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PARACATU PÕE A 
BOCA NO MUNDO 

Indignação com a situação do País e do Município leva cerca de três mil pessoas às ruas de Paracatu

O vice-presidente, do Grupo Campo, o 
japonês Mitsutoshi Akimoto, e o presidente, o 
paracatuense Emiliano Pereira Botelho, recebem  
homenagem na Câmara Municipal de Paracatu

O prefeito Olavo Condé e o vice José 
Altino falam sobre o plano de governo

Safra será 15% maior
A estimativa de junho da safra nacional de 

cereais, leguminosas e oleaginosas prevê uma 
produção de 185,7 milhões de toneladas para 
este ano. Caso se confirme a previsão, a pro-
dução de 2013 será 14,7% maior do que a re-
gistrada em 2012 (161,9 milhões de toneladas). 
O dado é 0,1% menor do que o previsto em 
maio. Os dados foram divulgados, no último 
dia 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), por meio do Levantamen-
to Sistemático da Produção Agrícola. Segundo 
a estimativa de junho, haverá aumento nas três 
principais lavouras brasileiras: soja (23,8%), 
milho (9,7%) e arroz (3,1%).

Materiais Elétricos em geral

- A polícia não resolve o problema da criminalidade em Paracatu e no Brasil. O Poder Executivo elabora obras superfaturadas. O Legislativo é 
um covil de ladrões e o povo precisa acordar para mudar a política brasileira.” Estas e outras observações compunham o discurso indignado, que o 
professor, pesquisador e historiador Marcos Spangnuolo, fez a O Movimento, durante a passeata realizada em Paracatu, no dia 22 de junho, e dão 
uma idéia do sentimento geral que norteia  os protestos que levaram mais de três mil pessoas às ruas em nome de melhorias no transporte coletivo, 
saúde, educação, segurança, esporte, lazer, apoio aos projetos sociais e combate às drogas. A manifestação, também, chegou à Câmara Municipal, 
na noite de 24 de junho, quando a sessão foi suspensa com a chegada de 200 pessoas e o presidente abriu espaço para um representante do grupo 
discursar. PÁGINAS 4 e 5

CA será construído 
no Paracatuzinho
O prefeito Olavo Condé (PSDB), o vice 

José Altino e secretários apresentaram um ba-
lanço dos 180 dias de governo, no último dia 
28,  quando esclareceram como vão desenvol-
ver o plano de governo. “Temos der observar 
prazos e condições legais para executar obras, 
comprar bens ou contratar pessoal”, observou 
o prefeito. Condé, no entanto, vai desenvol-
ver as 100 ações anunciadas no mês de abril, 
começando pelo novo Centro Administrativo 
- que será construído no Paracatuzinho,  em 
área de três hectares - para descentralizar o 
trânsito no centro e valorizar o maior bairro 
da Cidade. O prefeito anunciou ainda asfalto 
para bairros e a construção do aterro sanitário, 
enquanto o secretário de Planejamento garan-
te para 20 de outubro a inauguração do termi-
nal do aeroporto, com voos comerciais para 
até 68 passageiros. PÁGINA 8

CAMPO  35 ANOS
Sinônimo de desenvolvimento 

A Campo - Companhia de Promoção 
Agrícola - que completou 35 anos de ativida-
des, é uma das responsáveis pelo crescimento 
da agricultura no cerrado do Brasil e parte 
da América Latina e África. A empresa co-
meçou coordenando o Prodecer - Programa 
de Cooperação Nipo-Brasileira para o De-
senvolvimento dos Cerrados  -  que assentou 
pequenos e médios produtores, organizados 
em cooperativas e apoiados em tecnologias 
desenvolvidas em parceria com a Embrapa e 
outros parceiros. Foi assim que o cerrado pas-
sou a ser o principal produtor e exportador 
de soja do Brasil. Este trabalho foi reconheci-
do pela população paracatuense com Moção 
de Regozijo, entregue à direção da empresa 
pela Câmara Municipal,  dia 24 de junho. 

PÁGINA 3

O vereador Juscelino Carteiro 
(PHS) entregou, noite de 1º de ju-
lho, a José Pedro Amengol, diretor-
-geral dos Correios em Minas, Mo-
ção de Regozijo pelos 350 anos de 
atividades da empresa, durante sessão solene 
da Câmara Municipal, na Casa de Cultura. Jus-
celino ressaltou os serviços prestados pelos 
Correios e disse orgulhar-se de ser um dos 56 

Bauer pode se instalar em Paracatu
O presidente da Câmara Municipal, 

Glewton de Sá (PMDB); a secretária de Ação 
Social, Vera Lemos; o procurador do Municí-
pio, Heitor Botelho; e o médico Júlio Mundim 
recepcionaram o presidente da Bauer Equipa-
mentos Agrícolas, Oto Roiss, e o gerente-geral 
da multinacional no Brasil, Eugênio Brunhe-

roto, no último dia 19, no Hotel Paracatu Pla-
za, para analisar a possibilidade de instalação 
de uma unidade da empresa no Município. 
Depois de elogiar a beleza, o clima, a facili-
dade de escoamento dos bens produzidos, o 
presidente da Bauer disse que não vai demorar 
a dar a resposta. PÁGINA 13

Carteiro homenageia 350 anos dos Correios
mil carteiros espalhados pelo Bra-
sil. Já Amengol destacou o envol-
vimento histórico de Paracatu, que 
foi uma das primeiras cidades mi-
neiras a entrar no ciclo postal dos 

Correios. “Quando as distâncias eram ven-
cidas em lombo de burro...” Na solenidade, 
também, foi lançado o Selo Comemorativo da 
Câmara Municipal de Paracatu. PÁGINA 13
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O presidente e o vice se confraternizam com convidados

Grande número 
de associados, 

familiares e 
simpatizantes 

prestigiam a 
posse da nova 

diretoria

O show de 
luzes, dança e 
interpretação 
da Banda WA 
foi uma atração 
muito especial

A nova diretoria do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Extrativas 
de Paracatu e Vazante juram publicamente 
defender os princípios que norteiam a entidade. 
No detalhe, o presidente José Osvaldo

O vice Rosival Araújo, deputado Almir Paraca 
e o presidente José Oswaldo

A nova diretoria do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias 
Extrativas de Paracatu e Vazante 
tomou posse, na noite de 28 de 
junho, em concorrida festa no 
Parque de Exposições em Para-
catu, recebeu cerca de 4 mil pes-
soas para comemora o início de 
mais um mandato. 

Ladeado por lideranças políti-
cas, como o deputado  Estadual 
Almir Paraca, autoridades e dire-
tores de instituições, a nova dire-
toria eleita com 94% dos votos 
tomou posse sob os aplausos dos 
presentes. 

Ao discursar, o presidente 
José Osvaldo Rosa de Souza dis-
se que “È gratificante saber que 
tivemos o apoio e confiança do 
trabalhador, pois ele conhece 
o nosso caráter e nossas lutas à 
frente do Sindicato. A 
nova diretoria é com-
posta por trabalhado-
res experientes e ou-
tros que agora iniciam 
suas atividades na 
entidade. Todos estão 
juntos na missão de 
batalhar pela catego-
ria e pela conquista de 
melhores benefícios 
aos companheiros”, 
disse o presidente.

O vereador e vice-presidente 
Rosival Araújo, também exaltou 
a qualidade do grupo e a impor-
tância da manutenção de uma 
instituição coesa, transparente e 
compromissada com as lutas da 
classe.

A presidente da CUT- MG,  
Beatriz da Silva Cerqueira,  sau-
dou a nova diretoria lembrando 
o valor da luta das ruas, da mo-
bilização, da presença de cada 
um fazendo a sua parte dentro 
de seus grupos com firmeza e 
resolução e o reflexo de uma a 
uma das conquistas na vida dos 
cidadãos brasileiros. 

O deputado estadual, Almir 
Paraca, desejou sorte e firmeza 
de propósitos a todos os dirigen-
tes à frente da instituição, pois 
estes são tempos de entendimen-
to e clareza de posicionamentos 
para que se possam alcançar be-
nefícios verdadeiros.

Os  membros da nova dire-
toria foram apresentados e assu-
miram publicamente  defender 
os princípios que norteiam a en-
tidade. As atrações que anima-
ram a noite ficaram por conta da 
bela apresentação da Banda da 
Guarda - Mirim e pelo show de 
luzes, dança e interpretação da 
Banda WA.

POSSE

Sindicato dos Trabalhadores 
nas Extrativas tem nova diretoria
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A Campo - Companhia de 
Promoção Agrícola - está com-
pletando 35 anos de serviços 
prestados ao desenvolvimen-
to do agronegócio e, através da 
empresa reconhecida internacio-
nalmente, o Município dá  sua 
contribuição ao desenvolvimen-
to do agronegócio no Brasil e no 
mundo. 

Este trabalho que foi reco-
nhecido pela população paraca-
tuense com entrega de Moção 
de Regozijo, durante Sessão Or-
dinária da Câmara Municipal, 
realizada em 24 de junho. A au-
toria do mérito é do presidente 
da Casa, vereador Glewton de Sá 
(PMDB), com aprovação unâni-
me dos colegas do Legislativo.  

A homenagem foi entregue 
ao presidente do grupo, o para-
catuense  Emiliano Pereira Bote-
lho, que estava acompanhado do 
vice presidente  - o japonês  Mit-
sutoshi Akimoto.

“A Campo merece o carinho e 
o reconhecimento da população 
e nós, vereadores,  sentimos feli-
zes pelo trabalho que ela desen-
volve na Cidade.  É uma honra 
entregar esta Moção para uma 
empresa tão conceituada inter-
nacionalmente e que tem o início 
de sua historia em Paracatu”, dis-
se o vereador Glewton de Sá. 

Ainda segundo o presidente 
da Câmara, outro orgulho que o 
Município tem é que a empresa 
é presidida por um paracatuense.

“Emiliano é um homem sim-
ples, mas de grande competência 
e, há anos, está à frente desta 
importante empresa no cenário 
mundial”, completa. 

Excelência - O prefeito Ola-
vo Condé foi representado pelo 
assessor jurídico, Heitor Campos 
Botelho.  Segundo Heitor, a Cam-
po transformou o setor do agro-
negócio e da agricultura do País.

“Só temos que cumprimentar 
o presidente Emiliano Botelho e 
o Grupo Campo que há 35 anos 
tem se destacado na excelência 
quando o assunto é prestação 
de serviço com qualidade. Dei-
xo também o abraço do prefeito 
Olavo Condé, a você Emiliano, 
que fez com que a Campo ga-
nhasse destaque no cenário in-
ternacional, mas nunca deixou de 
olhar para Paracatu”, Observou 
Heitor Campos. 

A maioria dos vereadores 
elogiou a Campo e parabenizou 
o presidente Emiliano pelo tra-
balho desenvolvido à frente da 
empresa. 

Emiliano agradeceu a home-
nagem e se emocionou ao desta-
car a importância da Campo para 
Paracatu, para o Brasil e para o 
mundo. 

“Em nome dos vereadores 
agradeço a popu-
lação paracatuense 
pelo reconhecimen-
to. Fico emocionado, 
pois sei o quanto a 
empresa participou 
do desenvolvimento 
econômico e político 
de Paracatu. Hoje, a 
Campo também está 
presente na Venezue-
la e na África levando 
progresso e alimento 
à população de cada 
país”,  disse o presi-
dente da emoresa. 

História - A Cam-
po foi fundada em 
1978 para desenvol-
ver o potencial agrí-
cola do cerrado bra-
sileiro, numa parceria 
entre os governos ja-
ponês e brasileiro. 

A empresa inicialmente coor-
denou um projeto que mudaria a 
história da produção de grãos no 
País, o Prodecer - Programa de 
Cooperação Nipo-Brasileira para 
o Desenvolvimento dos Cerra-
dos, que assentou pequenos e 
médios produtores, organizados 
em cooperativas e apoiados em 
tecnologias desenvolvidas em 
parceria com a Embrapa e outros 
parceiros. 

Foi assim que estes trabalha-
dores fizeram com que o cerra-
do, antes dono de um solo ácido 
e quase infértil, passasse a ser o 
principal produtor e exportador 
de soja do Brasil.

A Campo, em seus 35 anos de 
atividades, tem sido uma das em-
presas responsáveis pelo cresci-

Empresa reconhecida no mundo inteiro recebe homenagem dos paracatuenses pelos seus 35 anos 

CAMPO 

Sinônimo de desenvolvimento 

mento da agricultura no cerrado 
do Brasil e parte da América La-
tina e África, através de projetos 
que visam o aumento da produ-
ção de grãos, sem perder de vista 
as preocupantes questões da se-
gurança alimentar e da preserva-
ção do meio ambiente.

Desenvolvimento - O Pro-
decer trouxe desenvolvimento a 
regiões isoladas e qualidade de 
vida às famílias de pequenos agri-
cultores.  Com  a experiência  ad-
quirida  ao longo dos anos,  aliada 
a  ideias inovadoras, o  programa 
deu tão certo que a empresa ex-
pandiu seus horizontes.

A Campo se estruturou em ou-
tras três empresas: a Campo Con-
sultoria e Agronegócios, Campo 
Biotecnologia Vegetal e Campo 
Tecnologia Agrícola e Ambien-
tal, todas com foco empresarial Darcy Neiva, Emiliano Botelho e José Roberto Mendonça (Peté)

Mitsutoshi Akimoto e Emiliano Botelho 
exibem o mérito, com orgulho

Emiliano Botelho se 
emociona ao discursar 

Os dois executivos ouvem com atenção e emoção a execução do Hino NacionalVereador Marlon Gouveia, Mitsutoshi Akimoto, Emiliano Botelho, Glewton de Sá, Heitor Campo e Hamilton Coelho

e profissionais especializados em 
análise de solo, água, folhas, mu-
das resistentes a pragas, geopro-
cessamento, topografia, irrigação, 
drenagem e meio ambiente, etc.

Sustentabilidade - A 
empresa cresceu, se posi-
cionou no mercado, con-
quistou grandes clientes, 
sempre buscando o de-
senvolvimento susten-
tável. Desde o início do  
Prodecer, a Campo man-
tém a prática  de reservar 
20% da área agricultada 
como reserva legal, além 
de utilizar curvas de nível, 
rotação de culturas e con-
servação dos solos pelo 
sistema de microbacias 
hidrográficas, propician-
do a utilização das terras 
por várias gerações.

Emiliano Pereira Botelho é 
formado em contabilidade pela 
Escola de Comércio Inconfi-
dência Mineira, desde 1969. 
Foi condecorado com a Gran-
de Medalha do Sol Nascente 
do Governo Imperial do Japão, 
outorgada por Akihito (único 
monarca do mundo que detém 
o título de Imperador) em no-
vembro de 2005, em Tóquio); 
Medalha do Mérito Cooperati-
vo, outorgada pela Organização 
das Cooperativas Brasileiras - 
OCB (2001) e  Honra ao Mérito 
do Sindicato Rural de Unaí, MG 
(2007). 

Dedicou-se com afinco ao 
movimento cooperativista como 
diretor superintendente da Co-
operativa Agropecuária do Vale 
do Paracatu (1985 à 1988) e 
logo como diretor-presidente 

Akimoto e Emiliano recebem a moção proposta por Glewton de Sá e apoiada pelos demais vereadores

O presidente da Câmara, 
vereador Glewton de Sá, 
foi o autor da honraria

Heitor Campos parabeniza  
a Campo, em nome do 
prefeito Olavo Condé

até 1992; presidente da Câmara 
Franco Brasileira de Cooperati-
vismo (1989 à 1992) e presidente 
da Cooperativa de Crédito Ru-
ral dos Produtores do Vale do 
Paracatu - Crediprovale (1998 à 
1996).

Em 1992, foi convidado a 
assumir a presidência da Cam-
po–Companhia de Promoção 
Agrícola, em Brasília-DF. Atu-
ando na mesma função, até hoje, 
tem incentivado as atividades de 
promoção agrícola; assistência, 
treinamento e capacitação técni-
ca de produtores, como a expan-
são nacional e internacional das 
experiências do Prodecer. 

Sob sua direção as áreas de 
atuação expandiram para biotec-
nologia, consultoria e prestação 
de serviços de análises químicas, 
estabelecendo o Grupo Campo. 

Mitsutoshi Akimoto, vice- presidente da Campo, e Emiliano Botelho, presidente, ladeados pelos vereadores e autoridades, durante a solenidade 

Os homenageados e o presidente da Câmara 
atentos aos discursos dos vereadores
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Mensagem ao Produtor Rural pelo seu dia
O justo respeito, admiração e gratidão àqueles que incansavelmente dedicam suas vidas à vida de todos, fazendo da terra, a amiga prove-

dora e dela extraindo o sustento de nossas mesas.
No dia do produtor rural Mineiro, 7 de julho, lembramos daqueles homens e mulheres dedicados à missão de, alimentando a nação, 

desenvolver o país inteiro. 
Que oferecendo seu trabalho, sob sol ou chuva, de plantar, colher e distribuir saciam a fome do brasileiro.
Saudamos a bravura do homem do campo frente todas as adversidades. Que trabalha sem ser reconhecido, no silêncio e no compasso 

da natureza, porém representa uma enorme força humana que abastece a cidade, move o desenvolvimento, gera a riqueza de todo um povo. 
O Sindicato dos produtores rurais de paracatu rende aos produtores e produtoras as homenagens e congratulações por este dia e que 

possam sempre contar conosco em parceria para que possamos juntos, crescer de modo sustentável e respeitoso, a cada dia mais e melhor. 
O Sindicato dos produtores rurais de paracatu é uma entidade representante dos produtores rurais desde aquele da agricultura familiar, 

até o grande produtor rural, em prol de objetivos comuns e em sua defesa, orientando-os quanto às suas responsabilidades sociais e econômi-
cas dentro da comunidade, buscando benefícios diversos para a classe por intermédio de parcerias e convênios. 

conheça alguns serviços prestados aos associados:
Serviços prestados aos associados
- Emissão de Gta (Guia de trânsito animal), preenchimento de cartas de vacina; 
- Emissão de Notas Fiscais, solicitação de confecção de blocos de Notas Fiscais, emissão de guias para recolhimentos de tributos: IcMS, 

IpVa, DpVat, etc. 
- Emissão de Gca (Guia de controle ambiental); 
- Envio e recebimento de cópias, fax, scaneamentos e e-mail; 
- abertura de cartões de vacina e de inscrição de produtor rural;
- Declaração de Ir-pF (Imposto de renda – pessoa Física);
- Declaração de Itr (Imposto territorial rural);
- preenchimento do ccIr (certificado de cadastro de Imóvel rural);
- Departamento de pessoal (contratação de funcionários, manutenção, folha de pagamentos, emissão de encargos sociais, rescisão, 

resolução de conflitos, acompanhamento de apresentação de documentos junto ao MtE - Ministério do trabalho e Emprego); realização de 
acordos trabalhistas;

- assessoria e apoio administrativo às associações rurais;
- Esclarecimento, correção e acordos para pagamento de débitos de contribuição Sindical rural - cNa; 
- Elaboração de correspondências, ofícios e solicitações para o produtor; 
- Elaboração (de minutas de contratos: arrendamento, serviços, parcerias, empreitadas, safra, etc.);
- Emissão de cND - certidão Negativa de Débitos: INSS, FGtS, cNa, antecedentes criminais; 
- Mural de publicidades e negócios; 
- realização de processos para aposentadorias; 
- Declaração para fins de aposentadoria rural; 
- assessoria Jurídica com advogados especialistas nas áreas: cível; trabalhista; ambiental e fiscal  (atendimento sexta-feira de 08:00 às 

11:30 h) – Santos e campos Soc. de advogados
- assessoria ambiental – DMOrO agro ambiental
- assessoria em Segurança e Medicina do trabalho 
- Site do Sindicato: conteúdos informativos, notícias, previsão do tempo e serviços;
- convênios de descontos para os associados: escritórios de advocacia – Santos e campos; laboratórios; clínica odontológica- Odontocen-

ter e Dra. cristiane Lopes de Oliveira - Fisiocenter; clínica de segurança e medicina no trabalho; toyopatos; farmácias; agre Engenharia Ltda 
(agrimensura/projetos e construções); Leandro Vargas da Silva (Serviços de agrimensura e  topografia); Dmoro agro ambiental (Licenciamen-
tos; outorgas; EIa/rIMa; averbação de reserva legal e outros)

- realização palestras, seminários e cursos para os produtores rurais; 
- realização de cursos/treinamentos gratuitos para produtores rurais e trabalhadores rurais em parceira com Senar/Minas
- Fomento da patrulha rural; 
- participação efetiva na campanha de Vacinação do IMa (Instituto Mineiro de agropecuária);
- contribuição direta na realização de eventos das entidades beneficentes do município: rotary, cEFEc, Luz e Vida, apaE e outros. 
- adesão e desbloqueio do cartão cNa card .
participação ativa em Diversos conselhos
cODEMa - conselho Municipal de Defesa do Meio ambiente;
cMaS - conselho Municipal de assistência Social;
cMDc - conselho Municipal de Defesa civil;
cBH - comitê de Bacia Hidrográfica do rio paracatu;
cOpa - comissão paritária do IEF (Instituto Estadual de Florestas);
cMDrS - conselho Municipal de Desenvolvimento rural Sustentável
cMaD - conselho Municipal de antidrogas
cONSEp - conselho Municipal de Segurança pública
cMtV - comissão Municipal de Valores tributários    

Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu

r. rio Grande do Sul, 1204, Mirante - paracatu - MG, cEp 38600-000 - telefone:(38) 3671-2688 – 36712170
Site: www.sprparacatu.org.br  -  E-mail: sindruralptu@hotmail.com
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Condé afirma que vai construir novo 
Centro Administrativo no Paracatuzinho

Erasmo Neiva, secretário de Planejamento, 
anuncia o inauguração do aeroporto 
para 20 de outubro

A secretária de Ação Social, Vera Lemos, 
entrega chaves de nova residência 
a uma feliz proprietária O programa Minha Casa Minha Vida e a Prefeitura vão entregar 346 novas residências, finalizando mais uma etapa que estava garantida

Pablo, diretor de Transportes
Paulo Antônio Pereira – O Paulinho 
– secretário municipal de Transportes

 

O prefeito Olavo Condé, o 
vice José Altino e secretários 
apresentaram um balanço dos 
180 dias de governo, no último 
dia 28, em coletiva à imprensa 
no seu gabinete, quando esclare-
ceram  dúvidas sobre o plano de 
ação do governo, lembrando que 
o que se pôde realizar está atre-
lado aos processos iniciados no 
governo anterior. 

“Temos também de observar 
os prazos e todas as condições 
legais para executar obras, com-
prar bens ou contratar pessoal”, 
observou o prefeito. 

Condé, no entanto, esclareceu 
como pretende desenvolver al-
gumas das 100 ações anunciadas 
no mês de abril, começando pelo 
novo Centro Administrativo que, 
segundo ele, já tem recursos para 
construção garantidos, em parte, 
pelos fundos do imposto sobre a 
mineração. 

Paracatuzinho - O Centro 
ocupará uma área de três hectares 
e terá ao lado um grande espaço 
comercial de iniciativa privada. A 
administração optou por instalar 
a nova sede do governo no Pa-
racatuzinho, segundo o prefeito, 
para descentralizar o movimento 
comercial do centro da Cidade e 
valorizar o bairro.

O prefeito anunciou que re-
cursos do Banco de Desenvolvi-

A Secretaria Municipal de 
Transportes tem sob sua res-
ponsabilidade o controle e a fis-
calização da frota municipal que 
percorre milhares de quilômetros 
por dia, cortando um município 
de grande extensão territorial, 
como é o caso de Paracatu, que é 
um dos maiores do Estado.

Se controlar e fiscalizar os 
milhares de quilômetros percor-
ridos por um só veículo já é um 
trabalho notável, imagine este 
número multiplicado pela frota 
que compreende os veículos que 
servem ao transporte de pessoas, 
máquinas e equipamentos agrí-
colas motorizados que estão sob 
a supervisão do setor.

Para que tudo isso seja mo-
nitorado, conferido e ainda por 
cima racionalizados o uso e os 
gastos, foi necessária a implan-
tação de um sistema eficiente e 
que favorecesse a economia para 
o município.

Segundo levantamento feito 
pela atual equipe da Secretaria, o 
resultado chamou a atenção para 
o serviço de transporte escolar,  
o qual mostrou grande diferença 
em redução de despesas diárias 
após a instalação de equipamen-

mento de Minas Gerais (BDMG), 
de R$ 3 milhões, estão disponí-
veis para asfaltamento e constru-
ção do novo aterro sanitário.

O Bairro Novo Horizonte 
receberá asfalto e meios-fios, as-
sim como  o N. Sra. de Fátima, 

O ca será construído no paracatuzinho, ao lado de grande espaço comercial de iniciativa privada

GOVERNO CONDÉ

TRANSPORTE ESCOLAR

Prefeito anuncia novo 
Centro Administrativo

Instalação de GPS e fiscalização 
rigorosa trazem economia ao Município

tos GPS nos veículos e também 
o recálculo dos quilômetros per-
corridos em cada uma das linhas 
ativas. Foram ao todo 90 dias de 
trabalho empregados na aferição 
in loco.

De acordo com o que relata o 
Secretário Paulo Antônio Pereira, 
dados anteriores mostram um to-
tal de 16.133km/dia percorridos  
por 90 linhas, contra os atuais 

12.779m/dia para 94 linhas.
GPS - Segundo o secretário, 

até o ano de 2012, a Prefeitura 
de Paracatu tinha despesa diária 
de 16.133 quilômetros para reali-
zar o transporte escolar na zona 
rural. No início deste ano, com a 
troca de governo e do secretário 
dos transportes, os cálculos fo-
ram refeitos e, em 90 dias, foram 
instalados GPSs nos veículos 

para fiscalizar a quilometragem 
percorrida. 

Paulo Antônio Pereira, - Pau-
linho - observa que,  após a ins-
talação do GPS, a quilometra-
gem percorrida diariamente caiu  
drasticamente.

Redução - Logo após ocu-
par a pasta, Paulinho aumentou 
mais quatro linhas, passando de 
90 para 94, mesmo assim houve 

redução do total de quilômetros 
percorridos por dia pelos 94 ve-
ículos de 3.354. Agora, todos 
os veículos percorrem apenas  
12.779 quilômetros.

“Se esta fiscalização tivesse 
sido feita há mais tempo, Para-
catu teria uma economia de R$ 
7.334,00 por dia, mas, infeliz-
mente, só agora, na nossa admi-
nistração, que tivemos esta preo-
cupação”, afirma o secretário. 

O prefeito Olavo Condé 
(PSDB) concedeu um aumen-
to de aproximadamente 11% às 
empresas que fazem o transporte 
escolar, em relação a 2012, devi-
do ao aumento do combustível 
e também para que os veículos 
estejam “sempre” em perfeitas 
condições de uso.

 “Não sabemos realmente 
o que acontece, se é má fé das 
empresas de transporte que au-
mentava os números dos quilô-
metros percorridos, ou se essa 
medida foi feita e repassada para 
os transportadores” , considera o 
Paulinho.

Sintonia - Uma das linhas 
que podemos dizer que estava 
em perfeita sintonia com o tacó-
grafo, era a linha Lafersa 2 que. 

Antes e depois da medição, o to-
tal é de 150 quilômetros por dia. 
Já na linha Machadinho, a dife-
rença chegou a 132 quilômetros 
por dia, em valor real a empresa 
que fazia esta linha ganhava inde-
vidamente R$ 242,00 ao dia. 

Os números ainda mostram 
que das 90 linhas, mais de 70 es-
tavam irregulares. Na linha Pal-
mital/Jambreiro estavam sendo 
pagos  214 quilômetros, depois 
do recálculo passou-se a pagar 
apenas 82 quilômetros diários. 

Mesmo com aumento de 11% 
e mais quatro linhas acrescenta-
das, que aumenta em 868 quilô-
metros por dia, o custo ainda está 
abaixo do que era gasto em 2012. 

Hoje, 55 empresas prestam 
este serviço nas 94 linhas, sendo 
que algumas possuem mais de 
uma linha. 

De acordo com o secretário, 
todos serão fiscalizadas perma-
nentemente pela Secretaria de 
Transportes, que também conta 
com apoio da Polícia Militar e da 
Polícia Rodoviária Estadual. O 
secretário afirma que novas me-
dições serão feitas e, provavel-
mente, os gastos serão reduzidos 
ainda mais.

Vista Alegre, JK que receberão  
melhorias. O chefe do Execu-
tivo anunciou, também, que há 
estudos para que, numa segun-
da etapa, os bairros adjacentes à 
mina da Kinross, N.Sra. Apare-
cida e Esplanada, também sejam 

beneficiados. Em 30 dias, após 
a licitação, as empresas iniciarão 
os serviços.

Aeroporto - Quanto ao ae-
roporto, todas as exigências que 
a Agência Nacional de Aviação 
Civil (ANAC) havia apresenta-
do para a liberação do projeto, 
conforme o Secretário de Plane-
jamento, Erasmo Silva Neiva, já 
estão sendo contempladas e tudo 
corre conforme o planejado para 
que o terminal seja inaugurado, 
dia 20 de outubro, com 
voos comerciais para 
até 68 passageiros. 
“Temos o privilégio de 
poder contar com um 
aeroporto no centro da 
Cidade o que é atrativo 
para diversos nichos 
de negócios”, destaca 
o secretário. 

Quanto ao Corpo 
de Bombeiros, o pre-
feito disse que ainda 
está sendo feita ges-
tão política para que a 
corporação se instale 
no centro da Cidade, 
na área pertencente ao 
DNIT. Caso isso não 
seja possível, provi-
dências serão tomadas 
visando outros locais e 
parcerias.

Relativamente aos 

processos de regularização fun-
diária, Condé declarou que “Esta 
regularização é de interesse de 
todos. Os cartórios também têm 
interesse e já temos assinado um 
convênio com a Secretaria de Es-
tado Extraordinária para Regula-
rização Fundiária. Vamos atuar 
no perímetro urbano e rural.”

O programa Minha Casa Mi-
nha Vida vai entregar 346 unida-
des, finalizando mais uma etapa 
que estava garantida. Outra fase 

do programa será anunciada em 
breve.

Segurança pública - O pre-
feito afirmou que está avaliando 
diversas ações para melhorar a 
segurança pública. Entre elas, a 
instalação de um Tiro de Guerra, 
a implantação do Programa Olho 
Vivo e um trabalho preventivo 
de cunho social, na questão do 
uso e tráfico das drogas. 

O prefeito anunciou que Para-
catu está incluído em um progra-
ma que receberá recursos para a 
construção/reforma de um Cen-
tro Sócioeducativo para Recupe-
ração de Menores.

O prefeito também mencio-
nou a destinação de terreno para 
a ampliação do campus da Uni-
montes que, depois de oficializa-
do, receberá apoio do governo 
do Estado para a vinda de novos 
cursos e a Prefeitura ficará en-
carregada da infraestrutura para 
abrigá-los.

Olavo Condé arremata o en-
contro afirmando que o ano de 
2013 está dedicado a ajustes, re-
alizações possíveis e formulação 
do Plano Diretor da Cidade. “O 
próximo ano (2014)  será mais 
próximo do que idealizamos, 
pois teremos mais autonomia, li-
berdade, participação do cidadão 
e visão do melhor para a socieda-
de paracatuense.”
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350 ANOS DOS CORREIOS

VILA SÃO CALIXTO

BELA VISTA I

LOTES VAGOS

Juscelino Carteiro homenageia 
350 anos da empresa

José Maria quer passarela 
para garantir acessibilidade 

Requerimento de Marcos Oliveira 
é atendido e ruas são asfaltadas

Oswaldinho quer terrenos 
limpos para evitar dengue

CÂMARAEM AÇÃO

GRUPO BAUER

Transnacional pode se instalar em 
Paracatu e gerar 200 empregos diretos 
O presidente 

da Câmara Muni-
cipal, Glewton de 
Sá (PMDB), os 
secretários Vera 
Lemos e Heitor 
Botelho e convi-
dados recepciona-
ram o presidente 
da Bauer Equipa-
mentos Agrícolas, 
Oto Roiss, e o 
gerente-geral da 
multinacional no 
Brasil, Eugênio 
Brunheroto, no úl-
timo dia 19. 

O encontro, 
no Hotel Paraca-
tu Plaza, se deu 
por iniciativa do 
oftalmologista Jú-
lio Mundim  e teve como foco a 
análise da possibilidade de insta-
lação de uma unidade da empre-
sa,  que atua em dez países, no 
Município.

Vera Lemos e Heitor Botelho 
expuseram a potencialidade de Pa-
racatu e da região em variados as-
pectos, desde os incentivos fiscais 
à preocupação com a formação 
técnica de pessoal. Depois de elo-
giar a beleza, o clima, a facilidade 
de escoamento dos bens produzi-
dos, o presidente da empresa disse 
que já tinha analisado locais onde 
a empresa poderia se instalar para 
possibilidade de compra. 

Segundo Oto Roiss, a Bauer 
necessitará de pelo menos 19 
hectares para a instalação da 
planta de produção e/ou reven-
da. Pesa na sua decisão também a 
concorrência de Leme (SP). Case 
se instale em Paracatu, dentro de 
dois anos, a Bauer poderá gerar  
200 empregos diretos com a Bru-
nheroto fez uma previsão de fa-
turamento de aproximadamente 
R$100 milhões/ano com a pro-
dução a todo vapor. Ele aponta 
como fator positivo, em relação 
à concorrência, a proximidade 
com os clientes finais e com o 
mercado consumidor.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Glewton de Sá, declarou 
não medirá esforços para que a 
decisão seja favorável  a Paracatu, 

O vereador José Maria Coimbra encaminhou à Mesa da Câmara re-
querimento solicitando a construção de passarela de pedestres dando 
acesso da Rua Maria Garcia da Silva, na Vila São Calixto, ao bairro 
Arraial D’Angola.  

O vereador adverte que é preciso garantir a acessibilidade e a segu-
rança do pedestre e moradores e isto não está acontecendo naquela lo-
calidade. “Precisamos colocar o usuário em primeiro lugar e a passarela 
é a melhor opção nesse momento”, ressaltou José Maria

 O vereador observou, ainda, a necessidade de se fazer um plane-
jamento para os próximos  anos, acompanhando o crescimento local. 
Mas, segundo ele, algumas ações são emergenciais e não podem esperar 
mais tempo algum.

O vereador Oswaldinho da 
Capoeira quer que se cumpra os 
Arts. 38/40 da Lei Complemen-
tar Nº 63/2009, que dispões so-
bre normas de posturas e ativida-
des urbanas, com a intensificação 
na fiscalização dos lotes vagos. 
Segundo ele, como se não bastas-
se o mato alto, o entulho e o lixo 
que tomam conta destes espaços, 
em vários bairros, a dengue é 
um risco real para os moradores 
das proximidades desses lotes e 
um drama para os moradores de 
toda a Cidade que têm suas ca-
sas visitadas por toda a sorte de 
invasores. 

Para o vereador, há muito 
tempo se discute a fiscalização 
e controle de pragas que proli-

O Vereador Juscelino Carteiro 
(PHS) entregou, noite de 1º de ju-
lho, a José Pedro Amengol, dire-
tor-geral dos Correios em Minas, 
Moção de Regozijo pelos 350 
anos de atividades da empresa. A 
homenagem se deu durante ses-
são solene da Câmara Municipal, 
na Casa de Cultura e ressaltou 
os serviços prestados pelos Cor-
reios e seus funcionários a todos 
os municípios do País, Presentes 
à cerimônia além de centenas de 
pessoas que lotaram o auditório 
da Casa de Cultura, autoridades 
locais e representantes, funcioná-
rios e ex-funcionários da ECT.

José Pedro Amengol, diretor 
geral dos Correios em Minas Ge-
rais, após receber a homenagem 
destacou o envolvimento históri-
co de Paracatu, que foi uma das 
primeiras cidades mineiras a en-
trar no ciclo postal dos correios. 
“Quando as distâncias eram ven-
cidas em lombo de burros e os 
caminhos não eram pavimenta-
dos, todas as dificuldades seriam 
obstáculos, mas tornaram-se um 
incentivo ao crescimento e apri-
moramento dos serviços. Tendo 
acompanhado os tempos, a em-
presa vem se preparando para 
o futuro, focada na adoção de 
estratégias de ampliação tecno-
lógicas, econômicas e sociais”, 
declara Amengol.

Emocionado, o vereador Jus-
celino Carteiro afirmou que tra-
balha na ECT há quase dez anos 
e que a homenagem tem um 
significado especial por tratar-se 
de parte de sua própria vida. Au-
tor da proposição, aprovada por 
unanimidade na Câmara, disse 
orgulhar-se de ser um dos 56 mil 
carteiros espalhados pelo Brasil, 
de um total de 115 mil funcioná-
rios, e agradeceu aos demais ve-
readores da Casa. 

“Aos meus confrades de vere-
ança, o meu muito obrigado por 
terem entendido a importância 
dessa homenagem e terem vo-
tado positivamente, porque, eis 

O vereador Marcos Oliveira 
(PTB) apresentou requerimento 
à Câmara Municipal solicitando 
do Executivo o asfaltamento de 
duas das principais ruas do Bela 
Vista I: Rua Pedro Calçado e  
Travessa Pedro Calçado. 

De acordo com o vereador, o 
que o levou a solicitar o benefí-
cio foram os pedidos da popula-
ção local, que exigia seus direitos. 
“Essas famílias viveram muitos 
anos de promessas. Queremos 
que o asfalto traga qualidade de 
vida a elas e a va-
lorização dos seus 
imóveis, já que 
imóveis em local 
sem pavimentação 
é muito desvalori-
zado”, afirma.

Marcos Olivei-
ra diz que o reque-
rimento foi atendi-
do com rapidez e 
possibilitou que os 
moradores fossem 
beneficiados com o asfaltamento 
ainda no início deste mês. “Gos-
taria de agradecer a todos os ve-
readores que votaram a favor do 
requerimento e ao senhor prefei-
to Olavo Condé, que não mediu 
esforços para colocá-lo em práti-
ca”, salientou o vereador.

O próximo passo, avisa o 
vereador, será a solicitação dos 
meios-fios para as ruas asfalta-
das, pois sem meio-fios o asfalto 
se deteriora com as enxurradas. 
“Não adianta asfaltar se não tiver 
os meios-fios. Nosso objetivo 
agora é correr atrás disso, pois 
corremos o risco de perdemos 
todo o serviço já feito”, garantiu 
Marcos Oliveira

Os moradores do Bela Vista I 

pois   “ uma empresa desta mon-
ta tem muito a oferecer e nós 
temos de contribuir efetivamen-
te para que esta conquista reflita 
benefícios para todos. Temos po-
tencial e possibilidades viáveis.”

A intérprete Fabiana Ceyhan 
intermediou a conversa entre 
Oto Roiss e convidados, porém 
o clima informal da reunião le-
vou Roiss a provar quitandas 
de Paracatu e a ensaiar algumas 
palavras de agradecimento em 
português. Ele prometeu decidir 
rapidamente.

O vereador homenageia os 350 anos dos 
Correios em sessão solene, na Casa de Cultura

O vereador Marcos Oliveira e os moradores 
do Bela Vista inspecionam o as ruas asfaltadas 
e, agora, querem meios-fios  

afirmam que conviveram, por 40 
anos, sem asfalto nas ruas. 

O bairro, segundo eles, foi 
esquecido pelo poder público 
e, durante anos, as ruas ficaram 
esburacadas e os moradores en-
tregues à própria sorte, apesar de 
nunca ter deixado de pagar seus 
impostos. “Eles não sabem onde 
é o bairro, mas o imposto chega 
todo ano”, afirmam alguns mo-
radores.

A falta de pavimentação difi-
cultava a vida dos moradores, a 
começar pela poeira, que causa 
bronquites e alergias, e a falta 
de calçamento, desvalorizava os 
imóveis. 

Água - Ronnie Oliveira Bra-
ga, que há 25 anos reside na Rua 

Pedro Calçado, informou que, 
por muito tempo, os moradores 
do bairro conviveram com as 
promessas dos políticos. “Cinco 
prefeitos e vários vereadores, du-
rante 25 anos, vieram aqui pedir 
voto, nos prometiam asfaltar as 
ruas, mas ficava na promessa”, 
diz Ronnie. 

O morador também ressalta 
que a ausência do poder público 
era tanta que até a rede d’água foi 
feita por um morador do bairro. 
“Se não fosse ele abrir o canal, 
não teríamos água em casa até 
hoje”, sustenta Ronnie.

A aposentada Geralda Rodri-
gues de Souza, 73 anos, que mora 
no bairro há 60 anos, afirma que 
os políticos só aparecem em épo-
ca de eleição. “Eles vêm pedir 
voto, mas depois não faz nada 
pelo bairro”, reclama.

Segundo ela, tudo que o bair-
ro possui hoje é fruto da luta 
dos próprios moradores, que 
não deixam de reivindicar seus 
direitos. “Ficamos muito tempo 
esquecidos, mas com calma esta-
mos conseguindo ser ouvidos e 
também atendidos”, diz Geralda.  

(Fonte: Jornal Dinâmico)

aqui nessa Casa um representante 
legítimo dessa gigante empresa”. 

Selo comemorativo - Na 
mesma solenidade foi lançado o 
Selo Comemorativo da Câmara 
Municipal de Paracatu. As pri-
meiras obliterações foram feitas 
pelo vereador Glewton de Sá - 
representando a Câmara Munici-
pal, vereador João Macedo - em 
nome dos demais vereadores e 
Watson Wilton - representando 
os servidores da Casa.

O carimbo comemorativo é 
uma marca filatélica destinada a 
divulgar e perpetuar datas e even-
tos importantes. Ele será utiliza-
do nas correspondências posta-
das pela na Agência de Correios. 
Após a utilização, o carimbo pas-
sa a compor o acervo do Museu 
Postal dos Correios, como peça 

de referência em 
pesquisas históri-
cas, iconográficas 
e do registro do 
acontecimento as-
sinalado. 

A imagem do 
carimbo em for-
mato circular tem 
diâmetro de 32 
milímetros. O selo 

escolhido pela Câmara e editado 
pelos Correios tem duas partes. 
A primeira com a bandeira de 
Minas Gerais tremulando ao ven-
to e mesclada com as montanhas 
de Minas. A outra tem a fachada 
e brasão da Câmara Municipal 
de Paracatu com os dizeres: “O 
poder do cidadão paracatuense”. 

É a primeira vez que o legis-
lativo de Paracatu recebe um 
selo exclusivo da Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos. 
Além de distribuir, diariamente, 
milhões de objetos postais entre 
cartas e encomendas, a empresa 
promove a inclusão financeira 
e social por meio de iniciativas 
como o Banco Postal, o Serviço 
Postal Braille e o atendimento de 
deficientes auditivos em guichês 
especializados em libras.

feram em ambientes com essas 
características, e sabe-se que a 
manutenção e limpeza dos lo-
tes é responsabilidade dos seus 

proprietários. “Entretanto, caso 
eles não cumpram com sua obri-
gação, poderão ser notificados e 
multados como reza a lei. Para 
isso, basta que a lei seja coloca-
da em prática firmemente para 
a proteção da população paraca-
tuense”, esclarece Oswaldinho

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

FOTOS: MARCOS ANTÔNIO

Comitiva de Paracatu recepciona o presidente da Bauer, Oto Roiss

Júlio Mundim,  Oto Roiss, Glewton de Sá e Eugênio Brunheroto

A intérprete Fabiana 
Ceyhan e Oto Roiss
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Tiroteios fazem 
vítimas nos bairros 

PRF apreende carros e armas

BANG BANG 

CONFEDERAÇÕES

proprietário, que tem problemas mentais, teria 
provocado incêndio. Móveis foram destruídos 

pM apreende armas nos 
quatro cantos da cidade

INCÊNDIO

Casa pega fogo 
na Bela Vista

A equipe de O Movimento 
flagrou o momento em que uma 
casa - na Avenida Honório Sil-
va, Bela Vista - começou a pegar 
fogo. A fumaça preta que saia 
do telhado chamou a atenção 
dos vizinhos e populares. Para 
evitar que as chamas se alastras-
sem, foram arrombadas portas e 
janelas. As pessoas usaram baldes 
e mangueiras para apagar o fogo 
e, em poucos minutos, consegui-
ram conter as chamas. O fogo, 
além de destruir parte da casa, 
queimou móveis. 

Felizmente, não havia ninguém 
dentro da residência. Segundo os 
vizinhos, o próprio dono - conhe-
cido por Arnaldo, que tem pro-
blemas mentais - teria colocado 
fogo na casa.

Desde o início do mês de ju-
nho, que a Policia Rodoviária 
Federal recebeu reforço do Rio 
Grande do Sul para realizar a 
Operação Copa das Confedera-
ções, nos trechos da BR-040 de 
responsabilidade da Delegacia 
da PRF, com sede em Paracatu. 
Os agentes federais ficaram em 
pontos estratégicos da rodovias,  
coibindo crimes e infrações de 
trânsito. O trabalho deu resultado 
positivo.  

Clone - No KM 40 da BR-
040, foi abordado uma Courier  

Na casa de Eduardo Bispo de 
Jesus, 32, à Rua Cristóvão Colom-
bo, JK - a PM encontrou um re-
vólver .38 - municiado com dois 
cartuchos - e uma pistola 765 
com 11 cartuchos 380. Eduardo 
não tem passagem por outros 
delitos e informou apenas que as 
armas eram para proteção dele, já 
que estava sendo ameaçado. 

Telhado - Um revólver calibre 
22, fabricação artesanal, foi en-
contrado em cima do telhado de 
uma residência à Travessa Wolney 
Meireles, JK. A arma pertencia 
a Bruno Mendes da Silva, 18, 
conhecido como Bruninho. Os 
militares chegaram até Bruninho 
após receberem denúncias de que 
ele estaria exibindo uma arma, na 
porta de sua casa. O autor havia 
deixado a arma sobre o telhado 
da casa em frente. Bruninho foi 
encaminhado à DP, juntamente 
com o revólver. 

Boca da Onça - Militares 
receberam denúncias de tráfico 
de drogas na Rua José Vaqueiro, 
JK, e que a venda seria feita por 
Antonio Lopes dos Santos, 34, 
conhecido por “Marquim da boca 
da onça”. Debaixo do colchão de-
lel, foi encontrada uma munição 
militar encontraram pedaços de 
sacola plástica, típicos de embala-
gens para entorpecentes. Durante 

No dia 11 de junho, no Projeto 
21, também ocorreram duas  ten-
tativas de homicídio. Na Rua José 
Nazário Pimenta, a Policia Militar 
encontrou Fernando Ricardo dos 
Santos 28, escondido em um cô-
modo com ferimentos na perna 
direita.

A outra vítima, Cleuton Apa-
recido de Souza, 33, já havia sido 
encaminhado ao Hospital Muni-
cipal, após ser alvejado no ombro 
direito. 

Eles foram medicados e pas-

Cerca de trinta minutos antes do mototaxista Édi-
po ser assassinado, no Paracatuzinho, duas pessoas 
foram vítimas de tentativas de homicídio, no Alto do 
Açude. Leandro Santos Francisco, 22; e um adoles-
cente de 15 anos passavam pela Rua Severiano Silva 
Neiva, quando dois ocupantes de uma moto escura 
efetuaram disparos contra eles. As vítimas foram so-
corridas ao Pronto Socorro do Hospital Municipal. 

O adolescente foi atingido na perna direita, foi 
medicado e liberado. Já Leandro foi ferido no tórax 
e encaminhado ao bloco cirúrgico. Ambos passam 
bem e não correm risco de morte. 

Leandro e o adolescente não soube informar o 
motivo do crime, porém a polícia acredita que ele é 

João Luis Costa, 38 - conhecido por Galego - pro-
prietário de um bar na esquina da Rua da Contagem 
com a Avenida JJ Anselmo, Paracatuzinho -  estava 
no estabelecimento jogando sinuca com  Fábio Araú-
jo Braga, 18, que atende pelo nome de  “Veio”,  quan-
do foram surpreendidos por um homem que chegou 
atirando. 

Galego foi atingido no pé e Veio foi alvejado por 
três disparos - um deles nas costas. Os dois recebe-
ram atendimentos médicos e não correm risco de 
morte. A PM acredita que o crime tenha ligação com 

sam bem. Durante os trabalhos, 
militares receberam denúncias 
informando que o autor seria 
Wilton Oliveira Rodrigues, 18, 
conhecido por “Tanaka”. O sus-
peito foi localizado e encaminha-
do à delegacia. A arma não foi 
encontrada e o motivo dos tiros é 
desconhecido.

 Paracatuzinho - Ainda no 
feriado municipal de Santo Antô-
nio (13 de junho), além da morte 
de Canarinho, um adolescente de 
17 anos foi baleado, no Paraca-

tuinho. O tiro acertou sua perna 
direita. O menor contou à policia 
que estava na porta da residência 
dele - à Rua Praiana, conversando 
com amigos, quando dois ocu-
pantes de uma moto preta, passa-
ram pelo local e o garupa efetuou 
o disparo.

Ainda segundo a vítima, o mo-
tivo pode ter sido uma discussão 
que teve com o autor há alguns 
dias. Os motoqueiros fugiram, 
porém a polícia já identificou os 
autores e tenta prendê-los.

a ação, Delano Pereira Cos-
ta, 32, interferiu no trabalho 
da PM e também foi preso. 

 Santa Lúcia - A PM 
encontrou um revólver .38 e 
seis munições intactas, com 
um adolescente,17, num 
lote vago, no Santa Lúcia. 
O menor disse aos policiais 
que comprou a arma de um 
caminhoneiro há dois me-
ses. Mesmo assim, ele aca-
bou apreendido. 

Novo Horizonte - Du-
rante Operação Policiamen-
to nos Bairros, militares 
deslocaram até a Rua Dez, 
no Novo Horizonte, para averi-
guar denúncia de disparo de arma 
de fogo e avistaram dois indivídu-
os na esquina da rua. O menor Y. 
A. P., 14 anos, dispensou um ob-
jeto e tentou fugir. No bolso dele, 
foi encontrada uma bucha de 

Mais dois levam tiros no alto do açude
um dos autores de outra tentativa de. Até o fecha-
mento desta edição, ninguém havia sido preso. 

Boca da Onça - Até o fechamento desta edição, 
Tiago Pereira Lopes, 20, estava hospitalizado, aguar-
dando cirurgia. O estado de saúde dele era estável, 
sem risco de morte. Tiago foi vitima de tentativa 
de homicídio no Bairro JK, local conhecido como 
“Boca da Onça”. 

Por volta das 18h30, de 24 junho, ele e amigos 
jogavam futebol, na Rua São Paulo, quando dois 
ocupantes de uma moto  passaram atirando.O único 
atingido foi Tiago que levou um tiro  no braço e na 
clavícula. Ninguém foi preso e o motivo da agressão 
é desconhecido.  

Homem tenta matar Galego e Veio
o duplo homicídio ocorrido, no dia 11 de junho, a 
poucos metros do Bar, na Avenida “B”, quando dois 
indivíduos de bicicleta atirando contra Wagner Araú-
jo Braga, 21, conhecido por “Lobão”;  Aldair Faria 
de Araújo, 24; e, Guilherme José Luiz,  de 14 anos, 
os dói últimos foram baleados na cabeça e morreram 
no Hospital Municipal. Ainda de acordo com a PM, 
Fábio (Veio), vítima da tentativa de homicídio no bar,  
é irmão de Lobão que escapou dos disparos na Ave-
nida “B”. A PM conta com a ajuda da comunidade, 
através do 190 ou 181, para desvendar o crime. 

maconha e o obje-
to dispensado era 
um revólver cali-
bre .22, municiado 
com um cartucho 
picotado e um de-
flagrado. 

Com o menor 
A. C. P. S., 12 anos, 
foi localizada uma 
porção de cocaí-
na. Uma testemu-
nha disse que o 
menor de 14 anos 
disparou a arma 
na direção de um 
cachorro. Os me-
nores foram apre-
endidos. 

Galpão do 
Produtor - Bruno 
Santos Freitas, 19; 
e Valdirley Dan-
tas de Aquino, 18, 
foram abordados 
próximo ao Gal-
pão do Produtor 
- trecho entre a 
BR-040 e MG-188. 

Com eles foram apreendidos um 
revólver .38, municiado com qua-
tro cartuchos intactos; 15  pape-
lotes de cocaína e duas buchas de 
maconha. Com Jefferson Araujo 
Lopes, 18, foram localizados um 
papelote de cocaína e R$ 60,00. 

OPERAÇÃO 121 

Durante Operação 121, a Polícia Civil vasculha 
os bairros, mas números da violência só aumentam  

Com intuito de prevenir e 
combater a criminalidade, a Poli-
cia Civil saiu às ruas durante ope-
ração denominada “121”. Com 
apoio de agentes de Unaí, foram 
mais 40 policiais e oito viaturas 
envolvidas na ação. As equipes 
realizaram abordagens em zonas 
quentes de criminalidades, onde 
carros, motocicletas, homens e 
mulheres foram fiscalizados. 

Foram cumpridos 18 manda-
dos de busca e apreensão. Quatro 
pessoas foram conduzidas à DP. 
Entre elas, José Coelho de Oli-
veira Neto, foragido da Comarca 
de Ipameri-GO e José Aparecido 
Leite Pereira, de Paracatu. De 
acordo com o delegado regional, 
Hamilton Cravo, as operações 
serão mais freqüentes, sem dia e 
nem hora marcada.

PC combate criminalidade nos bairros

Em junho, a
PM tirou várias 

armas de 
fogo de 

circulação 
 

prata, conduzida por N.C.V., 54 
anos, com o chassi adulterado. Os 
agentes constataram ainda que a 
coluna central da porta direita não 
correspondiam ao veículo. Con-
forme relato do condutor e nota 
fiscal apreendida, o carro era su-
cata, montado com placas, vidros 
e documentos de outro da mesma 
marca e modelo. A Courier foi re-
movida ao pátio credenciado e o 
condutor à delegacia.  

Animais - No km 5, os agen-
tes federais abordaram uma D20, 
conduzida por J.P.S, 46 anos, com 

dois passageiros - R.M.M, 36 anos, 
e R.M.M, 34 anos. Dentro do car-
ro foi encontrada uma carabina 
calibre .22, cinco facas, uma serra, 
61 munições calibre .22 e cortes 
de animais não identificados.

Direção perigosa - Dois mo-
toristas que praticavam direção 
perigosa tentaram fugir da fisca-
lização da PRF. O envolvido ain-
da apresentou teor de 0,20mg de 
álcool. O mesmo aconteceu com 
L.O.B, 29 anos, preso no km 41, 
quando dirigia um Gol e tentou 
fugir da blitz.

Courier clonada foi 
recuperada na blitz da PRF

D20, armas e animais apreendidos pela Policia Federal 
durante Operação Copa das Confederações

A fumaça assustou os vizinhos e 
populares que passavam pela rua

Segundo os vizinhos, o próprio 
dono da casa - Arnaldo - teria 
colocado fogo na residência

NOVE ASSASSINATOS

Junho de 2013 é mês mais
violento dos últimos anos
Junho foi considerado o 

mês mais violento dos últimos 
anos, em Paracatu. Segundo 
dados da Polícia Civil, em seis 
meses, o município contabi-
lizou 89 vítimas de armas de 
fogo. Destas, 28 morreram. So-
mente no mês de junho, foram 
registrados nove homicídios.

Alex - A primeira vitima 
do mês foi Alex Gonçalves  
de Carvalho, 35, encontrado 
caído no asfalto da Rua Dois, 
Bairro Bela Vista II. O crime 
aconteceu na madrugada do 
dia 5 de junho. Alex foi atin-
gido por três tiros e encami-
nhado ao Hospital Municipal, 
porém não resistiu aos feri-
mentos e faleceu duas horas 
após ter sido baleado. 

Bilu - Em menos de 24 
horas, após a morte de Alex, 
aconteceu outro homicídio. 

Roberto Ramalho de Souza, 28, 
conhecido como “Bilu”,  esta-
va sentado em frente a um  bar, 
na Rua Boa Vista, Bela Vista na 
companhia de uma mulher, quan-
do o autor do crime saiu de um 
lote vago e disparou contra Bilu, 
que foi atingido na nuca, peito, 
glúteo, nas costas e um tiro e na 
coxa direita. Ele morreu no local. 

Aldair e Guilherme - No dia 
11, a tragédia foi maior. Dois jo-
vens foram assassinados no Pa-
racatuzinho. Trata-se de Aldair 
Faria de Araújo, 24, e, Guilher-
me José Luiz, 14. Eles estavam 
em um canteiro na Avenida “B”, 
quando passaram dois jovens de 
bicicleta e efetuaram vários dis-
paros que atingiram as vitimas na 
cabeça. Aldair e Guilherme mor-
reram no Hospital Municipal. 

Canarinho - No dia 13, feria-
do municipal de Santo Antônio, 

Matheus Alves da Silva, 17 co-
nhecido como “Canarinho”, 
foi encontrado baleado em um 
mato próximo a uma chácara, 
no Paracatuzinho. Os militares 
e moradores ajudaram no so-
corro, mas o adolescente fale-
ceu após dar entrada no Hos-
pital Municipal.

Édipo - A sexta vitima do 
mês foi Édipo de Matos Araú-
jo, 29, assassinado em frente 
ao ponto de mototaxi onde 
trabalhava, no Paracatuzinho.  

Dragão - Paulo César Tei-
xeira Barbosa, conhecido como 
“Dragão”, 23,  foi morto den-
tro da própria residência - à Rua  
Professor José Botelho Filho. 

Felipe - Felipe Muniz San-
tana, 17, foi a oitava vítima do 
mês. Ele foi baleado no quarto 
de uma residência, na Rua Es-
meralda, Amoreiras II. 
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polícia Militar de Meio ambiente perseguiu duas 
embarcações no rio da prata e prendeu apenas o Edil 

MUITO BONITO!

Vereador é preso 
por pesca predatória

Três homens foram autuados 
em quase R$ 40 mil pela práti-
ca de pesca predatória no Rio 
da Prata, no domingo (23). Um 
vereador de João Pinheiro, que 
fazia parte do grupo, foi preso 
em flagrante. Redes, tarrafas e 
embarcações foram apreendidas, 
além de uma boa quantidade de 
peixes que foi doada a uma insti-
tuição de caridade. 

A Polícia Militar de Meio Am-
biente fazia patrulhamento pelo 
Rio da Prata quando avistou 
duas embarcações com quatro 
homens. Ao perceber que seriam 
abordados, os suspeitos tentaram 
fugir. Três conseguiram, mas um 
deles acabou sendo preso em fla-
grante. Elson Antônio de Andra-

VAZANTE

DROGAS 

Casa de albergado 
era ponto de tráfico

PM apreende 
adolescentes
Um homem armado com 

revólver roubou o dinheiro do 
caixa de um estabelecimento co-
mercial - à Rua da Contagem, Pa-
racatuzinho - e fugiu, a pé, rumo 
ao Bairro Bom Pastor. Militares 
localizaram os envolvidos, que 
tentaram fugir para um matagal. 

O autor do roubo escapou, 
mas um  adolescente de 17 anos, 
que deu suporte ao assalto, foi 
apreendido. Segundo informa-
ções, havia um terceiro envolvi-
do, de 20 anos, que comercializa 
drogas no Chapadinha e cons-
tantemente exibia um revólver 
para intimidar os vizinhos. Mi-
litares deslocaram-se até à resi-
dência do autor e encontraram 
um pequeno tablete de maconha, 
quatro pássaros em gaiolas e um 
alçapão. 

Bela Vista II - Durante poli-
ciamento pelo Bairro Bela Vista 
II, militares abordaram o adoles-
cente P. H. N. 15 anos, em ati-
tude suspeita, na Rua Seis. Com 
ele foi localizado um pequeno 
tablete de maconha. O menor 
foi apreendido, juntamente com 
a droga, um celular, uma bicicleta 
e a R$2,00.

 Paracatuzinho I - No Para-
catuzinho,  militares depararam-

Quadrilha assalta com porrete  
Um homem deu entrada no Hospital Municipal de Vazante com 

corte na cabeça e traumatismo craniano. Ele foi vítima de assalto 
quando passava pelo cruzamento da Rua João Cláudio com a Rua 
Claro de Minas, centro, praticado por quatro homens e uma mulher. 

Armado com um pedaço de pau um dos homens desferiu golpes 
na vítima e roubou a carteira com R$ 80,00 e um celular Nokia. 
Durante as agressões, a vítima ouviu a mulher gritar o nome dos 
autores, o que permitiu localizar Leandro Martins de Souza, dentro 
do quintal de uma residência, no Novo Horizonte. 

Na casa do  albergado Gilber-
to Alves de Araujo, 37,  conheci-
do como “Carretel”, em Vazante, 
a Polícia Civil e agentes peniten-
ciários encontraram boa quanti-
dade de droga. 

Com Carretel, foi localizada 
uma pedra de crack, pesando 2,1 
gramas e a R$ 2.581,00. Na bolsa 
de Vanessa Alves, 34, esposa de 
Gilberto,  estavam R$ 140,00.  Na 
tentativa de destruir as provas, 
Gilberto engoliu a droga que ha-
via sido apreendida e que estava 
sobre a mesa. Durante as diligên-

de, que é vereador em João Pi-
nheiro foi conduzido à delegacia.

O vereador foi autuado em 
R$ 12.718,05. Ozalico Gabriel e 
Marcos Rodrigues conseguiram 
fugir, mas foram identificados e 
autuados administrativamente em 
R$ 27.920,84. De acordo com a 
Polícia Militar de Meio Ambiente, 
são reincidentes contumazes nes-
se tipo de crime. O quarto acusa-
do não foi identificado.

Na ação, os policiais apreende-
ram dois barcos, duas tarrafas, três 
redes e cerca de 12 quilos de pei-
xes das espécies Curimba e Mandi. 
Eles foram avaliados por um mé-
dico veterinário e doados para a 
Casa de Promoção Humana.

A Polícia Militar de Meio 

Ambiente alerta que a pesca está 
totalmente proibida no Rio da 
Prata. As operações no local te-
rão continuidade para coibir esse 
tipo de crime. 

A cavalo - Romário dos Reis 
Góes, 42, foi preso acusado de 
ter furtado alguns objetos em 
uma fazenda, em João Pinheiro. 
Ele foi encontrado próximo à 
Fazenda Fruta Dantas, tentando 
fugir a cavalo e portando uma 
espingarda calibre.36, municiada, 
e os objetos do furto. Ele tentou 
fugir, porém foi dominado. Tam-
bém foram encontrados em po-
der do Eduardo 

Espingarda - Ainda em João 
Pinheiro, durante patrulhamento 
pela Rua Manoel Luiz, Centro, 

militares depararam-se com José 
Lima, 70, que tentava esconder 
algo entre o corpo e um muro. 
Ele foi abordado e escondia uma 
espingarda calibre 22. O autor 
não possui registro da arma e foi 
preso em flagrante.  

Mais espingardas - Na re-
sidência de Antônio Aparecido 
Rodrigues de Lima, 42, situada na 
Avenida das Rosas, Ruralminas - 
distrito de João Pinheiro - foram 
localizadas quatro espingardas, 
sendo duas de ar comprimido, 
uma cartucheira e uma polvei-
ra, chumbo, espoleta, pólvora e 
cartuchos intactos. Ainda foram 
apreendidas duas armas brancas 
utilizadas para caça. Antônio foi 
preso em flagrante. 

-se com Vilmone Oliveira Rosa, 
29, saindo de um beco. Ao perce-
ber a guarnição, Vilmone dispen-
sou uma sacola plástica contendo 
uma substância semelhante à co-
caína. Em seguida foi abordado 
André Moreira da Cruz, 30, que 
tinha acabado de chegar ao local. 
Vilmone disse que havia pego a 
substância no local a mando de 
André, que estava aguardando 
nas proximidades. Ambos foram 
conduzidos à DP. 

Paracatuzinho II - Ainda no 
Paracatuzinho, militares viram 
um homem em atitude suspeita, 
na Rua Pedro Rosa. Leonardo Ju-
nior Dias de Oliveira, 20, aparen-
tava estar drogado e desobede-
ceu à polícia, mas foi alcançado. 
No local os militares localizaram 
cinco buchas de maconha e co-
caína. 

Hallel - Dentro do Parque 
de Exposições, a PRE deparou-
-se  com adolescentes fazendo 
o uso de bebida alcoólica, em 
companhia de uma pessoa adul-
ta, que fornecia a bebida. As 
garrafas de Whiski e Red Bull 
foram localizadas no interior de 
uma bolsa que estava nas costas 
do autor. O adulto foi preso em 
flagrante.  

 

PRE recupera Fiesta 
roubado em Unaí 

Ladrões invadem oficina 
nas “barbas” da PRF

ASSALTO

DE NOVO

Sérgio - Sérgio Ronaldo Gomes da Mota, 34, estava foragido da 
justiça e foi encontrado, pela PM,  nas proximidades da Rua Irandir 
Vieira Miranda, Paracatuzinho. 

Alex - No Bairro JK, os militares realizavam patrulhamento pela 
Rua Itagiba Valetim Landim e prenderam  Alex Júnior Teixeira de 
Araújo, 20, que possuía  mandado de prisão em aberto. 

 Desacato e droga - A PM encontrou um papelote de crack 
com Carlos Alberto Santana Lourenço, 29, conhecido como “Be-
beto”. Durante o registro do fato, o autor desacatou os militares e 
acabou preso.  

Embriaguês - No Km 149, da MG-188, a PRE abordou um 
Corsa conduzido por Lindomar Coelho Carvalho, com visíveis 
sintomas de  embriaguês. Lindomar foi convidado a fazer o teste 
etilômetro, mas  recusou e foi preso e o veículo liberado para uma 
pessoa habilitada. 

Receptação I - Durante patrulhamento, militares receberam 
informações de que na Av. Olegário Maciel, Santa Lúcia, na “Bai-
xada dos Totós”, indivíduos estariam escondendo motos e outros 
produtos furtados/roubados. No local, localizaram uma bicicleta 
marca “Gios” branca roubada em 8/6/2013 e os infratores P. H. N. 
15 anos, e D. R. M. 17 anos, que possuíam outra bicicleta de origem 
duvidosa e foram parar na Delegacia de Polícia.       

Receptação II - No Povoado de São Sebastião, militares  depara-
ram-se com J. P. R. 17 anos, conduzindo a moto Honda/CG 150 pre-
ta, placa de Luziânia/GO, que era produto de roubo/furto. O menor 
relatou que a pedido do tio dele, estava levando a moto até um bar. 

Receptação III - Após ser furtada uma Saveiro foi encontrada 
na  Rua Ricardo Adjuto, Paracatuzinho. O veiculo estava em poder 
de dois adolescentes - B. V. S. 14 anos e L. G. A. 13 anos. Eles dei-
xaram o capô da Saveiro aberto e estavam com uma chave de moto 
na ignição tentando ligá-la. 

Cinco assaltantes invadiram uma oficina de caminhões, às mar-
gens da BR-040, a poucos metros do Posto da Polícia Rodoviária 
Federal. Segundo Israel Reis, proprietário da oficina, os assaltantes 
chegaram de madrugada, num carro branco de carroceria. 

O guarda viu a movimentação e saiu correndo para acionar a po-
lícia. Porém, os assaltantes tiveram tempo de buscar um maçarico, 
que estava longe do local, para arrebentar o cadeado do barracão. 
Os ladrões reviraram tudo, inclusive, um pacote de ração para os 
cães. Mexeram nas gavetas e tentaram arrombar o cofre. 

Israel afirma que o prejuízo foi grande: foram roubados dois 
computadores completos, esmeriladeira, lixadeira, furadeira, caixa de 
ferramentas e outros equipamentos.  Revoltado, ele revela que essa 
foi a segunda vez, em pouco mais de um mês, que recebeu a visita 
dos assaltantes e pede providências para trabalhar com segurança.

Um Fiesta foi tomado de assalto em Unaí e recuperado em Para-
catu pelos policiais da PRE, numa blitz em que foi dada ordem de 
parada aos assaltantes, que não  obedeceram e jogaram o carro em 
cima de um dos policiais. 

O militar revidou a agressão com um disparo que  acertou o pa-
ralama, porém o condutor continuou fugindo rumo a Paracatu, mas 
perdeu o controle e chocou-se contra o barranco. Um dos ocupan-
tes embrenhou-se no matagal. Bruno Lúcio Fernandes Monteiro, 
também tentou fugir, mas foi preso e disse que, no momento do 
roubo do veículo, em Unaí, estava armado com um revólver cal. 38 
e que um certo Cleiton o auxiliara.

Ficou constatado que, possivelmente, o indivíduo que evadiu-se 
é filho da amásia de Bruno -  o suspeito Jonathas Givago Rabelo 
Cruvinel. A vítima do roubo  reconheceu Bruno, bem como uma 
camiseta do Flamengo e um boné que estava sendo usado pelo au-
tor que evadiu-se.  

RONDA POLICIAL

Matheus Alves da Silva de 17 anos - o Canarinho, foi a 25ª. viti-
ma de assassinato em Paracatu este ano. Canarinho foi encontrado 
caído no mato de uma chácara, no Paracatuzinho, com vários ti-
ros na cabeça. Ele foi socorrido, mas morreu assim que chegou ao 
Pronto Socorro. 

O crime aconteceu por volta das 14h40, do dia 13, feriado muni-
cipal de Santo Antônio - padroeiro da cidade. De acordo com a po-
lícia, os dois autores fugiram  de bicicleta e não foram identificados.

A polícia trabalha com várias hipóteses, já que Canarinho tinha 
passagem por diversos delitos, entre eles furto e tráfico de drogas, 
além de ser usuário de entorpecentes. 

Outra vítima que não resistiu aos ferimentos e faleceu, assim 
que deu entrada no Hospital Municipal, foi o mototaxista Édipo de 
Matos Araújo, 29. Ele estava trabalhando no ponto entre as Ruas 
Tupis e Pedro Silva Neiva, no Paracatuzinho, quando se aproxi-
maram dois indivíduos em duas bicicletas e dispararam contra ele.

Édipo foi baleado na cabeça e um dos tiros atingiu a porta de 
um carro. Os autores, que estavam encapuzados, fugiram sem se-
rem reconhecidos. A vítima tinha passagem pela polícia, porém o 
motivo do crime é desconhecido. O crime aconteceu no início da 
noite de sábado, 15/6.

Paulo Sérgio Teixeira Barbosa,  
23, conhecido como “Dragão”, 
estava deitado no sofá da sala da 
residência dele - à Rua Professor 
José Botelho Filho, Nossa Se-
nhora de Fátima - assistindo fil-
me com  esposa e o pai,  quando 
chegou um homem  moreno, ma-
gro, estatura mediana - que traja-
va blusa de mangas compridas 
bege e com rosto coberto por um 
capacete - e disparou  uma arma 
contra a vitima. 

Dragão foi atingido por seis 
tiros na cabeça, abdome, antebraço direito e mão esquerda. Paulo 
Sérgio foi socorrido imediatamente por familiares mais já chegou 
sem vida ao Ponto Socorro. Segundo a polícia, Paulo Sérgio já tinha 
recebido ameaças de morte de um indivíduo morador do mesmo  
bairro. 

A polícia acredita que o crime tenha ligação com a morte do 
irmão da vítima que também foi assassinado, há três anos. Paulo 
César tinha passagem por porte ilegal de arma. Familiares da víti-
ma disseram que ele possuía arma porque vinha sofrendo ameaças. 
Ninguém foi preso. 

Tales Correia Barbosa, 17 anos, foi baleado no rosto e na mão 
esquerda, por volta das 23h, do domingo (30/6), quando condu-
zia um Chevette pela Avenida J.J Anselmo, Paracatuzinho, e dois 
homens de bicicleta atiraram contra ele. Tales não resistiu aos feri-
mentos e faleceu assim que chegou ao Hospital Municipal. 

Com impacto das balas, o adolescente perdeu o controle da di-
reção e bateu em outro Chevette que estava estacionado próximo 
ao local do homicídio. O segundo carro foi arrastado cerca de dez 
metros em direção à calçada. 

Os autores não foram identificados. 
Tales não tinha nenhuma passagem pela polícia e, por enquanto, 

a motivação do crime é desconhecida.

Ciclistas encapuzados 
matam motaxista

Canarinho leva 
tiros na cabeça

26º. HOMICÍDIO 

25º. HOMICÍDIO

Dragão leva seis tiros 
dentro da própria casa

Ciclistas matam Tales

27º. HOMICÍDIO 

 29º. HOMICÍDIO

28º. HOMICÍDIO

Motoqueiros matam Felipe
Felipe Muniz Santana, 17, estava deitado em um colchão no 

quarto de uma residência, à Rua Esmeralda, Amoreiras II, quando 
foi assassinado com três tiros - um no peito, outro nunca e mais 
um na mão. 

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta de 12h30 
do sábado (22/6). Felipe estava na casa com uma moça e um rapaz, 
que saiu para comprar refrigerante e deixou a porta da sala aberta, 
momento em que chegaram dois ocupantes de uma moto preta. O 
garupa desceu e efetuou os tiros. A mulher estava em outro quarto 
e não foi atingida. 

De acordo com os vizinhos, a casa foi alugada três dias antes do 
crime e estava sendo usada como ponto de uso e tráfico de drogas. 

O motivo do assassinato é desconhecido, mas a suspeita da PM 
é que seja mais um acerto de contas ligado ao tráfico. Na ficha 
criminal de Felipe, consta roubo e envolvimento com o tráfico. Os 
motoqueiros fugiram sem serem identificados.

cias na casa, Adão Victor da Fon-
seca, 23, chegou para comprar. 

No quintal da casa, foi loca-
lizada uma balança de precisão, 
enterrada próximo ao muro. Os 
autores foram conduzidos à De-
legacia de Polícia, juntamente 
com os materiais apreendidos. Na 
Delegacia, os telefones de Vanes-
sa e Gilberto tocaram várias vezes 
e duas ligações foram atendidas 
por um militar. Um indivíduo não 
identificado disse o seguinte: “Es-
tou na praça da igreja metodista 
traz duas caprichadas pra mim”.
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clássico da sexta rodada leva centenas de torcedores ao paulo Brochado e JK derrota N. Sra. de Fátima

CAMPEONATO MUNICIPAL 

SOBRE RODAS

Santana vence União de virada

ADFP 
treina time 
de basquete

A sexta rodada do Campeo-
nato Municipal de Futebol Ama-
dor, realizada no último domingo 
(6/7), no Estádio Paulo Brocha-
do, teve muitos gols e  emoção. 

O Nossa Senhora de Fátima 
saiu na frente fazendo 1 a 0 no 
JK, de manhã. Entretanto, a equi-
pe não conseguiu segurar a pres-
são adversária e saiu de campo 
derrotada por 3 a 1. 

Esta foi a segunda partida e 
primeira vitória do JK na compe-
tição. No jogo de estreia, o time 
empatou com o Santana por 3 a 
3. O JK volta a campo no dia 28 
para enfrentar o Amabap, no Es-
tádio Frei Norberto. 

Já o Nossa Senhora de Fátima 

amargou a primeira derrota, pois  
vinha de vitóra por 1 a 0 sob o 
Alto do Açude. O Nossa Senhora 
de Fátima fará a terceira partida 
no próximo dia 21, no Estádio 
Paulo Brochado, contra o Santana. 

Clássico - À tarde, o Estádio 
Paulo Brochado foi pequeno para 
comportar os torcedores de San-
tana e União, um dos clássicos 
mais tradicionais do futebol para-
catuense e como não poderia ser 
diferente, foi uma partida cheia de 
surpresas. 

O União começou melhor e, 
logo no início, fez dois gols em 
cima dos donos da casa. No se-
gundo tempo, veio a reação da 
equipe colorada, que conseguiu 

virar a partida e venceu o duelo 
por 3 a 2. O terceiro gol foi mar-
cado aos 49 minutos do segundo 
tempo, para delírio dos torcedo-
res colorados. 

O União acumulou a segunda 
derrota, uma vez que, o time per-
deu na estreia para o Amabap por 
5 a 1. O Tricolor da Colina volta 
a campo no dia 28 para enfrentar 
o Alto do Açude, no Estádio Frei 
Norberto. 

O Santana obteve a primeira 
vitória. Na estréia, o Colorado 
empatou com o JK por 3 a 3. O 
Santana fará o terceiro jogo no 
dia 21, contra o Nossa Senhora 
de Fátima. 
Classificação - Com os resul-

tados da rodada, a tabela de clas-
sificação ficou da seguinte forma: 

Chave A - Os líderes são  
Amoreira, Real Sociedade e Vila 
Mariana, cada um com quatro 
pontos; em quarto lugar aparece o 
Novo Horizonte, com dois pon-
tos; Chapadinha é o quinto, com 
um ponto; na lanterna está o Pa-
racatu, sem nenhuma pontuação. 

Na Chave B, o líder é o  Ama-
bap, com seis pontos; seguido 
do JK e Santana, cada um com 
quatro pontos; em quarto lugar, 
está o Nossa Senhora de Fátima, 
com três pontos; União e Alto do 
Açude dividem a lanterna, sem 
nenhum ponto.  

Disputa - O Campeonato Mu-

nicipal de Futebol começou no 
dia 26 de maio e, até o momento, 
foram realizadas seis rodadas. Em 
doze partidas, foram marcados 
45 gols. Na fase classificatória, 
as equipes estão jogando entre si, 
em seus grupos. Os quatro times 
melhores pontuados, de cada cha-
ve, garantem vagas nas quarta de 
finais. Nesta etapa, o 1º. Colocada 
do grupo “A”, enfrenta o quarto 
do grupo “B”; o segundo pega o 
terceiro e assim sucessivamente. 

O certame é aberto, podendo 
os clubes inscrever jogadores 
que residem em Paracatu e em 
outros municípios. As partidas 
estão sendo realizadas nos es-
tádios Paulo Brochado, Beira 

Próxima rodada: domingo (14/7):
Estádio Beira Rio
9h45 - Paracatu  X  Vila Mariana 
15h30 - Chapadinha X Real Sociedade 

Os cadeirantes estão empolgados com a possibilidade de formação da nova equipe 

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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Formar em equipe de basquete 
de cadeiras roda para representar 
Paracatu em competições regio-
nais e estaduais. Esse é o objetivo 
da diretoria da Associação dos 
Deficientes Físicos de Paracatu, 
que iniciou os treinamentos no 
mês de junho. 

A ideia surgiu após os bons re-
sultados nas provas de atletismo, 
nas fases regional e nacional das 
Paraolimpíadas, no mês de junho, 
em Uberlândia e São Paulo. 

“Competimos apenas no atle-
tismo e tivemos um atleta que 
conquistou o primeiro lugar. Mas, 

Rio e Frei Norberto. A final está 
prevista para o mês de outubro. 

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

os eventos contaram com dispu-
tas em várias modalidades, entre 
elas basquete de cadeira de roda, 
ficamos empolgados e voltamos 
com o propósito de montar uma 
equipe para representar Paraca-
tu”, explica Wilmar Lourenço, 
presidente da ADFP., 

Os treinamentos são realiza-
dos sempre aos sábados no Gi-
násio do Jóquei Clube. “Qualquer 
pessoa pode ajudar. O cadeirante 
poderá fazer parte de nossa equi-
pe e quem não é deficiente pode 
contribuir ajudando nos treina-
mentos”, completa o presidente.


