitos Humanos. O grupo 
investiga casos de mortes, desa-
parecimentos forçados e tortura 
no período analisado pela CNV, 
de 1946 a 1988. Pretende-se uti-
lizar as novas tecnologias disponí-
veis, como a computação gráfica, 
como suporte ao trabalho pericial.

Um dos 44 casos é o de  Luiz 

Brasília (ABr) - A exumação 
dos restos mortais do presidente 
João Goulart, morto na Argenti-
na em 6 de dezembro de 1976, 
será conduzida pela Comissão 
Nacional da Verdade (CNV), 
Ministério Público Federal no 
Rio Grande do Sul (MPF/RS) e  
Secretaria de Direitos Humanos 
(SDH). Também participarão da 
exumação a Comissão Especial 
Sobre Mortos e Desaparecidos 
Políticos (CEMDP) e o Instituto 
João Goulart.

A decisão foi tomada, dia 29 
de maio, em Porto Alegre, em 
reunião com a participação da 
ministra Maria do Rosário; da 
coordenadora da CNV, Rosa 
Cardoso, e da procuradora da 
República Suzete Bragagnolo, 
responsável pelo inquérito.

Por imposição do regime mili-
tar brasileiro, Goulart foi sepulta-

Eurico Tejera Lisboa, morto em 
1972, em São Paulo, com um tiro 
na cabeça. O laudo da época con-
cluiu que Lisboa, enterrado com 
o nome falso de Nelson Bueno, 
se matou. 

Para os peritos, a versão ofi-
cial está descartada. “Eurico Te-

rar essa história, porque mui-
to dessa história ainda é atual 
e o estado tem a responsabi-
lidade de apurar os crimes e, 
com a Comissão da Verdade, 
fazer com que isso seja colo-
cado a limpo”, disse o coor-
denador do projeto Direito à 
Memória e à Verdade, Gilney 
Viana, da Secretaria de Direi-
tos Humanos da Presidência 
da República (SDH), que ela-
borou o estudo que resultou 
no livro em parceria com a 
Comissão Camponesa da 
Verdade. 

De acordo com o livro, 
há mortes durante o regime 
militar e também durante o 
regime civil. Quatro pesso-
as foram assassinadas antes 
do golpe de abril de 1964; 
756 foram mortas durante a 
ditadura (sendo 432 na aber-
tura política após 1979); e 
436 após março de 1985, na 
transição civil (governo Sar-
ney). Segundo o documento, 
o aumento da violência no 
campo a partir da distensão 
e ao longo da chamada Nova 
República tem a ver com a 
organização política dos tra-
balhadores rurais.

do apressadamente em São Bor-
ja, sem passar por uma autópsia. 
Desde então, existe a suspeita de 
que a morte de Jango poderia ter 

Livro traz 1.200 casos de camponeses
mortos  e desaparecidos na ditadura

Morte de JK e suicídios terão nova perícia

Corpo de Jango será exumado 

jera foi ‘suicidado’. Mataram ele. 
Ele não se suicidou coisa nenhu-
ma”, diz Cláudio Fonteles, coor-
denador do grupo de trabalho ao 
lado de José Carlos Dias, mem-
bro da CNV.

Os peritos também trabalham 
no caso da morte de Juscelino 

Kubitschek, trazido à CNV pela 
Comissão da Verdade da OAB-
-MG. A versão conhecida na qual 
o ex-presidente morreu em um 
acidente de trânsito, contestada 
pela instituição, nunca foi uma 
unanimidade e provoca questio-
namentos há anos.

sido articulada pelas ditadu-
ras do Brasil, da Argentina e 
do Uruguai.

Escorpión - Existem pro-
vas de que o ex-presidente 
foi monitorado durante todo 
o seu exílio. O ex-agente uru-
guaio Mario Neira Barreiro, 
preso no Brasil por outros 
crimes, deu entrevistas e de-
poimentos em que disse que 
existiu a Operação Escor-
pión, um plano para matar 
o presidente, que teria sido 
concluído por meio da adul-
teração dos remédios para o 
coração que Jango tomava.

“Há um conjunto de in-
dícios que demonstra clara-

mente que Jango foi vigiado no 
contexto da Operação Condor e 
há o depoimento de um coautor, 
uma confissão, apontando que o 
ex-presidente tomou uma medi-

O integrante da Comissão Nacional da Verdade, Claudio 
Fontelles, durante depoimento de ex-agentes da repressão

cação adulterada”, disse Rosa.
Uma equipe técnica de peritos 

de diversas disciplinas forenses 
será coordenada pelo Instituto 
Nacional de Criminalística da 
Polícia Federal, que terá apoio 
de peritos argentinos e uruguaios 
e da Cruz Vermelha Internacio-
nal que, com o conhecimento 
adquirido em casos como o da 
exumação dos restos mortais do 
ex-presidente chileno Salvador 
Allende, exercerá a função de pe-
rito independente.

O grupo técnico deverá ser 
definido em reunião prevista 
para dia 25 deste junho em Bra-
sília ou Porto Alegre. Antes, a 
CNV e os demais órgãos envol-
vidos na investigação e a família 
encaminharão aos peritos toda 
a documentação reunida sobre 
o caso e a história clínica do ex-
-presidente.

A presidente Dilma durante a instalação da Comissão Nacional 
da Verdade, no Palácio do Planalto, em 16 de maio de 2012 
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Debates foram promovidos com escritores 
da cidade, São Paulo e Belo Horizonte

Escritores de Paracatu, BH e São Paulo debatem literatura

CARAVANA DE ESCRITORES 

LIVROS PROIBIDOS

FERNANDO PESSOA

Paracatu sedia evento 
do Governo federal

Biblioteca Nacional expõe coleção de dona Maria I 

Maior poeta português completaria 124 anos no último dia 13 de junho

A cultura paracatuense viveu 
um grande momento nos dias 17 
e 18 de maio, quando a Cidade 
recebeu a “Caravana de Escri-
tores”, ou “Bate Papo Aberto: 
Literatura”, como também é 
conhecido o projeto nacional 
desenvolvido pelo Ministério 
da Cultura, por intermédio da 
Fundação Biblioteca Nacional 
(FBN).   

A iniciativa de promover o 
evento foi do jovem Igor Santos, 
16, em parceria com a Prefeitura 
Municipal e Academia de Letras 

Isac Arruda, Olavo Condé, Glewton de Sá, Coraci Neiva e Igor Santos, durante o Papo Aberto

A historiadora Luísa Viana de Paiva Boléo, em “D. Maria I a Rainha 
Louca” (Lisboa: A Esfera dos Livros, 2009), afirma que é, no mínimo, 
curioso que a debilidade da rainha tenha se manifestado em 1792, 
quando o príncipe D. João já tinha 25 anos e andava cercado 
por uma corte ambiciosa de poder e mudanças 

Brasília e Lisboa (ABr) - 
Considerado o maior poeta da 
língua portuguesa, Fernando 
Antonio Nogueira Pessoa, co-
nhecido como Fernando Pessoa, 
teria completado, no último dia 
13 de junho, 125 anos.  Nascido 
em Lisboa, Portugal, o poeta fin-
gidor, como se autodenominava, 
criou os heterônimos Alberto 
Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de 
Campos, cada um com persona-
lidade e biografia próprias, o que 
os leva a serem objeto da maior 
parte dos estudos sobre a sua 
obra.

A pesquisadora portuguesa 
Teresa Rita Lopes, especialista na 
obra do poeta, lembra que apesar 

Rio de Janeiro (ABr) – Obras 
banidas da sociedade, por moti-
vos políticos ou religiosos, faziam 
parte do acervo pessoal de dona 
Maria I, rainha de Portugal e mãe 
de dom João VI. Livros proibidos 
pela Santa Inquisição, que deve-
riam ter sido queimados, na ver-
dade permaneceram guardados 
nas estantes da corte, escapando 
da destruição. 

Quando a Família Real veio 
para o Brasil, em 1808, trouxe 
de navio um acervo estimado em 
cerca de 60 mil obras, incluindo 
aquelas que deveriam ter sido des-
tinadas à fogueira.

Uma pequena parte desses li-
vros pode ser vista na Biblioteca 
Nacional (BN), na exposição É 
Proibido... mas a Rainha Pode. 
São 20 obras escolhidas pela cura-
dora da mostra, a bibliotecária 
Ana Virgínia Pinheiro, chefe da 
Divisão de Obras Raras. 

Segundo ela, a criação da BN 
- historicamente reconhecida a 
dom João VI - deveria ser credi-

Dos quatro escritores que mar-
caram presença ao evento e par-
ticiparam dos debates, um reside 
em Paracatu, outro em Belo Hori-
zonte e os demais são do Estado 
de São Paulo. Conheça um pouco 
da história de cada um:  

Georgette Silen - Natural de 
Caçapava - SP, educadora e pro-
fessora de teatro, diretora teatral 
e figurinista. Como escritora, ini-
ciou profissionalmente em 2009, 
participando de coletâneas sem-
pre no gênero que mais a inspira: 
a Literatura Fantástica. 

Flerta com o terror, com a FC 
e seus subgêneros. É autora da 
série Lázarus, uma saga sobrena-
tural com 4 volumes sobre vam-
piros, publicada pela Giz Edito-
rial. Também é autora dos livros 
As Crônicas de Kira e Fábulas ao 
Anoitecer (Giz Editorial, 2012), 
além de ter participado de mais de 
30 coletâneas como coautora e or-
ganizadora. Prepara o lançamento 
da novela O Cântico do Súcubo, 
pela Editora Buriti.
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tada à dona Maria I, uma perso-
nagem pouco estudada e que fi-
cou conhecida para os brasileiros 
como Maria, a Louca, por conta 
de seus problemas mentais, mas 

que em Portugal era conhecida 
como Maria, a Piedosa.

“O objetivo é resgatar um 
pouco a imagem dessa mulher, 
que enlouqueceu por conta de 

todos os filhos que perdeu [dos 
sete que gerou, apenas dom João 
VI sobreviveu]. Ela foi a primeira 
rainha portuguesa, mas, para isso, 
a legislação da época teve que ser 
alterada, e ela precisou casar com 
um tio, para que a coroa conti-
nuasse sob o controle da família 
Bragança.”

Santa Isabel - Segundo a bi-
bliotecária, os livros eram cen-
surados ou banidos por motivos 
que desagradassem a Igreja ou os 
reis. Em alguns casos, as páginas 
tinham trechos riscados ou cober-
tos por panos. Em outros, páginas 
ou capítulos inteiros eram supri-
midos.

No raríssimo Margarita Philo-
sophica Nova Cui Annexa Sunt 
Sequentia, de Gregor Reisch, pu-
blicado em 1515, considerado a 
primeira enciclopédia moderna, 
a figura do corpo humano, onde 
aparecem os órgãos internos, tem 
a genitália escondida por uma 
peça de roupa desenhada poste-
riormente. Em outra obra, Dia-

logos de VariaHistoria, de Pedro 
Mariz, publicada em 1598, sobre 
biografias de reis e rainhas de 
Portugal, o verbete sobre a rainha 
Santa Isabel acabou suprimido, 
provavelmente pelo Tribunal da 
Inquisição, pois ela era apresen-
tada como uma rainha milagrosa.

Papisa - No livro Regitrum 
Huius Operis Libri Cronicarum 
cum Figuris et Ymagibus ab Inicio 
Mundi, conhecido como Crônica 
de Nuremberg, publicado por 
Hartmann Schedel, em 1493, que 
se propõe a contar a história do 
mundo, o verbete sobre a papisa 
Joana foi rasurado e coberto por 
papeis colados. 

A papisa Joana teria vivido no 
século IX e, com identidade mas-
culina, ingressou em um mostei-
ro, chegando a cardeal e depois 
a papa, sucedendo a Leão IV, 
adotando o nome de João VII. A 
história, porém, coloca em dúvi-
da sua existência, pois há falta de 
documentação. Para alguns, os re-
gistros teriam sido destruídos para 

apagar sua memória.
“Havia a censura moral, a au-

tocensura, a censura política, a 
censura religiosa, a censura social. 
Eram várias formas de controlar 
o circuito da informação, a partir 
do ponto de vista de uma determi-
nada época”, destacou Ana Virgí-
nia. Ela lembra que cada período 
histórico teve seus episódios de 
censura. 

Durante a ditadura militar bra-
sileira, por exemplo, exemplares 
condenados pelos censores não 
podiam ser exibidos na Biblioteca 
Nacional e tinham de ficar fora 
de catálogo, embora os bibliote-
cários, pelo amor e dedicação aos 
livros, dessem um jeito de escon-
der os exemplares, para que não 
fossem eliminados.

A exposição pode ser vista de 
segunda-feira a sexta-feira, das 
10h às 17h, até 5 de julho. A entra-
da é gratuita. Outras informações 
podem ser obtidas na página da 
Biblioteca Nacional na internet: 
www.bn.br. (Vladimir Platonow)_ 

do Noroeste de Minas (ALNM). 
Para atrair a Caravana de Escri-
tores, os organizadores têm que 
reunir pelo menos dois escritores 
de fora do Estado de realização 
do evento e um escritor local 
com pelo menos dois livros pu-
blicados, com ISBN. Isso para 
que os leitores tenham um conta-
to mais vivo e direto com a litera-
tura produzida no Brasil. 

Em Paracatu, participaram 
dos debates os escritores Ge-
orgette Silen, Adriano Siqueira, 
Tarzan Leão e Samuel Ferreira. 

No primeiro dia, o bate-papo 
reuniu centenas de pessoas na 
nova sede da Secretaria de Cultu-
ra, que agora está instalada à Rua 
Rio Grande do Sul (nas depen-
dências do Sindicato Rural). 

O evento continuou na tarde 
de sábado, na Casa de Cultura, 
com uma conversa de riquíssimo 
valor cultural, além da leitura de 
trechos escolhidos pelos autores.

Vestibular - Durante os dis-
cursos, Glewton de Sá, presiden-
te da Câmara Municipal de Para-
catu, reforçou seu pedido para 

de Fernando Pessoa ter assinado 
textos literários com mais de 70 
nomes, ele próprio destacou a 
existência de apenas três heterô-
nimos, personagens que adquiri-
ram independência em relação ao 
seu criador.

“Se vocês virem o estilo do 
Ricardo Reis, é inconfundível, o 
do Alberto Caeiro e do Álvaro de 
Campos, também. Só esses três é 
que têm vida própria, personali-
dade própria e estilo próprio. E 

os três são ele melhor. Para Fer-
nando Pessoa, essa androginia 
espiritual era uma maneira de ele 
atingir a perfeição”.

O poeta e crítico brasileiro 
Frederico Barbosa ressaltou que 
Fernando Pessoa viveu mais por 
meio da sua poesia do que de 
sua própria vida.  “Ele tinha uma 
vida, digamos assim, medíocre 
no seu exterior, e uma vida inte-
rior em que construiu seus pró-
prios personagens”, disse.

África do Sul - O primeiro 
poema foi escrito para a mãe, aos 
7 anos de idade. Quando tinha 5 
anos, seu pai, funcionário públi-
co e crítico musical do Diário de 
Notícias, morreu de tuberculose. 
No ano seguinte, a mãe casou-se 
pela segunda vez com o cônsul 
de Portugal em Durban, África 
do Sul, país onde Pessoa chegou 
aos 6 anos e viveu até os 17.

Nesse período, ele recebeu 
educação em língua inglesa e, por 
isso, seus primeiros textos foram 
escritos nesse idioma. O sobri-
nho de Fernando Pessoa, Luís 
Miguel Rosa Dias, de 82 anos, 
conta que a presença do tio na 
África do Sul é evidente.

“Em Durban há o colégio 
onde ele estudou, há um museu 
só de Fernando Pessoa. Em Pre-
tória, uma das praças principais, 
há um busto de Fernando Pes-
soa. E é tudo Fernando Pessoa 
por todo lado”, disse à Agência 
Brasil.

Dramas - O professor de crí-
tica literária da PUC-São Paulo 
e especialista na obra do poeta, 
Fernando Segolin, ressaltou que 
a figura enigmática de Fernando 
Pessoa desperta interesse no lei-
tor porque, ao mesmo tempo, em 
que fala dos pequenos dramas do 
dia a dia, apresenta diversas vi-
sões sobre o mundo. “[Isso] Se 
deve a essa dimensão terna e, por 

outro lado, angustiada e cons-
ciente da contradição humana. É 
um homem que fala também dos 
nossos pequenos dramas do dia 
a dia”.

Os únicos livros do poeta pu-
blicados em vida são as coletâne-
as de poemas em inglês Antinous, 
35 Sonnets e English Poems I, II 
e III, além do livro Mensagem, 
em língua portuguesa.

Pessoa morreu em 1935, aos 
47 anos, de cirrose hepática. Sua 
última frase no leito de morte foi 
escrita em inglês: “I know not 
what tomorrow will bring” - “Eu 
não sei o que o amanhã trará”. 

(Nádia Faggiani 
e Gilberto Costa)

que as faculdades locais adotem 
obras de Paracatu em seus ves-
tibulares, “tornando assim o 
Município conhecido em várias 
localidades brasileiras, já que es-
tudantes de todo o Brasil pres-
tam vestibular na Cidade.”

O prefeito Olavo Condé res-
saltou a importância do novo es-

paço para a cultura paracatuense, 
assim como o secretário munici-
pal de Cultura, Isac Arruda, que 
salientou o importantíssimo pa-
pel desempenhado por todos os 
funcionários da Secretaria. 

Coraci Neiva, presidente da 
Academia de Letras do Noroeste 
de Minas, disse que esta foi “uma 

das melhores noites culturais já 
vividas em Paracatu”. 

Um dos organizadores da Ca-
ravana, Igor Santos, aproveitou 
a oportunidade para demonstrar 
seu contentamento com o suces-
so do evento. “O Papo Aberto: 
Literatura superou todas as nos-
sas melhores previsões.”, afirmou. 

 

Adriano Siqueira - Paulista, 
diagramador e design gráfico, em 
44 anos de vida, Adriano Siquei-
ra colecionou livros, HQs, filmes, 
Cds e tudo mais que existe sobre 

vampiros. Foi autor convidado 
nas antologias literárias Amor 
Vampiro - 2008;  Draculea - o li-
vro secreto dos vampiros - 2009 
e Metamorfose - A fúria dos lo-

bisomens - 2009. Hoje, além de 
escrever, Siqueira é consultor de 
novos sites sobre vampiros, mi-
nistra palestras sobre vampiros, 
participa de exposições, cede en-

trevistas para TV, Rádio e jornais 
e atualmente produz curtas metra-
gens, HQs e radionovelas sobre 
vampiros.

Samuel Ferreira - É educador, 
professor de Língua Portuguesa. 
Consultor de Educação Superior 
em dezenas de instituições de en-
sino no Brasil e nos Estados Uni-
dos. Autor de vários projetos de 
credenciamento de faculdades e 
de autorização e reconhecimento 
de cursos. Escreveu O Cristo na 

História, Amargas Lembranças, 
Português no Dia-a-Dia e Com a 
Palavra, o Português. 

Tarzan Leão - Natural de 
Ipueira (RN),  é autor de Pânico 
na Rua da Bahia, Aboios;  Proezas 
de Birózim;  De volta a infância 
perdida;  Nem todos serão felizes;  
Verás que um filho teu não foge a 
luta e A Farmácia de René Girard. 
Há anos, reside em Paracatu e é  
membro da Academia de Letras 
do Noroeste de Minas.

Escritores - Adriano Siqueira (SP), Samuel Ferreira (BH), Georgette 
Silen (SP) e Tarzan Leão (PTU), conhecendo as obras de cada um

Florival Ferreira, Igor Santos, Samuel Ferreira, Tarzan Leão, Isac Arruda, Adriano Siqueira, 
Ruth Brochado, Graciele Mendes, Coraci Neiva, Zequinha e Georgette Silen
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Neymar - cujo gol deixou a torcida de cabelo em 
pé; Paulinho e Jô foram responsáveis pela goleada

COPA DAS CONFEDERAÇÕES

Brasil detona 
Japão na estreia

Brasília (ABr) - O Brasil es-
treou na Copa das Confedera-
ções com vitória. Um público de 
67.423 torcedores aplaudiu a se-
leção brasileira ao fim da primei-
ra partida no Estádio Nacional 
Mané Garrincha. 

Com gols de Neymar, aos 
três minutos do primeiro tempo; 
Paulinho, aos três minutos do 
segundo tempo, e de Jô, aos 47 
minutos, a seleção canarinho der-
rotou o Japão por 3 x 0.

No segundo tempo, o técni-
co Luiz Felipe Scolari aprovei-
tou o placar de 2 x 0 para fazer 
substituições. Neymar saiu para 
a entrada de Lucas, Hernanes 
substituiu Hulk e Jô, o autor do 
terceiro gol, entrou a dez minu-

tos do fim da partida no lugar do 
atacante Fred.

Show - Antes da partida, os 
torcedores que chegaram mais 
cedo ao estádio acompanharam 
a cerimônia de abertura da Copa 
das Confederações. Iniciado 
pontualmente às 14h25, o show 
durou 20 minutos e contou com 
várias apresentações. Porém, me-
nos da metade da torcida havia 
chegado para ver o espetáculo.

Além de frases de boas-vindas 
em vários idiomas e contagem 
regressiva em um grande mosai-
co humano formado no campo, 
voluntários vestidos com roupas 
típicas das oito nações que par-
ticipam da competição (Brasil, 
Japão, Uruguai, México, Nigéria, 

Neymar comemora o golaço que marcou, logo aos três minutos do primeiro tempo

A polícia de Brasília se esforça para conter os manifestantes, 
em frente ao Estádio Nacional Mané Garrincha

FOTO: FR PAZZEBOM/ABr
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Brasília (ABr) - A Secretaria de Segurança 
Pública do Distrito Federal informou que 29 
pessoas foram detidas no protesto durante a 
abertura da Copa das Confederações. 

Do total de pessoas detidas, 19 eram adul-
tos e dez adolescentes. Na noite de 15 de junho, 
dezessete pessoas continuavamm detidos na 5ª 
Delegacia de Polícia Civil. Eles irão responder 
pelos crimes de desacato à autoridade, resistên-
cia à prisão e dano ao patrimônio público.

A secretaria avaliou que a ação policial foi 
correta para conter o protesto, mas manifestan-
tes relatam que houve violência. Eles  protesta-
ram contra o uso de dinheiro público na reali-
zação do evento esportivo. O ato começou de 
manhã na rodoviária de Brasília. 

Spray de pimenta - Os manifestantes segui-
ram para o Estádio Nacional Mané Garrincha, 
que sediou a partida de abertura, onde ficaram 
concentrados. Por volta das 14h15, houve tu-
multo e a polícia usou bombas de gás lacrimogê-
neo, de efeito moral, spray de pimenta e balas de 
borracha para dispersar o protesto.

Segundo o secretário de Segurança Pública, 
Sandro Avelar, a ação foi necessária porque os 
manifestantes ameaçaram invadir o estádio e era 
preciso garantir a ordem no local. “Não houve 

Taiti, Espanha e Itália) agitaram 
o público.

Vaias - Sob vaias, o presiden-
te da Federação Internacional de 
Futebol (Fifa), Joseph Blatter, 
e a presidenta Dilma Rousseff  
declararam iniciada oficialmente 
a Copa das Confederações 2013, 
que terá partidas em seis cidades 
brasileiras: Brasília, Belo Hori-
zonte, Fortaleza, Recife, Rio de 
Janeiro e Salvador. 

Diante da reação do público, 
Blatter chegou a pedir fair play 
(que significa jogar limpo, ter espí-
rito esportivo) à torcida. “Amigos 
do futebol brasileiro, onde está o 
respeito e o fair play, por favor?”. 
Em seguida, a presidenta Dilma 
declarou aberta a competição. 

falha [na ação da polícia]. Foi um trabalho ma-
ravilhoso que garantiu a realização do evento”, 
disse em entrevista à imprensa, após a partida.

Perguntado se houve excesso por parte da 
polícia, Avelar respondeu que “a polícia agiu 
com devido rigor”. “É um movimento interes-
sado em prejudicar a imagem de Brasília e do 
país. A PM [Polícia Militar] tem uma situação de 
evitar que manifestantes impedissem a realiza-
ção do evento”.

Flores - Os manifestantes relataram que a 
polícia agiu com violência. Uma das manifestan-
tes, que se identificou como Isadora, mostrou 
ferimento de bala de borracha na cabeça e disse 
que o movimento era pacífico. 

Muitos deles carregavam flores na mãos para 
sinalizar o cárater pacífico do ato. “Eu estava 
acompanhando a manifestação, quando, de re-
pente, a polícia começou a atirar. Fui atingida na 
cabeça e quase desmaiei”, disse.

A ação da polícia acabou por atingir quem 
não estava participando do ato, como torcedo-
res e voluntários da Copa. Um torcedor con-
tou à reportagem que foi atingido com um tiro 
na barriga, quando estava indo para o estádio. 
“Este é o Brasil! Vim para assistir ao evento e o 
que recebi foi bala”.

Protestos terminam com 29 detidos
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Joãozinho Chapuleta

No último dia 3, o vereador José Maria requisitou (PSB) à Mesa o 
imediato cumprimento da Lei nº 2.782, de 18 de maio de 2010, que 
determina a obrigatoriedade do gestor do Sistema Municipal de Saúde 
a proceder a afixação de quadro nas recepções das unidades de saúde, 
contendo os nomes dos profissionais médicos de sobreaviso e de plan-
tão, bem como o horário de início, intervalo e a jornada de trabalho da 
unidade. A obediência à lei facilitaria em muito a conferência da relação 
de quais especialidades e de quantos médicos o hospital disporia para o 
atendimento. “Isto faria de cada usuário um potencial fiscalizador dos 
serviços públicos de saúde. Antes de ser atendido, o paciente saberá se 
há ou não aquela especialidade médica escalada para um determinado 
plantão e se o médico indicado está nas dependências do hospital”, 
observa José Maria.

MÉDICOS DE PLANTÃOESTRADAS RURAIS

José Maria quer quadro de avisos
na recepção do Hospital Municipal

Joãozinho Chapuleta quer reformas 
no Morro Agudo, Sobrado e Ribeirão

CÂMARAEM AÇÃO
LOTES VAGOS 

Oswaldinho da Capoeira 
quer limpeza imediata
A proposição do vereador 

Oswaldinho da Capoeira (PMDB) 
é de que se faça cumprir a Lei 
Complementar os arts. 38/40 da 
Lei 63/2009, com a intensifica-
ção na fiscalização dos lotes va-
gos. “Não bastasse o mato alto, 
entulho e o lixo que tomam conta 
destes espaços, em vários bairros, 
a dengue é um risco e também 
um drama para os moradores de 
toda a Cidade que têm suas casas 
visitadas por toda a sorte de inva-
sores”, adverte o vereador. 

Segundo o vereador, há mui-
to se discute, a fiscalização e 
controle de pragas que prolife-
ram em ambientes com estas 
características e sabe-se que a 
manutenção e limpeza dos lotes 

são responsabilidade dos seus 
proprietários. 

Entretanto - prossegue o ve-
reador - caso estes não cumpram 
com sua obrigação, poderão ser 
notificados e multados como 
reza a lei, basta que para isso a lei 
seja cumprida para a proteção da 
população paracatuense.

“Queremos tranqüilidade, vi-
vendo em locais livres de amea-
ças. Se o cidadão que possui uma 
propriedade não se dispuser a ze-
lar por sua vontade, então que ele 
seja convocado a cumprir o seu 
dever por outros meios. O que 
está em risco é a saúde do vizi-
nho, do ente querido, do amigo. 
Não há espaço para negociação 
da vida”, declara Oswaldinho.

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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Vereador Oswaldinho da Capoeira

Na sessão da Câmara Muni-
cipal do dia 13, o vereador João 
Archanjo - o Joãozinho Chapule-
ta (PMDB), encaminhou à Mesa 
um requerimento referente a pro-
vidências no encascalhamento e 
patrolamento de estradas rurais 
do Morro Agudo, Sobrado e Ri-
beirão. 

No estado em que se encon-
tram, as estradas apresentam di-
ficuldades de tráfego e represen-
tam prejuízos a toda a população 

que se serve destas vias nas diver-
sas regiões. O vereador advertiu 
porém,  que os reparos devem 
considerar os impactos ambien-
tais gerados nestas intervenções. 
“É preciso melhorar as vias, para 
dar melhores condições aos mo-
radores dos locais, produtores ou 
não, mas sem  abrir mão de  um 
trabalho correto e coerente com  
o cumprimento dos conceitos de 
conservação ambiental”, declarou 
Joãozinho Chapuleta. Vereador José Maria

A seresta do Dia dos Namorados encontrou ambiente adequado no Largo da Jaqueira

Graciele e Joãozinho Contador

SERESTA DOS NAMORADOS

Casa de Cultura promove seresta 
por sugestão de Joãozinho Contador
O 12 de Junho deste ano foi 

realmente um dia romântico, em 
Paracatu, com a realização da pri-
meira Seresta dos Namorados, no 
Largo da Jaqueira, numa iniciativa 
da Fundação Casa de Cultura, sob 
a direção da gestora municipal 
Graciele Mendes de Souza Xavier, 
a partir da ideia do vereador João-
zinho Contador (PSDB) que, em 
visita a Diamantina, comprovou 
o sucesso das serestas ao ar livre.   

Saliente-se que este tipo de 
seresta é comumente realizado 
em cidades históricas mineiras e 

o vereador sugeriu à diretora da 
Casa de Cultura a realização delas 
também em Paracatu. Joãozinho, 
porém, se surpreendeu com a 
agilidade com que o evento foi 
realizado. 

“A eficiência da gestora mu-
nicipal da Casa de Cultura nos 
evidencia isto, pois o projeto foi 
analisado e colocado rapidamen-
te em prática e em numa data tão 
celebrativa e propensa ao amor 
que é o Dia dos Namorados”, 
comentou o vereador Joãozinho 
Contador
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RESÍDUOS SÓLIDOS

Noroeste discute legislação em Arinos 

A presidenta Dilma lança o Marco Regulatório da Mineração, em Brasília. 
O novo código substitui as regras atuais, que são de 1967 

Brasília (Br) - Após mais de 
cinco anos de debates, o gover-
no federal apresentou, no último 
dia 18, o novo marco regulatório 
para o setor de mineração. Entre 
as novidades anunciadas está a 
configuração da distribuição de 
royalties para metais nobres. Os 
municípios produtores ficarão 
com a maior fatia (65%). Os esta-
dos produtores ficarão com 23% 
e a União com 12%.

A alíquota da Compensação 
Financeira pela Exploração de 
Recursos Minerais (Cfem) terá 
teto máximo de 4%. Além disso, 
será criado o Conselho Nacional 
de Política Mineral, órgão encar-
regado de assessorar a Presidên-
cia da República para as políticas 
do setor, com o objetivo de for-
talecer sua participação no Pro-
duto Interno Bruto (PIB). 

O atual Departamento Na-
cional de Produção Mineral 
(DNPM) passará a exercer papel 
de agência reguladora do setor, 
sob o nome de Agência Nacional 
de Mineração.

“Este é um momento históri-
co para o Brasil, ao encaminhar 
para exame do Congresso Nacio-
nal o marco para o setor mine-

Municípios produtores ficarão com maior fatia (65%). Estados produtores com 23% e a União com 12%

MINERAÇÃO

Governo apresenta marco regulatório 

ral. Isso atende a uma exigência 
incontornável do nosso tempo e 
um novo e largo horizonte para 
um dos setores fundamentais da 
vida brasileira. 

“Apesar do vasto território 
e imensas riquezas minerais, o 
Brasil aproveita muito pouco [es-

sas riquezas] e os 4% do [setor 
no] PIB demonstra essa asserti-
va”, disse o ministro de Minas e 
Energia, Edison Lobão, durante 
o lançamento da proposta do 
novo marco.

De acordo com a propos-
ta apresentada pelo governo, a 

Brasília (ABr) - O Ministério 
da Saúde vai financiar a organi-
zação de farmácias em unidades 
básicas de Saúde de 453 muni-
cípios considerados de extrema 
pobreza. 

Os gestores interessados em 
receber o apoio devem se inscre-
ver até o dia 27 de junho no Eixo 
Estrutura do Programa Nacional 
de Qualificação da Assistência 
Farmacêutica (QualifarSUS).

Inicialmente, cada município 
vai receber R$ 17 milhões desti-
nados à compra de equipamen-
tos e mobiliário e à contratação 
de pessoal das centrais de Abas-
tecimento Farmacêutico e das 
farmácias nas unidades básicas 
de Saúde. 

Em seguida, os municípios se-
lecionados vão receber mais R$ 

Os debates da audiência pú-
blica da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), realizada em 
Arinos, priorizaram a não-gera-
ção de resíduos sólidos, a coleta 
seletiva, a reutilização e a recicla-
gem e a conscientização do papel 
de cada indivíduo na correta des-
tinação do lixo. 

A audiência foi realizada, dia 
10 de junho, no Instituto Federal 
do Norte de Minas (IFNMG), 
após requerimento do vice-pre-
sidente da comissão, deputado 
Almir Paraca (PT), com a parti-
cipação de estudiosos, gestores, 
estudantes e autoridades. 

Foram analisadas a Lei 18.031, 
de 2009 e a Lei Federal 12.305, 
de 2010, que instituem, respec-
tivamente, as políticas estadual e 
nacional de resíduos sólidos. De 
acordo com essas normas, as ci-
dades deverão organizar planos 
municipais de resíduos sólidos 
que priorizem a redução do lixo, 
sua reutilização, coleta seletiva e 
destinação ambientalmente sus-
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concessão será precedida de li-
citação para promover concor-
rência entre os agentes. “Essas 
concessões terão duração de 
40 anos prorrogáveis por mais 
20, sucessivamente”, disse o 
ministro.“Esse prazo terá reno-
vação sucessiva, mas com obri-

tentável dos resíduos. 
A comissão também buscou 

identificar como está a implan-
tação das orientações das duas 
leis nos municípios do Vale do 
Rio Urucuia. O diretor executivo 
do Centro Mineiro de Referên-
cia em Resíduos, José Aparecido 
Gonçalves (Cido), abordou a ex-
periência e o trabalho que o Cen-
tro vem realizando em seis muni-
cípios da região. Ele fez questão 
de enfatizar que participação da 
sociedade é essencial e afirmou 

que a palavra de ordem do mo-
mento é prevenção. 

José Aparecido alertou para 
a importância social do trabalho 
dos catadores de resíduos sóli-
dos, cuja atividade gera trabalho 
e renda por meio da reciclagem. 
Segundo ele, os catadores res-
pondem por 90% do abasteci-
mento da indústria de reciclagem.

Entre as metas do Centro es-
tão a inclusão sócio-produtiva 
dos catadores e das famílias em 
situação de vulnerabilidade social 

e a erradicação do trabalho infan-
til, que segundo José Aparecido é 
muito comum nos lixões. 

O trabalho do Centro inclui 
apoio aos municípios; educação 
ambiental; incentivo à pesquisa 
e ao conhecimento tecnológico; 
capacitação técnica; orientação 
para campanhas de conscientiza-
ção das comunidades e formação 
de associações de catadores, entre 
outras ações. Atualmente, o Cen-
tro prioriza as regiões que enfren-
tam mais dificuldades no Estado.

Conscientização - O secre-
tário de Obras de Buritis, Rômu-
lo Francisco de Moura, insistiu 
na questão de se conter a geração 
de lixo e o desperdício, alertando 
para os malefícios causados ao 
meio ambiente. 

“Todos precisamos ter cons-
ciência. Se eu gero lixo, eu tenho 
obrigação de reciclar e reaprovei-
tar, não posso esquecer ou igno-
rar a minha responsabilidade”, 
sentenciou.

Já Nicia Maria Abreu, gerente 
do Distrito do Médio São Fran-
cisco, alertou: “É preciso encarar 

a questão do lixo e de sua gestão 
consciente como um serviço es-
sencial, assim como atualmente 
são vistos os serviços de água e 
esgoto”. 

Para o prefeito de Arinos, 
Roberto Sales, embora cada mu-
nicípio precise ter seus próprios 
programas e planejamento, é es-
sencial tratar a questão de forma 
regionalizada.

 “Os municípios devem se 
organizar em conjunto para im-
plantação, gestão e manutenção 
das políticas de resíduos que são 
muito onerosas para pequenos 
municípios, mas viáveis quando 
realizadas de forma conjunta, co-
operativa. E é isto o que estamos 
fazendo nos 19 municípios da 
Bacia do Urucuia”, concluiu.

O deputado Almir Paraca 
ressaltou que a audiência cum-

pre o seu papel, ao mostrar que 
a gestão dos resíduos sólidos é 
um papel social e não apenas do 
poder público. O tema, segundo 
Paraca, está estritamente ligado 
à noção de cidadania, civilidade, 
responsabilidade compartilha-
da e demanda grandes esforços, 
tanto do governo quanto da so-
ciedade civil.

Municípios pobres terão farmácias
24 mil por ano para o custeio e a 
manutenção dos serviços.

Além disso, o governo vai 
destinar R$ 1,2 bilhão à aquisição 
de medicamentos e insumos para 
o abastecimento das farmácias 
básicas de todos os municípios 
brasileiros.

Municípios que fazem parte 
do Programa Brasil sem Miséria, 
com até 100 mil habitantes ou 
que participam de outros pro-
gramas da atenção básica, como 
o Programa Nacional de Me-
lhoria do Acesso e da Qualida-
de da Atenção Básica (Pmaq), o 
Programa de Requalificação das 
Unidades Básicas de Saúde (Re-
qualifica UBS) e os que utilizarem 
o sistema Hórus ou sistemas pró-
prios de gerenciamento de esto-
ques terão prioridade na seleção.

gações obrigações legais claras e 
ênfase na proteção do meio am-
biente”, complementou a presi-
denta Dilma Rousseff.

Lobão disse que os operado-
res terão a obrigatoriedade de re-
alizar “investimentos mínimos” 
nas áreas concedidas, e que o 

acesso às áreas será simplificado, 
“proporcionando o dinamismo 
que a cadeia requer”. O minis-
tro reafirmou que o governo 
terá “respeito intransigente” a 
contratos e “regras claras para 
agentes envolvidos na atividade 
minerária”.

A audiência foi 
realizada no no 

Instituto Federal do 
Norte de Minas, 

em Arinos
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José Aparecido alerta 
para a importância 
social do trabalho 
dos catadores de lixo 

Deputado 
Almir Paraca 

(PT-MG):  
Gestão dos 

resíduos 
sólidos é um 

papel social e 
não apenas do 
poder público
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Dona Penha - Cristina Aparecida Alves Galvão, 30, mostrou 
arranhões e  a boca machucada, frutos da agressão do marido, ao 
delegado.  De acordo com a PM, Cláudio Martins Araujo, 36,  agre-
diu a esposa com socos e a ameaçou de morte com espadas de fa-
bricação artesanal feitas por ele. Claúdio, agora, vai encarar a Dona 
Maria da Penha.

Jefinho  - Na segunda quinzena de maio, a Policia Civil prendeu 
Jeferson Nunes Mascarenhas, 18, vulgo “Jefinho”. Ele era foragido 
da justiça e possuía mandados de prisão em aberto, por envolvimen-
to em homicídios. Jefinho foi encontrado, nas Baixada dos Totós, no 
Santa Lúcia e  encaminhado ao presídio. 

Mateus - Durante moto patrulhamento pelo A PM perseguiu o 
condutor de Yamaha YBR vermelha, que não respeitou o sinal de 
parada. O veículo era conduzido por Mateus Costa Almeida, 19, que 
possuía  dois mandados de prisão e é suspeito de duas tentativas de 
homicídios e um homicídio, em 2012.

Na rua - O corpo do morador de rua, Josias Ferreira Ramos, 44, 
foi encontrado na garagem de uma casa abandonada, à Rua Guara-
ni, Amoreiras I, em Paracatu. Os militares isolaram o local e acio-
naram a perícia técnica que relatou que o cadáver não apresentava 
sinais de violência. O corpo foi encaminhado ao necrotério. O Pálio 
prata, furtado no dia 16 de maio, foi encontrado no loteamento do 
Jóquei Clube. 

Strada - Durante blitz no trevo de  acesso ao Paracatuzinho, a 
PRE parou uma Strada preta, conduzida pelo mecânico  Warley 
Vieira Da Silva, 30,  que possuía passagens por estelionato e por 
desacato. Já o veículo encontrava-se com queixa de furto/roubo, em 
Sete Lagoas-MG. 

Escort - O proprietário de um Escort vermelho  estacionado o 
carro em frente à casa dele, na Vila Mariana. No outro dia, o veículo 
havia sumido. O carro foi encontrado em uma rua sem saída na Vila 
do Sol. A suspeita da polícia é que o autor  do furto tenha desistido 
de persistir no crime  ao perceber que havia problemas na marcha  
a-ré do carro. 

Parati - Uma Parati cinza foi encontrada poucos minutos depois  
do seu furto,  no Nossa Senhora de Fátima, com uma chave “micha” 
na ignição e era conduzido Marcelo Lemes Nascimento, 18, conhe-
cido por “Xexéu”, acompanhado pelo adolescente P. H. N. 15 anos. 
Os indivíduos indicaram o menor J. U. S. 17 anos e outro menor 
como sendo os autores do furto. 

Caminhão - Robson Barros Barbosa, 25, foi preso suspeito de 
receptação. Os militares encontraram na porta da residência dele - à 
Rua Nova, Paracatuzinho - um caminhão amarelo com  sinais visí-
veis de adulteração no chassi. 

Honda - Uma moto Honda vermelha foi furtada na Rua Joaquim 
Brochado, São Sebastião. O dono indicou I. F. A. 16 anos, como 
autor do furto, uma vez que ele foi empurrando a moto. A PRE 
encontrou a moto  escondida em um matagal, próximo à Rodovia 
MG-188, e localizou o infrator. 

Yamaha - A moto Yamaha preta, placa de João Pinheiro, foi fur-
tada  em Lagoa Grande e recuperada em Paracatu, no Nossa Senho-
ra de Fátima. onde  militares depararam-se com a moto conduzida 
pelo adolescente G. R. R. 17 anos, que  desobedeceu à ordem de 
parada. Ele tentou fugir a pé, mas acabou apreendido. 

Bicicleta - Leonardo da Cruz Lopes, 18; V. R. A. 17 anos; A. R. 
A. 11 anos; e G. B. C. 16 anos, foram parar na delegacia, suspeitos do 
roubo de uma bicicleta, próximo à  Escola Polivalente.  O produto 
do roubo não foi localizado. 

Menor - Durante patrulhamento pelo Paracatuzinho, a PM en-
controu o adolescente D. P. R., 17 anos, envolvido em diversas infra-
ções penais. Contra ele havia mandado de apreensão. 

Prisão Domiciliar - O adolescente J. S. C. 17 anos foi conduzi-
do à DP ao ser encontrado em via pública desobedecendo  ordem 
judicial, uma vez que o menor estar cumprindo prisão domiciliar. 
Fato semelhante aconteceu com o adolescente D. G. C. 16 anos. Ele 
também cumpre prisão domiciliar e estava na Rua Ana Silva Neiva, 
Paracatuzinho, longe da residência. 

Antônio Carlos - Antônio Carlos do Rosário Lopes, 48, foi 
encontrado na Rodoviária e encaminhado à delegacia por possuir  
mandado de prisão em seus desfavor. 

Juliara - Juliara da Silva Pereira, 27, durante patrulhamento pela 
Rua Nova, Bairro Paracatuzinho, militares abordaram Juliara da Silva 
Pereira, 27 anos, e em pesquisa ao Sistema Informatizado consta-
taram fuga em aberto.  Ele foi conduzida à DP, por furto e roubo.

Diego - Diego Maciel Oliveira, 16, está desaparecido. Segundo a 
mãe dele, Elizandra Correia Maciel, ele saiu de casa - à Rua Sebastião 
Paes de Almeida, Vila Mariana, no dia 31 de maio e não retornou. 
Diego usava boné vermelho, chinelo preto e é usuário de  drogas. 
Contato pelo telefone 190 e ou no endereço citado.

Fone de ouvido - Três adolescentes - M. S. C. 17 anos; R. V. R. 
14 anos;  e J. R. F. 15 anos, foram apreendidos como suspeitos de 
assaltarem uma mulher no Amoreiras II. A vítima disse que  eles 
encostaram uma faca no pescoço dela e levaram o fone de ouvido. 
Com os menores, os militares encontraram um celular, duas facas e 
o fone de ouvido. 

Celular - Um policial à paisana evitou que um adolescente rou-
basse um celular de um jovem, na Rua Euridamas Avelino de Barros, 
Prado. Ao perceber que o menor - M. A. S. 17 anos - tentava cercar 
a vítima, o militar  imobilizou o adolescente  até a chegada da PM. 

RONDA POLICIAL

As chuvas e a imprudência de 
alguns motoristas contribuíram 
para os acidentes nas rodovias 
estaduais e federais de Minas 
Gerais, durante o feriado prolon-
gado de Corpus Christi. Entre os 
dias 29 de maio e 3 de junho, 29 
pessoas morreram, sendo 18 nas 
MGs e 11 nas BRs. 

Os dados divulgados pela Po-
lícia Militar Rodoviária (PMRv) 
e a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) mostram  redução no nú-

Mais de 90 motoristas foram presos por embriaguez ao volante e 731 dirigiam sem habilitação

IV Convenção Nacional do Núcleo reelege por aclamação 
a deputada Fátima Pelaes (AP) para biênio 2013-2015

TRÂNSITO

Feriado termina com 29 mortos em MG
mero de mortes em relação ao 
mesmo período de 2012, quando 
37 pessoas morreram. 

BRs - Nas rodovias federais, 
as principais causas dos acidentes 
com vítimas fatais foram as co-
lisões frontais e saídas de pista. 
Dos oito acidentes com mortes, 
três aconteceram na BR-381. Um 
dos mais graves ocorreu no pri-
meiro dia das operações nas ro-
dovias. 

Na manhã de 29 de maio, 

chovia forte quando dois carros 
e um caminhão bateram na BR-
381 em Nova União, na região 
metropolitana de Belo Horizon-
te. Duas pessoas morreram. 

A maior parte dos acidentes 
foi registrada no primeiro dia das 
operações. Foram 145 colisões, 
que deixaram 58 pessoas feridas. 
Entre os dias 29 e 2 de junho, fo-
ram registrados 448 acidentes nas 
rodovias federais que cortam Mi-
nas, contra 464 no mesmo perío-

do do ano passado, uma redução 
de cerca de 3,5%. No feriado de 
Corpus Christi de 2013, os aci-
dentes deixaram 234 feridos. Em 
2012, foram 245. 

Rodovias estaduais - Nas 
MGs, o número de mortos foi 
10% menor do que o registrado 
no ano passado, quando 20 pesso-
as perderam a vida em acidentes 
nas estradas mineiras. Segundo o 
balanço, houve aumento de 13% 
no número de acidentes. Foram 

442 em 2013 contra 390 no ano 
passado. Neste ano, 308 ficaram 
feridas e em 2012 foram 283. 

As principais causas dos aci-
dentes, segundo a polícia, são a 
falta de atenção ao volante, ani-
mais na pista, não manter dis-
tância segura do outro veículo, 
derrapagem, velocidade incom-
patível com o trecho, embriaguez 
ao volante e dirigir na contramão. 

Embriagados - Segundo as 
policiais, 91 motoristas foram 

presos por embriaguez ao volan-
te, durante o feriado prolongado. 
Foram 63 nas MGs e rodovias 
federais sob responsabilidade da 
Polícia Militar e 28 nas BRs, onde 
outras 93 pessoas foram multa-
das por dirigirem alcoolizadas. 

Nas estradas estaduais, das 
582 pessoas que passaram pelo 
teste do bafômetro, 18 se recusa-
ram a soprar o equipamento. Ou-
tras 731 pessoas foram autuadas 
por dirigirem sem habilitação.

A vereadora e presidente mu-
nicipal do PMDB Mulher de Pa-
racatu, Eloísa Cunha, juntamente 
com uma comitiva paracatuense, 
participou dia 21 de maio em 
Brasília, da IV Convenção Na-
cional do Núcleo, que escolheu a 
nova Comissão Executiva Nacio-
nal, que conduzirá os trabalhos 
no biênio 2013-2015.

Por aclamação, a deputada 
Fátima Pelaes (AP) foi recon-
duzida à presidência do PMDB 
Mulher. Regina Perondi (RS) e a 
deputada Marinha Raupp (RO) 
foram eleitas primeira e segunda 
vice-presidentes, respectivamen-
te. Aparecida Moura (MG) é a 
secretária-geral.

A Convenção reuniu lideran-
ças nacionais da legenda, como 
o vice-presidente de República, 
Michel Temer; o presidente na-
cional do PMDB, senador Val-
dir Raupp (RO); o senador José 
Sarney (AP); o senador Eunício 
Oliveira (CE); o líder do gover-
no, Eduardo Braga (AM); o líder 
o presidente do Senado, Renan 
Calheiros (AL) e o vice-gover-
nador do Distrito Federal, Tadeu 
Filippelli (DF).

Para a presidente do PMDB 
Mulher, Fátima Pelaes (AP), a sua 
recondução foi o reconhecimen-
to pelo trabalho realizado dentro 
do Núcleo. “Foram dois anos de 
intenso trabalho. Fizemos o re-
gimento interno e o orçamento 
participativo, entre outros avan-
ços. Conseguimos conquistar es-
paços e avançar para termos um 
evento como este, com Núcleo 
formado por mulheres fortes, 
empodereadas”, declarou.

Força e organização - Comi-
tivas de todos os estados e autori-

Aldair Faria, 24, morreu de graça

PMDB MULHER

Eloísa Cunha participa 
de Convenção em Brasília

dades lotaram o auditório Petrô-
nio Portela, do Senado Federal, 
debatendo os rumos da política e 
da participação feminina nos di-
versos escalões de poder nacional. 

Para a presidente do PMDB 
Mulher de Paracatu, o PMDB 
demonstra índices altos de par-
ticipação e efetiva eleição de um 
dos maiores números de mulhe-
res por todo o País, o que mostra 
força e organização. 

“Neste tipo de encontro, to-
das nós trazemos de nossa terra 
o verdadeiro momento da mu-
lher e encontrar tantas presiden-
tes que constroem esta bandeira 
do PMDB Mulher dentro desta 
Convenção e reeleger Fátima Pe-
laes é o caminho certo: trocar ex-
periências, partilhar ideias e ouvir 
sobre os sucessos e dificuldades 
para que, cada vez mais, possa-
mos atuar no contexto em favor 
da mulher”, declara Eloísa.

Trabalho e reconhecimen-
to - Eloísa Cunha devota seu 
mandato à busca de melhores 

condições de vida e respeito à 
dignidade feminina. A vereado-
ra tem defendido, com vigor os 
grandes temas ligados à mulher 
de Paracatu. 

“Saber que tantas mulheres 
se voltam com garra e firmeza 
na condução do destino de uma 
nação inteira,  mesmo ainda en-
frentando todos os obstáculos 
possíveis, dentro de um setor tão 
histórico e culturalmente domi-
nado por homens, é revigorante. 
A resposta que podemos dar é 
esta: união, clareza de propósi-
tos e organização para vencer o 
preconceito quanto às nossas re-
alizações neste campo”, pontua a 
vereadora. 

Dentre as diversas ações pro-
postas pela vereadora, desde o 
início de seu mandato, são des-
taques os seguintes pilares: De-
fesa dos Direitos das Mulheres; 
Enfrentamento aos fatores que 
geram violência contra a mulher; 
Defesa da saúde integral da mu-
lher; Inserção digna da mulher 

no mercado de trabalho; Amplia-
ção da participação e da repre-
sentação da mulher na política; 
Igualdade de gênero no exercício 
da política como pilar fundamen-
tal para uma democracia plena.

De acordo com Eloísa, o 
trabalho do Núcleo do PMDB 
Mulher vem facilitando o enga-
jamento desta parcela da popula-
ção que representa mais da meta-
de dos eleitores locais. “Isso é um 
estímulo à aproximação e intera-
ção, tornando-se o grande trunfo 
para promoção das mudanças 
sociais tão urgentes em nossa Ci-
dade, finaliza a vereadora.

Mesa da Convenção, composta pelo vice-presidente da República, Michel Temer e outras lideranças nacionais, aclama a deputada Fátima Pelaes

Comitiva 
paracatuense nas 

dependências 
do Congresso 

Nacional

A comitiva 
paracatuense, 
composta por 
dezenas de 
militantes

A vereadora 
Eloísa Cunha 

e membros da 
Executiva 
Nacional

Eloísa em 
frente ao 

Congresso 
Nacional



14 Paracatu,1º a 15 de junho de 2013O Movimento - POLíCIA

Família se despede 
do estudante da UFV

PRF recupera 
Strada de Goiás

BRUNO

OPERAÇÕES POLICIAIS

Foi sepultado na quarta 
feira (12/6), em Paracatu, o 
estudante paracatuense Bru-
no Gonçalves Dias, 22, aluno 
do terceiro período do curso 
de sistemas de informação  
do Campus Rio Paranaíba, 
da  Universidade Federal de 
Viçosa (UFV). 

Ele passou mal na sala de 
aula e foi amparado por co-
legas, chegou a ser socorrido 
pela equipe médica da prefeitura da cidade, mas morreu depois de 
dar entrada no hospital. De acordo com a assessoria da universida-
de, o jovem sofreu um mal súbito e os socorristas constataram uma 
parada cardiorrespiratória. 

À família de Bruno, os sentimentos de pesar de O Movimento.

Durante operação deno-
minada Copa das Confede-
rações, realizada no Posto 
da Policia Rodoviária Federal 
em Paracatu, agentes fede-
rais recuperaram uma Strada, 
furtada no dia 3 de junho, em 
Ipameri-GO.

Foi dada ordem de para-
da para o condutor, que não 
obedeceu e abandonou o 
carro próximo à entrada que 
dá acesso ao Projeto Entre-Ribeiros. O motorista Mateus Siqueira  
e o passageiro Lucas Oliveira Silva, ambos 18 anos e natural de 
Luziânia, tentaram fugir pelo mato. A PM reforçou as buscas com 
ajuda de cães e encontrou, próximo ao Clube Engenhos. 

Mateus e Lucas disseram aos policiais que iriam entregar o carro 
em João Pinheiro. Eles foram presos e o carro apreendido.

PC apreende objetos suspeitos 
Durante Operação “Bass”, desencadeada para localizar furtos, 

investigadores da Policia Civil estiveram em uma residência à Rua  
Veríssima Vieira Dos Santos, no Paracatuzinho, onde depararam-
-se com cinco homens. Um deles estava em uma moto NX4/
Falcon. 

Os suspeitos saíram do local, ficando apenas um indivíduo, 
porém o homem alegou que não morava lá. Com autorização, os 
policiais entraram na casa e apreenderam uma espingarda, dois ce-
lulares, dois notebooks, além de quatro bicicletas de procedência 
duvidosa. A moto foi apreendida porque seu condutor não possuía 
habilitação.

O condutor do carro, Mateus Siqueira (d), 
e o passageiro Lucas Oliveira foram presos 

Strada furtada em Goiás é 
recuperada em Paracatu

PC apreende materiais furtados, no Paracatuzinho

 

Jovens trocam cadeado e jogaram bombas 
para impedir proprietário de trabalhar no local

Suspeito de estupro portava fumo

Polícia age no centro e nos bairros

DROGAS

Jovens invadem lote 
para esconder erva

Militares estiveram em um lote 
vago, na esquina das Ruas  Maha-
tima Ghandi e Sete, na Vila São 
João Evangelista II, onde foram 
encontradas dois tijolos de  ma-
conha - pesando 1.679 gramas -  e 
uma balança de precisão. 

O proprietário do terreno 

Durante Operação “Pesca De-
sembarcada”, realizada em 19 de 
maio, na região do Pontal, PM do 
Meio Ambiente deparou-se com 
um veículo na estrada vicinal.  Os 
policiais perguntaram ao moto-
rista, identificado apenas por Se-
bastião, 56, se tinha algo proibi-
do e ele negou.  Porém, durante 
a averiguação, foram localizados 
uma cartucheira cal.36 e muni-
ções;  um arpão; uma tarrafa; uma 
réplica de revólver a choque e um 
óculos de mergulho. Sebastião 
não tinha registro ou documento 
de licença. Ele foi encaminhado à 
delegacia.  

Fronteira - Já na região da 
Agromam, durante a “Operação 
Fronteira”, a polícia ambiental 
encontrou Wainer Gonçalves 

A Polícia Rodoviária Estadual  abordou um adolescente, durante fe-
riado prolongado. R.P.S, 16 anos - que estava em atitude suspeita em um 
ponto de ônibus, próximo ao trevo do Novo Horizonte, portando 24 
gramas de maconha. O adolescente afirmou que adquiriu a droga de um 
jovem, que mora no JK.

“O menor nos passou as características e o endereço do Fabrício, 
que reside no local conhecido como “Boca da Onça”. Entramos na casa 

informou que dias atrás tentou 
limpar o lote, porém percebeu 
que o cadeado fora substituído e 
jovens não identificados jogaram 
bombas para impedi-lo de traba-
lhar. O material foi encaminhado 
à DP. 

Mais um kg - Durante Ope-

ração Corpus Christi, a Polícia 
Rodoviária Federal de Paracatu 
prendeu Leonardo Mendon-
ça, 21, morador do Bairro Bom 
Pastor, um quilo de maconha, 
na mochila. Ele seguia para João 
Pinheiro, onde provavelmente 
iria comercializar a droga, apesar 

de ter afirmado à polícia que era 
para consumo próprio. “Isso foi 
o que ele alegou, porém é uma 
versão descartada por causa da 
quantidade da maconha”, afirma 
o agente federal Valdir. Leonardo 
e a maconha foram parar na de-
legacia.

A Polícia Militar tem obtido êxito no combate ao tráfico de drogas

MEIO AMBIENTE

Homem é preso com material ilegal

com autorização da mãe de Fabrício e apreendemos vários materiais”, 
explica o Sargento Almir. Na residência de Fabrício Coelho Guimarães, 
25, foram encontrados um couro de cobra jiboia; uma faca; um celular 
e um tablete de maconha, escondidos no guarda-roupas, pesando 259 
gramas e uma bucha da mesma substância. Fabrício foi encontrado nas 
proximidades da casa e acabou  preso. Ainda segundo a polícia, ele tem 
passagens por estupro e infrações de trânsito.

Carvalho, montado em um cavalo 
e acompanhado por um cachorro. 
Na cintura do autor, um “balero” 
e uma espingarda.  Wainer infor-

mou que tal espingarda pertencia 
ao avô dele e que não possuía 
registro ou porte de arma. Na 
casa do autor, a esposa de Wainer 

-  Rosângela Pereira Oliveira -  en-
tregou aos militares mais uma es-
pingarda calibre. Wainer foi preso 
em flagrante

Wainer Gonçalves Carvalho foi 
preso, suspeito de caça ilegal Com Wainer, a PM apreendeu espingardas e munições

Por volta de 2h30 da madrugada, a PM abordou P. H. N. e F. A. M. 
S, ambos de 15 anos, na Avenida Olegário Maciel, centro. Com P.H.N 
os militares encontraram uma bucha de maconha e  um celular. Com 
F.A.M. S. foram apreendidos R$ 30,00.  Ambos foram parar na delegacia. 

MG-188 - No Km 164, da MG-188, a PM  apreendeu uma bucha de 
crack em pó, dentro de um Uno conduzido por Marcelo Carvalho Nas-
cimento, 31. Dentro do veículo também estavam João Victor Caetano 
Gomes, 18; e o adolescente T. M.C, 17 anos, que assumiu a propriedade 
da  droga e disse que nenhum dos ocupantes sabia que ele estava com a 
bucha de crack. 

BR-040 - Ailton Ribeiro, 20; Erika da Silva Frões, 27; e a adolescente 
L.M.C.M, de 16, foram conduzidos à DP, suspeitos de traficarem, às 
margens da BR 040. Com Ailton estavam dois invólucros de maconha e 
outro de cocaína; dois celulares e R$90,00. Erika tentou esconder  crack, 
pisando sobre o objeto. Todos foram parar na delegacia. 

Paracatuzinho - Com Cícero Batista Brandão, 30, os policias encon-
traram cinco pedras de crack e R$70. Na residência dele, no Paracatuzi-
nho, os militares encontraram  dois celulares. A mãe do autor informou 

que Cícero tinha saído da cadeia e não tinha nenhum celular, nem di-
nheiro.  Cícero voltou para cadeia. 

JK - Na Rua Dois, JK, dois ocupantes de uma moto preta tentaram 
fugir da polícia. O condutor Delano Rodrigues Ramos, 24, entregou um 
embrulho para o garupa Daniel Jonata Rocha Lima, 21, que tentou fugir 
a pé. Porém, ambos foram abordados. Dentro do embrulho foram en-
contrados  um tablete de maconha de 55 g, uma bucha, quatro munições 
intactas e celulares. Com Delano, a PM apreendeu R$ 275, 60. A moto 
também foi apreendida, suspeita  de ter sido usado em crimes.

Mototaxi - Ao darem busca em um adolescente, passageiro de um 
mototáxi, os militares  apreenderam uma pedra de crack de 102 gramas 
e um celular. O adolescente disse que adquiriu a droga por R$800,00, a 
qual seria transformada em 300 pedras para comércio. 

Brasilândia - Na residência de Wilson José Gomes Colares, 23, 
conhecido por “Pitico”, em Brasilândia de Minas, a PM encontrou 16 
pedras de crack e sete papelotes de cocaína. O autor é conhecido por 
homicídio e envolvimento com drogas. Wilson José foi encaminhado à 
DP de  João Pinheiro.

Leia versão digital de 

O jornal 
necessário

vimentoO Mo

RUA SANTA EFIGÊNIA, 193
BAIRRO PARACATUZINHO

FONE: (38)9923-0045



 

15Paracatu,1º a 15 de junho de 2013 O Movimento - POLíCIA

 

Ele estava escondido numa chácara em Ceilândia-DF, 
onde foi assassinado com tiros na cabeça

GILSON POKAN 

Terror de Paracatu 
é assassinado no DF

Bilu é morto 
com cinco tiros 

Alex leva três tiros 
e morre no HM 

22º. HOMICÍDIO

21º. HOMICÍDIO

O corpo do traficante Gilson 
Botelho de Queiroz, 24, conheci-
do no meio policial por “Gilson 
Pokan”, foi enterrado, dia 28 de 
maio, no cemitério da Colina, 
no Bairro Nossa Senhora de 
Fátima, em Paracatu, Ele estava 
escondido em uma chácara em 
Ceilândia Norte-DF, onde foi as-
sassinado a tiros. Segundo a 20ª. 

TIROTEIOS

JOÃO PINHEIRO 

Motoqueiros encapados atacam adolescente 

Corpo de Ratinho é encontrado no Cais
Assassinatos em João Pinhei-

ro, área de abrangência do 45º. 
Batalhão de Polícia Militar com 
sede em Paracatu, também es-
tão acontecendo com freqüên-
cia. Cinco dias após um jovem 
ter sido assassinado, no Bairro 
Itaipu, um homem foi encon-
trado morto na varanda de uma 
residência. Tratava-se de Rodrigo 
Luiz de Souza, 27, conhecido por 
“Ratinho”, que foi atingido com 
um tiro no rosto. O cadáver tam-
bém apresentava ferimentos na 
cabeça, provavelmente oriundos 
da queda da vitima. 

O crime aconteceu na Rua 
João Canuto de Faria, Bairro Cais. 
A dona da residência informou à 
policia que, quatro dias antes do 
homicídio,  Rodrigo havia lhe pe-
dido para que o deixasse dormir 
naquele local por algum tempo e, 
que desde então, a vítima passava 
as noites na casa da testemunha. 
Segundo informações de popula-
res, após o tiro, dois indivíduos 
desceram a Rua João Canuto de 
Faria correndo, em direção a Rua 
Ezequiel Lourenço de Lima.

Familiares da vítima afirma-

O crime aconteceu na Rua 
Porto Buritis, Alto do Açude, lo-
cal identificado pela policia como 
ponto de tráfico de drogas. A ví-
tima - um adolescente de 17 anos 
- foi atingida por dois tiros - um 
acertou o a mão e outro a per-
na. Ele foi socorrido e levado ao 
Hospital Municipal. Após ser me-
dicado, foi liberado e passa bem.  

O adolescente contou à polícia 
que dois ocupantes de uma moto 
- ambos usando capas de chuva 
em pleno sol forte - passaram 
pelo local e um deles efetuou os 
disparos. O menor confessou ser 
usuário de drogas e, no momen-
to do fato, estava fazendo uso de 
substancia entorpecente. Apesar 
da pouca idade, a vítima já possui 
diversas passagens pela polícia. 

Alex Soares de Quinta, 25, faleceu, no Hospital Municipal, três 
dias após ter sido baleado em um bar, na Avenida Olegário Maciel, 
centro, em frente à Prefeitura, por volta de 1h40 de 18 de maio, 
quando um homem - alto, magro, usando blusa de frio e rosto co-
berto por uma camisa -  entrou no bar e efetuou cerca de seis tiros 
de 38 em direção à vitima. Três acertaram Alex: um no rosto e 
dois no tórax. A vítima foi socorrida ao HM, mas não resistiu aos 
ferimentos e faleceu. O autor fugiu em um carro preto, sem mais 
detalhes, e não foi identificado. 

“Acerto de contas”. Para a polícia esse foi o motivo do assassi-
nato do jovem Rafael Pessoas Soares Mascarenhas, 22, executado 
com sete tiros, no JK, bairro onde residia.

Rafael estava na esquina das ruas Padre Nóbrega e Isabel Soares 
Mascarenhas, onde por volta das 22h20, de 15 de maio, os autores 
chegaram efetuando os disparos. 

A vítima morreu no local. Segundo relatos de populares, após 
o crime, dois indivíduos, sem maiores dados, saíram correndo em 
direção à BR- 040. A Polícia Civil investiga o crime. Mas até o fe-
chamento desta edição, ninguém havia sido preso. 

O corpo de Antônio Henri-
que dos Santos, 20, que atendia 
pelo nome de “Veio”, foi encon-
trado em um lote baldio, no fi-
nal da Travessa Wolney Meireles, 
Bairro JK - local de difícil aces-
so e conhecido como “Boca da 

Onça.” De acordo com a perícia da Polícia Civil, o cadáver já se 
encontrava em estado e decomposição e com 11 perfurações pro-
venientes de arma de fogo. 

O crime aconteceu no dia 23 de maio, mas o corpo só foi localiza-
do no dia seguinte. Segundo a Polícia Militar, moradores das proximi-
dades disseram que, por volta das 20h de quinta-feira (23/5), ouviram 
disparos de arma de fogo. A PM foi acionada e não encontrou nada 
no local. Porém, no dia seguinte, uma pessoa encontrou o corpo. 

O autor ou autores não foram identificados. O motivo ainda é 
desconhecido, porém, na ficha criminal de Veio constam envolvi-
mento com o tráfico de drogas, roubos e furtos diversos. Este foi o 
sexto homicídio do mês de maio. 

A primeira vítima do mês 
de junho e a 21ª. do ano, em 
Paracatu, foi Alex Gonçalves 
Carvalho (foto ao lado), 35. 
Ele foi encontrado, na Rua 
Dois, Bela Vista II, com três 
perfurações provenientes de 
arma de fogo, por volta das 
3h30 da madrugada de 6 de 
junho. 

Um dos tiros acertou sua 
face, outro o tórax e o tercei-
ro o braço direito. Alex che-
gou a ser socorrido no Pron-
to Socorro Municipal, mas 
morreu duas horas depois. A polícia não saber explicar o modus 
operandi do crime, uma vez que o autor ou atores não deixaram 
nenhuma pista. Alex tinha passagem por tráfico de drogas e furto, 
o que pode ter ligação com homicídio. 

Roberto Ramalho de Souza, 28, conhecido como “Bilu da Bai-
xada”, foi assassinado, na noite de 6 de junho, no Bela Vista. Bilu 
estava sentado em frente a um bar - à Rua Boa Vista, próximo à 
quadra de esportes - conversando com uma mulher, quando um 
homem, encapuzado e armado, saiu de um lote vago e efetuou vá-
rios disparos em direção à vítima.

Bilu foi atingido na nuca, no peito, no glúteo, nas costas e na 
coxa direita e morreu no local Ele possuia uma extensa ficha cri-
minal, principalmente pelo crime de tráfico de drogas, o que leva a 
polícia a acreditar que o seu assassinato tenha envolvimento com 
drogas. O autor não foi identificado. 

Companhia de Polícia Militar de 
Brasília-DF, que registrou a ocor-
rência, na noite de 26 de maio, 
dois homens invadiram a casa e 
mataram Pokan com vários tiros 
na cabeça. A vítima chegou a ser 
socorrida no Hospital Regional 
de Ceilândia (HRC), mas não 
resistiu aos ferimentos e mor-
reu minutos depois. A 19ª. DP P 

Veio cai 
na “Boca 
da Onça”

Rafael é executado 
com sete tiros

Alex morre no 
HM com três tiros

20º. HOMICÍDIO

19º. HOMICÍDIO 

18º. HOMICÍDIO 

Norte investiga o crime, que tem 
motivo desconhecido. Os autores 
não oram identificados. Gilson 
Pokan era de alta periculosidade 
e um dos criminosos mais procu-
rado pela polícia de Paracatu, por 
envolvimento com o tráfico de 
drogas, latrocínio, roubo, homicí-
dios consumados e tentados. Ele 
residia no Paracatuzinho.

Bela Vista - No Bela Vista, as 
portas de duas residências foram 
alvejadas com vários disparos. 
Um dos casos se deu na ma-
drugada de segunda-feira (3/6). 
Segundo à Polícia Militar, autor 
e vitima iniciaram discussão em 
uma boate. A vítima foi para casa 
-  à Rua Antônio Vieira Cordeiro 
- mas foi seguida pelo autor, que 
desceu de um veículo e efetuou 
seis tiros na porta da sala. Uma 
das balas que transfixou a porta 
foi parar na cama da mãe do ado-
lescente, que seria o alvo. 

“O motivo da discussão é 
desconhecido e o autor não foi 
identificado”, garante o Sargento 
Gustavo. 

O segundo caso aconteceu 
uma semana antes em uma re-

sidência, à Rua Boa Vista, onde 
um homem tentou matar um 
adolescente que reside na casa, 
efetuando cinco tiros na por-
ta da sala. O motivo também é 

desconhecido, mas a suspeita da 
polícia é que tenha ligação com 
o tráfico de drogas. Felizmente, 
em ambos os casos, ninguém 
saiu ferido.

ram que Rodrigo vinha sendo 
constantemente ameaçado de 
morte, mas não informaram 
quem seriam os possíveis autores 
das ameaças. 

Luizlândia do oeste - Otá-
vio Augusto da Silva, 24, tentou 
enganar a PM escondendo uma 
arma de fogo dentro de um bar. 
Com ele, os militares encontra-
ram um revólver .32, carregado 

com dois cartuchos intactos. 
No bolso de Otávio, mais dois 
cartuchos do mesmo calibre. O 
fato se deu no distrito de Lui-
zlândia do Oeste e, segundo o 
autor, ele comprou a arma para 
“matar” um morador do distrito 
de Veredas. 

38 - A PM de João Pinheiro 

Ratinho foi assassinado na 
varanda de uma casa, no Bairro 
Cais, em João Pinheiro

Jovem morre após levar seis tiros  

Um jovem de 21 anos foi morto na madrugada de sexta-feira 
(31/5), no Bairro Itaipu, em João Pinheiro, a 100 quilômetros de 
Paracatu. A vítima foi encontrada sem vida com seis perfurações no 
corpo, na Rua Camões de Deus Vieira. 

De acordo com a Polícia Militar,  o jovem tinha passagens por 
homicídio consumado, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de 
fogo. Testemunhas disseram que o jovem, ao sair de um bar na Ave-
nida Emílio Lopes, foi surpreendido por um homem que efetuou 
vários disparos. A vítima conseguiu correr até a Rua Camões de 
Deus Vieira, onde foi encontrada morta. 

O pai dele informou à PM que o filho envolveu-se em um briga 
no Bairro Primavera, onde morava, e sofreu ameaças. Ele não soube 
informar os nomes dos envolvidos na briga.

A perícia constatou que a vítima sofreu uma perfuração no pes-
coço, duas no lado direito do peito, uma no braço direito, uma no 
maxilar e uma nas costas. 

Provavelmente, as perfurações foram provocadas por uma arma 
de fogo, calibre .38. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituo 
Médico Legal (IML) de Paracatu. 

apreendeu um revólver .38,  mu-
niciado com  cinco cartuchos in-
tactos;  um capuz  preto;  e um 
par de luvas. O material estava 
com Leonardo Gonçalves Perei-
ra, 29, e um adolescente de 17 
anos. Segundo a PM, o menor é 
envolvido com tráfico de drogas, 
roubos e latrocínio.

BRASILÂNDIA 
Em Brasilândia, área de abrangência do 45º BPM, militares en-

contraram uma pistola .40, na cintura de Leandro Silva Lacerda, 25, 
que estava exibindo a arma no parque de exposições. Leandro estava 
embriagado, desobedeceu as ordens e foi  mobilizado. Ele disse à 
polícia que havia recebido a arma de um policial militar, da PMGO. 

Foi dada voz de prisão a Leandro e ao militar por ceder à arma. O 
fato foi comunicado a Polícia Militar de Goiás para o devido acom-
panhamento do militar. Os dois envolvidos foram encaminhados à 
Delegacia de Polícia de João Pinheiro/MG.

Pé Roxo - Militares do 45º. BPM encontraram na residência de 
Cleoto Mendes de Oliveira, 24,  conhecido por “Pé Roxo ”, em cima 
do guarda roupas, uma munição intacta .38, e um celular com nomes 
de suspeitos de tráfico.

23º E 24º. HOMICÍDIOS

Ciclistas aterrorizam Paracatuzinho
Wagner Araújo Braga, 21, 

conhecido como “Lobão”,  co-
memorava o aniversário de uma 
amiga, no canteiro central da 
Avenida “B”,  Paracatuzinho, 
bebendo e ouvindo música e, 
por volta 18h30, do dia 11 de 
junho,  dois jovens de bicicle-
ta efetuaram disparos contra o 
grupo. 

Wagner foi atingido apenas na 
mão, mas o tio dele, Aldair Faria 
de Araújo,  24,  e o amigo Gui-
lherme José Luiz,  de apenas 14 

Homens acertam 
cinco tiros em Jiló      

O Bela Vista tem se destacado como um dos bairros mais violentos 
da Cidade. Em menos de 48 horas do assassinato de Bilú, um jovem 
foi baleado por lá. O pedreiro José Guilherme Fernandes Viana, 22, 

conhecido por “Jiló”, foi atingido com cinco tiros que transfixaram seu corpo, causando dez perfurações.
 Segundo a PM, eram por volta das 22h, de 8 de junho, quando Jiló saia da residência dele para pegar um 

mototaxi, na esquina das ruas Tenente Olimpio Gonzaga e Boa Vista . 
Antes de subir na moto, cerca de cinco homens saíram de um matagal e efetuaram vários tiros em direção 

da vítima e fugiram sentido a BR-040. O servente de pedreiro foi direto para o bloco cirúrgico do HM. Até 
o fechamento desta edição. A Polícia Civil já chegou aos suspeitos. Os nomes não serão divulgados para não 
atrapalhar os trabalhos. 

Dois são 
baleados 
no Projeto 21 
O tiroteio na noite de 

terça-feira (11 de junho), não 
parou por aí. Cerca de cinco 
horas depois dos assassinatos 
no Paracatuzinho, dois ho-
mens baleados deram entrada 
no Pronto Socorro. Fernando 
Ricardo dos Santos,  28, foi 
encontrado ferido na perna 
direita. 

Ele estava em um cômodo 
de uma residência, à Rua José 
Nazário Pimenta,  Projeto 21, 
sendo socorrido pela viatura 
policial. No Hospital, já esta-
va a segunda vítima - Cleuton 
Aparecido de Souza,  33, fe-
rido no ombro direito. A PM 
recebeu informações de que 
o autor dos tiros seria Wilton 
Oliveira Rodrigues, 18, co-
nhecido por “Tanaka, que foi 
encontrado e encaminhado à 
delegacia. 

anos,  foram atingidos na cabeça e 
morreram no Hospital Municipal. 

Segundo testemunhas, os au-
tores estavam com roupas escu-
ras, cabeças encobertas por ca-
puz e fugiram de bicicleta, rumo 
ao Bom Pastor. A suspeita é que 
os bandidos pretendiam matar 
Wagner Lobão, mas os  nove dis-
paros foram efetuados contra to-
dos que estavam no local. A polí-
cia acredita que é mais um acerto 
de contas relacionado ao tráfico e 
uso de drogas.
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Amoreira lidera a Chave A. Amabap e Nossa Senhora de Fátima estão à frente da B

CAMPEONATO MUNICIPAL 

COPA MÁSTER 

FUTSAL COMEMORAÇÃO

Certame está na terceira rodada

Unaí vence Vazante e conquista Taça Cerezo

Rubi vence Terceira 
Copa Municipal 

Passeio Ciclístico marca aniversário da PM

Em virtude do Hallel, realiza-
do em Paracatu, no último do-
mingo, o Campeonato Municipal 
de Futebol Amador deu uma 
pausa. 

A competição, que começou 
no dia 26 de maio, já realizou três 
rodadas. Nas seis partidas joga-
das, foram marcados 18 gols.Até 
o momento, cada equipe jogou 
uma partida e os resultados foram 
os seguintes: 

O Amoreira lidera a Chave 
“A”, com três pontos;  seguido de 
Chapadinha, Real e Novo Hori-
zonte, cada um com um ponto. O 

Paracatu é o último colocado sem 
pontuação. 

Na Chave ‘B”, Amabap e Nos-
sa Senhora de Fátima dividem a li-

derança, com três pontos; Santana 
e JK estão na terceira colocação, 
cada um com um  ponto. União 
está na lanterna, com 0 ponto. 

Disputa - Na fase classifica-
tória, estas equipes estão jogando 
entre si, em seus grupos. Os qua-
tro times melhores pontuados, 
de cada chave, garantem vagas 
nas quartas-de-final. Nessa etapa, 
o primeiro colocado do Grupo 
“A” enfrenta o quarto do Grupo 

“B”; o segundo pega o terceiro e 
assim sucessivamente. O certame 
é aberto, podendo os clubes ins-
crever jogadores que residem em 
outros municípios. As partidas es-
tão sendo realizadas nos estádios 
Paulo Brochado, Beira Rio e Frei 
Norberto. A final está pre-
vista para outubro. 

Taça - A novidade des-
te ano é que a Taça Cidade 
está sendo disputada junto 

com o Campeonato Municipal, ou 
seja, no término da fase classifi-
catória, as duas equipes primeiras 
colocadas de cada chave, decidi-
rão o título da Taça Cidade de Pa-
racatu, em partida única. O jogo 
está previsto para 15 de setembro. 

CHAPADINHA         1 X 1 NOVO-HORIZONTE
PARACATU A.C 0 X 1 AMOREIRA.E.C
UNIÃO.E.CLUBE 1 X 5 AMABAP
REAL SOCIEDADE 1 X 1 VILA-MARIANA
ALTO DO AçUDE 0 X 1 NOSSA S. FATIMA
SANTANA E.C 3 X 3 ASSOCIAçÃO E. JK

A próxima rodada será no domingo (23):
Estádio Beira Rio
9h45 - Novo Horizonte X Amoreira 
15h30 - Paracatu X Real Sociedade 

Com gols de Cidão, Da Silva 
e do paracatuense Ziel, o time 
de Unaí derrotou Vazante por 3 
a 1 e conquistou o título de cam-
peão da segunda edição da Copa 
Regional de Futebol Máster, pro-
movida em homenagem a Cerezo 
-  ex-jogador e treinador do fute-
bol local. 

“Estou feliz, grato e emocio-
nado com a homenagem e agra-
deço a todos que contribuíram 
para que este momento aconte-
cesse”, disse o homenageado. 

O triunfo se deu na tarde de 
sábado, 8 de junho, no Estádio 
Beira  Rio, em Paracatu. 

Além do troféu de campeão, 
Unaí conquistou também o de 
artilheiro, com Dodô - que mar-
cou seis gols e o de goleiro menos 
vazado, Juraci, que sofreu apenas 
cinco gols. 

Campanhas - Unaí e Vazante 
sobressaíram-se  entre as cinco 
equipes que iniciaram o certame 
- sendo três de Paracatu. Esta foi 
à segunda partida entre as duas 
equipes. Na primeira fase, Unaí 
também venceu Vazante  por 3 
a 1. No total, cada um dos times 
realizou seis partidas.

Unaí -  Na  fase classificatória, 
foram quatro jogos. Unaí venceu 

A Terceira Edição da Copa 
Municipal de Futsal, organizada 
pela Prefeitura - através da Secre-
tária de Esportes - encerrou com a 
equipe da Casa Rubi conquistando 
o título de campeão do certame. 

O duelo final, na noite de 
sexta-feira, 14 de julho, na qua-
dra do Nossa Senhora de Fátima 
- foi contra o time do Aeroporto.  

Após o empate por 5 a 5, no tem-
po regulamentar, Rubi venceu na 
prorrogação por 2 a 1. 

Além do troféu de campeão, 
os vencedores levaram também 
o de goleiro menos vazado, atra-
vés do atacante Diórgenes, que 
marcou 24 gols. O goleiro menos 
vazado foi Sinval, do Aeroporto, 
com 19 gols sofridos.  

Além da solenidade formal na 
Câmara Municipal e ações ligadas 
à prevenção da saúde, na Praça 
Firmina Santana, uma das ativida-
des de destaque que marcou em 
Paracatu as festividades em come-
moração aos 238 anos da PMMG 
e ao 6º ano de criação do 45ºBPM, 
foi o passeio ciclístico realizado 
em parceria com a Esporte Bike. 

Realizado na tarde de sábado, 
8 de junho, o evento contou com 
dezenas de pessoas e ciclistas sa-
íram da Rua Joaquim Murtinho, 
percorrendo as principais ruas e 
avenidas da Cidade. 

Durante o percurso, militares 
aproveitaram para conscientizar a 
população sobre a importância de 
seguir algumas dicas da PM para 
evitar crimes. O passeio ciclístico 
foi encerrado com sorteio de brin-
des aos participantes. Segundo o 
Aspirante Deivíson, assessor de 
comunicação da PM, foi um pas-
seio descontraído. “A festa refletiu 
a nova política da instituição, que 
visa uma polícia voltada para a 
cidadania, na busca incessante de 
evoluir as ações de segurança pú-
blica”, completou o aspirante.

três e perdeu um; marcou 16 gols 
e sofreu dois; somou nove pontos 
e se classificou em primeiro lugar. 
Na semifinal, eliminou Vila Ma-
riana, nos pênaltis, após o empate 
por 2 a 2, no tempo regulamentar. 

Vazante - O vice-campeão 
também realizou uma boa cam-
panha. Na primeira fase, Vazante 
venceu dois jogos, empatou um e 
perdeu outro. Marcou sete gols e 
sofreu cinco; marcou sete pontos 
e classificou em segundo lugar. Na 
semifinal, goleou Real por 6 a 1. 

Balanço - Iniciada no dia 13 
de abril, a Segunda Copa Regio-
nal de Futebol foi organizada 
pela Liga Paracatuense de Espor-
tes – LPE. O evento, que reuniu 
atletas de 38 anos acima, contou 
com a participação de cinco times 
- Unaí, Vazante, Real, Amoreira e 
Vila Mariana. Estes clubes, joga-
ram em chave única e os quatro 
melhores passaram para semifinal 
que contou com jogos eliminató-
rios para definir os finalistas. Fo-
ram realizadas 13 partidas e mar-
cados 56 gols. 

“A copa foi um sucesso, porém 
para o ano que vem pretendemos 
reunir mais equipes de outras ci-
dades da região”, afirma Wendel 
Rocha, presidente da LPE. 

Cerezo, familiares e Condé entregaram o 
troféu de campeão ao capitão do time de Unaí

Vazante, vice- campeão da Copa Máster

Elenco de Unaí, 
campeão da Segunda
Copa Máster

Ao lado do prefeito Olavo 
Condé, o homenageado Cerezo 
deu o pontapé inicial da partida

Os ciclistas percorreram as principais ruas da cidade

Aspirante 
Deivíson, 

da PM, 
premiando 

um dos 
felizardos 
do sorteio 
de brindes

Geogimar, 
da Esporte 
Bike, foi 
um dos 
parceiros 
do evento

Esquadrão da Casa Rubi, campeão da Copa Municipal de Futsal


