
                                                                                                                                            

vimento23
Ano XXIV - Nº 443           omovimento@hotmail.com.br             Paracatu-MG           omovimento@ada.com.br              R$ 1,00

anosO Mo

Ana Carolina Pinton (Nolasco); Adriana Oliveira (Chapada); Leidiane Álvares (Barreiro); Priscila Caixeta (Aldeia de Baixo); e, Raquel Souza (Comunidade Barreiro) disputam a 
coroa de rainha da 23ª Semana do Cooperado. Este ano, a população pode votar pela internet, através da página  fecebook.com/coopervap ou acessar a site: coopervap.com.br 

Do Amazonas ao Rio Grande
Investigadores da Delegacia de Combate ao Tráfico de Dro-

gas (Decotrad), de Paracatu, prenderam em flagrante, ainda no 
dia 20 de agosto, um jovem de 22 anos, que enviava malotes de 
anabolizantes, emagrecedores, abortivos e estimulantes sexuais, 
pela agência dos Correios. O rapaz guardava um estoque de 
dez mil kits de 30 variedades de drogas que seriam enviadas a 
diversas regiões do País – do Amazonas ao Rio Grande do Sul 
- pelos Correios. PÁGINA 13

O Sebrae define a empresa 
cooperativa  como uma socie-
dade cujo objetivo principal 
consiste na prestação de ser-
viços ou no desenvolvimento 
de produtos, que chegam ao 
mercado em condições mais 
vantajosas porque são soma 
do esforço de muitas mãos. 
Cooperativa pode ser entendi-
da, também, como uma “em-
presa” que presta serviços aos 
seus cooperados. 

Certamente, no já longín-
quo 20 de julho de 1963, os 
40 homens e mulheres para-
catuenses que assinaram a ata 
de fundação da Cooperativa 
Agropecuária do Vale do Para-
catu Ltda - Coopervap - também 
imaginavam resolver seus pro-
blemas e melhorar a incipiente 
atividade agropecuária daquele 
sertão carente de estradas, as-
sistência técnica e de comunica-
ção, através do cooperativismo.  

O pioneirismo e a visão de 
futuro daqueles 40 notáveis, 
aliados ao conhecimento his-
tórico ou mesmo à intuição 
de que o cooperativismo era a 
alternativa ao capitalismo ex-
cludente, levaram o Município 
a superar crises e a encontrar 
sua vocação econômica.

Ao completar meio século 
de atividades, a Coopervap é a 
empresa síntese da economia 
da região e, a cada dia, está 
mais próxima das comunida-
des rural e urbana, azeitando a 
máquina do beneficiamento, da   
industrialização e da comercia-
lização da produção agropecu-
ária, de cerca de dois mil coo-
perados.

Riqueza que chega, inclusi-
ve, às bolsas de valores de todo 
o mundo, na forma de commo-
dities agrícolas.

A Coopervap é uma organi-
zação vital para uma região vo-
cacionada ao agronegócio que 
vê, ano após ano, aumentar as 
perspectivas mercadológicas, 
num universo cada vez mais 
carente de alimentos saudáveis

O reconhecimento dos Pro-
dutos Paracatu no mercado na-
cional é inquestionável. E este é 
um trunfo do qual os fundado-
res da Coopervap, seus coope-
rados e funcionários devem se 
orgulhar, pois conquistaram o 
maior valor agregado de que um 
produto precisa – a qualidade.

Isto, inclusive, está a mere-
cer uma campanha de marke-
ting que mostre ao País esta 
qualidade.   

Neste setembro de 2013, 
quando as comunidades rurais 
festejam a graça de pertence-
rem a uma organização coope-
rativista que prima pela serie-
dade e participação igualitária, 
na simpática e até comovente 
Semana do Cooperado, gosta-
ria de saudar, mais uma vez, o 
Comitê Educativo e, num preito 
de gratidão, citar o nome dos 
40 homens e mulheres que 
fundaram a Coopervap, naque-
le longínquo 20 de julho de 
1963. São eles: 

Ailon Vieira Diniz, Alberto 
Laboissiere, Alfredo Rubinger, 
Alírio Mendes Teixeira, Altino 
Ferreira Peres, Álvaro Batista 
Ulhoa, Ánselmo Batista de Oli-
veira, Antônio Botelho, Antônio 
Jorge Albernaz, Carmelo André 
, Elizeu Araújo Ferreira, Ernane 
Pimentel de Godoy, Evandro 
Carneiro Torres, Felisbino de 
Sá Guimarães, Francisco de 
Sá Guimarães, Gastão Campos 
Lepesqueur, Geraldo Pimentel 
Barbosa, Gilberto da Silva Nei-
va, Honório de Souza Mundim, 
Jandira da Silva Neiva, Jarbas 
Vitor Ribeiro, João Batista Cam-
pos, João Batista de Oliveira, 
João Borges de Oliveira, João 
Peres, Jorge Paixão, José Oli-
veira Mello, Laerte Balzani, 
Lafaiete da Silva Neiva, Leonor 
da Silva Neiva, Manoel Antônio 
André, Osmar da Silva Neiva, 
Ovídio Martins Lisboa, Paulo 
Ulhoa Pinheiro, Roberto Wa-
chsmuth, Rodolfo Porto Adjuto, 
Rubens José Lisboa, Silvio Le-
pesqueur, arcisio Araújo Caldas 
e Wladimir da Silva Neiva 

José Edmar Gomes

CAMPO E CIDADE 
DE MÃOS DADAS

CARTA DO EDITOR

Quarenta 
notáveis

As comunidades rurais de Paracatu estão 
em festa, desde o último dia 8, quando o Par-
que de Exposições passou a receber homens e 
mulheres do campo, na 23ª. Semana do Coo-
perado, a maior festa caipira do Noroeste de 
Minas, organizada pelo Comitê Educativo dos 
cooperados, que é aberta ao público que po-
derá apreciar, entre outras opções, encontro de 
muladeiros do Noroeste de Minas; festival de 
música sertaneja; concurso de forró; concurso 
de pratos típicos; eleição das rainhas das comu-
nidades; parque de diversões; barracas comuni-
tárias; comidas típicas; shows caipiras e ainda a 
XI edição do Coopershow - feira de produtos 
agropecuários - e o lançamento do livro 50 anos 
da Coopervap.  PÁGINAS 4 e 5

Os muladeiros do Noroeste de Minas vão se encontrar na Semana do Cooperado

Saúde tem novo secretário

Quase dez anos depois
A Justiça Federal condenou, no final de agosto, a mais de 200 anos de cadeia, os três executores 

dos quatro funcionários do Ministério do Trabalho que apuravam denúncia de trabalho escravo em 
fazendas de Unaí, no dia 28 de janeiro de 2004, crime que ficou conhecido com Chacina de Unaí. 
Ajuíza Raquel Vasconcelos Alves de Lima, da 9ª Vara Federal de Belo Horizonte, condenou Rogé-
rio Alan Rocha Rios a 94 anos de prisão, Erinaldo  de Vasconcelos Silva a 76 e William Gomes de 
Miranda a 56 anos. Os mandantes do crime devem ser julgados nas próximas semanas. PÁGINA 12

O afastamento 
do então secretá-
rio municipal de 
Saúde, Agostinho 
Martins de Olivei-
ra, movimentou o 
cenário político, 
nos últimos dias. 
Ele recebia críti-
cas da posição na 
Câmara e o vereador Ragos 
Oliveira (PT) chegou a  pedir 
sua demissão, alegando que o 
secretário não tinha disponi-
bilidade para assumir a pasta 
em tempo integral, pois aten-

dia como médico 
em João Pinheiro. 
No último dia 4, 
no entanto, Agos-
tinho pediu afas-
tamento do cargo 
e o prefeito Olavo 
Condé, dizendo-
-se surpreso com a 
situação, anunciou 

o nome do advogado Aprígio 
Silva de Oliveira (foto), que 
ocupava a Gerência Regional 
de Saúde em Unaí (MG) para 
assumir a Secretaria de Para-
catu. PÁGINA 3
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 Estão tão silenciosos os sinos 
de Paracatu do Príncipe...

 Não eram assim na minha in-
fância: nascida e criada num casa-
rão que ocupava toda a extensão 
em que foi construído o Centro 
Catequético São Benedito, eu era 
“piolhinho” do Rosário – Igreja 
de Nossa Senhora do Rosário dos 
Homens Pretos - bem como meus 
contemporâneos. 

Naquela época,  os sinos le-
vavam a toda cidade, quase dia-
riamente, o seu recado sonoro. 
O Rosário possuía um sacristão 
dedicadíssimo, Gustavo Baptista 
D´Affonseca. Era auxiliado por 
Dionísio Pilão, um mulato meio 
gordo, que quase morava na igre-
ja. A meninada andava atrás de 
Gustavo repetindo em coro, com 
a voz anasalada imitando o sino: 
Gustavinho béim béim, Gustavi-
nho quer pão... Ele era de boa paz, 
não perdia a paciência.

Nas cidades históricas de Minas 
que visito, os sinos não são silen-
ciosos, meros  adornos dentro da 
sineiras ou complemento da ar-
quitetura. E eu sinto uma saudade, 
um aperto no coração quando os 
ouço.

Em Ouro Preto, desde 1973,  o 
sino da Basílica de Nossa Senhora 
do Pilar toca funebremente,  ao 
meio-dia,  a cada  2 de setembro. É 
para que o povo não se esqueça de 
um dos maiores furtos de peças de 
arte sacra do país. É também uma 
cobrança às autoridades e o sino 
cumpre sua função de comunica-
dor. Coisas do padre Simões e que 
a comunidade não abandonou.

Em São João del-Rei,  existe 
escola, treinamento para sineiros, 
para que estes segredos sonoros 
não se percam no tempo. Há que 
saber distinguir as “principiadas”, 
“tensténs”, “terentenas”, “cléns”, 
“tenções festivos”, ”Senhora 
morta”... aprender a empinar o 
“meião”, polir a “bacia” com óleo 
queimado, conferir as amarras de 
couro do badalo. Isto é alimentar 
a tradição, garantir a continuidade, 
cultivar o respeito aos que já se fo-
ram. E os são-joanenses são bons 
nisso...

A maior comemoração da 
Igreja do Rosário é a festa de São 
Benedito que acontece dia 29 de 
junho, após as novenas. E a data 
é uma particularidade de Paracatu 
do Príncipe. No Brasil e em todo o 
mundo católico,  esta data é come-
morativa de São Pedro e São Pau-
lo, pilares da igreja, e São Benedito 
é comemorado em 5 de outubro. 
Desde tempos remotos, foi assim  
e D. Eliseu Van de Weijer, nosso 
primeiro bispo, não interferiu na 
tradição. 

Há alguns anos, os sinos do Ro-
sário vem sendo repicados festiva-
mente, todos os dias da novena, ao 
meio-dia e no ângelus. E quem os 
toca, com o maior entusiasmo, é Il-
deu Novais Pinto - cidadão paraca-
tuense de 88 anos, que se dispôs a 
fazer este trabalho voluntariamen-
te, por puro amor a São Benedito.

Como alegra as pessoas, como 
abrilhanta a festa este belíssimo 
gesto de Ildeu! Ele faz parte da 
comunidade do Rosário, a casa de 
seus pais era na Rua Dr. Américo 
Macedo e a casa de sua família na 
Samuel Rocha.

Todos os dias da novena, pon-
tualmente, lá estava ele para subir 
as íngremes escadas que dão aces-
so à torre e começar a festa.

Encantada, eu permanecia 
apreciando a cena, admirando sua 
bonita cabeça prateada contras-
tando com a pele morena, o rosto 
iluminado de alegria, da fé traduzi-
da em serviço. Acompanhando-o, 
sua filha Toninha, que ele chama 
carinhosamente de “Tunica”, e já 
pediu a ela que seja a continuadora 
da devoção.

Atitudes assim não podem pas-
sar despercebidas, são por demais 
significativas e têm o edificante po-
der do exemplo. 

Parabéns, Ildeu. Você desper-
tou a comunidade, agregou beleza 
à festa, fez Paracatu do Príncipe 
passear em sua história de devoção 
ao santo negro.

Que São Benedito o abençôe e 
o guarde, junto a sua família...

*Cronista de O Movimento

O Sineiro 
Cidadão
*Dália Maria 
Neiva Moreira Salles 

“Estes dobres e 
repiques são responsos, 
são poemas que o bronze 
transforma em sons”. 
( Jota Dangelo)
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CONSCIENCIARTE

CONTABILISTAS

Caravana Cultural chega ao Paracatuzinho e NH

Convenção reúne contadores e estudantes

Ex-secretário era acusado pela oposição de trabalhar também em João Pinheiro, o que é proibido

SAÚDE 

Agostinho Martins deixa Secretaria

O afastamento do então se-
cretário municipal de Saúde – o 
médico Agostinho Martins de 
Oliveira - movimentou o cenário 
político, nos últimos dias. Agos-
tinho estava sob fogo cerrado 
da oposição na Câmara, onde o 
vereador Ragos Oliveira (PT), já 
pedira sua demissão, alegando 
que, mesmo com os inúmeros 
problemas que afetam a saúde 
pública, o secretário não tinha 
disponibilidade para assumir a 
pasta em tempo integral.

Segundo Ragos, o médico 
Agostinho também presta ser-
viço em João Pinheiro, o que é 
proibido por lei. O vereador, 
também, já tinha colhido assina-
turas de pares para encaminhar, 
ao Ministério Público, o pedido 
de demissão do secretário. 

No dia 4 deste mês, porém, o 
prefeito Olavo Condé (PSDB) e 
o vice José Altino (PP) reuniram 
o secretariado e pessoas ligadas 
à saúde pública e anunciaram o 
pedido de afastamento do ex-se-
cretário Agostinho Martins. 

Segundo Condé,  o governo 
foi pego de surpresa com afasta-
mento de Agostinho, mas “res-
peitou e acatou”  a decisão. 

Para o prefeito, Agostinho 
é um grande profissional, que 
sempre cuidou da saúde do Mu-
nicípio com seriedade e,  no pou-
co tempo que esteve à frente da 
Secretaria, trouxe inúmeras con-
quistas para a população.  

“Por outro lado, estamos feli-
zes, pois ele vai continuar aten-
dendo no Hospital Municipal, 
como médico concursado, e pro-
meteu ajudar o governo e a so-
ciedade no que for necessário”, 
explicou o prefeito. 

O vice-prefeito, José Altino, 
que também é médico, lamen-
tou a saída de Agostinho.  “Dr. 
Agostinho, como pessoa e como 
profissional, dispensa comentá-
rios. Quando ele foi secretário de 
saúde, em governo anterior, hu-
manizou e transformou o setor. 
Podemos dizer que a saúde do 
Município tem dois momentos: 
antes e depois do Dr. Agosti-
nho”, exaltou Altino. 

Pessoal - Apesar de muitas 
pessoas acharem que o momen-
to é ruim para a saúde pública, 

o médico Agostinho Martins 
alegou apenas motivos pesso-
ais para deixar o cargo. “Desde 
que entrei no governo, o prefeito 
sabia que não ficaria até o fim. 
Tenho novos desafios em minha 
vida e chegou o momento de co-
locar meus planos em prática” 
explicou o médico.

Ainda de acordo com o ex-
-secretário, ele deixa a pasta, mas 
não deixa o governo. “Estou jun-
to com Olavo, José Altino e com 
o novo secretário, para ajudar co-
locar em prática os projetos que 
iniciamos, que vão revolucionar 
o setor.

Agostinho Martins ficou oito 
meses à frente da Secretaria de 
Saúde e, segundo ele, foram 
inúmeras as conquistas. “Nosso 
primeiro desafio foi organizar a 

Olavo Condé anunciou o 
nome de Aprígio Silva de Olivei-
ra, que ocupava a Gerência Re-
gional de Saúde em Unaí (MG) 
e deverá assumir a Secretaria de 
Paracatu, no dia 15 deste mês. 

Aprígio tem 59 anos, é natural 
de João Pinheiro. Formado em 
direito pela Faculdade de Ciências 
e Tecnologia de Unaí -  a Factu - e 
em ciências contábeis pela Escola 
Técnica de Comércio Inconfi-
dência em Belo Horizonte. 

É especializado em gestão 
hospitalar pela Universidade Fe-
deral de Uberlândia e gestão mi-
crorregional de saúde pelo Senac. 

Estudou em uma das melhores 
escolas de negócio e administra-
ção de Minas Gerais, a Fundação 
Dom Cabral, onde fez o curso 
de Gestor Público. Por méritos 
pessoais, foi condecorado pela 

casa, que encontramos desarru-
mada e,  depois,  buscar recur-
sos”, garante o ex-secretário. 

Projetos - Agostinho infor-
mou que, como secretário de 
Saúde, conseguiu cinco UBSs- 
Unidades Básicas de Saúde, que 
serão construídas em breve, já 
que a verba do Governo de Mi-
nas já foi liberada; também serão 
construídos dez leitos neonatais, 
“jamais vistos no Noroeste de 
Minas”.

Segundo o ex-secretário, é 
preciso aumentar os leitos da 
UTI adulto e aumentar as máqui-
nas de hemodiálise, pois a falta 
de planejamento faz com que o 
governo gaste além do necessá-
rio. “Melhorando o atendimento 
temos chances de conseguir mais 
recursos para o setor”, observa.

A Fundação Conscienciarte  
promoveu, em parceria com o 
Ministério da Cultura e Instituto 
Votorantim, entre os dias 13 a 17 
de agosto, a 4ª edição da Carava-
na Cultural. As atividades foram 
realizadas no Centro Administra-
tivo Conscienciarte, Escola Esta-
dual Delano Brochado (Paraca-
tuzinho) e Praça do Bairro Novo 
Horizonte. 

Em cada um dos locais, fo-
ram realizadas dez ações itine-
rantes, visando o acesso das 
comunidades periféricas às ati-
vidades culturais: apresentações 
de teatro, fantoche, musicais, 
expresso cultural (ônibus adap-
tado para biblioteca) e atividades 
recreativas. 

Também foram exibidos fil-
mes com temas que valorizam o 
ser humano e a sociedade, ofici-

A 1ª Convenção dos Contabi-
listas levou, nos dias 22 e 23 de 
agosto, à Câmara Municipal cen-
tenas pessoas, entre contadores e 
estudantes, do curso de ciências 
contábeis da Faculdade Finom.  

“O público foi intenso no pri-
meiro e segundo dia. O retorno 
dos acadêmicos quanto à satis-
fação com o evento foi muito 
positivo. Eles ficaram responsá-
veis pelas pastas individuais for-
necidas pela Faculdade Finom, a 
emissão dos certificados, o con-
trole de presença e inscrições, 
cerimonial”, orgulha-se a coor-
denadora do curso da Finom, 
Ariane Pessoa Caldas.

Segundo a coordenadora, a 
participação dos acadêmicos foi 
marcante e a gran-
de maioria eram 
acadêmicos da Fi-
nom.

No primeiro 
dia do evento, a 
palestra de abertu-
ra da Jornada Con-
tábil foi ministrada 
pelo pastor César 
Augusto Emeri-
ch (ao lado), que 

Agostinho lembra que o Cha-
padinha, a região rural de Moro 
Agudo e o Povoado de São Se-
bastião já contam com ordens de 
serviço para a reforma dos pos-
tos de saúde e que o Novo Hori-
zonte receberá uma das melhores 
Unidades Básicas de Saúde. 

“O Ministério da Saúde já 
confirmou a implantação do 
Samu em Paracatu;  Foi alugado 
uma unidade de recolhimento  
do Caps AD, para o tratamento 

de viciados em drogas e bebi-
das”, informa o ex-secretário. 

Agostinho afirma que deixa 
quase concluída a reforma da sala 
do Asilo São Vicente para atender 
idosos e zona rural; assim como 
está em construção o Centro de 
Zoonose, na marginal da MG-
188, próximo à sede da PRE;  e 
está em andamento o projeto de 
humanização do Hospital Muni-
cipal, para o qual já foram adqui-
ridos dois aparelhos de Raio X.

Novo secretário é de João Pinheiro
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais com a Estrela de Ouro.

Fez sua carreira em grandes 
instituições nacionais, como o 
Banco do Brasil, onde foi de cai-
xa a gerente, em 21 anos de de-
dicação. Além disso, foi membro 
do Comitê Gestor do Governo 
de Minas para a região Noroeste.  

“O cargo é novo pra mim, 
mas tenho dez anos de experiên-
cia na área de saúde, como gestor 
regional. Estou tomando conhe-
cimentos dos problemas e tenho 
grandes expectativas. O prefeito 
vai apoiar o setor,  juntamente 
com os vereadores, aprovando 
os projetos para melhorar a qua-
lidade de vida dos moradores 
de Paracatu. Conto com o Dr. 
Agostinho para  me  auxiliar nos 
trabalhos”, comentou o novo se-
cretário.

Olavo Condé (c): Governo 
foi pego de surpresa

A 4ª Caravana Cultural da Conscienciarte integrou 
o Paracatuzinho, Novo Horizonte e adjacências

Agostinho Martins afirma que 
deixa inúmeras conquistas para 
a Saúde Pública de Paracatu

Aprígio Oliveira, novo 
secretário: Tenho dez anos 
de experiência, na área de 
saúde, como gestor regional

nas de maculelê, capoeira, pin-
tura e bordado para desenvolver 
habilidades e a inclusão social e 
cultural pela democratização de 
bens culturais. 

No Novo Horizonte, o even-
to contou com a participação 
especial da Escola de Samba 
Unidos do Novo Horizonte e 
roda de capoeira do grupo Ave 
Negra, além de atendimentos de 
saúde, como aferição de pressão, 
glicemia e orientações. Dados da 
Conscienciarte dão conta de que 
quase mil pessoas foram aten-
didas.  Murilo Moura Costa foi 
uma delas e saiu encantado com 
o evento. 

“O Projeto Caravana traz ati-
vidades educativas, divertidas e, 
ao mesmo tempo, cultura e di-
versão, principalmente, para as 
crianças. As crianças precisam 

de atividades e, muitas vezes, 
não têm oportunidade. Com 
as caravanas, elas podem gastar 
toda essa energia, de forma inte-
rativa, e melhorar suas relações 
com a sociedade. As atividades 
são realizadas em grupo, o que 

une as pessoas e melhora rela-
ções interpessoais”, disse o ado-
lescente. 

“Eu gostei muito da Fun-
dação Conscienciarte ter vindo 
com sua caravana cultural, nos 
trazendo cultura, lazer, incenti-

vo e aprendizado. Através dessas 
ações, muitos aprendem a dan-
çar, a pintar e a buscar outros 
conhecimentos”, comentou Luiz 
Gustavo Silva. 

Para Erika Tainer Vieira So-
ares, a Caravana Cultural é de 

suma importância para socieda-
de. “Os filmes relatam os valores 
morais que uma pessoa possui. 
Oficinas e lazer nas praças fazem 
as pessoas adquirirem  conheci-
mento, cultura e lazer”, disse a 
estudante.

utilizou a motivação como tema 
principal. O professor de direito 
da Finom e promotor de Justi-

ça, Paulo Campos 
Chaves, proferiu a 
segunda palestra 
A Responsabilida-
de Civil e Criminal 
do Profissional da 
Contabilidade.

Um dos princi-
pais pontos abor-
dado por Paulo 
Campos (foto à 
direita) foi a alta 

carga tributária no País que, se-
gundo ele, em algumas oportu-
nidades, força o empresário a 
sonegar, com o 
consen t imen to 
do profissional da 
contabilidade.

“O pequeno e 
médio empresário 
é quase forçado a 
sonegar, principal-
mente pela grande 
carga tributária do 
Brasil que, às ve-
zes, obriga o con-

tador a ajudar o cliente em sone-
gar”, disse o promotor.

Os Desafios do Atual Cenário 
Econômico e Pro-
fissão Contábil foi 
a primeira palestra 
da segunda noite, 
com exposição de 
Dária Tiyoko Oni-
maru Jardim. Em 
seguida, o ex-pre-
sidente do Con-
selho Regional 
de Contabilidade 
de Minas Gerais 

e atual presidente da Academia 
Mineira de Ciências Contábeis, 
Paulo César Concentino, minis-
trou a palestra Complexidade do 
Sistema Tributário no Brasil. Um 
evento cultural em homenagem 
ao contador encerrou o evento.

Daniel Mendes Silva, forma-
do em ciências contábeis, pela 
Faculdade Finom, marcou pre-
sença durante os dois dias da 
Jornada e aprovou  as palestras. 
Segundo ele, o evento represen-
tou “um marco para sociedade”.

“A Jornada marcou pela im-

portância dos temas abordados 
e a grande participação de acadê-
micos e profissionais da área, de-
monstrando o comprometimen-
to dos contabilistas da Cidade 
em buscar atualização e conheci-
mentos para melhor atender seus 
clientes”, destacou Daniel.

A1ª Jornada Contábil foi orga-
nizada pela Associação Profissio-
nal dos Contabilistas de Paracatu 
(ACP), com  apoio da Faculdade 
Finom, Associação Comercial e 
Empresarial de Paracatu (ACE) 
e Fecom.

O ex-presidente 
do Conselho 
Regional de 
Contabilidade 
de Minas Gerais 
e atual 
presidente 
da Academia 
Mineira de 
Ciências 
Contábeis, 
Dr. Paulo César 
Concentino

A Câmara Municipal 
recebeu um bom 

publico durante o 
Jornada Contabil
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De 8 a 15 deste mês, o Comitê Educativo promove maior festa caipira do Noroeste de Minas, franqueada ao público

23ª. SEMANA DO COOPERADO

Quando Cidade e Campo se abraçam
As comunidades rurais de 

Paracatu estão em festa. No 
período de 8 a 15 deste mês, o 
Parque de Exposições se trans-
forma em um cenário rural para 
receber o homem e a mulher do 
campo, na 23ª. Semana do Coo-
perado, a maior festa caipira do 
Noroeste de Minas, organizada 
pelo Comitê Educativo dos co-
operados.

A Coopervap oferece toda es-
trutura para a realização do even-

Cinco beldades disputam coroa de rainha
Todos os anos a Coopervap 

elege a rainha da Semana do Co-
operado. As candidatas são indi-
cadas pelas comunidades, com 
as quais têm vínculo. Este ano, 
cinco belas garotas disputam a 
coroa e os postos de primeira 

e segunda princesas. As candi-
datas são: Ana Carolina Pinton 
(Comunidade Nolasco); Adriana 
Oliveira (Comunidade Chapada); 
Leidiane Álvares (Comunidade 
Barreiro); Priscila Caixeta (Co-
munidade Aldeia de Baixo); e, 

Raquel Souza, candidata 
da Comunidade  Barreiro

Priscila Caixeta, candidata 
da Comunidade Aldeia de Baixo

to, que  proporciona interação da 
cidade com o campo, valoriza o 
produtor  e oferece  oportunida-
des de comercialização da pro-
dução.

A Semana do Cooperado é a 
aberta ao público e proporciona 
lazer e entretenimento, através 
de competições, torneios e con-
cursos entre as comunidades ru-
rais. 

As principais atrações são: 
torneio de futebol society; tor-

neio de truco; torneio leiteiro 
comunitário; Missa Sertaneja; 
homenagem à mulher do cam-
po - pessoas que se destacam em 
suas comunidades e são indica-
das pelos moradores da região; 
encontro de muladeiros do No-
roeste de Minas; festival de mú-
sica sertaneja; concurso de forró; 
concurso de pratos típicos; clube 
da bezerra; eleição das rainhas 
das comunidades; parque de di-
versões; barracas comunitárias; 

comidas típicas; shows caipiras 
com destaque para o grupo “Os 
Lascadões” e várias outras atra-
ções. 

Coopershow - Uma das no-
vidades deste ano são as inova-
ções do Coopershow, que chega 
à XI edição. 

O evento é uma feira de pro-
dutos agropecuários, promovida 
pela Cooperativa que viabiliza 
a negociação do associado di-
retamente com empresas que 
trabalham com saúde animal, 
sementes, adubos, ferramentas 
e maquinário, além de novas 
tecnologias, com preços e condi-
ções acessíveis. 

Profissionais qualificados 
orientam e esclarecem dúvidas 
dos produtores, quanto ao uso 
correto dos produtos, manejo e 
formas de negócios. Tudo para  
melhorar a produção e a renda 
das propriedades rurais. Este 
ano, o Coopershow será encer-
rado com o show da dupla Di 
Paulo e Paulino. 

Livro - O presidente da Coo-
pervap, Edmundo de Sá e o dire-
tor de negócio, Leandro Botelho, 
vão aproveitar o momento festi-
vo para lançar o livro comemo-
rativo “50 anos da Coopervap”, 
em solenidade na quinta-feira 
(12/9), às 20h, no Parque de Ex-
posições.

A obra é uma surpresa que 
narra a história de cinco décadas 
da organização e homenageia 
diretores, funcionários, coope-
rados e colaboradores e quem 
mais contribuiu para que a Co-
opervap se tornasse uma das 
cooperativa mais importantes de 
Minas e do Brasil.

Animais de linhagem, como vacas
e mulas, são atrações da festa



O Movimento - ESPECIAL 5Paracatu, 1º a 15 de setembro de 2013

Cinco beldades disputam coroa de rainha

Leidiane Álvare, candidata 
da comunidade Barreiro

Ana Carolina Pinton, candidata 
da Comunidade Nolasco

Adriana Oliveira, candidata 
da Comunidade Chapada

Raquel Souza (Comunidade Bar-
reiro). Ao contrário dos anos an-
teriores -  quando as candidatas 
desfilaram e o corpo de jurados 
elegeu a rainha - na 23ª. edição 
da festa, a rainha e as princesas 
serão escolhidas pelo voto po-

pular através da internet. Uma 
inovação que deu certo na Expô 
Paracatu e dá mais transparência 
ao processo de escolha. 

Para votar basta entrar na pá-
gina: fecebook.com/coopervap 
ou acessar a site: coopervap.com.

br, escolher e curtir uma das fo-
tos para confirmar o voto. As 
eleitas se apresentam, dia 14, no 
Parque de Exposições, e terão a 
responsabilidade de representar a 
Coopervap, durante um ano, em 
eventos, ações e promoções. 

Produtores 
recebem 
orientações 
e realizam 
bons negócios

A mulher 
do campo 

também recebe 
homenagem 

na Semana do 
Cooperado
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA 
ASSOCIAÇÃO DA VILA DOS POLICIAIS MILITARES DE PARACATU/MG – AVPMP

Pelo presente, são convocados todos os Senhores Associados Policiais Militares do Estado de Minas Gerais, da ativa e 
reserva que servem no município de Paracatu/MG e demais interessados para se fizer presentes e participarem da REUNIÃO 
DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da Associação da Vila dos Policiais Militares de Paracatu/MG - AVPMP, que se 
realizará no dia 31 do mês de Agosto de 2013, sábado com início às 9 horas e término às 11 horas, no local, Auditório 
da Fundação Casa de Cultura de Paracatu/MG, sito à Rua do Ávila s/nº Bairro Centro, Município de Paracatu/MG, com 
a seguinte:

ORDEM DO DIA
1º Chamada dos Associados: 09h00min;
2º Chamada dos Associados: 09h20min;
a) Secretaria: Leitura e aprovação da Ata da reunião de Assembleia Geral Ordinária realizada em 16 de março de 2013;
b) Diretoria Financeira: Prestação de contas do movimento financeiro da Instituição, referente os meses: Janeiro, Feverei-

ro, Março, Abril, Maio e Junho de 2013 para a competente aprovação e acolhimento de sugestões;
c) Diretoria Jurídica: Apresentação do Projeto de reforma/revisão do Estatuto da AVPMP e Regimento Interno; para 

competente aprovação;
d) Diretoria Administrativa: apresentação da lista dos nomes de associados que participarão do Projeto do Condomínio/

loteamento da Vila Militar;
e) Diretoria de Construção Patrimônio e Obra: Apresentação do Croqui do projeto do Condomínio/loteamento da Vila 

Militar; orçamentos de projetos e os valores para contribuição referente à individualização dos imóveis residências;
 f) Diretoria Social: Andamento dos trabalhos referente à organização da confraternização do 2º aniversário da AVPMP;
g) Conselho fiscal: Apresentação de um relatório de análise e fiscalização do andamento financeiro da associação 

referente ao exercício 2013; 
h) Outros assuntos de interesse geral: (nomeação de novos membros da diretoria, formação de comissões de frente 

de trabalho, explanação sobre o projeto Residencial Vila Militar e taxa para custear os projetos para individualização dos 
imóveis da Vila Militar).

Paracatu/MG 1 de Agosto de 2013.
Norberto Willians Santos Souza 

Presidente AVPMP.
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SAÚDE PÚBLICA

TRUCULÊNCIA

MOSTRA CULTURAL

Cabo Camilo traz nova ambulância

Contador repudia ação de fiscais e 
excesso do BB na agricultura familiar

Osvaldinho da Capoeira apresenta
resultado de seus projetos sociais 

CÂMARAEM AÇÃO

*O vereador usou a tribuna da 
Câmara e informou aos presen-
tes sobre um possível abuso de 
poder que vêm acontecendo na 
zona rural e urbana do municí-
pio. O parlamentar foi procurado 
por pequenos produtores rurais 
que relataram que se sentiram 
acuados e com medo pela forma 
de abordagem dos fiscais em suas 
chácaras. Um pequeno produtor 
cujo nome não foi revelado, rela-
ta que sua esposa, já idosa, estava 
ordenhando enquanto ele estava 
no pomar ao perceberem a che-
gada de um veículo de cor escura 
com homens armados tratando-
-os de uma maneira hostil e fica-
ram bastante assustados, com a 
forma de tratamento dos fiscais. 
Há relatos também de outros 
produtores e pequenos constru-

SHOPPING E VAREJO 
PRODUTOS VETERINÁRIOS, MODA COUNTRY E SELARIA

O Cabo Camilo (PDT) tem 
se destacado como um dos vere-
adores  paracatuenses  que con-
tribui com o desenvolvimento da 
Cidade e pela melhorias que tem 
canalizado para população, prin-
cipalmente a menos favorecida. 

Recentemente, Cabo Camilo, 
através do deputado Sargento 
Rodrigues, equipou o 45º. Bata-
lhão PM, com sede em Paracatu, 
com viaturas,  armas e equipa-
mentos para o trabalho de pre-
venção na segurança pública. A 
preocupação do vereador é aca-
bar ou, pelo menos, diminuir o 
índice de violência que assola a 
Cidade. 

Em apenas oito meses de tra-
balho, o Cabo Camilo foi além e 
contribuiu também para melho-
rar a saúde pública. Recentemen-
te, o vereador recebeu ofício do 
deputado Sargento Rodrigues 
(vice-lider da bancada do PDT 
na ALMG e vice-presidente da 
Comissão de Segurança Pública), 
comunicando que o seu pedido 
foi atendido e, em breve, Paraca-
tu receberá mais uma ambulância 
para reforçar a frota do Municí-
pio, proveniente de recursos do 
Sistema Estadual de Transporte 
em Saúde. 

Lagoa - Ainda na área de saú-
de, outra conquista do vereador 
Cabo Camilo vai beneficiar os 
moradores do Povoado Lagoa de 
Santo Antônio e moradores vi-
zinhos. O prefeito Olavo Condé 
atendeu ao pedido do vereador 
e vai disponibilizar um dentista 
para atender no Posto de Saúde 
do Povoado, realizando um so-
nho antigo dos moradores da re-
gião. Outra novidade anunciado 

pelo Cabo Camilo é a instalação 
da internet no Povoado. 

Competência - É assim, 
como vem acontecendo nas áre-
as de segurança e saúde, que o 
vereador quer contribuir com a 
cultura, esporte, lazer, educação 
e outros setores, para melhorar 
cada vez mais a vida do paraca-
tuense. O parlamentar comunica 
que as portas do seu gabinete, na 
Câmara Municipal, estão abertas 
a sugestões e críticas. 

O Dia da Independência 
do Brasil, comemorado em 7 
de setembro, não passou em 
branco em Paracatu. Um even-
to marcou a data: foi a Mostra 
Cultura, promovida pelo vere-
ador Oswaldinho da Capoeira 
(PMDB). Centenas de pessoas 
foram à Avenida Olegário Ma-
ciel  (em frente à Prefeitura), 
prestigiar as atividades. Entre 
elas, apresentações de capoeira, 
artes diversas e 
desfile de modas.  

De acordo 
com o idealizador, 
vereador Osvaldi-
nho, as apresenta-
ções -  que enche-
ram os olhos do 
público -  foram 
feitas pelos alu-
nos dos projetos 
sociais assistidos 
pelo parlamentar. 

“Esse é fruto 
do nosso trabalho, desenvolvi-
do há anos, nos bairros mais ca-
rentes da Cidade. O nosso obje-
tivo é tirar crianças e jovens da 
situação de risco e despertar o 
talento escondido em cada um”, 
explica o vereador. 

A ideia, aprovada pela popu-
lação, é fazer com que o evento 
se transforme  em tradição, em 
Paracatu. 

Desapropriação – Transitar 

gestionado. Para tentar ame-
nizar esse problema, o verea-
dor Oswaldinho da Capoeira 
(PMDB) protocolou requeri-
mento na Câmara Municipal, 
solicitando do Poder Executivo 
a desapropriação do terreno 
situado na Rua Rubens Bitten-
court, 440,  para criação de ruas 
para desafogar o trânsito e dar 
mobilidade à região central da 
Cidade.  Uma iniciativa, se apro-
vada, vai amenizar o sofrimento 
de quem circula pelo centro da 
Cidade. 

com veículo no 
centro da Cida-
de ou achar uma 

vaga de estacionamento é qua-
se impossível. De acordo com 
dados da Administração Fa-
zendária, mais de 30 mil carros 
são emplacados em Paracatu, 
porém mais de 50 mil circulam 
diariamente pelas ruas, causan-
do indignação em pedestres e 
motoristas. 

Como a Cidade não foi pla-
nejada para comportar tantos 
veículos, o trânsito fica con-

SANTA BÁRBARA

Zé Maria do Paracatuzinho 
inaugura quadra de esporte
Os moradores da região rural 

de Santa Bárbara estão irradiando  
felicidades. O motivo é a inaugu-
ração da quadra poliesportiva co-
berta, que  serve para prática de 
esportes e para eventos. A quadra 
foi inaugurada dia 30 de agosto, 
na presença de autoridades e do 
prefeito Olavo Condé.  

A quadra foi construída na 
Escola José Palma,  a pedido do 
vereador José Maria Coimbra 
– o Zé Maria do Paracatuzinho 
(PSD), que não mediu esforços 
para contemplar esta antiga rei-
vindicação dos moradores. 

Durante o evento, houve 
apresentações artísticas e ho-
menagens às pessoas que con-
tribuíram para o crescimento da 

tores que fazem as mesmas quei-
xas com os mesmos detalhes, ex-
plicou o  vereador.

Outro fato importante que 
também foi citado na tribuna 
da Câmara Municipal é a forma 
como tem sido conduzido os pro-
jetos do Governo Federal para a 
agricultura familiar pela institui-
ção do Banco do Brasil,segundo 
Joãozinho Contador a dificulda-

de de conseguir um empréstimo 
e as exigências do banco são 
muitas vezes incompatíveis com 
a realidade do pequeno produtor  
contrariando também a política 
do Governo Federal que seria 
ajudá-los e favorecê-los através 
de políticas públicas voltadas 
para a agricultura.

Joãozinho contador fez vá-
rios elogios ao Ministro Antônio 
Andrade que esteve presente na 
cidade de Paracatu na abertura 
da festa agropecuária e também 
aproveitou a oportunidade para 
fazer algumas demandas em prol 
do município. o vereador sugere  
a criação do código de defesa do 
contribuinte,entre outros .

(*) Texto redigido pelo 
gabinete do vereador 

Escola José Palma e, de alguma 
forma, são responsáveis pelas 
conquistas da região de Santa 
Bárbara. Entre os homenagea-

dos, estava o vereador autor do 
requerimento. 

Segundo Zé Maria, todos os 
moradores da zona rural mere-
cem um espaço para diversão e, 
agora, a comunidade de Santa 
Bárbara pode realmente festejar 
a conquista. 

“Esta é mais uma prova de 
que o vereador não faz obras, 
mas pode contribuir para o bem-
-estar e melhorar qualidade de 
vida da população”, assinala o 
vereador.

- Desde o primeiro mandato -, 
afirmam os moradores de Santa 
Bárbara, Zé Maria do Paracatuzi-
nho tem contribuído para melho-
rar todos os setores da adminis-
tração pública. 

Rua Major Aristides Lopes - 32 A - Centro
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COLÉGIO SOMA
PROJETO GENTILEZA GERA GENTILEZA
Onde houver gentileza, haverá sempre um gesto que surpreenda. Amor se esconde 

nas coisas pequenas. E a amizade, nas atitudes que refletem maiores que a presença.
(Profeta Gentileza)

A globalização, responsável pelo encurtamento das distâncias e pela rapidez na comunica-
ção e nas transações humanas de toda natureza; a urbanização e o crescimento desordenado e 
acelerado das cidades; a busca por melhores condições e posições em uma sociedade cada vez 
mais competitiva são alguns fatores que contribuem para o homem ter se afastado de si mesmo 
e das coisas que fazem com que sua vida tenha um sentido maior.

O indivíduo, cada vez mais sozinho e desconfiado do outro, tem preferido se isolar, confun-
dindo autoproteção e autodefesa com atitudes de rudeza e indelicadeza – sinônimos quase per-
feitos da aspereza dos dias em que vivemos. Atos que antes eram regras sociais rigorosamente 
observadas são hoje interpretados como irrelevantes.  

Nesse contexto, a Escola tem um papel fundamental. É seu dever resgatar valores que 
muitas vezes não são cultivados em casa, no trânsito, nos eventos sociais que frequentamos, 
nos restaurantes, no Congresso e nas Casas Legislativas, nos Tribunais ou em qualquer outro 
ambiente socialmente compartilhado. O incentivo às boas ações e aos atos de gentileza é de 
extrema importância no ambiente escolar, onde devem predominar a harmonia e o bem estar 
dos que ali convivem.  Ademais, somos o reflexo do meio em que vivemos e daquilo que viven-
ciamos e que nos traz conforto e acolhimento.

A palavra “gentileza” deriva do Latim e tem seu sentido ligado a algo ou a alguém “da 
mesma família ou clã”.  É essa noção que orienta o entendimento do comportamento gentil. Ser 
gentil está além de demonstrar atitude amável ou calorosa para com o próximo. Ser gentil é ser 
solidário, humano, reconhecer no outro um ser igual, familiar e que, por esse mesmo motivo, 
deve ser tratado de maneira igual.

É no reconhecimento do próximo como nosso semelhante, como alguém que não seja es-
tranho e sim familiar, que existe a possibilidade de mudança. São os pequenos gestos que serão 
capazes de transformar um mundo cinza e frio em um lugar mais colorido e repleto de afeto. 
A mudança está em atitudes simples como afagar um idoso, acolher com carinho uma criança 
carente, ouvir com atenção histórias de vida nem sempre tão felizes, mas cheias de lições.

Tendo em vista essas considerações, o Colégio Soma – investido de sua responsabilidade 
com um ensino de qualidade que permeie aspectos não só acadêmicos, mas também sociais e 
emocionais – lançou para o segundo semestre o Projeto Gentileza Gera Gentileza. 

Como principais objetivos, o projeto busca fomentar a prática da gentileza nos vários espa-
ços sociais que rodeiam seus educandos; despertar e resgatar a consciência solidária em seus 
alunos; dar sentido à palavra gentileza em sua etimologia (“Ser gentil é ser solidário, humano, 
reconhecer no outro um ser igual, familiar e que, por esse mesmo motivo, deve ser tratado de 
maneira igual”); comprovar por meio de atos de gentileza o benefício que ela traz ao que age 
de forma gentil; levar auxílio, não só material, mas também emocional, aos que necessitam 
de amparo; proporcionar momentos genuínos de troca de experiências de vida; comprovar a 
importância da gentileza e as consequências decorrentes dela.

Como parte desse projeto, a Gincana Soma 2013, privilegiou o tema e propôs tarefas que 
mobilizaram as equipes e as envolveram em atividades que promoviam a vivência real e integral 
do tema, tanto nas provas a serem realizadas antecipadamente no decorrer das semanas que 
antecederam o evento, quanto no dia 24 de agosto, em uma manhã divertida e emocionante 
em que a gentileza se fez presente nas torcidas, na participação efetiva das famílias e na exe-
cução da competição.

Outras etapas do projeto ainda serão realizadas ao longo do semestre. Contudo, já é pos-
sível perceber o potencial de nossos alunos – dos quais nos orgulhamos – em pequenos gestos 
de gentileza e grandes atos de solidariedade. Confiamos que nosso trabalho está ganhando os 
contornos que idealizamos e acreditamos que a semente lançada nos dará muitos frutos.

Em tempo, gostaríamos de parabenizar as três equipes (Elemento X, Trupe da Gentileza e 
Juventude.com) que, juntamente com seus professores, funcionários e familiares, se empenha-
ram e fizeram da Gincana Soma 2013, um lindo espetáculo. Em especial, nossos cumprimentos 
à equipe vencedora, Juventude.com. 

Colégio Soma

COMARCA DE PARACATU - PRIMEIRA VARA CÍVEL- EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS – PRAZO DEZ DIAS - (arti-
go 34 do Decreto Lei 3365/41). O Dr. Antônio Fortes de Pádua Neto, Juiz de Direito em exercício na Primeira Vara Cível desta Comarca 
de Paracatu, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc... Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e Secretaria da Primeira Vara Cível, se processam os termos da AÇãO DE DESAPROPRIAÇãO nº 0470 10 3556-2, 
movida por FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, empresa concessionaria de serviço público federal de eletricidade, inscrita no CNPJ 
sob o nº 23.274.194/0001-19, em face de ELIANE CAMPOS NEIVA DIAS E GILBERTO DIAS, brasileiros, casados entre si, ele engenhei-
ro, inscrito no CPF sob o nº 101.968.201-97, e ela bancária, inscrita no CPF sob o nº 046.174.441-49, ESPÓLIO DE GERALDAA CAM-
POS NEIVA, representado por ELIANE CAMPOS NEIVA DIAS, já qualificada, VERA LÚCIA DA SILVA NEIVA, inscrita no CPF sob o nº 
004.086.201-10, LUIZ CARLOS FARIA E RONEIDA PEREIRA FARIA, brasileiros, casados entre si, ele médico, inscrito no CPF sob o nº 
470.899.899-68, e ela zootecnista, inscrita no CPF sob o nº 351.996.016-87, HOMERO SANTORO NEIVA E MARIA RITA COSTA NEIVA, 
brasileiros, casados entre si, ele médico, inscrito no CPF sob o nº 001.091.506-00, e ela professora, inscrita no CPF sob o nº 785.696.216-
04, ANA LÚCIA SANTORO NEIVA DE CARVALHO e CARLOS DE CARVALHO, brasileiros, casados entre si, ele advogado, inscrito no 
CPF sob o nº 465.377.086-72, e ela do lar, inscrita no CPF sob o nº 043.796.836-72, EVANDRO JOSÉ NEIVA E LAILA FARES NEIVA, 
brasileiros, casados entre si, ele médico, inscrito no CPF sob o nº 009.808.466-69, e ela do lar, inscrita no CPF sob o nº 037.369.126-25, 
FLÁVIO ANTÔNIO NEIVA E MARIA DO CARMO OLIVEIRA NEIVA, brasileiros, casados entre si, ele engenheiro eletricista, inscrito no 
CPF sob o nº 089.603.996-04, e ela professora, inscrita no CPF sob o nº 573.433.816-87, SÔNIA MARINA DA SILVA NEIVA, inscrita 
no CPF sob o nº 090.843.711-00, CELESTE DA SILVA NEIVA, inscrita no CPF sob o nº 511.684.996-15,ROGÉRIO SANTORO NEIVA 
e ENEIDA VITÓRIA LOPES NEIVA, brasileiros, casados entre si, ele médico veterinário, inscrito no CPF sob o nº 056.676.316-87, e 
ela do lar, inscrita no CPF sob o nº 479.970.876-72, ESPÓLIO DE NAIR SANTORO NEIVA, representado por ROGÉRIO SANTORO 
NEIVA, já qualificado, MARIA CONCEIÇãO BARBOSA ROSA, inscrita no CPF sob o nº 799.038.516-34, sobre o seguinte imóvel: “uma 
propriedade rural denominada Fazenda Cachorro e Teixeiras, situada no Município de Paracatu-MG, conforme escritura registrada no 
CRI de Paracatu, matrícula nº 17.183, folhas 16.724 a 16724, livro 2, com área total registrada de 1.321,3937 has, que através de le-
vantamento topográfico pelo expropriante, concluiu-se que a área desse imóvel é de 1.321,3937 has, deste total serão desapropriados 
713,0495 has”. Para conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. Paracatu-
-MG, 2 de setembro de 2013. (aa) Eu, Elson C. Soares França, Escrivão Judicial, assino. Antônio Fortes de Pádua Neto, Juiz de Direito.

*Márcio José dos Santos

No artigo anterior, vimos como 
o poder burocrático das grandes 
empresas transnacionais se impõe, 
especialmente em países mais fra-
cos, e se torna quase indestrutível. 
Outra abordagem sobre dominação 
é a teoria de poder e resistência, em 
Foucault. Foi esse intelectual francês 
quem pela primeira vez dissecou as 
entranhas do poder, para nos revelar 
seu duplo aspecto.

Para Foucault, o poder não é so-
mente repressão, barreira ou proibi-
ção, porque se assim fosse ele não 
seria obedecido, não se manteria; isto 
só é possível porque o poder permeia 
a sociedade, organiza-se em rede de 
apoio e de penetração, incita, seduz, 
forma saber e produz discurso. Seu 
elemento fundamental é a produção 
da verdade, isto é, tudo que emana 
do poder é acolhido como verdade, 
e esta verdade circula ligada ao sis-
tema, produzindo efeitos de poder.

Foucault combate a ideia de que 
o poder é emanado de determinado 
ponto, que exista algo que seja um 
poder, porque isso não possibilita 
entender grande número de fenôme-
nos. Para ele, ninguém é o seu único 
titular; no entanto, ele se exerce em 
determinada direção; não se sabe 
quem o detém, mas se sabe quem 
não o possui, pois onde há poder ele 
se exerce; vê-se quem explora, quem 
lucra, quem governa, mas o poder é 
algo ainda mais difuso, permeando 
as relações. 

Por dominação, Foucault não 
entende apenas a dominação de um 

sobre os outros, mas sobretudo as 
variadas formas de dominação que 
são exercidas na sociedade, como o 
sistema do direito e o campo judici-
ário. Ao analisar o poder é preciso, 
então, evitar a questão da soberania 
e da obediência dos indivíduos e fa-
zer aparecer em seu lugar o proble-
ma da dominação e da sujeição. 

Para isto, o poder deve ser cap-
tado em suas extremidades, nas suas 
formas e instituições mais regionais 
e locais, principalmente no ponto 
em que, ultrapassando as regras de 
direito que o organizam e delimitam, 
ele se prolonga, penetra em institui-
ções, corporifica-se em técnicas e se 
mune de instrumentos de interven-
ção eventualmente violenta. Ele é 
algo que circula, que só funciona em 
cadeia, nunca está localizado aqui 
ou ali, nas mãos de alguns, mas fun-
ciona e se exerce em rede. Nas suas 
malhas os indivíduos não só circu-
lam, mas estão sempre em posição 
de exercer este poder e de sofrer sua 
ação, como centros de transmissão.

Ora, é então preciso fazer uma 
análise ascendente do poder a par-
tir dos mecanismos infinitesimais e 
depois examinar como estes meca-
nismos de poder foram e ainda são 
investidos, utilizados, subjugados, 
desdobrados, etc., por mecanismos 
cada vez mais gerais e por formas de 
dominação global; investigar como 
o poder, para exercer-se nestes me-
canismos sutis, forma e põe em 
circulação um saber, que produz o 
discurso da verdade.

Para investigar o poder é funda-
mental, então, investigar as resistên-

cias contra os dispositivos de poder, 
observar as estratégias antagônicas 
que se colocam, de uma ou outra 
forma, contra o mesmo. Sem resis-
tência, não há relações de poder e 
tudo se resumiria a obediência. 

Se o poder existe numa rede vasta 
e multiforme de relações, os pontos 
de resistência também se apresentam 
como multiplicidade ou como “fo-
cos”, fragmentos que se distribuem 
no jogo das relações de poder. A re-
sistência luta contra os saberes (do 
poder) que pretendem tomar para si 
todos os discursos que enunciam a 
verdade sobre o sujeito; faz oposição 
contra as formas de poder que sepa-
ram os indivíduos entre si e daquilo 
que eles produzem e luta contra os 
dispositivos do poder que controlam 
as relações dos indivíduos. 

Porém, constata-se que ainda 
hoje pouca atenção tem sido dada 
a um dos pontos centrais do pen-
samento de Foucault, qual seja in-
vestigar os novíssimos dispositivos 
de poder contemporâneos, por 
exemplo, os poderes midiáticos e as 
multinacionais como mecanismos 
de dominação fundamen¬tais do 
mundo global, e também investigar 
os movimentos de resistência. 

Nossa proposta, então, é refletir 
sobre o exercício do poder em Pa-
racatu, sob os olhares de Foucault, 
Weber e Morgan, presa na malha 
que a domina e constrange. Acom-
panhe-nos, caro leitor!

*O autor é geólogo, mestre em 
administração e mestre em 
planejamento e gestão ambiental 

TERRITÓRIO E PODER EM PARACATU
Estudando as relações entre a comunidade local e a mineradora RPM/Kinross: Parte II
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No aniversário de 
Paracatu, quem ganha 
é a população paraca-
tuense. O VEREADOR 
MARCOS OLIVEIRA 
apresentou o reque-
rimento n. 318/2013, 
inclusão de show 
com cantores gospel 
nas comemorações 
do aniversário da Ci-
dade, que entra em 
vigor a partir da próxima comemoração do aniver-
sario de Paracatu, no mês de outubro. O vereador 
agradece o grande empenho do Prefeito Municipal, 
Olavo Condé e Equipe em atender o requerimen-
to. Serão 215 aniversários de grandes lutas e tam-
bém grandes conquistas. Paracatu deu um grande 
passo, uma vitória inesquecível para todo Cidadão, 
pois, seremos agraciados com grandes shows da 
música gospel, será uma semana radiante e conta-
giante. Na Quarta-feira, haverá celebração de missa 
e show com cantor da música gospel Tony Allys-
son e na Quinta-feira, culto em louvor, adoração e 
agradecimento a Deus e um grandioso show com 
o Cantor gospel, David Quinlan.

O VEREADOR MARCOS OLIVEIRA ressaltou que, 
diante de tantos fatos lastimáveis que entristece-
ram o coração de todos nós, que acarretaram às 
famílias paracatuense, dor, medo, frustações, per-
das e decepções, Deus em sua  infinita bondade, 
colocou em seu coração este Requerimento, uma 
forma de evangelização e de unir as lideranças re-
ligiosas deste município em um só proposito, em 
uma só estratégia, na luta contra o mal que tenta 
destruir a paz nas famílias. Será a união e colabora-
ção no aniversário de Paracatu do povo que propa-
ga a palavra de Deus nos quatro cantos deste mu-
nicípio, promovendo algo diferente, que chegará ao 
coração do ser humano, trocando as lagrimas pelo 
sorriso, a dor pela alegria, o medo por persistência, 
a violência pelo amor, enfim, as vaias por aplausos 
e sorrisos.  

O VEREADOR MARCOS OLIVEIRA disse ser ex-
tremamente grato a Deus por mais esta conquista, 
e que ele tem plena convicção que este Requeri-
mento de sua autoria, é uma sementinha que será 
plantada para contribuir com a paz, união e o amor. 
Uma Cidade que tem como foco principal, o louvor, 
adoração e agradecimento a Deus, é uma cidade 
que tem um povo alegre, cheio de virtudes, sábio, 
próspero, vitorioso, que contribui para o crescimen-
to e desenvolvimento sábio do município. 

Quando todas as comemorações do aniversário 
de Paracatu forem encerradas, não será encerrado 
o que foi plantado no coração de quem teve a opor-
tunidade de participar deste momento impar, que 
sem sombra de dúvida é um grande presente para 
todos nós.  

 
 O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS 

EVANGÉLICOS DE PARACATU - COMEP, PASTOR 
CIDINHO, FEZ UMA DECLARAÇÃO em relação 
ao Requerimento do Vereador Marcos Oliveira: 
Eu vejo com grande prazer à presença do cantor 
gospel David Quinlan, no aniversario de Paracatu, 
sem duvida nenhuma é uma grande conquista para 
o povo Deus, isto porque o povo Cristão marcará 
presença neste grande show, onde também tere-
mos oportunidade de abençoar nossa Cidade e en-
tronizar a Jesus Cristo, através do louvor e da ado-
ração. Aproveito a oportunidade para parabenizar 
o Pastor e Vereador Marcos Oliveira por esta bela 
iniciativa de trazer um show gospel no aniversário 
de nossa querida Paracatu.           

 
PADRE RUI relata a importância dos shows gos-

pel no aniversário da Cidade: Penso que é de muito 
valor realizar estes shows aqui em Paracatu. Pois 
é preciso resgatar o ser humano das estruturas de 
sofrimento. E mais, atualmente temos muitas ban-
das e Cantores que tem feito um ótimo trabalho de 
evangelização. Quero lembrar que é preciso agra-
dar a todos os públicos e não um grupo apenas. O 
aniversário da Cidade não tem religião. A Cidade é 
lugar de todos.     

O REQUERIMENTO MAIS 
IMPACTANTE DOS ÚLTIMOS TEMPOS

Vereador Marcos Oliveira
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Os irmãos Antério e Norberto Mânica são acusados 
de ter mandado executar os fiscais

Possíveis mandantes do crime, entre eles os Mânica,  devem ser julgados ainda neste setembro

CHACINA DE UNAÍ

Executores pegam 226 anos de cadeia

Quase dez anos após a cha-
cina, a justiça condenou os três 
suspeitos de matar quatro funcio-
nários do Ministério do Trabalho 
que apuravam denúncia de traba-
lho escravo em fazendas de Unaí, 
a cem quilômetros de Paracatu. 

Rogério Alan Rocha Rios, 
William Gomes de Miranda e 
Erinaldo de Vasconcelos Silva, 
foram julgados na sede da Justiça 
Federal em Belo Horizonte, du-
rante quatro dias: de 27 a 31 de 
agosto. 

Os réus, que estavam presos, 
foram julgados pelos crimes de 
homicídio qualificado e forma-
ção de quadrilha.

Mandante - No terceiro dia 
de julgamento, Erinaldo acusou 
o fazendeiro Norberto Mânica, 
produtor de feijão em Unaí, de 
ser o mandante. Ele fez a denún-
cia na expectativa ser beneficiado 

pela delação premiada. 
Erinaldo disse que recebeu 

entre R$ 40 mil e R$ 50 mil para 
matar o auditor Nelson José 
da Silva, 52, e quem estivesse 
com ele na hora. Para garantir 
o cumprimento do contrato, es-
colheu dois auxiliares: Rogério e 
William. 

Na madrugada de sábado, a 
juíza Raquel Vasconcelos Alves 
de Lima, da 9ª Vara leu a sen-
tença. Condenou Rogério a 94 
anos de prisão, Erinaldo a 76 e 
William a 56 anos. 

Dois dias antes, perante a juí-
za e os sete jurados - cinco mu-
lheres e dois homens -, Erinaldo 
admitiu ter matado, os auditores 
fiscais João Batista Soares Lages, 
50, e Eratóstenes de Almeida 
Gonsalves - o Tote, 42, e,  o mo-
torista Aílton Pereira de Oliveira, 
52. Mas afirmou que o tiro que 

Apesar da fis-
calização rigorosa, 
dicas e trabalho 
preventivo da Po-
lícia Rodoviária 
Federal, em me-
nos de 15 dias, três 
pessoas morreram 
na BR-040, trecho 
fiscalizado pela 
PRF de Paracatu, 
vitimas de aciden-
te de trânsito. 

A primeira vítima foi o pro-
fessor e coordenador acadêmico 
da Faculdade Finom - com sede 
em Paracatu - Luciano Cardoso 
(foto). O fato se deu na manhã 
de 25/8, na BR-040, a 20 quilô-
metros do centro da Cidade. Se-
gundo uma testemunha, Luciano 
seguia para João Pinheiro, con-
duzindo um Siena e, repentina-
mente, tomou a contramão e ba-
teu de frente contra uma carreta.

O motorista que seguia na 
frente disse que, ao olhar para o 
carro de Luciano veículo, viu o 
professor de cabeça baixa, com 
aparência de alguém que teria se 
sentido mal. Luciano, que estava 
sozinho no carro, foi socorrido, 
porém chegou ao Hospital Muni-
cipal sem vida. A carreta tombou 
no acostamento  e o motorista 
nada sofreu.

Gilmar - O segundo acidente 
registrado pela equipe de O Mo-
vimento aconteceu no dia 25/8, 
no Km 91, da BR-040, a 50 qui-
lômetros de Paracatu, próximo 
à ponte do Rio Paracatu, divisa 
com Lagoa Grande. A vítima foi 
um tenente coronel aposentado 
do Corpo de Bombeiros de Bra-
sília. 

Gilmar Rui Teixeira, tinha a 
irmã  Gilmara de Lourdes Tei-
xeira - como passageira e seguia 
sentido Paracatu. De acordo com 

Júnior Pinheiro, 24, se divertia com os amigos numa lagoa do Mun-
do Novo, mas se afogou e foi retirado da água já sem sinais vitais. Se-
gundo testemunha, Júnior bebia alcoólica, o que pode ter contribuído 
para seu afogamento.  A vítima, natural de Montes Claros, trabalhava e 
morava na região do Mundo Novo.

Marcelo de Souza, 35, morreu quando descarregava mármore, à Rua 
Urânio, Amoreiras II, no último dia 2, quando perdeu o equilíbrio, caiu 
sobre a calçada e uma das lâminas de mármore, que se desprendera do 
caminhão, caiu encima dele, que não teve tempo de reação. 

Robinho Ferreira Abrantes, 
22, levou dois tiros no tórax, pas-
sou por cirurgia e não corre risco 
de morte. Ele foi vítima de uma 
tentativa de homicídio, no dia 30 
de agosto. 

Segundo a PM, Robinho esta-
va em um bar à Rua Litorânea, 

Um homem que passava por 
uma cascalheira, na Serra Boa 
Vista, marginal da BR-040, en-
controu um corpo, em estado ri-
gidez cadavérica. De acordo com 
a polícia, a vítima - que tudo ser 
o Tuco, que estava desaparecido 
- foi atingida por oito tiros, sendo 
quatro na cabeça. Possivelmente 
os autores do crime usaram duas 
armas de fogo.

Segundo a mãe de Wellington 
Mauricio Pinto Rabelo - o Tuco, 
33,  ele e o irmão saíram na noi-

matou o auditor Nélson foi dis-
parado pelo revólver de Rogério.

Chacina - O crime ocor-
reu na manhã de 28 de janeiro 
de 2004, quando os três fiscais 
e o motorista do Ministério do 
Trabalho e Emprego foram em-
boscados em uma rodovia vici-
nal e alvejados na cabeça. Eles 

apuravam possíveis irregularida-
des trabalhistas em colheitas de 
feijão. 

Entre executores e mandan-
tes, o número de réus chegou a 
nove - um deles morreu no início 
deste ano. Mesmo sem relação 
direta com o tema, em homena-
gem aos quatro servidores mor-

tos, o 28 de janeiro tornou-se por 
lei o Dia Nacional de Combate 
ao Trabalho Escravo.

Os Mânica - Dois dos acu-
sados, os irmãos Antério e Nor-
berto Mânica, são mais do que 
conhecidos na região. Antério 
foi eleito (2004) e reeleito (2008) 
prefeito de Unaí, pelo PSDB. O 
fazendeiro Norberto é conheci-
do como “rei do feijão”. Ambos 
respondem pela acusação de ho-
micídio qualificado. 

Segundo o Tribunal Regional 
Federal (TRF) da 1ª Região, o 
objetivo é julgar os outros cinco 
réus ainda durante o período de 
convocação do Tribunal do Júri, 
que vai até 27 de setembro. Hugo 
Alves Pimenta, Humberto Ribei-
ro dos Santos e José Alberto de 
Carvalho, são apontados como 
intermediários. O terceiro in-
termediário, Francisco Elder Pi-

nheiro, morreu em janeiro deste 
ano, aos 77 anos.

“Foi demorado, sim. Mas isso 
tem muito a ver com a organiza-
ção judiciária do nosso País, que 
permite muitos recursos. Mas 
chegou a hora”, disse a presi-
denta do Sindicato Nacional dos 
Auditores Fiscais do Trabalho 
(Sinait), Rosângela Rassy. 

“Esse crime, acima de tudo, 
precisa chegar ao final porque 
foi um ataque ao Estado brasilei-
ro. Esse julgamento vai ser uma 
resposta do Estado por meio do 
Judiciário.” 

Segundo ela, o crime de 2004 
tornou-se emblemático para os 
fiscais. Possivelmente, também 
para os fiscalizados. “Ao longo 
dos anos, ouvimos dos emprega-
dores coisas como: ‘É por isso que 
casos de Unaí podem acontecer 
novamente’”, conta Rosângela.

BR - 040 TENTATIVAS 

33º. HOMICÍDIO FATALIDADE 

AFOGAMENTO

Professor passa mal,
bate carro e morre

Robinho leva dois tiros, no Trevinho

Tuco é executado 
com oito tiros

Morreu trabalhando

Jovem morre na lagoa 
do Mundo Novo

informações da 
Policia Rodoviá-
ria Federal, ele foi 
desviar de um pe-
daço de pneus de 
caminhão, perdeu 
o controle dire-
cional do Peuge-
ot 207, placas de 
Brasília, e bateu 
de frente com uma 
Hillux, também 
placas de Brasília. 

Gilmar morreu na hora e teve o 
corpo preso às ferragens. 

A irmã dele, Gilmara, foi en-
caminhada ao Hospital Munici-
pal de Paracatu, com hemorragia, 
sendo necessária a retirada do 
baço, porém ela não corre risco 
de morte. O motorista e único 
ocupante da caminhonete, Ed-
gar José Amaral, teve fratura na 
perna e também foi atendido no 
Pronto Socorro de Paracatu.  

Ainda de acordo com a PRF, 
no local não existe marcas de 
freios. Os veículos ficaram dani-
ficados e as peças espalhadas pela 
rodovia. 

Clemilda - A estudante Cle-
milda da Silva Moreira, 27, natu-
ral de João Pinheiro, morreu após 
uma S10 bater na lateral de uma 
carreta. Seu corpo ficou preso às 
ferragens, com um corte no crâ-
nio e perda de massa encefálica. 
Ela era uma dos cinco ocupantes 
da S10, que saiu de Paracatu, por 
volta das 23h, do dia 2 de setem-
bro, e seguia para João Pinheiro.

O acidente aconteceu pró-
ximo a uma curva no Km 62, a 
pouco mais de 20 km do centro 
de Paracatu. A caminhonete fi-
cou destruída e só parou a 150 
metros do local da batida. O mo-
torista da carreta e os outros qua-
tro ocupantes da caminhonete 
não correm risco de morte. 

te de sexta-feira (23/9). O irmão 
decidiu voltar para casa e Tuco 
ficou na Praça Firmina Santana. 
Essa foi a última informação que 
a mãe teve do filho. 

A polícia suspeita que o mo-
tivo do crime seja acerto de con-
tas, pois Tuco tinha passagens 
por furto, roubo, tráfico de dro-
gas e apropriação indébita. 

Ele era natural de Santo An-
dré-SP, mas residia em Paracatu, 
à Rua Roberto Wachsmuth, há 
um bom tempo.  

no Trevinho do Alvorada, quan-
do dois ocupantes de uma moto 
preta se aproximaram dele e o 
garupa efetuou quatro tiros. Os 
autores fugiram pela BR-040, a 
PM já tem os suspeitos, porém 
ninguém foi preso ainda. A víti-
ma tem passagens por tráfico.

Fingiu-se de morto para não morrer 
No Bela Vista, um adolescente de 16 anos deu entrada no Pronto 

Socorro com um ferimento no cotovelo, causado por um tiro. A vítima 
contou que C.C.A.D., 17 anos, efetuara três tiros na sua direção, porém 
só acertou um. O autor só parou de atirar quando C fingiu estar morto.  

Crianças brigam com faca e barras de ferro 
Na Rua José Nazário Pimenta, Projeto 21, dois adolescentes - um 

de 13, outro de 14 anos - discutiram por causa de uma garota. O de 
13 anos pegou uma faca e passou a ameaçar o outro, que conseguiu 
desarmá-lo. Na seqüência, os dois se apossaram de barras de ferro e 
reiniciaram a briga. O adolescente de 14 anos acertou a cabeça do ad-
versário, que foi encaminhado ao HM.

Marido esfaqueia esposa por ciúmes 
O fato se deu em uma residência, à Travessa do Campo, Alto do 

Açude. Segundo a PM, por ciúmes, Antoniel Vicente da Silva, 31, des-
feriu três golpes de faca na esposa. A vítima conseguiu fugir para o 
banheiro e acionar a PM. Os ferimentos foram leves e ela não corre 
risco de morte. O autor foi preso em flagrante. 

Bala entra na nuca e sai no rosto 
Valderi dos Santos Borges, 33, estava na Rua da Contagem, próximo 

à quadra de esportes, no Paracatuzinho, momento em que chegaram 
dois ocupantes de uma moto preta. Um deles disparou contra a vítima. 

Valderi foi atingido, de raspão, no rosto e na nuca. O segundo tiro 
transfixou e saiu na face. Valderi foi medicado e se recupera bem. Os 
autores foram identificados e estão sendo procurados pela polícia.

Adolescente é baleado por causa de mulher 
Um homem de bicicleta acusou um adolescente, morador da Rua Cin-

co, Chapadinha, de ter “mexido” com a mulher dele e disparou cinco 
tiros em direção à vitima, que foi atingida na panturrilha direita e enca-
minhada ao Hospital Municipal. Após ser medicado, o menor foi con-
duzido à delegacia  pois havia mandado de busca e apreensão contra ele. 

Assaltantes ferem guarda com três tiros 
O guarda noturno Joaquim Rodrigues da Costa, 61, foi vítima de 

uma tentativa de homicídio. A oficina de caminhões, na marginal da 
BR040, onde ele  trabalhava, foi invadida por criminosos, que preten-
diam assaltar o estabelecimento.

De acordo com a polícia, o guarda ouviu um barulho na área da 
oficina e, ao averiguar o que era, deparou-se com dois indivíduos - um 
deles efetuou cinco tiros contra a vítima.Três atingiram o guarda - no 
abdômen, raspão na cabeça e mão esquerda. Joaquim foi encaminhado 
ao Hospital, passou por cirurgia  e não corre risco de morte.  
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Dito Bala possuía três 
mandados de prisão, mas 
continuava aplicando golpes

Investigadores da Delega-
cia de Combate ao Tráfico de 
Drogas (Decotrad), de Paracatu, 
prenderam em flagrante na tarde 
de terça-feira (20/08), um jovem 
de 22 anos quando ele ia enviar 
malotes contendo anabolizantes, 
emagrecedores, abortivos e es-
timulantes sexuais, pela agência 
dos Correios.

Segundo a Polícia Civil, o tra-

Ele comprava no Paraguai e distribuía a partir de Paracatu. 
Dez mil unidades foram apreendidas 

PELOS CORREIOS

Jovem postava drogas 
para todo o Brasil 

TERROR 

MAUS - TRATOS

DROGAS 

DROGAS 

ESTELIONATO

Ladrões atacam fazendeiros

Criança foge de casa por medo da mãe

PM apreende revólveres e espingarda

Noiados recebem pressão da polícia

Dito Bala comprava 
carro com nome falso

Daniel Moreira - Daniel Moreira Porto foi um dos foragidos da 
justiça, que a PM recolheu das ruas. Mesmo com mandado de pri-
são, ele ,andava pela Rua Severiano Silva Neiva, no Alto do Açude, 
onde foi preso. 

Daniel Araújo - Daniel Ferreira de Araújo, 20, foi preso na  Rua 
Vereador Afrânio Salustiano Pereira, Santa Lúcia.  

Bruninho - Na Travessa Wolney Meireles, JK,  militares aborda-
ram Bruno Mendes da Silva, 18,  conhecido como “Bruninho”, que  
possuía um mandado de busca e apreensão e o prendeu 

Tuzinho - Militares prenderam o fugitivo Ricardo Araújo San-
tos, 28, o “Tuzinho”. Ele estava na Rua Olvídio Martins, Nossa Se-
nhora de Fátima. Tuzinho tem passagens por furto, ameaça, roubo 
e tentativa de homicídio. 

Ana Paula - Ana Paula Pereira da Silva, 22, foi abordada por 
militares, na Rua João Mendes, Alto do Açude. A moça se negou se 
identificar e desobedeceu as ordens dos militares mas ela foi presa 
porque existia mandado de prisão em seu desfavor. 

Éder - Éder Ferreira das Dores, 32, foi preso por desacato, du-
rante atendimento a uma ocorrência de trânsito na Praça Bom Jesus, 
Paracatuzinho. 

Adolescentes - E é grande o número de adolescentes apreendi-
dos pela Policia Militar, por descumprirem ordem de prisão judicial. 
Na primeira semana deste mês de setembro, seis adolescentes – en-
tre 13 e 17 anos - foram parar na delegacia. Eles estavam nos bairros 
Paracatuzinho, Novo Horizonte e centro. 

Bicho - No Bar do Fabiano - à Rua Pedro da Silva Neiva,  Para-
catuzinho, militares abordaram José Donizete Queiroz da Silva, 54, 
com apostas, R$7,20 e um bloco de jogo, e o prenderam.  

Somente no fim do mês de 
agosto e início de setembro, a re-
dação de O Movimento recebeu 
quatro denúncias de fazendas 
invadidas por marginais. Um dos 
casos se deu no domingo (1/9), 
quando seis homens encapuza-
dos e bem armados invadiram 
a Fazenda Ambrósio, na Lagoa, 
amarraram e trancaram o pai, 
mãe e filhos. Os ladrões levaram 
telefone, relógio, câmera digi-
tal, ferramentas, alimentos e R$ 
1.200,00. 

Por medo de que os marginais 
voltem, as vítimas não os denun-
ciam, mas cobram providências 
das autoridades e uma ação mais 
eficaz da Patrulha Rural do Mu-
nicípio. Quem quiser fazer a de-
núncia anônima pode ligar nos 
telefones: 190, 181 e Disk Patru-
lha Rural: (38) 3504-4385

Malote - O off  boy de uma 
loja de calçados – à Avenida De-
putado Quintino Vargas - “en-
tregou de graça”, mais de 8 mil 
reais em notas e cheques para os 
malandros. 

Segundo a polícia, eram por 
volta de 13h, quando o funcio-
nário saiu para fazer depósito e 
foi abordado por um homem de 
capacete e armado com revólver, 
que tomou o envelope da vítima 
e saiu apontando a arma para  as 
pessoas que passavam pela aveni-
da. Ele fugiu na garupa de uma 
moto que o aguardava do outro 
lado da rua. Os assaltantes não 
foram identificados, ainda.

Uma criança de apenas 11 
anos, que reside no Bairro Cha-
padinha, saiu de casa por volta 
das 6h, com roupa do corpo, uma 
mochila nas costas e uma garrafa 
d’água. Por volta das 10h, o me-
nor foi encontrado pela PRF  no 
KM 37 da Rodoviária BR-040.

Ele tentava chegar em uma 
fazenda onde o pai trabalha, pró-

Baixada dos Totós - Daniel Ferreira de Araújo, 20; Darlan de Assis 
Gomes, 21; e,  Ramiro Gonçalves Noronha, 21, foram abordados na 
Rua do Vigário, Santa Lúcia, na “Baixada dos Totós”,  e dispensaram 
duas sacolas com 29 pedrinhas de crack e mais uma pedra de 44,4g. Os 
autores foram presos.  

Paracatuzinho - Robsten Teixeira dos Santos, conhecido por “Ro-
bim”, 35, estava na  Rua Veríssima Vieira dos Santos, com um  tablete de 
maconha. Durante a ação policial, Renato Teixeira dos Santos, 32, irmão 
do Robim, desobedeceu à ordem dos militares e foi preso. 

João Pinheiro - Militares viram quando Suelen Gonçalves dos San-
tos conversava  com um mototaxista, em frente a residência dela, local  
conhecido como ponto de drogas,  e abordaram os dois. Suelen tentou  
esconder  cinco pedras de crack. Na casa dela, foi encontrada grande 
quantidade de embalagens para comércio de entorpecentes, resquícios 
de crack, além de um som automotivo Philco de procedência duvidosa. 

Pedro Henrique Ottone, Marcelo Santana Rabelo e Cláudia Apareci-
da de Souza estavam dentro da casa e foram apontados como comparsas 
de Suelen. Pedro, Marcelo e Cláudia possuem ficha criminal extensa por 
tráfico de drogas. Eles foram presos. 

Bela Vista - Também em João Pinheiro, desta vez no Bairro Bela 
Vista, militares notaram movimentação estranha na casa do menor M. 
D. A., 16 anos, e viram que um indivíduo, moreno e baixo, saiu correndo 
e fugiu.  Os policiais flagraram J. V. G. C., 13 anos, e R. A. S. F., 13 anos, 
fumando maconha em narguilé.

A Polícia Militar apreendeu, 
no final de agosto e início de se-
tembro, armas de fogo que po-
deriam ser usadas em assaltos e 
homicídios. 

Em um bar, do Santa Lúcia, 
foi recolhido um revólver .32, 
municiado com seis cartuchos 
intactos, pertencente a Vicente 
Cruz, que não foi encontrado. 
Ainda no Santa Lúcia, a PM abor-
dou Igor Ferreira Cândido, 19, na 
Rua João Gonçalves de Carvalho, 
com um revólver .22, sete cartu-
chos intactos e R$ 517,00. 

Ernando Ferreira Cândido, 
37, se identificou como pai de 
Igor. Os policiais deram busca 
na residência dos envolvidos, no 
Bela Vista, e localizaram balança 

Um fato ousado e até mesmo 
curioso foi registrado pela Po-
licia Militar, na  manhã de sába-
do 17/8. A PM foi chamada em  
uma concessionária de veículos, 
na marginal da  BR-040, onde 
José Adão Ferreira de Souza, 27, 
informou que um homem usan-
do o nome dele, teria comprado 
um veiculo no valor de R$18.500, 
sem o seu conhecimento.

A pessoa que vendeu o carro 
informou que vendeu um veícu-
lo Ford KA 2010/2011, branco, 
uma vez que o golpista se iden-
tificou  como sendo José Adão 
Ferreira de Souza, apresentando 
documentos com foto para com-
provar a suposta identidade. “Em 
momento algum, desconfiei que 
se tratasse de um estelionatário, 
usando documentos de outra 
pessoa”, explicou o vendedor.

balho de investigação começou 
há cerca de três meses. A ope-
ração, batizada de Golias, moni-
torou as atividades do suspeito 
para entender como ele compra-
va mercadorias do Paraguai e as 
distribuía. Ainda de acordo com 
a polícia, o jovem, que mora no 
Alto do Córrego, tinha passagem 
pela Lei Maria da Penha.

Conforme as investigações, 

ele usava uma kitnete alugada 
como depósito para colocar todo 
o material. No local, foram apre-
endidas aproximadamente 10 
mil substâncias ilícitas utilizadas 
como anabolizantes, emagrece-
dores, abortivos e estimulantes 
sexuais, com mais de 30 varieda-
des das drogas.

O jovem foi levado para o 
Presídio de Paracatu. Com ele foi 

apreendido um veículo de luxo, e 
uma contabilidade de R$ 700,70, 
além de 52 caixas que seriam en-
viadas pelos Correios com en-
dereços de diversas regiões do 
País - do Rio Grande do Sul ao 
Amazonas - e listas com dados de 
clientes e fornecedores. 

A polícia informou que o jo-
vem movimentava R$ 15 mil por 
mês com o tráfico.

RONDA POLICIAL

“Tenente André” 
dá cano em 
empresários 
Outro estelionatário usou o 

nome da polícia para enganar 
comerciantes de Paracatu. Tudo 
começou quando os donos de 
depósitos de gás receberam li-
gações de um homem se identi-
ficando como “Tenente André”, 
da Policia Militar, solicitando a 
doação de botijão de gás para o 
45º. Batalhão PM, além de cré-
ditos para o celular que seria do 
falso tenente André. 

Após fazerem a recarga, as 
vítimas pediram para entregar os 
botijões de gás na sede da PM. 
Mas, quatro pessoas procuraram 
o Batalhão com a mesma histó-
ria, foi aí que a polícia descobriu 
o golpe. 

O gás foi dispensado e a PM 
informou que em Paracatu não 
existe nenhum tenente André e 
que nunca pediu esse tipo de do-
ação. O “tal” tenente André não 
foi desmascarado e os  empresá-
rios ficaram no  prejuízo.  

Ainda de acordo com o fun-
cionário da loja, a transação já 
tinha sido aprovada pelo banco 
e a concessionária só esperava a 
assinatura dos contratos para que 
o veiculo fosse entregue ao falso 
José Adão. A vítima só ficou sa-
bendo da compra em seu nome, 

quando o banco ligou confirman-
do o negócio. 

Diante da situação,  a PM, a 
vitima e o vendedor foram até 
a  casa do estelionatário, para a 
suposta entrega do veículo e o 
“mala” não desconfiou de nada e 
foi preso em flagrante. 

Após varredura pela casa, fo-
ram localizados cartões de crédi-
tos, talões de cheques, contratos, 
identidades, CPFs, contra-che-
ques, CNH e outros documentos 
falsos. A foto do estelionatário 
estava em várias identidades. Até 
em documentos de pessoas já fa-
lecidas.

 Segundo a PM, o verdadeiro 
nome do estelionatário é Bene-
dito José André, 48, mais co-
nhecido como “Dito Bala”, que 
possuía três mandados de prisão  
pelo mesmo crime.

de precisão, resquícios de cocaína 
e dez cartuchos cal.38 intactos e 
com, Ernando, um revólver .38, 
com seis cartuchos intactos. Pai 
e filho foram parar na delegacia. 

João Pinheiro - No Bairro 
Cais, a Polícia Militar abordou o 

adolescente I.V.S. 17 anos, ven-
dendo drogas para um homem. 
Os dois dispensaram quatro pe-
dras de crack. O menor não con-
seguiu fugir e, na casa dele, mi-
litares encontraram papelote de 
cocaína, um revólver  cal.32, e R$ 

39,00. O menor foi 
apreendido. 

Alto do Açude 
- Uma espingar-
da de pressão Cal. 
5.5 foi apreendida 
com o adolescente 
S. M.Q.R. 17 anos, 
no Parque Ecoló-
gico, Alto do Açu-
de. Segundo a PM, 
S tem envolvimen-
to com roubos à 

mão armada a comércio e Posto 
de Combustíveis. 

Paracatuzinho - Maicon 
Douglas Barros Alves, 21, anda-
va pela Avenida do Perímetro,  
Paracatuzinho, armado com um 
revólver .38, municiado com seis 
cartuchos. Na casa de Maicon, foi 
encontrado cartucho do mesmo 
calibre. O autor foi preso. 

Novo Horizonte - Militares 
abordaram os adolescentes L. 
M.P. 16 anos e W.G.A. 16 anos, 
no Novo Horizonte. Na cintura 
de L. um revólver cal. 32, com 
numeração raspada, e municiado 
com um cartucho deflagrado. L 
vestia duas camisetas, prática uti-
lizada por infratores, para mudar 
características após crimes. 

No quarto do menor J. V., foi localizada bucha de maconha. O me-
nor M. D. estava em outro cômodo com uma pedra de crack. Foram 
apreendidos R$ 67,45, duas lâminas, uma faca com vestígios de crack e 
saquinhos plásticos. O menor M. D. estaria incentivando outros a usa-
rem e traficarem drogas, segundo denúncias.

Cais - Ainda em João Pinheiro, no Cais, policiais flagraram o menor 
J. P. A., 13 anos, vendendo drogas para Marco Antonio Pio da Silva - o 
“Marcão”, 51. O menor dispensou uma pedra de crack e uma bucha de 
maconha. Com ele foi encontrado R$ 4,45 e um celular de procedência 
duvidosa. Marco Antônio estava bêbado, não fez teste de etilômetro e 
não possuía CNH. Ele foi preso em flagrante. Nas proximidades, foi 
apreendido um cigarro de maconha. 

Facadas - Após tomar umas e outras, Francisco da Silva, 26, discutiu 
com o primo, Sérgio Batista dos Reis, 40. Francisco 
deu quatro facadas - duas no peito, uma na cabeça e 
no braço esquerdo - de Sebastião. A vítima foi enca-
minhada ao Hospital, passou por cirurgia e se recu-
pera bem. Tudo aconteceu no Bairro Itaipu, em João 
Pinheiro. Frâncico foi preso. 

Vazante - Em Vazante, área fiscalizada pela PM 
de Paracatu, a briga de duas mulheres quase termina 
em tragédia. Uma das brigonas contou que levou uma 
facada no ombro, desferida por Lucimeire Mello Pe-
res, que foi presa. A vítima foi medicada e passa bem.

Centro - Um jovem que pas-
sava pela Rua professor Santiago 
Dantas, centro, também teve o 
celular roubado. Dois homens o 
seguraram para tomar o aparelho. 
Eles usavam camisetas, bermu-
das, eram da cor parda e estatura 
alta, até o momento ninguém foi  
preso. 

Caminhão de bebidas - No 
Paracatuzinho, dois homens 
abordaram o motorista e ajudan-
te de um caminhão de bebidas. 
Armados, os bandidos pediram 
dinheiro e fugiram de bicicleta, 
levando R$ 800,00 e celulares. As 
vitimas são de Unaí  e estavam 
trabalhado em Paracatu.  

Bar - Fato semelhante aconte-
ceu no Bairro JK. Dois homens 
chegaram de bicicleta em um bar 
- à Rua Marques de Pombal. Um 
deles deu cobertura do lado de 
fora e o outro entrou no comér-
cio, rendeu as vítimas e fugiram 
levando R$60,00. 

Zorro - E parece brincadei-
ra, mas é verdade. Em menos de 
um mês, pela terceira vez, ladrões 
mascarados e montados em cava-
los assaltam pedestres. O último 
caso se deu no Jardim Serrano e 
as vítimas foram dois estudantes 
que voltavam da escola, pela  Rua 
Caraíba, quando foram aborda-
dos pelos mascarados de cavalo 
branco e marrom. Os autores 
mostraram as armas e exigiram 
os celulares das vítimas. Os “zor-
ros” fugiram e não foram identi-
ficados. 

COMARCA DE PARACATU –1ª VARA CÍVEL – EDITAL DE CITAÇãO 
– PRAZO VINTE DIAS. O Dr. Antônio Fortes de Pádua Neto, MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Comarca de Paracatu, Estado de Minas Gerais, na forma 
da lei, etc... Faz saber, a todos quantos o presente edital virem ou dele co-
nhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria da Primeira Vara, se 
processam os termos de uma de COBRANÇA, processo nº 0470104453-1, 
movida pela CEMIG DISTRIBUIÇãO S/A contra JOHANNES VAN DE RIET, 
e por este Cita o JOHANNES VAN DE RIET, brasileiro, inscrito no CPF sob 
o nº 700.539.449-68, em que se encontra em local incerto e não sabido, 
para, os termos da ação supra, podendo contestá-la, querendo, no pra-
zo de quinze (15) dias, ficando ciente que, não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor, nos ter-
mos do artigo 285 do CPC. E, para conhecimento de todos, expediu-se o 
presente edital, que será publicado e afixado na forma da lei. Paracatu-MG, 
28 de junho de 2013, (aa) Elson C. Soares França, Escrivão Judicial, assino. 
Antônio Fortes de Pádua Neto, Juiz de Direito. 

ximo ao Posto Fiscal, que fica na 
divisa de Minas com Goiás, há 40 
Km do centro de Paracatu. 

A criança contou a polícia que 
fugiu de casa por não agüentar 
mais os maus-tratos da mãe, que 
é separada do marido. A PRF re-
gistrou o boletim de ocorrências 
e entregou a criança ao Conselho 
Tutelar. 
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O Amoreira pega o Paracatu e o Santana o União. Não haverá partida final, pois objetivo é  matar saudades

NOSTALGIA 

Craques do passado se enfrentam dia 29

Já está tudo pronto para mais 
uma edição do Encontro dos Ti-
mes Tradicionais, previsto para o 
dia 29 deste mês, no Restaurante 
Sabor de Fazenda. O evento já é 
tradição e reúne os craques do 
passado que fizeram história no 
futebol paracatuense. Apenas os 
quatro times tradicionais da Ci-
dade participam: Santana, Amo-
reira, União e Paracatu. 

Durante todo dia, disputa-se 
um quadrangular. Os confrontos 

A fase classificatória do Campeonato Municipal de Futebol 
Amador - maior competição esportiva da Cidade - foi encerrada 
no domingo (8/9), com duas partidas no Estádio Frei Norberto. 
De manhã, o Nossa Senhora de Fátima venceu o Amabap, por 2 a 
1. À tarde, o União recebeu o JK e foi goleado por 3 a 0. 

Este ano, o regulamento determina que a Taça Cidade e o Cam-
peonato Municipal sejam disputados simultaneamente. Ou seja, 
numa só competição. No término da primeira faz,e o campeão de 
cada grupo disputa a final da Taça que leva o nome de Conceição 
Ferreira dos Santos - o Pelezinho do DER, presidente do Paracatu 
Atlético Clube e seu ex-craque. O Amoreira ficou em primeiro na 
Chave A e o JK garantiu a liderança na Chave B. Os dois times 
se enfrentam no próximo domingo (15/9), às 15h, Estádio Frei 
Norberto. 

Campeonato - O Campeonato Municipal prossegue no dia 
29/9, com os jogos eliminatórios das quartas-de-final. Os con-
frontos são os seguintes: 

29/9
VILA  MARIANA  X  N. SRA. DE FÁTIMA   
P. BROCHADO  9:45
SANTANA X  REAL SOCIEDADE  
P. BROCHADO 15:30

6/10    
AMOREIRA  X  AMABAP  
DER 9:45
JK  X   NOVO HORIZONTE  
FREI NORBERTO 15:30

 Os vencedores garantem vagas na semifinal, no dia 13 de ou-
tubro. A final está prevista para 19 do mesmo mês, véspera do 
aniversário de Paracatu. 

Certame - Campeonato Municipal de Futebol Amador de 2013 
começou no dia 25 de maio, sob organização da LPE - Liga Para-
catuense de Esportes - e conta com a participação de 12 equipes, 
divididas em duas chaves

Na fase classificatória, as equipes jogaram entre si, em seus gru-
pos. Os quatro times melhores pontuados, de cada chave, passa-
ram para quartas-de-final. Na próxima  etapa, o primeiro colocada 
do grupo “A”, enfrenta o quarto do grupo “B”; o segundo pega o 
terceiro e assim sucessivamente. 

Na Chave A, os eliminados foram: Paracatu e Chapadinha. Na 
Chave B, União e Alto do Açude ficaram de fora da próxima etapa. 

deste ano já foram definidos. O 
Amoreira enfrenta o Paracatu e o 
Santana o União. 

De acordo com o organiza-
dor, o desportista Sálvio Jordão, 
mais uma vez, não haverá partida 
final. “O nosso objetivo é a in-
tegração entre os clubes e atletas 
do passado e não criar clima de 
rivalidade. Sendo assim, ninguém 
sai campeão do torneio, apenas 
mata a saudade dos bons tem-
pos”, explica Sálvio. 

O Encontro dos Times Tradi-
cionais leva o nome do saudoso 
Severiano do Carmo – o Sivi do 
Santana, que faleceu ano passa-
do, motivo pelo qual o evento 
não ocorreu, mas volta agora 
com força total. 

Depois do futebol, todos par-
ticipam de almoço caipira, chur-
rasco e música ao vivo com pre-
sença, inclusive, de paracatuenses 
que residem em outros estados e, 
há anos não vêm, a Paracatu.

Craques do passado do União Esporte Clube (ex-Liga Católica) Elenco do Paracatu Atlético Clube (ex-DER Minas) 

Amoreira Esporte Clube, segundo time mais antigo do futebol paracatuense Santana Esporte Clube, equipe mais velha do esporte local 

Antes de falecer, Sivi e 
esposa sempre marcaram 
presença no evento

TAÇA CIDADE 

Amoreira e JK disputam 
Taça Pelezinho


