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anosO Mo
Estrada da 
Produção será 
toda asfaltada
A região do Entre-Ribeiros e usuários da Rodovia LMG-680 podem comemorar a tão sonhada pavimentação asfáltica da Estrada da Pro-

dução. As obras já começaram, a partir de Brasilândia e, devem estar concluídas dentro de alguns meses. O anúncio foi feito pelo governador 
de Minas,  Antônio Anastásia, em Paracatu, dia 25de setembro. Serão investidos R$150 milhões no trecho de 94,8 quilômetros de extensão, um 
dos dez mais extensos do programa Caminhos de Minas. Além da pavimentação, serão construídas duas pontes: uma sobre o Rio Paracatu, 
com 195 metros de extensão, e outra sobre o Rio Verde, com 54 metros. PÁGINA 4

As obras de asfaltamento da Estrada da Produção estão em franco andamento

Paulo Vitor e Natal elogiaram o Encontro 
do Times tradicionais e Paracatu

Os dirigentes da Coopervap: Semana do 
Cooperado superou expectativas

Cultura já tem plano de ação
O Plano de Ação Cultural de Paracatu, elaborado por um gru-

po de agentes públicos, membros da sociedade e de empresas, 
foi apresentado dia 17 de setembro, com o intuito de “potencia-
lizar o setor”. A proposta tem origem no Plano Paracatu - 2030, 
elaborado em 2010, pela Adesp - Agência do Desenvolvimento 
Sustentável de Paracatu e Sebrae-MG - que aponta o setor cul-
tural, alinhado ao turismo, como chave para o desenvolvimento 
socioeconômico do Município. PÁGINA 7

Comad quer ajudar Noroeste

FESTIVAL NA JAQUEIRA
A oitava edição do Festival da Música Brasileira de Paracatu 

será realizada nos dias 4 e 5 de outubro, no Largo da Jaqueira, a 
partir das 20h, com a participação de 18 composições oriundas 
de diversos estados, além de representantes da Cidade. O evento 
busca conceituar a prática cultural da Cidade, promovendo o in-
tercâmbio artístico cultural e revelar novos talentos. PÁGINA 7

Santana quer silêncio à noite
Uma comissão de moradores do Santana participou, na Câmara Municipal, (foto)  da 

reunião ordinária da noite de 23 de setembro, quando pediram socorro contra o barulho 
dos carros que circulam pelos bares da praça do bairro. “Não agüentamos mais. O baru-
lho atrapalha quem quer dormir, descansar ou até assistir TV. Nosso sossego acabou”, 
protestaram. PÁGINA 3

ORAÇÃO NA PRAÇA
O Grupo de Oração da Comunidade Nossa Senhora do Ro-

sário surpreendeu os frequentadores da Praça Firmina Santana, 
na noite do domingo (14/9), ao reunir dezenas de jovens no local 
para recitar o Terço. Segundo o coordenador do grupo, Milton de 
Jesus – o Tio Miltinho - a intenção é fazer o que o papa Francisco 
tem pedido: levar a Igreja para fora da Igreja. PÁGINA 7

Cooperados 
têm festa 
bonita
A 23 edição da Semana do Cooperado superou 

as expectativas dos organizadores. “Foi bonito ver 
as famílias dos cooperados revendo os amigos e 
colocando a conversa em dia”, avaliaram os diri-
gentes da Coopervap, Edmundo de Sá e Leandro 
Botelho. Durante a festa, foram lançados o livro 
50 Anos da Coopervap  e o selo filatélico relativo 
à data. Nove senhoras receberam o Mérito Mulher 
do Campo. PÁGINAS 4 e 5

Educadoras denunciam assédio
Duas ex-diretoras de escolas estaduais denunciaram, à Comissão de Direitos Hu-

manos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, práticas de assédio moral e perse-
guição por parte da superintendente regional de Ensino, Andréia Pimentel. As edu-
cadoras teriam sido exoneradas por meio de processos administrativos irregulares 
e sem direito a defesa. As acusações foram feitas em audiência pública, na Câmara 
Municipal de Paracatu, no dia 24 de setembro. A superintendente, no entanto, não 
estava presente à reunião para se defender. PÁGINA 3 TIMES TRADICIONAIS

A oitava edição do Encontro dos Times Tradicionais, realiza-
da dia 28 de setembro , contou com dois ídolos:  ex-goleiro do 
Fluminense, Paulo Vitor e Natal, ex-ponta direita do Cruzeiro. O 
União venceu o Amoreira por 2 a 1. O Santana, mesmo reforçado 
pelas duas estrelas, perdeu de 3 a 1 para o Paracatu. Não houve 
partida final, pois o espírito do encontro não é de competição. 
“Esta é uma ideia que deve ser valorizada e já deixo agendada 
minha presença para o ano que vem”, disse Paulo Vitor. “Este é 
realmente um encontro de amigos, conversei com muita gente e 
fiz amizades na Cidade,” comentou Natal.  PÁGINA 16

POPÓ EM PARACA
O tetracampeão mundial 

de boxe, Acelino Popó Freitas 
(foto), foi a grande estrela do 
MMA de Paracatu, que reuniu, 
dia 14 de setembro, no Ginásio 
do Jóquei Clube, lutadores de 
Minas, Bahia, Goiás e Distrito 
Federal. Popó foi árbitro de al-
guns dos onze combates. “Estou 
muito feliz em estar em Paracatu, 
terra de povo humilde e que sabe 
receber as pessoas”, observou o 
pugilista. PÁGINA 16

O Comad - Conselho Munici-
pal AntiDrogas de Paracatu, em 
parceria com a Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento Social, 
promoveu o Primeiro Encontro 
de Conselhos AntiDrogas do 
Noroeste, com objetivo de apro-
ximar instituições envolvidas na 
questão e encontrar formas de 
ajudar municípios da região a 
construírem plano de trabalho 
para que tenham acesso a recur-
sos municipal, estadual e federal. 
A presidente do Comad, Vera Lúcia Lemos Botelho (foto acima), 
ressaltou a importância de apoiar municípios menores para que o 
problema não mude de endereço. PÁGINA 10
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Os médicos 
“forasteiros” 
e a saúde 
no Brasil

carta
DEAR Mr. 
MUNICIPAL MAYOR

- TIPS FOR A PARACATUENSE

THIS DOCUMENT WILL BE PUBLISHED IN the 
OFFICIAL SITE

AND IF SOME OF THESE SUGGESTIONS 
ARE ACCEPTED, NOT WILL BE NEEDED MEN-
TION MY NAME, BECAUSE The INTENTION is 
THAT The MAYOR MAKE The BEST DIRECTORS 
OF OUR CIDADE.IREMOS ,GRADUALLY, step BY 
STEP.

DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH
- The HONORABLE HA TO CHECK THAT LIT-

TLE OR NO ADMINISTRATION MADE BY EL-
DERLY OF PARACATU.

THERE IS A TOUR OF HEALTH NEAR THE 
GRAVEYARD AND AT the OTHER END A TOUR 
IN THE ALTO CÓRREGO.

A TOUR IN THE SANTANA AND AT the OTHER 
END NEAR THE BR 40.

AS YOU WATCH The APPROXIMATELY 60 
PER CENT OF the ELDERLY WHO LIVE IN the 
CENTER OF THE CITY ... HONESTLY WHAT The 
ELDERLY HAVE CONDITIONS TO GO UP TO 
THESE DISTANT PLACES TO BE is SERVICED0 
?MAKE A SIMPLE EXAMINATION PHYSICIAN 
BECOMES A REAL MARATHON FOR THOSE 
WHO DON’T HAVE any MORE STRENGTH TO 
GO JUST AS FAR.

TIP
BESIDE THE LOCAL HOSPITAL THERE IS 

A LOCATION THAT ALREADY HAS WORKED 
VERY WELL FOR ATENDIMENTO.PORQUE DO 
NOT TRANSFORM THAT PLACE A TOUR OF 
HEALTH OF the ELDERLY, RUNNING TWICE A 
WEEK, ONLY FOR PEOPLE WITH MORE THAN 
60 YEARS?FOR WHICH THIS ACONTEÇA NOR 

*Márcio José dos Santos 

Nos artigos anteriores fize-
mos uma breve exposição das 
teorias de poder com as quais 
pretendemos clarear as relações 
entre a mineradora RPM/Kin-
ross e a sociedade paracatuense. 
Agora iremos discutir os confli-
tos gerados pela expansão desta 
empresa, as resistências contra 
os dispositivos de poder e as va-
riadas formas de dominação que 
expressam essas relações.

O principal conflito provoca-
do pela mineração no Morro do 
Ouro, e que permanece nos dias 
atuais, ocorre com as populações 
dos bairros vizinhos à mina, as 
quais, ao longo de mais de 25 
anos, vêm sofrendo impactos ne-
gativos diretos em sua qualidade 
de vida e perda de patrimônio e 
território.

Nos primeiros anos de ati-
vidade da mina raramente se 
utilizavam explosivos, porque o 
minério era extraído em rocha 
alterada, desmontada apenas 
com uso de escavadeiras. Porém, 
nos locais onde aflorava a rocha 
dura, eram feitas detonações, 
utilizando-se pequenas cargas de 
explosivos. A zona de lavra ficava 
a uma distância de mais de 500 
metros da zona urbana; entretan-
to, havia grande quantidade de 
poeira levantada pelas máquinas 
e caminhões, e o acesso à mina 
atravessava o bairro Amoreiras 
II. 

Na imprensa, o primeiro re-
gistro deste conflito apareceu em 
1991. Com o título “Explosões 
deixam crianças em pânico”, o 
jornal O Movimento publicou 
uma matéria em que o Defensor 
Público expôs as reclamações 
dos moradores quanto a racha-
duras nas paredes e danos aos te-
tos das residências, com ameaças 
de desabamentos. Os moradores 
também reclamaram à reporta-
gem dos estampidos das explo-
sões que estariam colocando as 
crianças, em desespero. A maté-
ria jornalística expôs a crítica de 
uma moradora, Abadia dos San-
tos, dizendo que a RPM era uma 
constante ameaça, pois seus ga-
baritados técnicos não avaliaram 

*Wanderley Araújo

Agredir médicos cubanos é 
uma grosseria. Eles estão no país 
porque houve convite do gover-
no brasileiro. Se o governo está 
certo ou errado é outra história. 

Também tenho dúvidas se 
essa medida vai ter resultados 
positivos, mas prefiro esperar 
para ver no que vai dar. 

Nas regiões mais atrasados 
do Brasil, há pessoas que ainda 
morrem por falta de cuidados 
básicos com a saúde. São aquelas 
situações de anemia, verminoses, 
desidratação, etc. Precisam, pelo 
menos, de sanitaristas, e talvez 
nesse aspecto haja algum socor-
ro. 

Essa vinda de médicos de fora 
para cá talvez sirva também para 
dar um “choque” nos profissio-
nais despreparados que tratam o 
povo como gado nas unidades de 
saúde do país. 

A verdade é que muitas pes-
soas estão fazendo medicina com 
o pensamento simplesmente de 
enriquecer. Quando se formam, 
a realidade nem sempre é como 
fantasiam, e aí são obrigadas a 
trabalhar no serviço público. 

Quando entram para o siste-
ma oficial duas coisas negativas 
se somam no psicológico des-
ses oportunistas: a frustração 
por não terem ganhado mon-
tanhas de dinheiro de imediato 
em consultórios particulares e o 
“sacrifício” de aturar pacientes 
pobres nos hospitais e postos 
de saúde. 

Concordo plenamente com a 
intenção do governo de incluir 
dois anos nos currículos dos 
cursos de medicina para os for-
mandos atuarem no atendimen-
to ao povo em postos de saúde.  
Concordo desde que seja para 
aqueles que se formarem nas 
universidades públicas. Os que 
se graduarem em instituições pri-
vadas não há como obrigá-los a 
isso, pois estão pagando com re-
cursos próprios. 

A medicina não pode ser vista 
tão friamente como se simbolica-
mente o médico fosse uma espé-
cie de mecânico e o ser humano 
um veículo no qual se observa as 
condições das peças “orgânicas” 
que dão vida ao motor. 

A medicina exige - mais do 
que conhecimento teórico e ha-
bilidade técnica - astúcia psico-
lógica no trato com pessoas pas-
sando muitas vezes por dramas, 
com diagnósticos problemáticos 
e até mesmo “sentenças” de 
morte. 

E quem se torna médico sem 
qualquer talento para o ofício 
pensando apenas em ganhar di-
nheiro, não vai saber tratar com 
astúcia emocional pacientes em 
situação de desespero. 

Na verdade, a saúde pública 
no Brasil está na UTI também. 
Mesmo os médicos honestos, 
que gostam de gente, aturdidos 
pelo excesso de plantões e a pre-
cariedade da estrutura dos hospi-
tais, também andam precisando 
de psicólogos.  É tanta pressão 
que deixa todo mundo uma pilha 
de nervos. Não sei como vamos 
sair dessa encrenca. 

O caos na saúde é a cara do 
tamanho da corrupção no Brasil. 
Toda vez que entro num hospital 
e observo pessoas como “gado” 
jogadas em macas nos corredo-
res vejo uma espécie de homicí-
dio lento praticado pelos polí-
ticos e outros agentes públicos 
que roubam o dinheiro do povo 
nesse país.

*Jornalista paracatuense, 
residente em Vitória-ES

Vende-se casa ou troco
Construção nova parte superior – à Rua Luiz Gouveia  

Damasceno, nº 13,  na marginal  da BR-  040,  Bairro JK.
Área  de 70 m².
interessados entrar em contato através dos telefones: 
(038) 3672-4111
(038) 9851-4500

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 sa-
ber, a todos quantos o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por este Juí-
zo e Secretaria da primeira Vara, se processam 
os termos de uma de CoBRAnÇA, processo 
nº 0470104453-1, movida pela CEMiG DiSTRi-
BUiÇão 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 prazo de quinze (15) 
dias, ficando ciente que, não sendo contestada 
a ação, presumir-se-ão como verdadeiros, os fa-
tos articulados pelo autor, nos termos do artigo 
285 do CpC. E, para conhecimento de todos, 
expediu-se o presente edital, que será publica-
do e afixado na forma da lei. paracatu-MG, 28 
de junho de 2013, (aa) Elson C. Soares França, 
Escrivão Judicial, assino. Antônio Fortes de pá-
dua neto, Juiz de Direito. 

Requerimento de Licença
Eliton Gamaliel Correa Barbosa, CpF nº 045.656.646-

58, por determinação do Conselho Estadual de política 
Ambiental - CopAM, torna público que solicitou através 
do requerimento de licença nº 03695/2013 a Licença de 
operação em carater corretivo, para a atividade barra-
gem de irrigação ou de perenização para agricultura sem 
deslocamento de população atingida na Fazenda Santa 
Rosa - “lugar fernandes”, Município de paracatu/MG.

Abandono de emprego 
A Micro Empresa Corridas de Cavalo ltda, situada à 

Rua São Gonçalo, 34, centro, paracatu-MG e inscrita nú-
mero  CnpJ 17.050.654/0001-22, comunica o abando-
no de emprego da funcionária Jessica pereira da Silva, 
portadora da CTpS número 5616565-0030-MG e CpF: 
018.195.176-24, ocorrido desde o dia 20/7/2013. 

os prejuízos a serem causados às 
residências ou “será que acham 
que vamos ter de mudar de nossa 
terra para continuarem a explorar 
gananciosamente nosso ouro?”. 
Defendendo-se das acusações, o 
gerente de relações públicas da 
mineradora afirmou que o fogo 
utilizado nas explosões era de 
pouca potência – menos de uma 
tonelada de explosivos, o que não 
causaria os transtornos alegados 
pelos moradores. Porém, o fato 
é que o Defensor Público, apesar 
de afirmar que iria entrar com 
uma ação judicial contra a RPM, 
nunca o fez. 

Com a expansão da lavra para 
as cercanias da zona urbana e al-
cançando zonas mais profundas 
do subsolo, o desmonte de rocha 
fresca passou a exigir cargas de 
fogo sempre mais potentes e o 
barulho das máquinas, trabalhan-
do dia e noite sem interrupção, 
tendeu a aumentar. Vários mo-
vimentos de contestações foram 
surgindo, mas foram prontamen-
te arrefecidos, seja pela ação da 
mineradora, seja pelo isolamento 
e espontaneidade das ações de 
resistência.

Exemplo persuasivo dos 
efeitos de poder da minerado-
ra pode ser observado através 
dos autos do processo judicial 
047006027038-1, instalado na 
Vara Criminal da Justiça Local no 
dia 10/4/2006, a partir denún-
cias feitas à Auditoria/Ouvidoria 
Linha Verde, órgão subordinado 
ao IBAMA, da poluição ambien-
tal resultante das explosões na 
área de lavra, que estariam atin-
gindo a população dos bairros 
periféricos à mina.

O BO 325/06 da PMMG 
afirma que foram realizadas me-
dições sonoras, constatando-se 
ruído acima do permitido pela 
legislação. Apresenta também 
as justificativas da mineradora, 
alegando que o índice acima do 
limite legal provavelmente ocor-
reu por erro do aparelho ou pro-
cedimento inadequado de leitura. 
O histórico é concluído com a 
afirmação da engenheira de que 
a mineradora estaria comprando 
as propriedades vizinhas e isto 
levaria algumas pessoas a pres-

sionarem a empresa “para ven-
derem seus imóveis por um valor 
bem acima do valor de mercado, 
podendo ser o motivo que está 
ocasionando as denúncias”. Isto 
é, os moradores vizinhos é que 
estariam fazendo “barulho”.

Os autos foram conclu-
sos para despacho do juiz em 
17/04/2006, pedindo-se vista ao 
Ministério Público (MP) quanto 
ao pedido de prorrogação de 30 
dias de prazo, solicitado pela Au-
toridade Policial, para a conclu-
são do Inquérito; logo a seguir, 
em 19 de abril, o MP opinou 
favoravelmente à concessão do 
prazo solicitado. Daí em diante, 
a tramitação deste processo é 
uma repetição cansativa de “au-
tos conclusos para despacho”, 
pedidos de dilatação de prazo 
para conclusão do inquérito e 
concessão do prazo solicitado, de 
maneira que foram contados 45 
andamentos do tipo “delegado-
-juiz-promotor-juiz-delegado”, 
sem que o processo tenha saído 
de onde começou... o inquérito 
policial. 

Quando, em fevereiro de 
2012, passados seis anos da ins-
tauração, o autor deste artigo pe-
diu ao Fórum de Paracatu acesso 
ao processo criminal, foi infor-
mado de que este estava retido 
na Delegacia de Polícia desde 11 
de março de 2010, isto é, “enga-
vetado” durante quase dois anos 
pela autoridade policial. 

Os fatos até aqui expostos 
exemplificam o funcionamento 
do poder que permeia a socieda-
de e se organiza em rede de apoio 
e de penetração; um poder que 
não precisa reprimir, uma vez 
que, ultrapassando as regras de 
direito que o organizam e delimi-
tam, ele se prolonga, penetra em 
instituições e as sujeita. No pró-
ximo artigo prosseguiremos no 
caminho dessa gente simples da 
vizinhança do Morro do Ouro, 
conhecendo melhor seus sofri-
mentos e suas lutas em busca de 
justiça e paz.

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

Vendo motocicleta Boulevard M.1500 ano/modelo 
2010, com KM 10.500 rodados. Bom preço.  

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

WILL BE NECESSARY to HIRE PEOPLE, BUT you 
can DESIGNATE TWO DOCTORS AND TWO AT-
TENDANTS, TWO TIMES PER WEEK, TO PROVI-
DE THIS IMPORTANT SERVICE TO THOSE WHO 
ALREADY have GIVEN BOTH BY OUR CITY AND 
BY OUR COUNTRY.by DOING SO, THIS WILL BE, 
WITHOUT DOUBT, A GREAT VICTORY OF HIS 
GOVERNMENT.

- WITH The HIGH INDEX OF LONGEVI-
TY, WOULD BE OF VITAL IMPORTANCE RE-
ACTIVATE The arrangement BETWEEN The 
PREFECTURE,SUS AND The GREAT OPHTHAL-
MOLOGIST DR LUIZ FERNANDO RABELO, SON 
OF THE LATE PARACATUENSE JOSE QUINTI-
NO, WHO HAS DOCTOR’S OFFICE NOTE IN the 
CENTER OF THE CITY AND A CLINIC IN BRASI-
LIA.DOS MORE SKILLED, THIS PHYSICIAN CAN 
WORK SUCCESSFULLY IN ANY LARGE HOS-
PITAL OF the COUNTRY, AND HOWEVER, FOR 
LOVE of  OUR LAND, HERE REMAINS ANSWE-
RING A GREAT CLIENTELE.

THIS IS, WITHOUT DOUBT, IT WOULD BE ANO-
THER GREAT VICTORY FOR you., BECAUSE IT 
WOULD BRING IN OTHER PLACES A PHYSICIAN 
OPHTHALMOLOGIST, WHICH of  COURSE WOULD 
be VERY COSTLY TO THE PUBLIC COFFERS.

AS YOU WATCH, ARE SMALL M UDANÇAS 
WITHOUT ALMOST NO ONERAÇÃO OF PUBLIC 
COFFERS.

THE POSTS NEAR THE GRAVEYARD, NEAR 
THE BR 040, ALTO CÓRREGO WOULD CONTI-
NUE IN the SAME LOCATIONS.

THIS AND The FIRST HINT TO The GOVERN-
MENT FOR you., THAT I AND the VAST MAJORI-
TY OF PARACATUENSES VOTED TO GOVERN 
OUR CITY, AND WE BELIEVE STRONGLY IN HIS 
PERSON AND TO THOSE FORMING The CUR-
RENT ADMINISTRATION.

FERNANDO SANTANA RUBINGER

TERRITÓRIO E PODER EM PARACATU

Estudando as relações entre a comunidade
locale a mineradora RpM/Kinross: parte iii 
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Ex-diretoras de escolas estaduais acusam superintendente regional de ensino de perseguição contra elas

Vereadores defendem ex-diretoras

oficial questiona atestado médico

aSSÉDIO MOraL?

Comissão apura exonerações irregulares 

Duas ex-diretoras de escolas 
estaduais de Paracatu denuncia-
ram à Comissão de Direitos Hu-
manos da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais (ALMG) práti-
cas de assédio moral e persegui-
ção por parte da superintenden-
te regional de Ensino Andréia 
Pimentel. As educadoras teriam 
sido exoneradas por meio de 
processos administrativos irregu-
lares e sem direito a defesa. 

As acusações foram feitas em 
audiência pública realizada na 
Câmara Municipal de Paracatu, 
no dia 24 de setembro. 

A ex-diretora da Escola Es-
tadual Antônio Carlos, Fátima 
Santos Ferreira, apresentou um 
dossiê com denúncias de au-
toritarismo, abuso de poder e 
perseguição sofrida por ela nos 
últimos meses. Ela lembrou que 
ocupou o cargo por 14 anos na 
escola, eleita  a melhor instituição 
da cidade, segundo notas exter-
nas identificadas pela Secretaria 
de Estado de Educação.

Segundo a ex-diretora, em 
março deste ano ela recebeu uma 

comissão da Superintendência de 
Regional Ensino, que estaria apu-
rando denúncias de maus-tratos 
contra pais de alunos e funcioná-
rios e de caixa dois na lanchonete 
da escola. O documento do pro-
cesso administrativo foi entregue 
à diretora oito dias após sua exo-
neração.

Vereador Ragos Oliveira, autor do 
requerimento que trouxe a Paracatu a 
Comissão dos Direitos Humanos da ALMG

Deputado Durval Ângelo  (e autoridades, durante a audiência): Estado de direito democrático 

Os direitos e garantias fun-
damentais estão acima de reso-
luções internas e memorandos. 
Com essas palavras, os deputa-
dos Cabo Júlio (PMDB) e Sar-
gento Rodrigues (PDT) repreen-
deram oficiais da 88ª Companhia 
do 45º Batalhão da Polícia Militar 
de Paracatu (Noroeste do Esta-
do) pelo que consideraram abuso 
de autoridade praticado contra o 
ex-soldado Deivid da Silva Pe-
reira. O assunto foi debatido em 
audiência pública da Comissão 
de Direitos Humanos da Assem-
bleia Legislativa de Minas Ge-
rais (ALMG) nesta quarta-feira 
(25/9/13).

O deputado Cabo Júlio leu o 
relato enviado à comissão pelo 
ex-soldado. Deivid informou 
que, no último dia 25 de maio, 
compareceu ao Batalhão com 
uma das mãos machucada e so-
licitou ao seu superior, o 2º te-
nente Adalberto Pereira Freire 
Lima, que o liberasse para ir ao 
médico, no que foi atendido. O 
ex-soldado retornou em seguida 
com um atestado concedendo-
-lhe repouso por dois dias.

Foi aí, segundo o relato, que 
aconteceu o suposto abuso de 
autoridade. O 2º tenente teria 
obrigado Deivid a permanecer 
no batalhão enquanto ia verificar 
com o médico a veracidade do 
atestado, para só depois liberá-lo 
para ir embora. 

O 2º tenente Freire teria dito 
ainda ao médico, diante de várias 
pessoas, que é preciso tomar cui-
dado porque soldados e cabos 
gostam de “dar chapéu”, ou seja, 
fingir doenças para serem dis-
pensados do trabalho.

Versão de Freire - Presente à 
reunião, Freire negou que tenha 

Visita à Apac
O deputado Durval Ân-

gelo visitou a Associação 
de Proteção e Assistência 
ao Condenado (Apac) de 
Paracatu, com o intuito de 
conhecer o trabalho desen-
volvido pelos recuperandos. 
A unidade tem 86 recupe-
randos e tem capacidade 
para receber até 158. 

Fundada em maio de 
2010, a unidade conta com 
biblioteca, quadra de es-
portes, sala de laborterapia, 
auditório e consultórios 
para atendimento médico, 
odontológico, psicológico 
e jurídico. Estou maravilha-
do com o que vi. Paracatu 
está de parabéns com a sua 
Apac, que certamente é uma 
das melhores de Minas Ge-
rais”, afirmou o deputado.

O vereador Ragos Oliveira 
(PT), que apresentou as denún-
cias que motivaram a audiência 
da comissão, confirmou que as 
diretoras foram demitidas sem o 
devido processo legal. Para ele, 
foram atos de perseguição e as-
sédio moral. 

O parlamentar municipal 
afirmou que a ex-diretora Fáti-
ma Santos Ferreira moralizou a 
escola que comandava e que sua 
demissão teria partido de uma 
negativa à superintendente, que 
teria determinado a destinação 
de uma vaga para funcionário do 
prefeito.

“Depois disso, foi desenca-
deada a perseguição. Foram fe-
chadas lanchonetes que geravam 
recursos para a escola, abriram 
sindicância em que a diretora não 

 “Só então tive conhecimen-
to das razões alegadas para mi-
nha saída”, disse. Fátima Santos 
Ferreira fez, ainda, uma série de 
denúncias de irregularidades nes-
se processo, que conteria depoi-
mentos falsos ou adulterados e 
acusações sem provas materiais.

Motivo banal - A ex-diretora 

da Escola Estadual Delano Bro-
chado, Maria Aparecida Leal 
Brito, por sua vez, disse que sua 
exoneração partiu de uma dis-
cussão passional da prima da 
superintendente, funcionária da 
escola, com uma professora. De 
acordo com ela, a educadora era 
ex-namorada do atual diretor da 

escola, que é companheiro da 
prima da superintendente.

Além deste fato, a mesma pri-
ma da superintendente teria se 
desentendido com outra profes-
sora e feito ameaças de morte às 
duas educadoras. “Fizemos bole-
tim de ocorrência a partir destes 
acontecimentos e fomos respon-

sabilizadas pela superintendente 
pelos problemas”, acusou.

Maria Aparecida Leal Brito 
também disse que Andréia Pi-
mentel teria denegrido sua ima-
gem nas redes sociais. “As exo-
nerações se deram sem direito a 
ampla defesa e foram comunica-
das por telefone”, completou.

foi ouvida e, como consequên-
cia, publicada sua exoneração”,  
lamentou.

O vereador denunciou, tam-
bém, que há outra escola em 
Paracatu em que a diretora se-
ria parente da superintendente 
e cobraria, por meio de carnê, 
mensalidade com o objetivo de 
segregar os alunos mais pobres. 
“Sabemos que será uma longa 
caminhada contra os ditadores 
que comandam a educação em 
Paracatu”, salientou.

Oliveira destacou, ainda que 
o caso da ex-diretora Maria Apa-
recida Brito foi ainda mais grave. 
“Esse caso passional acarretou 
a demissão, com a alegação de 
improbidade administrativa. Para 
completar, a direção da escola foi 
passada ao marido da prima da 

ção vai além das 
perseguições das 
ex-diretoras. De 
acordo com ele, o 
Estado vem des-
valorizando a car-
reira e o plano de 
cargos e salários 
dos professores. 
“Esperamos que 
a ALMG possa 
trazer justiça aos 
educadores do Es-
tado, contra casos 
de assédio moral e 
más condições de 
trabalho”, cobrou.

Providências - 
Ao final da reunião, o presidente 
da comissão, deputado Durval 
Ângelo (PT), disse que educação 
não combina com autoritarismo, 

assédio moral e perseguição. Ao 
lamentar a ausência do Governo 
do Estado, o parlamentar afir-
mou que a comissão irá provocar 
desdobramentos da reunião e 
vai lutar por justiça em favor das 
educadoras.

“Vamos sensibilizar os órgãos 
públicos competentes para que 
possamos acabar com o autori-
tarismo e a violação de direitos 
promovida pela Superintendên-
cia Regional de Ensino de Para-
catu”, alegou. Para tanto, o depu-
tado apresentou requerimentos 
com pedidos de providências 
à Secretaria de Estado de Edu-
cação, Ouvidoria Educacional, 
Ministério Público e Sind-UTE 
a respeito das denúncias apresen-
tadas na audiência.

dito isso. Na sua versão do episó-
dio, sua intenção era evitar que a 
população ficasse com o atendi-
mento prejudicado. Por isso, foi 
perguntar ao médico se Deivid 
poderia ser remanejado do pa-
trulhamento para o atendimento 
telefônico. 

Diante da negativa, ele ime-
diatamente liberou o ex-soldado 
do trabalho. Essa atitude foi au-
torizada pelo comandante da 88ª 
Companhia, capitão Valmir Vital 
da Silva, que também compare-
ceu à audiência pública.

Mas esse procedimento não 
foi considerado correto pelos 
deputados. Sargento Rodrigues 
lamentou que jovens oficiais 
(Freire tem quatro anos de PM) 
estejam incorporando uma cultu-
ra baseada na desconfiança e no 
abuso de autoridade.

Dirigindo-se a Adalberto Frei-

re, o deputado disse que o poli-
cial militar tem o mesmo direito 
do cidadão comum. “O tenente é 
muito novo na polícia para estar 
fazendo uma atrocidade como 

essa”, declarou.
O deputado Cabo Júlio pon-

derou que não gostaria que o ofi-
cial fosse punido pela sua atitude, 
e sim orientado para que não a 
repita. “Militarismo não é a su-
pressão de direitos e garantias 
fundamentais”, observou. 

O presidente da comissão, 
deputado Durval Ângelo (PT), 
lembrou que esse tipo de assunto 
já foi debatido outras vezes e que 
os oficiais precisam entender que 
o País vive sob o regime do esta-
do democrático de direito.

O subcorregedor da Polícia 
Militar, tenente-coronel Wag-
ner Adriano Augusto, recebeu 
a documentação das mãos dos 
parlamentares. Ele disse que vai 
solicitar dados novos, cruzá-los 
com as informações disponíveis 
e deliberar sobre as providências 
a serem tomadas.

Uma comissão de moradores 
do Santana participou, na Câma-
ra Municipal, da  reunião ordiná-
ria da noite de  23 de setembro.  
Eles foram representados na 
tribuna da Casa pelo casal Ione 
Avelino de Castro e Luiz Carlos 
Caetano Mata. 

“Não agüen-
tamos mais. O 
barulho atrapalha 
quem quer dormir, 
descansar ou até 
assistir TV. Nosso 
sossego acabou”, 
disse o casal, que 
pediu providências 
dos vereadores.

No Plenário 
moradores porta-
vam faixas, pedin-
do apoio dos vere-
adores para, pelo 
menos, amenizar  
o barulho de som 
automotivo alto na 
Praça do Santana, 

superintendente”, concluiu.
O presidente da Câmara Mu-

nicipal, vereador Glewton de Sá 
Guimarães, disse que a indigna-

Tenente Freire disse que tentou 
evitar prejuízos à população

O casal na tribuna e o protesto no 
plenário: motoristas mau-educados

Durante o evento, alunos protestaram pedindo a volta das ex-diretoras

Aparecida Leal (diretora exonerada da Escola Delano Brochado), presidente da Câmara: 
Municipal de Paracatu, vereador Glewton de Sá e o deputado Durval Ângelo (PT), 
presidente da Comissão dos Direitos Humanos da ALMG

BarULHO Na PraÇa

Moradores do Santana 
querem dormir em paz

onde funciona alguns bares, que 
atraem grande fluxo de veículos. 

Os parlamentares promete-
ram a apoio e disseram que algo 
tem que ser feito com urgência, 
para todos respeitarem a lei do 
silêncio. 
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SEMaNa DO cOOPEraDO

cOOPErSHOW

Festa caipira supera expectativas 

Di Paulo e Paulino atrai 10 mil pessoas 

- Uma grande festa que superou 
nossas expectativas. Foi bonito ver 
as famílias dos cooperados reven-
do os amigos, colocando a conver-
sa em dia  e se integrando, durante 
as atividades que valorizaram o ho-
mem e a mulher do campo.”

Com estas palavras o presiden-
te da Cooperativa Agropecuária  
do Vale do Paracatu Ltda - a Co-
opervap, Edmundo de Sá e o di-
retor de Negócios, Leandro Bote-
lho, resumiram suas impressões a 
respeito da 23ª. Semana dos Coo-
perados, realizada de 8 à 15 de se-
tembro, no Parque de Exposições 
Emiliano Pereira Botelho, organi-
zada pelo Comitê Educativo dos 
cooperados da empresa. 

A Coopervap oferece toda 
estrutura para o evento que pro-
porciona interação da Cidade e 
campo, valoriza o produtor que 
comercializa seus produtos nas 
barracas comunitárias - grande 
atração da festa pois oferecem co-
midas típicas de cada região. 

A Semana do Cooperado é 
aberta ao público e promove 
torneios e concursos entre as co-
munidades, como os torneios de 
futebol, de truco e leiteiro; além 
de missa sertaneja, homenagem à 
mulher do campo - pessoas que se 
destacam em suas comunidades e 
são indicadas pelos moradores da 
região; Encontro de Muladeiros 
do Noroeste de Minas; festival 
de música sertaneja; concurso de 
forró; concurso de pratos típicos; 
clube da bezerra; eleição das rai-
nhas das comunidades; parque de 

Priscila Caixeta, da Aldeia 
de Baixo, uma das princesas

Ana Carolina, da Comunidade 
Nolasco, outra princesa

Adriana Oliveira, da Comunidade 
Chapada, rainha de 2013

diversões; shows caipiras com Os 
Lascadões e a dupla Di Paulo e 
Paulino; Coopershow; lançamen-
to do livro que conta a história 
dos 50 anos da Coopervap; festi-
val de música; parque de diversões 
e boate universitária. 

“A cada ano buscamos inovar 
e melhorar a festa e, ano que vem, 
será ainda melhor”, garante o pre-
sidente Edmundo.

História - A Semana do Coo-
perado surgiu em 1990, após dis-
cussão sobre o cooperativismo 
que resultou na criação do Comitê 
Educativo. O pequeno produtor 
deveria se sentir em casa, se bene-
ficiar do crescimento da Cooperati-
va, participar das decisões, discutir 
seus problemas e melhorar o co-
nhecimento sobre a atividade rural. 

Como a Exposição se tornou 
um evento muito grande, que 
movimentava a cidade inteira e 

Encontro de muladeiros
O Encontro de Muladeiros do Noroeste de Minas foi criado em 2011, com a participação de 120 muladeiros 

da região. A mulada chama atenção pela beleza, raça, caracterização, arreatas e acessórios das montarias e  abre 
o Coopershow, assim como a cavalgada abre a Exposição. Este ano, a terceira edição do encontro contou com 
mais de cem montarias.  

O show da dupla sertaneja Di Paulo e Paulino 
encerrou, com chave de ouro, a XI edição do Coo-
pershow atraindo mais de 10 mil pessoas ao Parque 
de Exposições. O público compartilhou cantando os 
maiores sucessos da dupla. 

O Coopershow, realizado dias 13 e 14, foi um dos 
atrativos da Semana do Cooperado, que ofereceu 
produtos agropecuários, cuja negociação é viabilizada 

pela Cooperativa para que o associado adquira produ-
tos de saúde animal, sementes, adubos, ferramentas e 
maquinário e novas tecnologias a preços e condições 
acessíveis.

O Coopershow disponibilizou, também, profissio-
nais para orientar e esclarecer dúvidas dos produtores, 
para que eles usem corretamente os produtos, melho-
rem a produção e a renda em suas propriedades rurais.

Moça da Chapada é rainha de 2013 

Caipiras vencem festival sertanejo

Missa e homenagens abrem festividades 

A Semana do Cooperado elege, todos os anos, a 
sua rainha, escolhida entre as beldades indicadas pe-
las comunidades. Este ano, cinco garotas disputaram 
a coroa e os postos de primeira e segunda princesa, 
através do voto pela internet. 

A pessoa entrava na página: fecebook.com/coo-
pervap ou acessava a site: coopervap.com.br, escolhia 
e curtia uma das fotos e confirmava o voto. Adriana 
Oliveira, da Comunidade Chapada, foi eleita rainha. 

O seu reinado de 2013/2014 será ao lado das prince-
sas Priscila Caixeta, da Comunidade Aldeia de Baixo e 
Ana Corolina Pinton, da Comunidade Nolasco. 

As eleitas foram apresentadas às comunidades no 
dia 14, no Parque de Exposições, e terão a responsa-
bilidade de representar a empresa durante um ano, 
em eventos e ações promovidas pela Coopervap. 

Também participaram da eleição - Leidiane Álva-
res e Raquel Souza (ambas da Comunidade Barreiro). 

A América Vídeo e a Coopervap promoveram a 
5ª. edição do Festival de Música Sertaneja, organiza-
do por Geraldo Júnior, com objetivo de mostrar os 
talentos da terra. 

A fase classificatória, realizada dia 11, no palco da 
23ª. Semana do Cooperado, apresentou 20 canções 
inéditas, das quais dez foram escolhidas para a final. 

“Apesar de pouco tempo pra organização, o festi-
val foi de alto nível e difícil pra os jurados indicar as 
finalistas”, explica o radialista sertanejo José Fernan-
des, um dos jurados do festival. 

Caipira do Sertão - Os dez finalistas se reapre-
sentaram na sexta-feira (13). Em terceiro lugar ficou 
a música “Caipira do Sertão”, dos compositores João 
do Forró e Devanei Silva, pai e filho. Eles foram pre-
miados com troféu e R$200,00.

“Ficamos surpresos por nossa música ser esco-
lhida como uma das melhores, pois foi uma disputa 
difícil”, comentou João do Forró. 

Zezinho do Violão - O segundo lugar ficou com 
o consagrado professor de música, Zezinho do Vio-
lão, que apresentou a canção “Com você tanto faz”, 
que arrebatou um troféu e R$300,00. 

“Fiquei até emocionado quando foi anunciado o 

meu nome, como vice-campeão. Apesar de ser músi-
co há anos, nunca participei de disputas assim e, pela 
primeira vez, ficar entre os melhores é motivo de or-
gulho”, comemora Zezinho.

Abismo da vida - Os vencedores do festival 
foram Tony e Dejamar, com a música “Abismo da 
Vida”. A canção caipira contou a história do homem 
e da mulher que vivem no campo, narrando a alegria 
e as dificuldades para  lá permanecer. 

Os vencedores receberam troféu, um violão e 
R$800,00 e os prêmios de melhor letra, melhor arran-
jo, melhor harmonia e melhor intérprete.  

“Nem acreditamos quando o apresentador nos  
anunciou como vencedores. Já era um vitória ter par-
ticipado, Ser campeão foi alegria em dobro”, obser-
varam Tony e Dejamar.

Já o troféu de melhor torcida foi para a cantora 
Dani Gama, que apresentou a canção “Rancho de 
Palha”. 

“A América Vídeo e a Coopervap estão satisfeitas 
pelo nível do festival, que abrilhantou a Semana do 
Cooperado. Foi uma novidade da festa, mas faremos 
de tudo para que possa virar tradição no evento”, ex-
plica Geraldo Júnior, um dos organizadores.  

Um momento especial para agradecer a Deus as 
conquistas ao longo do ano, assim foi a Missa Campal 
Sertaneja que, todos os anos, marca a abertura oficial 
da Semana do Cooperado e reúne associados, direto-
res, funcionários, fornecedores e amigos da Cooper-
vap. A celebração foi presidida pelo monsenhor João 
César, com apoio da equipe de Liturgia da Paróquia 
Nossa Senhora do Carmo e oficiada linguagem cai-
pira.. 

Durante o ofertório, os diretores da maior empre-
sa genuinamente paracatuense ofertaram os produtos 
Coopervap e pediram  a Deus para multiplicar a pro-
dução no ano que vem. 

“A Missa traz paz espiritual, Deus abençoa a  festa 
e derrama graças para que a empresa possa crescer, 
cada vez mais”, disse o presidente Edmundo de Sá. 

Mérito - Nove mulheres que vivem no campo 

foram homenageadas, na abertura da festa, pelo tra-
balho desenvolvido em suas comunidades, que as in-
dicaram para receber o prêmio “Mérito Mulher do 
Campo”. 

As escolhidas de 2013 foram: Ordália Pereira Ta-
vares (Comunidade Nolasco); Maria Morais Costa 
(Comunidade Aldeia de Baixo);  Rosângela Oliveira 
Braga (Comunidade Chapada); Maria Emilia Pereira 
Fontes (Comunidade Barreiro); Maria José Silva (Co-
munidade Herbert de Souza); Antônia Nascimento 
Silva (Comunidade João Gomes); Cleusa Maria de 
Araujo (Comunidade Novo Barreiro); Maria Joaquim 
Vieira (Comunidade Soares).

“Para nós é um momento de muito orgulho e va-
mos continuar trabalhando em prol de melhorias em 
nossas comunidades”, disse Ordália em nome de to-
das as agraciadas. 

que lidava com tecnologias muito 
sofisticadas, o pequeno produtor 
não participava dela. 

Nem a cavalgada, que hoje 
mobiliza praticamente toda zona 
rural, naquela época, era acessível 
a todos, pois a Coopervap ainda 
não tinha montado a estrutura 
para transportar os animais das 
regiões rurais para a Cidade. 

A solução foi criar um evento 
que permitisse a confraternização 
dos cooperados e onde as comu-
nidades pudessem expor e vender 
seus produtos. Os próprios as-
sociados montavam as barracas, 
cozinhavam, vendiam, cantavam. 
Enfim, era uma festa tipicamente 
“da roça”.

Semana do Cooperado de 
1997, por exemplo,  foi aberta por 
uma “carroçada” que percorreu as 
ruas e terminou no Parque, com o 
tradicional casamento da roça. 

A proposta é sempre valorizar 
os pequenos e o Comitê Educati-
vo tomou para si a responsabili-
dade pela organização  do evento, 
que passou a oferecer cursos im-
portantes para o pequeno produ-
tor, como o de casqueamento, de 
vaqueiro, etc...

A dupla Edmundo de Sá e o irmão Urbano de Sá 
foram campeões do torneio de truco

Fornecedores e produtores rurais prestigiam a abertura do Coopershow 

Os muladeiros foram destaques na Semana do Cooperado

Ministro Antônio Andrade 
destaca a importância da 
Coopervap para a economia
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HIStÓrIa

Festa caipira supera expectativas Livro conta 50 anos da Coopervap 
e homenageia seus benfeitores 
O lançamento do livro e do 

selo comemorativa dos 50 anos da 
Coopervap reuniu ex-presidentes 
como Paulo Laboissiere, José 
Edgard Novais Pinto, Francis-
co Sales Jales, Emiliano Botelho 
e Vasco Praça Filho, mostrando 
que cada um deu sua contribuição 
para a Coopervap chegar aos seus 
50 anos de história. 

A cerimônia foi realizada no 
dia 12 e contou também  com a 
presença do ministro da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, 
Antônio Andrade. 

“Fiz questão de cancelar com-
promissos para prestigiar a Co-
opervap, uma cooperativa refe-
rência no País e responsável pela 
produção e captação de grande 
parte do leite e grãos, que ajuda 
a fazer do Brasil um dos maiores 
exportadores do mundo”, disse o 
ministro. 

Segundo Antônio Andrade, a 
diretoria da Coopervap está de 
parabéns por resgatar e documen-
tar a história da empresa. 

Marco temporal - A obra de 
85 páginas, uma das surpresas da 
Semana do Cooperado, narra a 
história de cinco décadas da em-
presa e homenageia  diretores, 
funcionários, cooperados e pes-
soas que contribuíram para que 
a Coopervap se tornasse uma 
das organizações cooperativas 
mais importantes de Minas e do 
Brasil. 

De acordo com os diretores 
Edmundo de Sá e Leandro Bote-
lho, a decisão de publicar um livro 
de caráter informativo e histórico 
ampliado, nos 50 anos da Cooper-
vap, decorre da importância deste 
marco temporal. 

“São bodas de ouro de união 
com seus cooperados, que a Co-
operativa celebra, mas também 
significa meio século de lutas, em-
preendidas por dirigentes, funcio-
nários, cooperados e pela socieda-
de local, em prol de uma empresa 
genuinamente paracatuense”, 
vangloria-se o presidente.

Edmundo salienta que re-
memorar os cinquenta anos da 
organização diz respeito ao sen-
timento cooperativista que foi 
pacientemente plantado, regado, 
adubado e colhido pelos associa-
dos e entre os associados. 

“Com este espírito podemos 
também a sabedoria dos feitos 
passados, analisá-los de acordo 

com o contexto e valorizá-los pela 
coragem de enfrentar o desconhe-
cido”, sugere o presidente. 

“Queremos cuidar para que a 
memória da Coopervap não se 
perca e, por isso,  a iniciativa de re-
cuperar arquivos, fazer entrevistas 
e guardá-los para que as pessoas, 
no futuro, conheçam nossa histó-
ria, observa o diretor de Negócios 
Leandro Botelho.

“Nossos agradecimentos a 
todos os cooperados que cami-
nham conosco, aos funcionários, 
ex-dirigentes, conselheiros, por 
terem confiado em nós pra dirigir 
esta empresa durante todos esses 
anos. A Cooperativa são todos os 
paracatuenses”, finaliza Botelho.  

Funcionários - Adalber-
to Gonçalves de Carvalho - 32 
anos que trabalha na Coopervap; 

Alaor de Oliveira Barreiros - 20 
anos; Ananias Pinto Rabelo - 28 
anos; Armildo Francisco Duarte 
- 24 anos; Belchior Tolentino dos 
Santos - 23 anos; Carlos Alberto 
Decezare - 23 anos; Carlos José 
Borges - 47 anos; Carlos Magno 
Caldas - 27 anos; Cláudio Pires 
Gonçalves - 23 anos; Danjo dos 
Reis Lessa - 27 anos; D’arc Apare-
cida Modesto de Seixas - 30 anos; 
Deusdete Gonçalves da Silva - 21 
anos; Djalma Rodrigues de Lima - 
26 anos; Euler Nilvo Mendes do 
Nascimento – 38 anos; Francisco 
Araújo Mesquita Filho - 31 anos; 
Hamilton dos Reis Calçados - 22 
anos; Iano José Antônio Perei-
ra - 28 anos; Ivan Assunção da 
Silva - 25 anos; Ivan Mendes dos 
Santos - 24 anos; Jeová Martins 
de Souza - 27 anos; Jesualdo Al-
ves Avelar - 29 anos; João Aristi-
des Vasconcelos Rabelo - 41 anos; 
José Eli Joaquim de Oliveira - 27 
anos; José Maria Coutrim Ferrei-
ra - 21 anos; José Maria Pereira da 
Silva - 21 anos; Juarez Faria Perei-
ra - 42 anos; Laudiciere Gonçal-
ves Nogueira - 24 anos; Luci Pe-
reira de Souza - 23 anos; Luciano 
Soares Oliveira - 35 anos; Marco 
Antônio de Campos Alves - 23 
anos; Maria Joana Monteiro dos 
Santos - 26 anos; Maria Luíza Fer-
reira Machado Fonseca - 26 anos; 
Roberto Vasconcelos Souto - 37 
anos; Rogério Conceição de Oli-
veira - 22 anos; Silvanio Antônio 
da Silva - 21 anos; Simone Gui-
marães Jordão Rabelo - 23 anos; 
Tércio Correia Piau - 27 anos; 
Wander Correia Guimarães - 23 
anos; Wander Soares Oliveira - 27 
anos; Jaci Macedo Gonçalves - 20 
anos; Thacio Rodrigues Ramos - 
21 anos; Aristeu Braz Soares por-
to - 23 anos e Marcos Maurílio 
Marinho - 21 anos. 

Ex-presidentes - Wladimir da 
Silva Neiva (1963 a 1965); Alber-
to Laboissiere (1966 a 1967); Ze-
nom Alves Ribeiro (1967 a 1969); 
Honório de Souza Mundim (1969 
a 1971); Orlando Ulhoa Batista 
(1971 a 1978); Antônio Arqui-
medes Borges de Oliveira (1978 
a 1987); Paulo Laboissiere (1987 
a 1990); Emiliano Pereira Botelho 
(1990 a 1994); José Edgard Novais 
Pinto Filho (199 a 2002); Vasco 
Praça Filho (2002 a 2004); Fran-
cisco Sales Jales (2005 a 2008) e o 
atual presidente Edmundo Fran-
cisco de Sá (2008 a 2014).

Ministro Antônio Andrade e os ex-pesidentes José Edgard, Emiliano 
Botelho, Vasco Praça, Sales Jales e o atual presidente, Edmundo de Sá, 
mostram o momento de união da Coopervap

Os diretores Leandro e Edmundo fizeram a abertura do Coopershow

Os cooperados recebem orientações técnicas e fazem negócios

Edmundo de Sá, 
Leandro Botelho 

e diretores dos 
Correios, em 

Paracatu, 
lançam o selo 

Coopervap 
50 Anos

Edmundo de Sá e 
Leandro Botelho 
lançam o livro 
Coopervap 
50 Anos 

Funcionários da Coopervap que se empenham
para o sucesso dos eventos da empresa
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obras de asfaltamento total da Estrada do Entre-Ribeiros, que liga paracatu a Brasilândia, já começaram

Anastasia ressalta parceria com municípios 

Condé cobra Bombeiros e mais estradas 

aNaStaSIa EM ParacatU

Governador autoriza pavimentação
da Estrada da Produção - LMG-680

Agora é pra valer. Depois de 
anos de luta e promessas das au-
toridades, enfim, os produtores 
rurais da região do Entre- Ribei-
ros e usuários da Rodovia LMG-
680, podem comemorar a tão so-
nhada pavimentação asfáltica da 
chamada Estrada da Produção. 

As obras já iniciaram - de 
Brasilândia para Paracatu - e têm 
previsão de inauguração para os 
próximos meses. O anúncio foi 
feito pelo próprio governador de 
Minas Gerais, o professor Antô-
nio Anastásia, em Paracatu, dia 
25de setembro. 

A comitiva liderada por Anas-
tasia, chegou no aeroporto da  ci-
dade por volta das 14h00, onde 
foi recepcionada por correligio-
nários do PSDB; pelo prefeito 
de Paracatu Olavo Condé - que 
pertence ao mesmo partido do 
governador - pelo vice-prefeito  
José Altino e de demais prefeitos 
e autoridades da região. 

Em seguida, o governador, e o 
prefeito e acompanhantes saíram 
em carreta pelas ruas da Cidade 
até a sede social do Jóquei Clube 
Paracatuense, onde  assinaram a 
autorização das obras que ligam 
entroncamento do Entre Ribei-
ros a Brasilândia de Minas (en-

troncamento MG-181). 
Investimentos - São cerca 

de R$150 milhões para o trecho 
de 94,8 quilômetros de extensão, 
um dos dez mais extensos do 
programa Caminhos de Minas. 
Além da pavimentação, serão 
construídas duas pontes, uma so-
bre o Rio Paracatu, com 195 me-
tros de extensão, e outra sobre o 
Rio Verde, com 54 metros.

“Eu assumi em Paracatu, há 
cerca de dois anos, um compro-
misso por causa de um grande 
apelo que havia da sociedade, 

Durante o encontro, o prefei-
to anfitrião, Olavo Condé, falou 
do orgulho e da alegria em rece-
ber o governador e manifestou 
gratidão ao governo de Minas 
pelos benefícios trazidos ao No-
roeste, em especial a Paracatu, e 
lembrou do apoio que recebeu 
do governador durante a campa-
nha eleitoral para chegar à Prefei-
tura da Cidade. 

“Antes mesmo de iniciarmos 
a nossa campanha vitoriosa para 
prefeito já buscávamos junto ao 
Governo de Minas, pelo bom re-
lacionamento que cultivamos, a 
liberação dessa importante estra-
da. Lutamos muito para que isso 
acontecesse e, agora, estamos co-
lhendo os frutos de uma semente 
lançada em terra fértil”, lembrou 
Condé. 

Bombeiros - Ao falar do com-
promisso que fez com a comu-
nidade paracatuense, o prefeito 
disse ao governador que a atual 
administração não tem medido es-
forços para entregar ao longo de 
todo mandato as obras e os servi-
ços que população tanto precisa. 

Condé cobrou do governador 
agilidade na instalação de uma 
Unidade do Corpo de Bombei-
ros, afirmando ser esta uma das 
prioridades do seu governo. 

Na mesma solenidade, o governador Anastasia assinou convê-
nios para repasse de R$ 2,2 milhões para obras de infraestrutura 
em Paracatu e Brasilândia de Minas. Os recursos vão viabilizar 
pavimentação e melhoramento de vias públicas. 

Em Paracatu, o investimento será de R$ 1,5 milhão do Estado 
e contrapartida de R$ 158 mil do município. Para Brasilândia de 
Minas, serão destinados R$ 500 mil do Estado, com contrapartida 
de R$ 91 mil da administração municipal.

Os convênios fazem parte do ProMunicípio, programa lançado 
este ano pelo Governo de Minas com o objetivo de fomentar o 
desenvolvimento municipal por meio de investimentos em infra-
estrutura viária, máquinas e equipamentos rodoviários, veículos e 
ações de saúde e educação no qual está sendo investidos, somente 
este ano, cerca de R$ 2,1 bilhões.

“É obrigação do Poder Pú-
blico não fazer a plantação. Isso 
cabe aos empresários e aos pro-
dutores. Cabe ao Poder Público 
oferecer infraestrutura necessá-
ria, as estradas, os meios e as po-
líticas públicas de estímulo e de 
fomento”, ressaltou Anastasia, 
falando da importância do Ca-
minhos de Minas para o desen-
volvimento das diversas regiões 
e da necessidade da continuidade 
de parcerias estratégicas entre o 
Estado, os municípios e a socie-
dade, empresários, produtores, 
estudantes e trabalhadores.

O Caminhos de Minas tem o 
objetivo de ampliar e melhorar a 
infraestrutura logística dos muni-
cípios mineiros. É o maior pro-
grama rodoviário da história de 
Minas Gerais, envolvendo a im-
plantação de 7,8 mil novos quilô-
metros de rodovias, distribuídos 
por 242 trechos, beneficiando 
diretamente 307 municípios e 7,3 

especialmente dos agricultores 
e dos produtores de alimentos, 
que me falavam da necessidade 
de asfaltamento dessa estrada, 
uma obra reivindicada há mais 
de 30 anos. Uma obra, de fato, 
fundamental para evitar que, na 
lama e nos buracos da estrada de 
terra, não ficassem encravados o 
progresso e a prosperidade dessa 
região”, afirmou Anastasia.

Escoamento - A pavimenta-
ção do trecho vai beneficiar di-
retamente a população dos dois 
municípios que somam cerca de 

105 mil habitantes, encurtando 
em cem quilômetros a distância 
entre eles. 

O asfalto vai agilizar o esco-
amento da produção do projeto 
Entre-Ribeiros, área irrigada do 
município de Paracatu que conta 
com tecnologia de ponta para a 
produção de grãos e a cana-de-
-açúcar.

Vitória - A estrada já con-
ta com 13, 6 km de asfalto que 
foram inaugurados em 13 de de-
zembro de 2007, na gestão do 
então Governador Aécio Neves 

e do ex-prefeito de Paracatu, 
Vasco Praça Filho - o Vasquinho. 
Na época , a estrada foi batizada 
como Rodovia Presidente Tran-
credo Neves. E agora a obra será 
definitivamente concluída. 

João Alves, produtor da região, 
falou em nome de todos os colo-
nos do Entre-Ribeiros, externou 
o sonho de ver a estrada cons-
truída e falou da importância do 
asfaltamento para a melhoria da 
qualidade de vida da população 
do Noroeste de Minas Gerais. 

Alves disse que o sono do as-

falto foi mantido por um grupo 
unido em torno de uma necessi-
dade e de um objetivo e a vitória 
ao produtor rural que ali produz 
o seu sustento, gera empregos e 
renda, à criança que precisa ir à 
escola e aa trabalhador, que sai 
às 4 horas da manhã, sacolejando 
dentro de um ônibus por horas 
até chegar ao trabalho já cansado. 

“Também será o final do pesa-
delo de mais de 300 caminhonei-
ros que diariamente percorrem o 
trecho para escoar a produção”, 
afirmou.

Deputados e prefeitos da região prestigiaram a visita do governador a Paracatu 

O coral da Escola Afonso Arinos, que interpretou 
o Hino Nacional, recebeu elogiou de Anastasia 

Prefeito de Paracatu, Olavo Condé, assina 
contrato para receber mais recursos de Minas 

Marden Junior, prefeito de Brasilândia, assina 
contrato de parceria com o governo do Estado 

milhões de mineiros.
O programa também vai im-

pulsionar a comunicação nas di-
versas regiões do Estado, além 
de desviar o tráfego das rodo-
vias troncais, o que fará com 
que aqueles que trafegarem pelas 
rodovias mineiras o façam com 
mais segurança, tranquilidade e 
rapidez.

“Eu quero agradecer em nome 
do povo de Brasilândia. Esse as-
falto é muito importante para a 
região. Para Brasilândia, nós te-
mos lá mil funcionários que vão 
trabalhar na poeira. O senhor, 
governador, está gerando, só com 
a obra, 600 empregos diretos”, 
ressaltou o prefeito de Brasilân-
dia de Minas, Marden da Costa.

Mais obras - O Noroeste 
do Estado será contemplado 
com nove obras do Caminhos 
de Minas, totalizando 563,9 qui-
lômetros de novas rodovias. O 
programa vai possibilitar maior 

integração entre os municípios 
e regiões, ao encurtar distâncias 
e diminuir custos de transporte, 
com reflexo direto no desempe-
nho da economia mineira. 

A redução no tempo de deslo-

camento de pessoas, bens e car-
gas é fator determinante para a 
melhoria da qualidade de vida dos 
moradores das regiões beneficia-
das, dos que visitam o Estado ou 
daqueles que precisam utilizar a 

Cidade terá R$ 1,5 mi 
para infraestrutura

“O Município está fazendo 
sua parte, estruturando o local 
onde Unidade será instalada. 
Queremos que o Estado faça a 
sua, garantindo o Batalhão e os 
equipamentos necessários ao efe-
tivo funcionamento do Corpo de 
Bombeiros em nossa Cidade. É 
mais segurança para todos nós”, 
cobrou o prefeito. 

Aeroporto - Segundo Olavo 
Condé, omunicípio está estrutu-
rando o  aeroporto para receber 
vôos comerciais de até 68 passa-
geiros, até o fim deste ano. “Para 
tanto, existe o compromisso do 
governo do estado, por meio 
da Secretaria de Transportes e 
Obras Públicas, de viabilizar a 

conclusão da re-
forma do aero-
porto, que prevê 
iluminação da 
pista, sinalização 
vertical e horizon-
tal, cercamento da 
área, entre outras 
obras.”

Unimontes - 
No setor de Edu-
cação, o prefeito 
paracatuense en-
fatizou que um 
dos compromis-
sos de sua campa-

nha foi estruturar o campus da 
Unimontes  que, àquela época, 
estava prestes a fechar as portas 
por falta do apoio. Ele disse que 
já reservou o terreno onde será 
construído o campus da e espera 
parceria do Estado na obra, que 
trará mais cursos, nas mais diver-
sas áreas.

 “Estamos a inteira disposição 
do governador para tomarmos as 
medidas pertinentes à concreti-
zação desse antigo anseio da re-
gião”, disse. 

Estradas - Como último pe-
dido, Olavo Condé disse ao go-
vernador que  Paracatu está entre 
as cidades de maior produção de 
grãos do Estado de Minas Gerais, 

entretanto, tem dificuldade no es-
coamento da produção por falta 
de estradas pavimentadas, como 
acontece no Entre-Ribeiros e  
apresentou  duas reivindicações 
dos produtores rurais, que são: 

1) a incorporação e pavimen-
tação da estrada que liga Paracatu 
a Catalão através da MG188, pas-
sando pela região do Jambeiro 
até a divisa com Goiás e; 

2) o asfaltamento da LMG 
658 (região do Mundo Novo) 
que liga a BR 040 à BR 251. 
“Esses dois trechos precisam 
de atenção especial do governo 
do Estado por serem regiões de 
alta produção agrícola, cujo es-
coamento precisa ser facilitado”, 
destacou Condé.

Finalizando seu discurso, o 
prefeito ressaltou o reconheci-
mento e a atenção dada pelo seu 
governo a Paracatu. 

“Certamente, esta é apenas 
uma das muitas oportunidades 
que teremos de recebê-lo em 
nossa Cidade para juntos vermos 
de perto o desenvolvimento que 
tanto sonhamos para nossa gente. 
Desenvolvimento este que será 
resultado da aliança consolidada 
a cada dia por lideranças compro-
metidas com a melhoria da quali-
dade de vida da população.” 

infraestrutura rodoviária mineira.
Pólo - Anastasia destacou a 

importância da região para o Es-
tado por ser importante pólo da 
agricultura nacional. “Ai do Bra-
sil se não fosse a nossa agricul-

tura. Por isso, esta região repre-
senta um futuro promissor para 
Minas, é terra de oportunidades. 
Saio daqui ainda mais animado 
para trabalhar pelo Noroeste e 
por Minas Gerais”, afirmou.

Banda de música da Guarda Mirim recepciona 
o governador Anastasia, no Jóquei Clube

Sob olhares atentos dos prefeitos de Paracatu – Olavo Conde – e de 
Brasilândia – Marden Júnior, Anastasia assinaa ordem de serviço para 
pavimentação total da Estrada do Entre-Ribeiros



O Movimento - pARACATU 7Paracatu, 16 a 30 de setembro de 2013

Aline Calixto, hoje, destaque em 
todo Brasil, venceu a primeira edição 
do festival, em 2006

Grupo apresenta comunidade com intuito de valorizar a  história, arte e cultura paracatuenses

cULtUra

Plano deve se consolidar até 2016

O Plano de Ação Cultural 
de Paracatu, apresentado dia 17 
de setembro, com o intuito de 
“potencializar o setor”, é o re-
sultado de discussões iniciadas 
em abril de 2013, por um grupo 
constituído por agentes públicos, 
membros da sociedade civil e de 
empresas da Cidade.  

A proposta tem origem no 
Plano Paracatu - 2030, elaborado 
em 2010, e mobilizada pelo Se-
brae e pela Adesp - Agência do 
Desenvolvimento Sustentável de 
Paracatu - que aponta o setor cul-
tural, alinhado ao turismo, como 
chave para o desenvolvimento 
socioeconômico do Município. 

O Plano foi construído de 
forma coletiva e tem como pre-
missa a participação para garantir 
sua aplicabilidade. 

Objetivos - O grupo de tra-
balho identificou a mobilização 
de agentes públicos e privados; a 
implantação do Sistema Munici-
pal de Cultura, propiciando a in-
tegração de Paracatu ao Sistema 
Nacional de Cultura; a ampliação 
e a articulação de ações voltadas 
à valorização e à preservação do 
patrimônio cultural, material e 
imaterial, e natural do Município; 
a promoção da transversalidade 
da política de cultura com outras 
políticas públicas municipais; o 
incentivo ao empreendedorismo 
cultural e ao desenvolvimento 
econômico na área da cultura; o 
estímulo e o fomento à profissio-
nalização no campo da cultura; o 
reconhecimento, a valorização e o 
fomento à produção cultural local; 
a afirmação e a divulgação da cul-
tura  como fator de inclusão so-
cial, e de desenvolvimento local e 
regional, promovendo a cidadania 
e a democratização cultural como 
principais desafios para se atingir 
os objetivos centrais do Plano. Es-
trategicamente, a sensibilização de 
potenciais parceiros, como empre-
sas e instituições de ensino.

Nº MÚSICA     COMPOSITOR   CIDADE
1 A flor da carnaíba    Pabllo Moreno Barbosa Magalhães Jaboatão dos Guararapes-PE
2 Amarandei     Marcos Henrique Camilo  Itabira-MG
3 Bons Tempos    José Walter Dias dos Santos  Belo Horizonte-MG
4 Canção da Saudade    Tatiane Torres de Faria  Paracatu-MG
5 Da minha janela    Rubens Soares   Paracatu-MG
6 Em dois     José Amário da Silva  Belo Horizonte-MG
7 Encantada     Luiz Otávio de Oliveira Lima Ilha Solteira-SP
8 Estrela Morena    José Manoel Xavier Souto  Montes Claros-MG
9 Inverno Encantado    Aristonio Canela Brito  Montes Claros - MG
10 Jardins     Inácio César Santana Bessa  Pirapora-MG
11 João sem Chão    Luiz Carlos Salgado  Araguari - MG
12 Mulher de Pavão    Sandro da Silva Dorneles  Cachoeira do Sul-RS
13 Pau de Embira    José Marçal da Fonseca Filho Itabira-MG
14 Peleja da Viola Afiada com o Mal Assombrado Diorgem Ferreira Ramos Júnior Governador Valadares
15 Poesia Ofício de Poeta   José Roberto Corrêa Ribeiro Belo Horizonte-MG
16 Por um fio     John Robert Mueller  Blumenau-SC
17 Quando se ama    Hendrick de Souza Pereira  Pedra Azul-MG
18 Simplicidade     João Carlos Correia Santos  Rio de Janeiro-RJ

Quem passou pela Praça 
Firmina Santana, no Centro de 
Paracatu, na noite do domingo 
(14/9), se surpreendeu com mais 
uma novidade iniciada recente-
mente pelo Grupo Missão Jo-
vem, da Igreja Católica. 

Dezenas de jovens do grupo 
e membros do Grupo de Oração 
da Comunidades Nossa Senhora 
do Rosário se reuniram no palco 
da praça e, depois de um animado 
louvor com cânticos e muita dan-
ça, iniciaram a recitação do Terço.

Para o coordenador, Milton  
de Jesus - o tio Miltinho,  a inten-
ção é levar o trabalho de evange-
lização e a oração do Terço para 
aqueles que não o conhecem e 
fazer o que o papa Francisco tem 
pedido que é “levar a Igreja para 
fora da Igreja”. 

Muitas pessoas que passavam 
pelo local, paravam por curiosi-
dade, mas em instantes já esta-
vam também em clima de oração. 
A jovem participante do MJ, Kar-
la Krueger, também confirmou a 

A oitava edição do Festival 
da Música Brasileira de Paracatu 
será realizada nos dias 4 e 5 de 
outubro, no Largo da Jaqueira, a 
partir das 20h, com a participa-
ção de 18 composições oriundas 
de diversos estados, além de re-
presentantes da Cidade.

O evento busca conceituar a 
prática cultural da Cidade, pro-
movendo o intercâmbio artístico 
cultural e revelar novos talentos. 
Na noite de 4 de outubro, as can-
ções semifinalistas serão apre-
sentadas ao público e aos aos 
jurados. Destas, serão escolhidas 
dez finalistas, que vão ser apre-
sentadas na noite do sábado, 5. 
As cinco melhores serão premia-
das,  além do me-
lhor arranjo, letra e 
intérprete, que não 
precisa ser, o autor 
da canção.

Premiação - O 
julgamento e a atri-
buição de prêmios 
ficarão a cargo do 
júri composto por 
membros com 
formação musical 
ou gosto musical 
apurado. O 1° lu-
gar vai receber um 
prêmio em espécie 
de R$ 6.000,00. O 
2°, 3°, 4° e 5° lu-
gares receberão, 
r e spec t ivamen-
te, R$ 4.000,00 
R$ 3.000,00 R$ 
2.000,00 e R$ 
1.000,00. 

O melhor ar-
ranjo, intérprete e 
letra recebem R$ 
500 cada um. To-
dos receberão tam-

A bicentenária Paracatu( em foto do início do Século XX) terá um plano para fomentar seu rico panorama cultural. FOTO:OLÍMPIO GONZAGA

plano tem quatro eixos temáticos
Os objetivos gerais do Plano de Ação Cultural, a partir da análise dos contextos interno e externo, são os seguintes:
1. Dotar Paracatu de um plano de ação norteador da execução de iniciativas voltadas à organização e ao desenvolvimento do setor cultural. 
2. Adequar a estrutura do setor público da cultura de Paracatu aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Cultura, para a participação no Sistema Nacional de Cultura.
3. Promover, valorizar e potencializar os bens e serviços culturais da cidade, como centrais no processo de desenvolvimento social, econômico e turístico da região.
Para tanto, o documento se estrutura a partir de quatro grandes eixos temáticos, que vão nortear o plano. São eles:

institucionalização e organização da cultura
Visa organizar o setor cultural, fortalecendo as instituições públicas do setor e a 

constituir política pública, tendo como parâmetro as políticas integradas nos âmbitos 
estadual e federal, em especial o Sistema Nacional de Cultura. Além de ações de comu-
nicação estratégica, capazes de divulgar e valorizar as potencialidades artísticas e cultu-
rais, o patrimônio material e imaterial, bens e serviços culturais e turísticos da Cidade.

Formação profissional para a área cultural
Visa a formação profissional para a área cultural, considerando toda a cadeia produ-

tiva da cultura da Cidade, tendo em vista que o processo de organização e estruturação 
do setor, seja em âmbito público ou privado, requer agentes capacitados e preparados à 
complexidade exigida por ele.

patrimônio material e imaterial
Esta diretriz abarca objetos primordiais do trabalho a ser desenvolvido no campo da 

cultura em Paracatu, considerando seu relevante conjunto arquitetônico, representado 
pelo Núcleo Histórico de Paracatu, tombado, em 2010, pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), como Patrimônio Cultural Brasileiro.

Cabem aqui programas, projetos e ações voltados ao reconhecimento, valorização, 
preservação e salvaguarda de bens patrimoniais materiais e imateriais, expressos pelas 
manifestações tradicionais da cultura, que podem ser representada pelas tradições qui-
lombolas, além dos Saberes, relacionados à culinária típica de Paracatu; e também aque-
les voltados à valorização e divulgação do legado histórico da cidade, uma das principais 
fontes de sua riqueza cultural e, consequentemente, de fomento à atividade turística de 
natureza cultural. 

Fomento à produção cultural
Visa incrementar a produção local, por meio do incentivo à formalização e empre-

endedorismo da classe artística, criação de mecanismos ampliação do acesso a recursos 
financeiros e formativos, bem como garantir a manutenção de grupos de manifestações 
tradicionais. Abarcará também programas, projetos e ações com objetivos de criação, 
adaptação e potencialização de espaços culturais, em acordo com as demandas identi-
ficadas.

Nos âmbitos dessas diretrizes reúnem-se programas, projetos e ações com objetivos 
afins, para a operacionalização do plano.

O prazo para a consolidação do novo cenário cultural, a partir da implantação do 
Plano de Ação Cultural de Paracatu, vai até 2016.

MPB tErÇO Na PraÇa

Festival realiza 8ª edição Jovens rezam pela 
praz em público

A Kinross está presente, pelo 
terceiro ano consecutivo, no Dow 
Jones Sustainability World Index 
(DJSI), principal indicador de de-
sempenho financeiro das empre-
sas líderes em sustentabilidade no 
mundo. A companhia também é 
destaque no Dow Jones Sustai-
nability Index América do Norte, 
pela quarta vez seguida.

A empresa faz parte desses im-
portantes índices de responsabili-
dade corporativa que reforçam o 
forte compromisso com a cidada-
nia corporativa exemplar.  “Gos-
taria de agradecer aos nossos 

KINrOSS

Indicadores de sustentabilidade

Evento será realizado dias 4 e 5 de outubro e vencedores receberão mais de 28 mil em prêmios  

bém um troféu. Os músicos 
classificados recebem ajuda 
de custo de R$ 500,00/cada e 
hospedagem gratuita, durante 
os dois dias do festival.

Década de 70 - O Fes-
tival da Música Brasileira de 
Paracatu surgiu da ideia de 
resgatar esta manifestação 
cultural que foi marcante 
na Cidade na década de 70, 
quando estudantes promove-
ram, por muitos anos, o Fes-
tival de MPB em Paracatu. 

Em 2006, o Sesc rede-
senvolveu o projeto e foi 
realizada a primeira edição do 
evento, cuja ganhadora foi a can-
tora Aline Calixto, hoje uma das 

principais vozes de Minas Gerais 
e do Brasil. Desde então, o festi-
val cresceu e se tornou referência 

em todo o País. Em 2012, foram 
mais 150 participantes. Este ano, 
a festa é promovido pela Prefei-
tura Municipal de Paracatu, atra-
vés da Secretaria Municipal de 
Cultura e Fundação Casa de Cul-
tura, juntamente com a Agência 
de Desenvolvimento Sustentável 
de Paracatu (Adesp). 

O evento conta com a parceria 
das empresas Kinross Brasil Mine-
ração S/A, Campo, Sicoob/Credi-
parnor, Grupo Lene e Votorantim 
Metais, com apoio do Sesc-MG, 
Ace/CDL, Sindicato do Comér-
cio Varejista de Paracatu, Funda-
ção Conscienciarte e Movimento 
Cultural Paracatuense.

Informações - (38) 3671 6888. 

Viii Festival da Música Brasileira de paracatu - 2013 - Músicas Selecionadas (ordem alfabética)

alegria de participar do momento 
de oração. “Uma iniciativa des-
ta em nossa Cidade, que é  tão 
violenta, com tanta injustiça so-
cial, nos emociona muito. Tenho 
certeza de que todos participam 
saem renovados. Este Terço, 
mesmo sendo uma vez por mês, 
é uma ideia iluminada.”

Segundo Simone Mendes, a 
movimentação chama atenção e 
emociona pela ousadia dos jovens. 
“Cada dia que passa,  fico mais 
apaixonada pelo trabalho do gru-
po. Me emociono muito quando 
vejo a coragem daqueles jovens, 
ali de joelho, pedindo a Deus pela 
paz em nossa Cidade”,  disse. 

Ao final do Terço, Tia Tânia - 
coordenadora do Grupo de Ora-
ção da Comunidade do Rosário 
- conduziu mais um momento de 
oração que emocionou a todos.

“Naquele tempo, Jesus se ma-
nifestou aos onze discípulos e 
disse-lhes: Ide por todo o mundo 
e pregai o Evangelho a toda cria-
tura”. (Mc 16, 15).

empregados em todo o mundo 
por continuar a fazer da Kinross 
uma empresa líder em mineração 
responsável”, disse James Cros-
sland, vice-presidente executivo 
de Relações Internacionais da 
Kinross Gold Corporation.

O Dow Jones Sustainability 
World Index é composto por lí-
deres globais de sustentabilidade 
e representa 10% das 2.500 maio-
res empresas listadas na bolsa de 
valores do Dow Jones, com base 
em uma análise aprofundada do 
desempenho corporativo econô-
mico, ambiental e social. 
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A partir de 2014, a prefeitura que não implantar plano não receberá recursos federais para saneamento básico 

Saneamento adequado reduz gastos 

SaNEaMENtO 

Amnor capacita gestores
na elaboração do PMSB

A Amnor promoveu, em parceria com a Asso-
ciação Nacional dos Serviços Municipais de Sanea-
mento –Assemae  - de 9 a 13 de setembro, o curso 
de capacitação de gestores, técnicos e profissionais 
do setor de saneamento dos municípios, visando a 
elaboração dos planos municipais de saneamento 
básico. 

Durante a abertura dos trabalhos, o presidente 
da Amnor, João Paulo da Silva (prefeito de Dom 
Bosco), foi representado pela diretora Administra-
tiva da Amnor, Ivonete Antunes, que deu boas-vin-
das aos munícipes e destacou a importância dessa 
qualificação e da integração entre os participantes 
para elaboração dos planos. 

“É uma alegria recebê-los na sede da Amnor, 
pois esse é um momento importante para cada 

A técnica da Assemae, Cibe-
li Gouveia Costa, adverte que a 
falta de planejamento municipal 
resulta em ações fragmentadas 
e em desenvolvimento desequi-
librado, com desperdício de re-
cursos.

 “A ausência de uma análise 
integrada conciliando aspectos 
sociais, econômicos e ambien-
tais, pode acarretar sérios pro-
blemas ao meio ambiente, como 
a poluição dos recursos hídricos 
influenciando diretamente na 
saúde pública”, advertiu.

Em contraposição, ela afir-
mou que ações adequadas na 
área de saneamento resultam em 
redução de gastos com a saúde 
da população.

Desta forma, segundo Cibeli, 
acompanhando a preocupação 
das diferentes escalas de governo 
com a questão, a Lei nº. 11.445 
de 2007 estabelece as diretrizes 
nacionais e a política federal para 
o saneamento. 

Planejamento - “A Lei de-
fine saneamento básico como o 

Igor Pimentel (secretário de Meio Ambiente de Paracatu), representante do prefeito 
Olavo Cond;, Nilton Nascimento; Ivonete Antunes; Dra. Vânia (Departamento Jurídico 
da Amnor); Márcio Campos (Vereador de Uruana de Minas) e Cibeli Gouveia

As palestras e oficinas ficaram 
a cargo de Cibele Gouveia

conjunto de serviços, infraestru-
turas e instalações operacionais 
de abastecimento de água, esgo-
tamento sanitário, limpeza urba-
na e manejo de resíduos sólidos, 
drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas e condiciona a 
prestação dos serviços públicos 

destas áreas à existência do Pla-
no de Saneamento Básico, o qual 
deve ser revisto periodicamente”, 
explica Cibeli 

Durante o seminário ficou 
claro que o objetivo geral do 
PMSB é estabelecer um plane-
jamento das ações de saneamen-

to, atendendo aos princípios da 
política nacional, envolvendo a 
sociedade no processo de sua 
elaboração, através de gestão 
participativa, considerando a 
melhoria da salubridade am-
biental, a proteção dos recursos 
hídricos, universalização dos 

serviços e promoção da saúde 
pública.

Objetivos - O PMSB, confor-
me explicitou Cibeli  Costa, deve 
contemplar: diagnóstico da situ-
ação do saneamento no municí-
pio e seus impactos na qualidade 
de vida da população; definição 

de objetivos, metas e alternativas 
para universalização e desenvol-
vimento dos serviços; estabeleci-
mento de programas, projetos e 
ações para atingir os objetivos e 
as metas; planejamento de ações 
para emergências e contingên-
cias e desenvolvimento de me-
canismos e procedimentos para 
a avaliação sistemática das ações 
programadas. 

Segundo a técnica, o PMSB 
do Noroeste de Minas está sen-
do desenvolvido em etapas, para 
que todas as cidades da região 
possam concluir o projeto. 

Ações  - A Associação do 
Noroeste de Minas - Amnor 
- com sede no Bairro Paracatu-
zinho, em Paracatu, vem, desde 
a sua fundação, fomentando o 
desenvolvimento dos municípios 
associados, o que tem contribui 
para elevar qualidade de vida da 
população da região. 

As ações da Amnor visam a 
qualificação de gestores e me-
lhorar a infraestrutura das cida-
des.

município, não só na elaboração do 
plano, como para a integração de 
todos. Deixo o abraço do presiden-
te João Paulo e desejo a todos uma 
semana rica de conhecimento e que 
todos possam sair daqui preparados 
para colocar em prática o que for ab-
sorvido nesta troca de experiência”, 
observou Ivonete. 

O evento contou com represen-
tante da Funasa, Nilton Nascimento, 
e com palestras e oficinas ministradas 
por Cibeli Gouveia Costa, da Asse-
mae, parceira do seminário. 

Obrigação - Cibeli explicou que, com a publi-
cação da Lei n.º 11.445/2007, a Lei de Saneamento 

Básico - todas as prefeituras têm obri-
gação de elaborar seu Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB). “Sem 
o PMSB, a partir de 2014, a prefeitura 
não poderá receber recursos federais 
para projetos de saneamento básico”.

Cibeli explicou que a necessidade 
da melhoria da qualidade de vida no 
mundo moderno, aliada às condições 
insatisfatórias de saúde ambiental e à 
importância da preservação dos re-
cursos naturais para a manutenção da 
vida, resulta na preocupação de ado-
tar políticas de saneamento adequa-

das, considerando os princípios da universalidade, 
eqüidade e desenvolvimento sustentável.Ivonete Antunes, diretora Administrativa da 

Amnor, representou o presidente João Paulo

Nilton Nascimento, 
da Funasa

Representantes dos municípios do Noroeste que participam do seminário
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números indica que 44,5% das mulheres entrevistadas sofreram violência sexual.  Entre os homens, percentual é 7%.

padilha defende parceria com estados e municípios

Adultos e jovens usam mais

paracatu 
reúne cidades 
em busca 
de verbas

Curiosidade é principal 
fator para início do uso 

EPIDEMIa DE cracK

Pesquisa revela que maioria quer se tratar

Brasília (ABr) - O estudo 
Perfil dos Usuários de Crack e/
ou Similares no Brasil, divulgada 
dia 19 de setembro, pelos Minis-
térios da Justiça e da Saúde, mos-
tram que 78,9% dos usuários da 
droga desejam se tratar. 

De acordo com o estudo, no 
entanto, é baixo o acesso deles 
aos serviços disponíveis, como 
postos e centros de saúde, pro-
curados por apenas 20% dos 
usuários nos 30 dias anteriores à 
pesquisa; unidades que fornecem 
alimentação gratuita (17,5%) ou 
instituições que fazem acolhi-
mento, a exemplo de abrigos, ca-
sas de passagem, e os centros de 
Referência de Assistência Social 
(Cras), buscados por 12,6% dos 
usuários.

 Em relação aos serviços para 
tratamento ambulatorial da de-
pendência química nos 30 dias 
anteriores à pesquisa, o Centro 
de Atenção Psicossocial para 
atendimento a usuários de álcool, 
crack e outras drogas (Caps-AD) 
foi o mais acessado, ainda que 
por apenas 6,3% dos usuários. 

Consultórios de rua - De 
acordo com os pesquisadores da 
Fundação Oswaldo Cruz (Fio-
cruz), responsáveis pela pesqui-
sa encomendada pela Secreta-
ria Nacional de Políticas sobre 
Drogas (Senad), esse fato reforça 
“a premente necessidade de am-
pliação e fortalecimento desses 
equipamentos no âmbito da rede 
de saúde, assim como as pontes 
(serviços intermediários, agentes 
de saúde, redes de pares, consul-
tórios de rua) entre as cenas de 
uso e os serviços já instalados”.

A pesquisa também revela 
que os usuários manifestaram 

interesse por serviços associados 
à assistência social e por serviços 
de atenção à saúde não necessa-
riamente voltados ao tratamento 
da dependência química, como 
os ligados à higiene, à distribui-
ção de alimento, ao apoio para 
conseguir emprego, escola ou 
curso e atividades de lazer. Esses 
aspectos foram citados por mais 
de 90% dos entrevistados como 
fundamental para facilitar o aces-
so e o uso de serviços de atenção 
e tratamento.

O levantamento aponta ain-
da que aproximadamente me-
tade dos usuários de crack e/
ou similares já foi presa ao me-
nos uma vez, sendo que 41,6% 
foram detidos no último ano. 
Entre os motivos da detenção, 
destacaram-se o uso ou posse de 
drogas (13,9%); assalto ou roubo 
(9,2%); furto, fraude ou invasão 
de domicílio (8,5%) e tráfico ou 
produção e drogas (5,5%).

Outro dado que chamou a 
atenção dos pesquisadores é que 
cerca de 10% das mulheres usu-
árias relataram estar grávidas no 
momento da entrevista. Além 
disso, mais da metade das usuá-
rias de crack já haviam engravida-
do ao menos uma vez desde que 
iniciaram o uso da droga. 

A pesquisa indica, ainda, que 
44,5% das mulheres entrevista-
das relataram já ter sofrido vio-
lência sexual na vida, enquanto 
entre os homens o percentual foi 
7%. Em relação ao tempo médio 
de uso, o estudo aponta que nas 
capitais se estende por aproxima-
damente 91 meses (cerca de oito 
anos), enquanto nos demais mu-
nicípios esse tempo foi 59 meses 
(5 anos). 

O Comad - Conselho Munici-
pal Anti Drogas de Paracatu, em 
parceria com a Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento Social 
- Sedese - regional de Paracatu, 
promoveram o Primeiro Encon-
tro de Conselhos Anti Drogas do 
Noroeste, com objetivo de apro-
ximar instituições envolvidas na 
questão e ajudar os municípios 
que ainda não têm a estrutura a 
construírem plano de trabalho 
para ter acesso aos recursos mu-
nicipal, estadual e federal.

Dos 17 municípios da região, 
catorze estavam representados e 
membros do Comad de Paracatu 
se prontificaram a apoiar os mu-
nicípios menores (que dependem 
inteiramente da estrutura de Pa-
racatu e outras cidades próximas).

A presidenta do Comad, Vera 
Lúcia Lemos Botelho, ressaltou 
a disposição de apoiar outros 
municípios. “Nosso papel quan-
do temos oportunidade é esse 
mesmo, é ajudar! Não podemos 
desistir, principalmente quando 
vemos situações de entidades e 
municípios com maior dificulda-
de que o nosso que não desani-
mam e buscam com esperança 
renovada sempre”, disse.

Doentes - O diretor regional 
da Sedese, Glauber César Rodri-
gues, disse que, pela primeira vez 
na história, “estamos nos orga-
nizando para um trabalho que 
vai gerar frutos e fortificar as 
entidades que sofrem tanto para 
desenvolver os seus trabalhos, 
muitas vezes, passando até por 
necessidades”. 

O delegado Regional, Hamil-
ton Cravo, explicou a necessida-
de da criação da rede e assegu-
rou que “temos que cuidar dos 
doentes que usam e combater 
o bandido, pois se não houver 
oferta, não vai haver consumo”, 
explicou o delegado.

Um dos palestrantes, Ronaldo 
Viana, coordenador do Programa 
Papo Legal do Governo de Mi-
nas, falou da importância do con-
tato entre os municípios menores 
com os municípios maiores.

O Comad de Paracatu, mesmo 
com pouco tempo de formação, 
se transformou em referência na 
região e esse trabalho de partilha 
tem que ser feito para que outros 
municípios também se estrutu-
rem para que um problema de 
um município não migre e se ins-
tale em outro”, comentou.

De frente - O secretário de 
Ação Social de Unaí, Gilmar 
Lima, afirmou que “os municípios 
maiores, que já tem alguma experi-
ência, precisam chamar os outros 
municípios pra perto”, disse.

O secretário de Ação Social de 
Riachinho, Ailton Rodrigues, dis-
se que não sabia nem por onde 
começar a montar o conselho e 
o plano de trabalho. Mas, agora, 
“em vez de repassar um proble-
ma pra outro município, vamos 
mobilizar agora e enfrentar o 
problema de frente”, garantiu.  

Durante o encontro, também 
ficou definido que Paracatu rea-
lizará, no dia 9 de outubro,  a 1ª. 
Conferência Municipal Anti Dro-
gas, com a participação dos mu-
nicípios que dependem da rede. 

Motivados principalmen-
te pela curiosidade ou pela 
vontade de sentir os efeitos 
associados ao uso de crack e 
de outras formas similares de 
cocaína fumada - pasta-base, 
merla e oxi -, os usuários des-
sas drogas não se limitam a 
elas e fazem uso de diversas 
substâncias psicoativas. Entre 
as mais comuns estão o álcool 
e o tabaco.

O objetivo da pesquisa, 
encomendada pela Secretaria 
Nacional de Políticas sobre 
Drogas (Senad) à Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), foi 
identificar as principais carac-
terísticas dessa parcela da po-
pulação, considerada de difícil 
acesso ou oculta. O estudo 
aponta que, além da curiosi-
dade, há outros fatores deter-
minantes para o início do con-
sumo. Entre eles, a pressão de 
amigos, citada por 26,7% dos 

O ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, refor-
çou, dia 19 de setembro, 
a importância de estados 
e municípios colaborarem 
na execução de políticas 
públicas de combate ao 
crack.

 O ministro, que parti-
cipou de sessão temática 
sobre o financiamento da 
saúde no Senado, comen-
tou os dados apresenta-
dos na Estimativa do Número de 
Usuários de Crack e/ou Similares 
nas Capitais do País, divulgada 
pelos ministérios da Justiça e da 
Saúde.

“A pesquisa mostra que o 
problema é grave, que há uma 
epidemia de crack no nosso País. 

Vera Lúcia Lemos: 
Não podemos desistir

Alexandre Padilha: Há uma 
epidemia de crack no nosso País 

Mais da metade dos usuários 
tem padrão de consumo diário, 
sendo que cada usuário consome 
em média 16 pedras de crack por 
dia nas capitais e nos demais mu-
nicípios, 11 pedras. Quando con-
sideradas as diferenças entre os 
gêneros, nota-se que os homens 
usam crack por tempo mais pro-
longado, em média por 83,9 me-
ses, enquanto as mulheres fazem 
uso por aproximadamente 72,8 
meses. 

O consumo diário, no entan-
to, é mais intenso entre elas: 21 
pedras de crack. Já os homens 
consomem 13 pedras por dia.

Ao todo, 7.381 usuários de 
crack em 112 municípios de por-
tes variados - incluindo todas as 
capitais brasileiras - responderam 
às perguntas, entre novembro de 
2011 e junho de 2013.

Brasília - Os usuários de 
crack no Brasil são principal-
mente adultos jovens, com 
idade média de 30 anos, ho-
mens (78,7%), não brancos 
(80%) - o que inclui pretos, 
pardos e indígenas, por exem-
plo - e solteiros (60,6%). 

Além disso, têm, na maior 
parte dos casos, baixa escola-
ridade, sendo que apenas dois 
em cada dez cursaram ou con-
cluíram o ensino médio. Em 
relação ao ensino superior, a 
proporção é ainda menor: cer-
ca de 0,3% cursou ou concluiu 
esse nível de escolaridade.

A pesquisa também aponta 
uma expressiva proporção de 
usuários em situação de rua, 
com aproximadamente 40% 
deles nessa condição. Nas 
capitais o percentual é mais 
elevado e chega a 47,3%, en-
quanto nos demais municípios 
do país 20% dos usuários re-

Precisamos expandir ainda mais 
os serviços, e essa parceria com 
os estados e municípios é fun-
damental. São R$ 2 bilhões dis-
poníveis e nós precisamos muito 
dessa parceria para que esses ser-
viços cheguem à ponta”, disse o 
ministro.

Padilha disse ainda que o es-
tudo, produzido pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), dá um 
panorama claro sobre a epide-
mia de crack e definiu a pesquisa 
como “o mais amplo estudo já 
feito no Brasil e no mundo” so-
bre o problema.

 A estimativa feita pela Fio-
cruz aponta que os usuários re-
gulares de crack e/ou de formas 
similares de cocaína fumada (pas-
ta-base, merla e oxi) somam 370 
mil nas 26 capitais e no Distrito 
Federal. Considerada uma popu-
lação oculta e de difícil acesso, ela 
representa 35% do total de con-
sumidores de drogas ilícitas, com 
exceção da maconha, nesses mu-
nicípios, estimado em 1 milhão 
de brasileiros.

FOTO: ANTONIO CRUZ/ABr

gulares de crack relataram essa 
condição. Os pesquisadores 
ressaltaram que não significa 
que esse contingente necessa-
riamente more nas ruas, mas 
que nelas passa a maior parte 
de seu tempo.

A maioria dos usuários 
(65%) obtém dinheiro por 
meio de trabalhos esporádicos 
ou autônomos. Atividades ilí-
citas, como tráfico de drogas 
e furtos, por exemplo, foram 
relatadas por uma minoria dos 
usuários (6,4% e 9% respecti-
vamente). 

Embora o percentual não 
tenha sido alto, com apenas 
7,5% dos usuários apontando 
o sexo em troca de dinheiro 
ou de drogas, os pesquisado-
res consideraram a frequência 
elevada se comparada à popu-
lação geral, já que nesse caso a 
proporção de profissionais de 
sexo é inferior a 1%.

usuários e problemas familia-
res ou perdas afetivas (29,2%).

A pesquisa mostra que o 
tempo médio de uso dessas 
drogas é mais longo nas capi-
tais, onde dura em média oito 
anos. Nos demais municípios, 
se estende por aproximada-
mente cinco anos, dado que 
sugere “que o uso da droga 
vem se interiorizando mais re-
centemente”. Os pesquisado-
res ressaltam, ainda, que essa 
constatação contradiz as no-
tícias comumente veiculadas 
segundo as quais “usuários de 
crack e similares teriam sobre-
vida necessariamente inferior a 
três anos de consumo”.

Os pesquisadores mos-
traram, também, que mais da 
metade dos usuários utilizam 
as drogas diariamente. Nas ca-
pitais, os usuários fumam, em 
média, 16 pedras por dia e nos 
demais municípios, 11 pedras.
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Com recorde de medalhas, Brasil é o quinto em olimpíada de educação profissional

WOrLDSKILLS cOMPEtItION

Meninos do Brasil fazem bonito na Alemanha

Leipzig, Alemanha (ABr) 
- O Brasil encerrou a participa-
ção na WorldSkills Competition 
2013, em Leipzig (Leste da Ale-
manha), em quinto lugar e alcan-
çou o recorde de medalhas desde 
o início de sua participação em 
1983. No total, a olimpíada da 
educação profissional rendeu 
ao País 12 medalhas (quatro de 
ouro, cinco de prata e três de 
bronze), além de 15 certificados 
de excelência.

O Brasil foi o único país lati-
no-americano a conquistar me-
dalha; ficou à frente dos demais 
países que formam o Brics (Rús-
sia, Índia, China e África do Sul) 
e foi o segundo país ocidental a 
ser premiado – atrás da Suíça, 
segunda colocada em todo o tor-
neio. Coreia do Sul ficou em pri-
meiro lugar; Taiwan, em terceiro; 
e Japão, em quarto.

No ranking geral da Worl-
dSkills Competition, esta é a pior 
colocação do Brasil desde 2007 
(promovida no Japão), quando o 
país terminou em segundo lugar. 
Em 2009 (no Canadá), o Brasil 
foi o terceiro no quadro geral e, 
em 2011 (Inglaterra), voltou à se-

Cada embalagem de 20 litros produzida a partir do processo 
de reciclagem evita emissão de 1 kg de dióxido de carbono

O Brasil ficou quinto lugar, em Leipzig, e alcançou recorde 
de medalhas, desde o início de sua participação em 1983

Marta: União 
é mãe, mas 
não é mãe e 
pai juntos

IPÊ FLORIDO PARQUE HOTEL 
Pedaço do Paraíso

Brasília (ABr) - Em dez anos, 
o recolhimento e a destinação 
ambientalmente correta de em-
balagens de agrotóxicos utiliza-
dos nas áreas rurais do país ge-
raram uma economia de energia 
suficiente para abastecer 1,4 mi-
lhão de casas no período. 

A iniciativa também evitou o 
consumo de água equivalente ao 
volume de 36 milhões de caixas 
d’água, entre 2002 e 2012, se-
gundo números divulgados pela 
Fundação Espaço ECO, que re-
úne especialistas responsáveis 
pela análise da eficiência de ações 
sustentáveis implementadas por 
algumas empresas.

“Para fazer a gestão das em-
balagens nós também emitimos 
dióxido de carbono ao usar ca-
minhões para o recolhimento, 
utilizamos água no processo de 
reciclagem dessas embalagens. 
Precisávamos saber se essa solu-
ção que encontramos é eficien-
te”, explicou João Cesar Rando, 
diretor-presidente do Instituto 
Nacional de Processamento de 
Embalagens Vazias (inpEV), for-
mado pelos fabricantes do pro-
duto.

O levantamento foi feito a 
partir da mesma ferramenta que 
comparou a produção do po-
lietileno feita a partir da resina 
virgem - extraída de processa-
mentos do petróleo - com a pro-
dução do polietileno a partir da 
cana-de-açúcar, mostrando que 
o produto feito a partir da cana 
gerava menos impactos sobre a 
natureza.
Ecoeficiência - A medida 

sobre a ecoeficiência do sistema 
não é uma exigência legal. Rando 
explicou que Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, que instituiu a 
logística reversa de embalagens 
de agrotóxicos como obrigação 
há mais de dez anos, não exige o 
balanço. “Mas é forma de medir 
se solução que estamos imple-
mentando é eficiente. Nem sem-
pre a solução que você imple-

menta é, do ponto de vista social 
e ambiental, positivo”, explicou.

Os dados sobre os reflexos 
no consumo de água e energia 
comparam a situação da gestão 
ambiental de embalagens com 
o cenário anterior, quando esses 
produtos ficavam estocados nos 
imóveis rurais e, muitas vezes, 
eram queimados pelos produto-
res. De acordo com Rando, o le-
vantamento contratado mostrou 
que para cada embalagem de 20 
litros produzida a partir do pro-
cesso de reciclagem, o sistema 
evita a emissão de 1 quilograma 
(kg) de dióxido de carbono.

Ciclo - “Quando reciclamos, 
produzimos uma nova embala-
gem [com o material reciclado] 
que é usada para o próprio de-
fensivo. Quando o sistema reci-
cla deixa de usar uma resina vir-
gem que vem de todo um ciclo 
de processamento do petróleo. 
Você evita esse ciclo todo, então 
você usa menos energia, emite 
menos gases”, explicou João Ce-
sar Rando.

Segundo ele, o sistema tam-
bém refletiu positivamente no 
aspecto social. Pelos dados do 
InpEV foram criados oito vezes 
mais empregos nas regiões onde 
a logística foi implementada. 
“Hoje temos mais de 400 unida-
des de recebimento, onde foram 
gerados 1,5 mil empregos diretos 
formalizados. Além disso, foram 
criadas unidades recicladoras a 
partir desse sistema que geram 
outras ocupações”, completou 
Rando.

Nos seis primeiros meses 
deste ano, o sistema de logística 
reversa de embalagens de agro-
tóxicos, que envolve agricultores, 
comerciantes e fabricantes, tota-
lizou o recolhimento de mais de 
21,3 mil toneladas de embalagens 
vazias. O volume representa um 
crescimento de 9% em relação ao 
volume recolhido no mesmo pe-
ríodo de 2012 (mais de 19,5 mil 
toneladas).

Rio de Janeiro (ABr) – Já 
está disponível para consulta o 
acervo virtual de 420 mil ima-
gens em alta resolução, além de 
dados de amostras de plantas 
brasileiras levadas para o exterior 
por cientistas e naturalistas que 
estudaram a flora brasileira nos 
séculos 18 e 19 do site Plantas 
do Brasil: Resgate Histórico e 
Herbário Virtual para o Conhe-
cimento e Conservação da Flora 
Brasileira (Reflora). O Reflora foi 
lançado dia 30 de setembro.

O trabalho é uma iniciativa 
do Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tec-

Brasília (ABr) - A ministra 
da Cultura, Marta Suplicy, disse, 
no início de setembro, que os 
prefeitos devem investir nos es-
paços culturais públicos de suas 
cidades e apoiar os empresários 
locais que atuam no setor como 
forma de reter, no município, os 
recursos que, em breve, passarão 
a ser movimentados por meio do 
vale-cultura.

“A União é mãe, mas não é 
mãe e pai juntos. Os prefeitos 
vão ter que conversar. Vai haver 
uma injeção de recursos muito 
grande [no setor cultural], mas 
é preciso que as pessoas tenham 
onde gastar”, disse a ministra.

Marta Suplicy explicou que 
vem incentivando os prefeitos 
para que concedam estímulos 

gunda posição.
Espetacular - Para o diretor-

-geral do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), 
Rafael Lucchesi, a colocação 
corresponde à “curva de apren-
dizado” - o Brasil estreou em 12 
das 37 modalidades em que com-
petiu e os concorrentes estavam 
mais bem preparados do que em 
edições passadas da WorldSkills 
Competition, segundo ele. Ape-
sar do risco das novas catego-
riais, “a participação brasileira foi 
espetacular”, disse.

Antes da divulgação do re-

sultado no final da noite de 7 de 
julho, horário local, o dirigente 
destacou que o País “faz bonito e 
faz bem [a participação na Worl-
dSkills Competition], apesar da 
concorrência com países de base 
tecnológica maior e sistemas 
educacionais muito melhores”.

O presidente da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI), 
Robson Andrade, avalia que “os 
meninos do Brasil [todos com 
até 22 anos] estavam bem prepa-
rados” e que agora “será necessá-
rio fazer a análise de quais provas 
é preciso dar mais foco”, disse. A 

próxima edição do torneio será 
em São Paulo.

Sensação - Na opinião do 
campeão em mecatrônica, o 
gaúcho Henrique Baron, de 20 
anos, receber a medalha de ouro 
no torneio internacional “foi a 
melhor sensação da vida”, para 
qual se dedica desde outubro de 
2011. Na opinião dele, a razão de 
sucesso foi contar com treinado-
res experientes (ex-premiados na 
WorldSkills) e praticar por oito 
horas ao dia.

Para o professor José Rodri-
gues da Fonseca (Senai-RN), 
um dos líderes do time de 41 
alunos de educação profissional 
que competiu em Leipzig, a de-
dicação ao treinamento é funda-
mental para ir à WorldSkills. “O 
segredo do sucesso é escolher 
o garoto que tenha perfil e tra-
balhar o processo, reparando as 
falhas e buscando a qualidade”.

Ezequiel Xavier, do Senai-PE, 
conta que “a preparação dos alu-
nos foi árdua, porém deliciosa”. 
“Eles são vitoriosos pela garra, 
pelo empenho, pela dureza e pela 
corrida pela medalha.” (Gilberto 
Costa, enviado especial)

VaLE cULtUra

rEFLOra

aGrOtÓXIcO

Prefeitos devem manter recursos no município

Herbário virtual tem 420 mil imagens de plantas brasileiras

Recolhimento de embalagens 
economiza energia e água

como a redução de impostos 
para implantação de livrarias e ci-
nemas, por exemplo. Entre as su-
gestões da ministra está a isenção 
do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU).

Cinemas - “Tenho dito para 

FOTO: ELZA FIÚZA/ABr
eles ajudarem os cinemas, por 
exemplo, a não fechar as portas. 
A darem incentivos às livrarias. 
A estimular os grupos que pro-
duzem cultura. Caso contrário, 
as pessoas vão pegar um ôni-
bus e vão gastar o vale-cultura 
na cidade vizinha”, disse Marta, 
ao participar do programa Bom 
Dia, Ministro, produzido pela Se-
cretaria de Comunicação Social 
da Presidência da República, em 
parceria com a EBC Serviços.

Faltando apenas o ministério 
definir alguns do aspectos do 
programa ainda não regulamenta-
dos pela portaria presidencial pu-
blicada no último dia 27 de agos-
to, o vale-cultura deve começar a 
funcionar até o fim de outubro, 
quando, segundo a ministra, os 

primeiros funcionários celetistas 
de empresas que aderirem à ini-
ciativa devem começar a receber 
os cartões magnéticos com os R$ 
50 - valor mensal que não terá 
prazo de validade para ser gasto.

A expectativa do MinC é que 
o programa beneficie até 42 mi-
lhões de trabalhadores de empre-
sas privadas ou cujos contratos 
sejam regidos pela Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT). Isso 
resultaria em uma injeção de cer-
ca de R$ 25 bilhões no setor.

Baseado em benefício fiscal, o 
governo federal pode abrir mão 
de cobrar até R$ 300 milhões, 
este ano, em impostos do con-
junto das empresas que aderirem 
ao vale-cultura e concederem o 
benefício aos seus funcionários.

nológico (CNPq), com execução 
do Jardim Botânico do Rio de Ja-
neiro (JBRJ), em parceria com o 
Kew Royal Botanic Gardens, no 
Reino Unido, e o Muséum Natio-
nal d’Histoire Naturelle de Paris.

A presidenta do Instituto de 
Pesquisas Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro, Samyra Crespo, 
explica que, além de facilitar o 
trabalho de pesquisadores, que 
terão acesso irrestrito ao material, 
o Reflora também contribui para 
a catalogação das plantas do País, 
prevista para estar terminada em 
2020, como determina a Con-
venção da Diversidade Biológica 

(CDB), tratado da Organização 
das Nações Unidas (ONU) esta-
belecido durante a Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
feita no Rio de Janeiro em 1992, 
a Eco 92.

“Não só porque o Reflora é 
um produto do Jardim Botânico 
com seus parceiros e que mos-
tra a capacidade que nós temos 
hoje de ajudar o Brasil e cumprir 
as suas metas na Convenção da 
Diversidade Biológica, mas ele 
consolida uma identidade insti-
tucional, que é a de ser um ins-
tituto de pesquisa que deseja ser 

protagonista na conservação da 
biodiversidade brasileira e inter-
nacional e cada vez mais cumprir 
o seu papel de estar com relevân-
cia na comunidade científica in-
ternacional”.

A coordenadora do Projeto 
Reflora, Rafaela Campostri-
ni Forzza, explica que o Kew 
Royal Botanic Gardens e o Mu-
séum National d’Histoire Natu-
relle de Paris foram escolhidos 
para as primeiras parcerias por 
terem as maiores coleções bra-
sileiras e também por terem afi-
nidade histórica com o Jardim 
Botânico. 

Rodovia MG -188 KM 154,5 – Paracatu -MG 
www.ipeflorido.com   38 3679 2025 /  9926 6666
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Títulos de Mariozam Oliveira Santos
*Campeão Uberlandense (1999)
*Campeão da Copa Juiz de Fora-MG (1999)
*Campeão da Copa Ceban- Valparaíso de Goias (1999)
*Campeão do 1º Torneio Kodo Kan- Cristalina-GO (1999)
*Campeão do Ranking de 1999 Equipe TBF (1999)
*Medalha de Bronze Campeonato Brasileiro (2001) RJ
*Medalha de Bronze Categoria Absoluto no Brasileiro (2001) RJ
*Campeão Internacional Master (Mundial da Categoria) (2002) Rio Janeiro
*Medalha de Bronze no Internacional Master Absoluto (2003) Rio de Janeiro 
*Medalha de Bronze Campeonato Carioca (2005)
*Campeão em Niterói- Categoria Pesada (2005) RJ
*Campeão da Taça de Niterói-RJ (2005)
*Campeão Absoluto Niteroense (2005) RJ
*Campeão do Open Brasilia de Jiu-Jitsu (2010) BSB
*Campeão Brasiliense Etapa Final (2010)
*Campeão Pan-Americano (2010) BSB
*Campeão Brasiliense Absoluto (2010) BSB
*Campeão Brasileiro de Inter-Clubes (2010) Caldas Novas-GO
*Medalha de Prata do Brasiliense (2010) BSB
*Campeão Mundial Master e Sênior (2010) Rio de Janeiro
*Campeão Mundial Absoluto Master e Sênior (2010) Rio de Janeiro
*Medalha de Bronze Absoluto do Pan-Americano (2010)
*Campeão Brasiliense (2010)
*Medalha de Bronze no Mundial Master e Sênior (2011) Rio de Janeiro
*Medalha de Bronze no Absoluto do Mundial Master e Sênior (2011) Rio de Janeiro
*Campeão Brasileiro de Inter-Clubes (2011) Belo Horizonte
*Campeão Brasileiro de Seleções (2011) BSB
*Campeão Pan-Americano (2011) BSB
*Campeão Interno da Seletiva da Graice (2012) BSB
*Campeão do Open DF de Jiu-Jtsu (2012) BSB
*Campeão do Brasiliense de Jiu-Jtsu (2012) BSB
*Medalha de Prata no Mundial Master e Sênior (2012) RJ
*Medalha de Prata no Mundial Master e Sênior Absoluto (2012) RJ
*Campeão DO Mundial Rock Strike de Jui-Jitsu (2012) BSB

MarIOZaN OLIVEIra

Campeão internacional de jiu-jitsu
é homenageado na Câmara

CÂMARAEM aÇÃO

Mariozan Oliveira Santos, 
atleta de Jiu-Jitsu, há mais de 
14 anos, com títulos nacionais 
e internacionais, foi homenage-
ado na Câmara Municipal, com 
Moção de Regozijo proposta 
pela vereadora Marli Ribeiro 
(PTB). 

Emocionado com a ho-
menagem, o atleta ressaltou a 
importância dos seus lideres 
religiosos, reverendo Paulo 
Ribeiro e missionária Marli Ri-
beiro.        

“Agradeço primeiramente 
a Deus, a Ele seja dado toda 
honra e toda glória. Em segun-
do, agradeço meus lideres pelo 
apoio e exemplos que a mim e 
a minha família foram dados, 
desde que cheguei à Catedral 
da Bênção.” 

Mariozan também rela-
tou que, no inicio de carreira, 
usou anabolizantes, o que lhe 
acarretou transtornos à saúde.  
Representando Paracatu em 
vários campeonatos, o atleta 
falou da importância do espor-
te em sua vida. “Se hoje sou o 
que sou, devo a Deus e ao es-
porte, que me proporcionou 
momentos de muita alegria”, 
afirmou. 

Para a vereadora Marli Ri-
beiro, o esporte é uma ferra-
menta importantíssima na pre-
venção ao uso de drogas. “É 
preciso investir em ações que 
envolvam nossas crianças e jo-
vens no esporte. Precisamos ti-
rá-los da ociosidade. Creio que 
o esporte, aliado à educação, 
tirará os que estão na margina-
lidade e prevenirá os que ainda 
não foram levados ao crime e 
dependência química.”

SOM aUtOMOtIVO

Chapuleta aciona 
Código de Postura
Os moradores da Praça do 

Santana, que se queixam do ba-
rulho do som automotivo dos 
carros que estacionam em fren-
tes aos bares, ao que tudo indica, 
terão seu problema resolvido ra-
pidamente, pois este é o objetivo 
do Requerimento Nº 854/2013, 
do vereador João Archanjo – o 
Joãozinho Chapuleta (PMDB) - 
que solicita o cumprimento do 
Código de Postura do Município, 
no tocante ao assunto.

Chapuleta pretende que as 
pessoas possam descansar, sem 
a perturbação do som automo-
tivo exagerado. O documento, 
aprovado por unanimidade pelo 
Legislativo, solicita ao prefeito o 
cumprimento do CP do Municí-

pio, em seus artigos 149 e 152 da 
Seção III, concernente à fiscaliza-
ção dos veículos que transitarem 
com som automotivo ligado a vo-
lume acima do permitido por lei, 
perturbando o sossego público.

Segundo Chapuleta, a iniciati-
va se deu após receber inúmeras  
reclamações da população. “Se a 
lei for cumprida, podemos con-
ciliar as duas coisas. Quem quer 
ouvir som é só ligar no volume 
permitido e quem estiver buscan-
do sossego, poderá  descansar em 
paz. Este é um problema fácil de 
resolver”, comentou o vereador.  

Após aprovado, o Requeri-
mento foi encaminhado ao gabi-
nete do prefeito, para as medidas 
cabíveis. 

Vereador Joãozinho 
Chapuleta quer resolver 
o som automotivo alto

O Conselho de Ministros 
Evangélicos de Paracatu - Co-
mep - através do seu presidente 
Pr. Gleucides Porfírio de Araújo 
- recebeu a Moção de Regozijo, 
na sessão solene na Câmara Mu-
nicipal no dia 23 de setembro. A 
honraria proposta pelo vereador 
Marcos Oliveira (PTB) teve deci-
são soberana do plenário do Le-
gislativo, em nome dos relevantes 
serviços pelo Comep prestados à 
comunidade paracatuense, 

O Conselho agrega pastores 
com a finalidade de apoiá-los, 
zelando pela moralidade e ética 
dos ministros evangélicos a ele 
filiados; promove a unidade cris-
tã; ensina a verdade da palavra 
de Deus em todas as circunstân-

cOMEP

Conselho recebe 
Moção de Regozijo 

cias, contribuindo efetivamente 
para a participação social. São 
diversas denominações inscri-
tas no Comep, com princípios 
comuns, mas forma de agir di-
ferente.        

O Comep presta serviços em 
prol das famílias, trata a pessoa 
como família e não como indi-
viduo, visando à construção da 
autonomia e subsídios para de-
senvolver suas potencialidades. 
Trabalha para conservar acesa 
a chama unificadora do amor 
fraternal, pelo aperfeiçoamento 
cultural, espiritual e amparo so-
cial. Enfim, desenvolve ações que 
contribuem para a paz, união e 
promoção do amor, que dão sen-
tido à vida humana.

Vereador Marcos Oliveira entrega 
mérito ao pr. Gleucides Porfírio 
de Araújo, presidente do Comep

Marli Ribeiro 
e demais 
vereadores 
entregam 
Moção ao 
campeão 
internacional 
de jiu-jitsu, 
Mariozan 
Oliveira 
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R O N D A 
POLICIAL

aSSaLtOS E rOUBOS 

Chinelos entregam mala de Vazamor
Uma pessoa foi surpreendida por um 

homem, no distrito de Vazamor, em Va-
zante, dizendo que queria dinheiro e a ame-
açando a vítima de morte. 

Não encontrando dinheiro, o ladrão 
apoderou-se da espingarda da vítima e lhe 
desferiu coronhadas no rosto e na cabeça, 
deixando para trás um par de chinelos. Po-
pulares indicaram à PM que o suspeito seria 
Leandro Martins de Souza. 

Gabriel Pipoca
Gabriel Ribeiro de Assis, conhecido por “Ga-

briel Pipoca”, 22, conduzia uma moto Honda, 
sem habilitação e acabou se envolvendo em um 
acidente, na Rua dos Operários, Vila Mariana. E 
o pio é que os militares constataram queixa de 
furto/roubo contra a moto

38
Um revólver .38 com cinco munições intactas 

foi encontrado com Mateus Pereira Silva, 18, que 
disse à policia que estava ameaçado de morte, 
mas não informou quem fez as ameaças. 

Garrucha
Silvano Pires de Oliveira,39, portava uma gar-

rucha cal.28 artesanal e se jogava na frente dos 
carros, na MG 188, e quando sua mãe, tentou 
tirá-lo, ele a empurrou para os carros. Silvano 
bebe, fica muito agressivo e teve que ser preso. 

Rato
No Bairro Santa Lúcia, nas proximidades do 

Córrego Rico, militares abordaram Daniel da Sil-
va Pires, conhecido como “Rato”, 20 e o Sistema 
Informatizado acusou fuga em aberto em desfa-
vor do Daniel, que foi preso.

Luiz Fernandes
Quem também estava foragido da Justiça e foi 

preso é Luiz Fernandes Pereira da Silva, 24. Ele 
foi encontrado pela PM, na Rua Antônio José 
Ulhoa, Paracatuzinho. 

Valcir
Valcir Tavares de Oliveira, 50, estava na Rua 

Mário Praça, Bairro Nossa Senhora de Fátima, 
quando foi preso pela PM. 

Sérgio
Sérgio Antônio Rocha da Silva, 19, tinha 

mandado de prisão em aberto pelo crime de fur-
to, em Patos de Minas, e foi preso em Paracatu, 
portando uma bucha de maconha.  

Adolescentes
Três adolescentes, que também estavam fora-

gidos da justiça, por descumprirem ordem judi-
cial de prisão domiciliar, foram apreendidos. D. 
P. R. 17 anos, estava na Rua do Perímetro, Para-
catuzinho. P. H. N. 15 anos, andava pelas ruas do 
Bom Pastor. Já G. A. M. transitava pelo Chapa-
dinha em atitude suspeita. 

Dois trabalhadores entregavam be-
bidas, à Rua Veríssima Vieira dos San-
tos,  Paracatuzinho, e um homem a pé 
e o outro de bicicleta - armado - anun-
ciaram ou o assalto, roubaram R$500,00 
e fugiram. 

Parque do Príncipe - Um homem 
foi assaltado, no Parque do Príncipe, 
quando saía em seu carro, por quatro 
pessoas que levaram o aparelho de som,  
dois alto falantes, um relógio de pulso, 
cordão banhado a ouro e R$15,00. Os 
assaltantes fugiram. 

 
Mercearia - Uma mercearia – à Rua 

Governador JK, Bairro JK - também 
foi alvo dos assaltantes. O autor mos-
trou a coronha do revólver e exigiu o 
dinheiro do caixa, R$180, o celular da 
vítima, e fugiu a pé. 

Panificadora - Bruno Fernando 
Seixas, 19, foi preso suspeito de assal-
tar uma panificadora, à Rua Antônio 
Joaquim Moura Pimentel, JK. Armado 
com revólver, Bruninho rendeu a víti-
ma e saiu correndo com o dinheiro rou-
bado. A PM encontrou várias moedas e 
duas munições no trajeto da fuga. Bru-
no disse perdeu a arma durante a fuga. 

Cartório - Funcionários do Cartório 
de Registros - à Avenida Olegário Ma-
ciel-, ainda trabalhavam por volta das 

Os militares foram até à Fazenda Salo-
bro, da mãe de Leandro e ele negou o de-
lito. Porém, a mãe admitiu que os chinelos, 
eram de seu filho. Leandro disse, então, 
que quem cometera o delito foi seu cole-
ga Ramon, que pegara seus chinelos e sua 
camiseta. Ramon negou tudo e disse que 
Leandro lhe chamara para fazer “uma fita”. 
Leandro e Ramon foram presos. A vítima  
também foi presa por posse ilegal de arma.

pM  acorda e vê homem dentro de casa
Um policial militar descansava em sua residência, à Rua Santos 

Drummond, Prado, mas notou que havia um homem lá dentro de casa. 
O policial, usando técnicas militares, conseguiu imobilizar o suspeito, 
José Luiz da Silva, 47,  e chamar a viatura da PM.   

Roubam em GM e dançam em pTU 
A PM de Paracatu recuperou um Fiat 147, roubado em Guarda-Mor. 

A vítima comunicou o roubo à polícia e a um filho que mora em Para-
catu. O rapaz avistou o carro na Rua da Contagem, próximo ao presídio 
com o capô aberto e dois indivíduos em volta. A PM prendeu em fla-
grante José Ilton dos Santos Barreto, 20; e, apreendeu um adolescente, 
conhecidos no meio policial. 

 
Família perde veículos e 10 mil pratas
Três assaltantes armados renderam os proprietários de uma casa - à 

Rua Orlando Batista Ulhoa - e levaram  um Siena cinza, placas JEY-0029 
de Brasília-DF;  uma moto Honda CG 150 vermelha, placas OMF 5362, 
de Paracatu; um notebook; dois celulares; cheques e R$ 500, totalizando 
mais de R$10 mil. Os ladrões trancaram as vítimas num quarto. 

 
Marmanjo rouba garoto
Por volta de 20h30, um adolescente passava pela Praça do Fórum, 

centro, e foi abordado por dois homens, que anunciaram o assalto, pe-
dindo dinheiro e celular. O adolescente disse que não possuía dinheiro, 
e nem celular, mas eles encontraram o celular e fugiram.  

 
Garupa da moto ataca de novo 
Às 17h, dois homens numa moto CB 300, chegaram a uma loja de 

construção, na Avenida Olegário Maciel. Enquanto o piloto mantinha 
o motor ligado, o garupa, armado, roubou R$ 1.000,00, subiu na moto 
e sumiu.  

 
Ladrão frouxo é preso debaixo da cama 

Três pedestres foram surpreendidas por dois encapuzados e arma-
dos, nas proximidades da Apac, que levaram seus celulares, dinheiro e 
fugiram. A PM apreendeu um menor, que confessou o crime, e um cer-
to Mateus, que estava escondido  debaixo da cama, no São João Evange-
lista. Os policiais ainda apreenderam um revólver com cinco munições.

 
Fica sem R$400 e atrasa faculdade 
Um estudante de 19 anos voltava para casa, no Alto do Açude, quan-

do um homem colocou o revólver no seu pescoço e exigiu o dinheiro 
que a vítima sacara no caixa eletrônico. O estudante entregou R$400, que 
seriam usados para pagar a mensalidade da faculdade e o assaltante fugiu.

Adolescente é preso por bicicleta  
Um adolescente, simulando estar armado, tomou de assalto a bici-

cleta de uma criança de 11 anos, na Rua Presbiteriana. Minutos depois, 
militares encontraram, no Paracatuzinho, um adolescente de 15 anos, 
com a bicicleta roubada, e o encaminhou à DP.

18h, quando um indivíduo de capacete, 
calça jeans, blusa azul listrada - armado 
- entrou no local  roubou  R$300,00 e 
fugiu na garupa de uma moto Yamaha 
vermelha, cujo piloto usava colete se 
passando por mototaxista.  

 
Seminário - Até a Chácara dos 

Padres? O responsável pelo Seminá-
rio João XXIII notou, de manhã, que 
alguém arrombara a janela e furtara o 
botijão de gás, um purificador de água e 
alimentos dos seminaristas. O local é es-
curo durante a noite e a rua tem pouco 
movimento. Ninguém foi preso, ainda.

Moto - Dois rapazes - um claro e 
outro moreno - teriam roubado uma 
moto, no centro da Cidade. A PM avis-
tou dois indivíduos com as característi-
cas em uma moto Suzuki azul, na Bai-
xada dos Totós, os quais informaram 
onde tinham escondido a moto.   

Brasilândia de Minas - A Polícia 
Militar de Brasilândia de Minas foi in-
formada pelos militares de João Pinhei-
ro do furto de uma pá carregadeira e 
que tal máquina estaria na Rua João Ba-
tista Resende, Bairro Contingente.  Os 
militares confirmaram as características 
do veículo, inclusive, que o número de 
série possivelmente estava alterado. O 
veículo é de Várzea da Palma/MG e foi 
apreendido.

Larápios atacam 
trabalhadores
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34º. HOMIcÍDIO

aNÁLISE

Carlinhos é preso 
após balear Cal 

Serginho também morre
com tiro na cabeça

Homicídios caem, mas garupa ataca 

O corpo de Augusto Sérgio 
Pereira dos Santos, conhecido 
como Sérginho, 19, também 
morador do Paracatuzinho, foi 
encontrado em um pasto, a 50 
metros da Rua Euridamas Aveli-
no de Barros, próximo ao Bairro 
Bandeirantes. 

Segundo a polícia, o cadáver 
estava em estado de putrefação e 

Duas pessoas foram baleadas, novamente no paracatuzinho, 
e um jovem de 20 anos morreu com tiro na cabeça 

35º. HOMIcÍDIO 

Assassinos usam 
moto para matar

Renato Lopes/José Edmar Gomes

O assassinato de Guilherme Pereira Xavier, 20, morador do 
Paracatuzinho, que faleceu no Hospital Municipal, após levar um 
tiro na cabeça, no final de semana (20/22 de setembro), foi o 35º. 
homicídio registrado este ano em Paracatu. 

Mas, apesar da violência e dos números preocuparem a socieda-
de, a Polícia Civil garante que “a estatística está reduzindo mensal-
mente” e os números realmente dão razão à PC. 

Para se ter uma ideia, no mês de maio,  foram registrados seis 
homicídios consumados e cinco tentativas. Em junho, a DP regis-
trou nove assassinatos e 13 tentativas. Em julho, o número reduziu 
a apenas dois homicídios e oito tentativas. 

Em agosto, as ocorrências fatais continuaram relativamente bai-
xas: no dia 11, o adolescente Carlos Henrique foi assassinado, com 
quatro tiros, pelo garupa de uma moto, no Paracatuzinho, e o cor-
po de Wellington Maurício foi encontrado na Serra da Boa Vista, 
no final do mês, cravado por oito tiros. 

Além disso, este jornal registrou seis tentativas de assassinato 
durante o mês agourento. As mortes de Serginho e Guilherme são 
os primeiros casos de setembro. Tomara que este número não cres-
ça, para confirmar a estatística da PC. 

Carlos Francisco Pereira - o Carlinhos, 35, foi preso suspeito de 
atirar  contra  Cláudio, conhecido como “Cal”. O crime aconteceu 
na Rua Chico Mendes, no São João Evangelista e, quando a polícia 
chegou, deparou-se com pessoas correndo dos tiros disparados por 
Carlinhos. 

 Cal foi medicado, não corre risco de morte e disse que já tivera 
uma briga com Carlinhos. O autor foi preso em casa pela PM. Carlos 
Francisco possui passagens pela policia e tinha mandado de prisão em 
aberto. O caso está sendo investigado pela Policia Civil. 

 
Motoqueiros atiram em clientes de bar
Dois ocupantes de uma moto de trilha passaram pela Rua Durval 

Batista, atirando contra cerca de 20 clientes de um bar. Um dos tiros 
acertou um Fiorino;  outro o portão e, por pouco, mais um acertaria os 
ocupantes de uma mesa. Mais dois tiros acertaram cadeiras e paredes do 
bar. Os autores fugiram sem serem identificados. Ninguém saiu ferido.

 
Encrenca na “Boca da onça”  

Segundo testemunhas, Guilherme Souza Oliveira conhecido como 
“Mansão”, 18, estava andando armado com uma espingarda, pela Rua 
Wolnei Meireles, Bairro JK, na  “Boca da Onça”, e começou a discutir 
com um rapaz identificado como Valdemir.  Guilherme ameaçou Valde-
mir de morte e foi para a casa de uma tia.

Minutos após a ameaça, Valdemir invadiu a casa e efetuou cinco ti-
ros contra Guilherme, atingindo apenas o ombro esquerdo do desafeto. 
Na delegacia, Guilherme informou que conseguiu fugir porque bateu 
a mão na arma e correu. Após ser medicado,  Guilherme recebeu voz 
de prisão, a espingarda que estava com ele foi apreendida. Já Valdemir, 
apontado como autor dos disparos continua foragido. 

 
Jovem leva dois tiros, no Bela Vista ii
Everton Duarte, 22, levou dois tiros - um no abdômen e outro no 

tórax.  Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal, passou por cirurgia 
e não corre risco de morte.  O crime se deu no Bela Vista II. A PM sus-
peita que o crime tenha ligação com drogas, uma vez que Everton tem 
passagem por tráfico. O autor não foi identificado.  

 
Menores brigam Alto do Açude 
A vítima - um adolescente de 1    um dos autores estava rondando a 

sua residência - à Rua João Mendes, Alto do Açude. 
Quando o adolescente saiu, viu três menores e um deles atirou em 

sua direção, mas não o atingiu. Um dos suspeitos foi apreendido. Para 
a polícia, o motivo da tentativa seria vingança, uma vez que a vítima 
possui passagem por homicídio. 

 
Jovem leva dois tiros nas costas  
Athos Ferreira de Melo foi baleado nas costas,  após discutir com um 

adolescente de 17 anos, já conhecido por vários crimes. A vítima foi so-
corrida e, apesar da gravidade dos ferimentos, não corre risco de morte. 

O crime aconteceu por volta das 17h, de 7 de setembro. Autor e 
vitima discutiram em frente ao Ginásio do Jóquei Clube,  durante aglo-
meração de pessoas que participavam das Olimpíadas Estudantis. 

Após a briga, o adolescente sacou um revólver e efetuou três tiros, 
dois deles acertaram Athos. O autor não foi localizado. 

 
Camila leva dois tiros na cabeça 

Camila Braga de Oliveira, 24, continua sendo medicada, em Brasília. 
A jovem foi baleada na cabeça, na noite de sábado (14/9), na Rua Monte 
Carmelo, Paracatuzinho - quando o ocupante de um Gol  disparou con-
tra ela. Camila levou dois tiros - um acertou a nuca e transfixou no olho 
esquerdo - e pode ficar cega. A polícia já identificou o suspeito - que 
não teve o nome revelado - porém até o momento ninguém foi preso. A 
suspeita é acerto de contas, uma vez que Camila teve ou tem relaciona-
mento com um jovem que está preso suspeito de vários crimes - entre 
eles homicídios consumado e tentado.

 
primo baleia primo
Ricardo Pereira da Silva, 23, levou um tiro no tórax, foi encaminhado 

ao Hospital e se recupera bem. Segundo a PM, o autor da tentativa de 
homicídio foi o primo de Ricardo. A PM preservou o nome, pois as 
buscas continuam na tentativa de encontrar o autor. 

Ambos bebiam com um grupo de amigos, no “Beco do Fico, JK. Os 
primos iniciaram um discussão, Ricardo teria acertado o primo com um 
golpe de garrafa e recebeu um tiro em troca.  

 
Mais uma do garupa da moto 

Um jovem de 19 anos e um adolescente de 17 foram encaminhados 
ao HM com ferimentos de arma fogo. Segundo a PM, a dupla estava 
na Rua José Nazaro, Projeto 21, quando o garupa de uma moto atirou 
contra eles. As balas pegaram de “raspão”. O motivo é desconhecido. 

 
Goiano muito macho atira a esmo 
O cabo PM Denis Rogério da Costa Rodrigues, lotado na Compa-

nhia Independente de Santo Antônio do Descoberto-GO, foi preso em 
Paracatu suspeito de atirar em via pública, na madrugada do domingo, 
15 de setembro.

Segundo a PM, tudo começou com uma discussão entre o cabo, um 
amigo e a vítima, na Semana do Cooperado. 

O homem teria mexido com a mulher do amigo do policial, após dis-
cutirem na festa, o caso continuou na Avenida Olegário Maciel, centro, 
próximo à Rodoviária, onde o PM teria efetuado um tiro para o alto, 
para intimidar a vítima. 

Os militares agiram rápido e encaminharam o cabo à DP. A arma 
também foi apreendida. O autor foi ouvido e liberado pelo delegado 
de plantão. 

 
Mais uma do garupa da moto
Guilherme Santos de Oliveira, 19, estava numa esquina próxima à 

sua residência - à Travessa “Quatro”, no Chapadinha -  onde  o garupa 
de uma moto prata desceu e efetuou três tiros em sua direção. Guilher-
me saiu correndo e o autor foi atrás efetuando mais três tiros, que acer-
taram Guilherme nas costas e na coxa esquerda. Os autores fugiram. 

Rapaz escapa de tiros 

A tarde de quarta-feira (18/9), foi agitada na Travessa Oito, do Cha-
padinha. Por volta de 3h30, um homem tentou matar um rapaz com 
dois tiros. A vítima conseguiu fugir e não foi atingida, mas já é conheci-
da no meio policial. O caso foi repassado à PC.

Guilherme Pereira Xavier, 20, morador do Paracatuzinho, faleceu no 
Hospital Municipal, após levar um tiro na cabeça. Além de Guilherme, 
o jovem Weslei Borges também foi baleado no braço, foi medicado e 
não corre risco de morte. Eles eram dois dos três jovens que estavam 

conversando na porta de uma residência - à Avenida Aeroporto, quando 
dois ocupantes de uma moto se aproximaram e o garupa disparou vários 
tiros contra eles e fugiram. 

A PM já tem suspeitos e a Civil investiga o caso. 

apresentava perfuração na cabe-
ça. O delegado responsável pelo 
caso, Amarantino Neto, infor-
mou a O Movimento, que Ser-
ginho levou um tiro na nuca que 
saiu no olho esquerdo. 

Serginho estava desaparecido 
desde domingo (15/9) e foi vis-
to pela última vez em um bar, no 
Paracatuzinho. 

“Na segunda-feira, ele não 
compareceu ao local de trabalho 
e a família procurou a polícia para 
registrar o boletim de ocorrência 
da vitima, porém na terça-feira, 
o corpo foi encontrado e reco-
nhecido pela família”, explica o 
delegado.

Amarantino informou tam-
bém que são poucas as informa-

ções que chegaram a policia e 
conta com ajuda da comunidade 
para elucidar este caso. “Pela situ-
ação em que o corpo foi encon-
trado, suspeitamos de execução e 
tudo indica que a vítima foi em-
boscada. Qualquer informação 
pode ser repassada através do 
197. A identidade será preserva-
da”, disse Neto.

 Segundo o delegado da Delegacia de Homicídios, a redução 
se deu em virtude de trabalho conjunto entre as Polícias Militar e 
Civil, que reforçaram os trabalhos de prevenção e cumpriram, no 
final de junho, muitos mandados de prisão. 

“Conseguimos colocar atrás das grades nove suspeitos da 
maior parte dos homicídios que aconteceram este ano”, rejubila-
-se o delegado regional Amarantino Neto.

Para Amarantino, a chegada de novos delegados facilitou a in-
vestigação, uma vez que antes apenas dois delegados cuidavam 
do trabalho e, agora, o Município conta seis e “cada um cuida de 
uma pasta.”

 “Sem contar que já suspeitamos da autoria dos últimos ho-
micídios consumados e tentados que aconteceram em Paracatu 
e já estamos trabalhando para prender os autores”, completou o 
delegado regional.

Infelizmente, enquanto comemoramos a redução do número 
de homicídios, as ocorrências de acidentes de trânsito nas rodo-
vias e ruas que cortam o Município aumentam, como pode ser 
visto nestas páginas, e o garupa da moto continua espalhando 
terror pela Cidade. 

É preciso dar um jeito neste sujeito.



 

 

Batida mata três 
pessoas no KM 31

Br-040 DrOGa 

PM estoura boca com 2 kg de erva

Carro capota na Curva da Morte... 
Velocidade acima do permitido. Esta foi a causa apontada pela Policia 

Rodoviária Federal de um acidente no Km 37 da BR-040, local conhe-
cido como “Curva da Morte”. O condutor de um Renault, identificado 
como Tiago, 22 - natural de Brasília-DF -  seguia sentido Paracatu, mas 
perdeu  o controle da direção na curva, saiu da pista e capotou. Tiago 
teve lesões leves, foi medicado e liberado. 

A curva é fechada e palco de acidentes fatais, porém o local é bem 
sinalizado e a velocidade máxima são 40km/h. 

 
... carreta só para no barranco  
O motorista de uma carreta, Daniel Oliveira, também passou maus 

momentos na “Curva da Morte”. Ele saiu de Luziânia-GO, com o ca-
minhão carregado de farelo de soja, para Sebastião do Oeste, interior de 
Minas. Porém, o caminhão apresentou problemas mecânicos e Daniel 
perdeu o controle, saiu da pista e bateu no barranco. 

Uma das faixas ficou interditada por alguma horas. Daniel é natural 
de Criciúma-SC e não teve lesões.   

Cegonha estraga carga de melancia 

acIDENtES 

Capotagem na Contagem
deixa quatro pessoas feridas 
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Um denunciante disse que 
dois jovens pegaram droga em 
uma casa no Bom Pastor e segui-
ram para o centro, de mototaxi. 
A PM abordou Igor Pinheiro da 
Costa, 20; com 180 gramas de 
maconha. O segundo suspeito - 
Frederico Aldo Batista, de João 
Pinheiro - portava um quilo e 
quatrocentos. Na casa de onde 
os dois saíram, Silvo Max Duarte 
portava 280 gramas de maconha. 
A casa é de dois adolescentes 
- um de 16 e outro de 17 anos - 
eles também estavam no local e 
foram aprendidos, juntamente 
com facões, celulares, balança de 
precisão e R$200,00.  

Paracatuzinho - Na residên-
cia de Tiago Rodrigues Lima, 26, 

Paracatuzinho, policiais encontra-
ram nove pedras de crack e, nas 
imediações, Joel Alves dos Reis, 
32, apontado como participante 
nas vendas de entorpecentes. Ele 
foi conduzido à DP.  Tiago está 
sendo procurado.

São João Evangelista - Na 
Rua Guimarães Rosa, no São João 
Evangelista II, a PM prendeu  
Thalisson Gonçalves Rodovalho, 
20;  Everton Melo Xavier, 27; e, 
e o menor R. M. S. 16. Com eles 
foram encontradas seis pedras de 
crack. Na casa de Thalisson, uma 
faca, uma lâmina com resquícios 
de crack e R$ 495,00. 

Até criança - Uma criança de 
12 anos foi flagrada pela PM co-
mercializando drogas em um bar, 

no Alto do Córrego, portando 
porção de maconha, um celular 
e R$52,00. No celular tinha fotos 
de armas e “palhaços”. A criança 
foi encaminhada à DP, acompa-
nhada do responsável. O caso foi 
repassado ao Conselho Tutelar. 

Vazante - Militares aborda-
ram dois indivíduos comerciali-
zando entorpecentes, próximo 
ao Estádio Municipal. Eduardo 
Junior Martins Rodrigues, 18; e 
Ilson Ricardo de Melo Souza, 19, 
portavam um tablete de maco-
nha, celular com mensagens e li-
gações de conhecidos por tráfico. 

Vazante II - Ainda em Va-
zante, a PM abordou Vanderleia 
e Camila, com R$ 122,20 e dois 
celulares com ligações e fotos de 

usuários. Wandeleia é acusada de 
ameaçar de morte uma certa Tha-
tiane.

João Pinheiro - Militares 
depararam-se com Marcos An-
tonio Pio da Silva, conhecido por 
“Marcão”, 51, na Rua Bento Va-
linhas, Bairro Bela Vista,  saindo 
da residência de  Audirlei Martins 
de Azevedo, 33, local denunciado 
como ponto de drogas. 

Marcos portava três pedras de 
crack. Ele disse à policia que com-
prara a droga de Audirlei Martins 
de Azevedo, por R$30,00. Na 
casa de Audirlei,foram apreen-
didos R$856,00, uma pedra pe-
quena e outra bruta de crack 50g. 
Marco Antônio foi preso e a PM 
procura por Audirlei. 

Deputado e assessores 
escapam de acidente 

O deputado estadual Sargento Rodrigues; o coordenador político, 
Juarez Gomes, e o motorista, Silvio Luiz Duarte (Gaúcho), se desloca-
vam de BH para Paracatu, pela BR 040, para participarem do aniversá-
rio da Associação da Vila dos Policiais Militares de Paracatu (AVPMP), 
a convite do presidente e do vereador paracatuense Cabo Camilo.

Próximo ao trevo de Pirapatos, entretanto, o trio sofreu colisão 
frontal de uma S10, que tentou ultrapassagem de forma imprudente. 
O carro do deputado capotou várias vezes. Todos tiveram ferimen-
tos leves e foram medicados no Hospital Santana, em João Pinheiro. 

Joselita Brito, 42; Evaldo José 
Luiz, 36; Leandro Luiz Pereira, 
26; e, Irene Barbosa de Oliveira, 
60, naturais de Paracatu, sofre-
ram lesões leves, após acidente 
na Serra da Contagem. Eles eram 
quatro dos cinco ocupantes de 
Kombi - de transporte escolar 
-que seguia sentido Paracatu. 

No km 170, o condutor, 
Lázaro Adão Pereira, perdeu 
o controle de direção, saiu da 
pista e capotou. Uma testemu-
nha informou que um veículo 
“fechou” a Kombi que perdeu 
o controle e capotou. A Kombi 

não dispunha de tacógrafo e o 
extintor estava descarregado. O 
motorista Lázaro fugiu do local; 
não se apresentou, nem deu en-
trada no hospital.

Os demais ocupantes não 
quiseram apontar o paradeiro 
do condutor. Os militares, po-
rém, foram à casa de Lázaro, 
onde sua esposa não teria não 
soube informar seu paradeiro. 
Na Kombi foram encontradas 
duas garrafas de cerveja vazias 
e outras quebradas. O material 
foi encaminhado à Delegacia de 
Polícia Civil. 

Três pessoas morreram em um 
acidente, no KM 31 da BR-040, 
em Paracatu. De acordo com o 
Corpo de Bombeiros, um cami-
nhão e um Fiat Línea (placas de 
Belo Horizonte) bateram de fren-
te, por volta das 2h, da madruga-
da de 7 de setembro. 

Júlio Masanori Aoki, de 63 
anos, motorista do Fiat, e os ocu-

pantes Kazumi Tagomare, 70, e 
Toyoko Aoki, 87 anos, morreram 
presos às ferragens. O condu-
tor do caminhão saiu ileso. De 
acordo com a Policia Rodoviária 
Federal, o condutor do Fiat pos-
sivelmente dormiu ao volante e 
invadiu a contramão, causando o 
impacto. As vitimas seguiam de 
Belo Horizonte para Brasília.

inabilitado dirigia embriagado  
Durante blitz na MG 188,  KM 149 (Posto da Polícia Militar Rodo-

viária), Ronio Rodrigues Carvalho, motorista de um gol, não possuía 
CNH  e estrava bêbado. O Etilômetro  constatou 0.64 Mg/l de álcool 
por litro. Ronio foi em flagrante, multado  e o carro foi liberado para 
uma testemunha habilitada. 

Davi também dirigia sem CnH
Davi Gonçalves da Silva, ao passar em frente ao Posto de Fiscaliza-

ção da Policia Militar Rodoviária - PMRv, numa Parati, abalroou em um 
dos pneus traseiros de um caminhão, que seguia a sua frente  e chocou-
-se contra um reboque. Davi não é habilitado e o carro não estava licen-
ciado. A Parati foi removida ao pátio e Davi à DP.

Gilberto Alves Ribeiro passou em frente ao Posto da Polícia 
Rodoviária Militar, conduzindo uma moto Yamaha e fazendo zig 
zag na MG-188. A moto foi acompanhada pelos militares com o 
giroflex e sirene ligados, e ainda assim o condutor insistia na fuga.

No Km 154 (próximo à Monsanto), ele perdeu o controle e 
caiu à margem direita da via, onde foi realizada a abordagem. 

Gilberto apresentava sinais de embriaguez e dores na perna 
direita. Ele se identificou como militar da reserva de Goiás, mas 
seus familiares negaram. 

No hospital, Gilberto recusou o etilômetro, não portava ne-
nhuma documentação pessoal e da moto. A moto foi removida ao 
pátio e Gilberto à DP.  

Mais um goiano alterado

Eduardo Luiz Gonçalves, con-
dutor de uma carreta Cegonha, 
teve ferimentos ao se envolver 
em um acidente na MG-188. De 
acordo com a PRE, Eduardo se-
guia sentido Unaí/Paracatu, mas 
próximo ao Posto Policial dormiu 
ao volante e bateu na traseira de 
um caminhão carregado de me-
lancias. 

Eduardo foi inicialmente aten-
dido por uma médica que passava 
pelo local e depois foi encami-
nhado, de ambulância, ao HMP, 
onde se recupera de uma fratura 

na costela. O motorista do cami-
nhão - Ailton de Novais Batista 
- nada sofreu, mas parte da  car-
roceria ficou destruída e as frutas 
espalhadas pela rodovia. 

Paracatuzinho - No KM 164, 
da MG 188 (próximo ao trevo de 
acesso ao Paracatuzinho), Antô-
nio Marcos Moreira informou 
que estava transitando com seu 
Uno e não percebeu uma lom-
bada e abalroou outro Uno, con-
duzido por Hilton de Jesus Pires. 
Houve apenas danos de pequena 
monta nos veículos.



paulo Vitor e natal prestigiam oitava edição do 
evento que homenageia craques do passado
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Tetracampeão 
mundial arbitra 
em Paracatu 

Alunos de Paracatu são destaques em Urucuia

JK é campeão da Taça Cidade de Paracatu

tIMES traDIcIONaIS 

Festa tem ídolos locais e nacionais

A oitava edição do Encontro 
dos Times Tradicionais, realiza-
da, no sábado 28 de setembro, 
no Restaurante Sabor de Fazen-
da, contou com as ilustres pre-
senças de dois ídolos do futebol 
brasileiro, ex-goleiro do Flumi-
nense, Paulo Vitor e Natal, ex-
-ponta direita do Cruzeiro. 

“Fiquei feliz quando recebi 
o convite do Sálvio Jordão para 
participar o evento, mas fiquei 
mais feliz ainda quando cheguei 
em Paracatu e fui bem recebido 
por todos. Essa é uma idéia que 
deve ser valorizada e com cer-
teza já deixo agendada minha 
presença no ano que vem”, disse 
Paulo Vitor.

“Esse é realmente um encon-
tro de amigos, pois conversei 
com muita gente e também fiz 
amizades na Cidade. Sem contar 
que, pude sentir o quanto Para-
catu é um celeiro de craques. Foi 
muito bom estar aqui”, comen-
tou Natal. 

Futebol - Como sempre o 
evento contou com duas par-
tidas de futebol. A primeira foi 
entre União (ex-Liga Católica) e 
Amoreira. O Tricolor da Colina 
venceu os alvinegros por 2 a 1.

No segundo jogo, o Santana, 
mesmo reforçado com Paulo Vi-
tor e Natal,  não conseguiu supe-
rar o Paracatu (ex-DER Minas), 
que venceu o duelo por 3 a 1. 
Mais uma vez, não houve partida 
final, pois todos saíram ganhan-
do, uma vez, que após o jogo, 
houve momentos de integração 
com churrasco, almoço caipira, 
cerveja gelada, música de quali-
dade com a cantora paracatuense 
Emanuelle e banda, e, bate-papo 
descontraído. Um momento im-
par na vida dos craques do fu-
tebol de ouro, muitos dos quais 
não se há anos. 

“O nosso objetivo é promo-
ver integração entre os clubes 
e atletas do passado e não criar 
clima de rivalidade. Sendo as-
sim, ninguém sai campeão do 
torneio, apenas revê os amigos 

O JK conquistou o título 
de campeão da Taça Cidade de 
Paracatu, disputada simultanea-
mente com o Campeonato Mu-
nicipal, após vencer o Amoreira, 
em partida única, no dia 15 de 
setembro, no Estádio Frei Nor-
berto. 

O jogo chegou a ficar no 
empate por 1 a 1, mas na etapa 

Treze atletas da Apae de Para-
catu Brilharam na sétima edição 
das Olimpíadas Regional, de 12 
a 15 de setembro, em Urucuia. 
Promovido pelo Conselho Re-
gional das Apaes do Noroeste de 
Minas, o evento reuniu 195 atle-
tas especiais. 

Apaes de onze cidades dispu-
taram as premiações  de várias 
categorias. Os destaques da com-
petição vão fazer parte da seleção 
que vai representar  o Noroeste 
de Minas, na fase estadual das 
Olimpíadas,  nos dias 14, 15 e 16 
de novembro, em Ipatinga. 

O pugilista tetracampeão 
mundial, Acelino Freitas - o 
Popó - foi a grande estrela do 
MMA de Paracatu, realizado dia 
14 de setembro no Ginásio do 
Jóquei Clube, reunindo lutadores 
de Minas Gerais, Bahia, Goiás e 
Distrito Federal. Popó foi árbitro 
de alguns dos onze combates.

Popó - nasceu numa família 
pobre, de um bairro da perife-
ria da capital baiana. Recebeu da 
mãe o apelido com que tornou-
-se conhecido, Popó, em referên-
cia ao barulho que Acelino fazia 
quando mamava. Seu pai era 
também pugilista, assim como 
três dos seus irmãos. Popó ini-
ciou a carreira aos 14 anos e foi 
tetracampeão mundial. “Estou 
muito feliz em estar em Paracatu, 
terra de povo humilde e que sabe 
receber as pessoas”, comentou o 
pugilista. 

Politico - Popó se lançou 
candidato a deputado federal 
pela Bahia nas eleições de 2010, 
pelo Partido Republicano Brasi-
leiro (PRB). Inicialmente, não foi 
eleito como deputado, ficando 
na primeira suplência. Mas, devi-
do à indicação do deputado Má-
rio Negromonte (PP-BA) para o 
Ministério das Cidades, Popó foi 
diplomado como deputado fede-
ral da Bahia. 

Resultados - O primeiro 
combate foi entre Jean Maia (Va-
zante) e Leonardo Romarinho 
(Uberlândia). Eles disputaram a 
premiação da categoria até 84 kg. 
O vazantino venceu por nocaute 
técnico. 

Na sequência, pela categoria 
até 66 kg, o paracatuense Leo 
Gama, perdeu por finalização 
com triângulo, para o baiano 
Leonir Nascimento. Na terceira 
luta, categoria até 70 kg, Gabriel 
Cavalcante (Brasília) perdeu por 
finalização, para Boreli (Patos de 
Minas) .

Também pela categoria até 70 
kg, Ivan (Araguari) venceu por fi-
nalização, Vinicius Silva (Arinos). 
Em outro desafio pela categoria 
até 70 kg, o baiano Alex soares 
venceu Gabriel Queiroz (Vazan-
te), por finalização.  

A sexta luta foi um duelo fe-
minino, categoria até 61 kg. A 
paracatuense Aline Souza - trei-
nada por Timbó - derrotou Ianka 
Maria (Brasília). No sétimo desa-
fio, Roni Lopes (Brasília) venceu 
por desistência, Jackson Marron 
(Uberlândia).  A luta valia cintu-
rão da categoria até 66 kg. 

O oitavo combate foi a dis-
puta do cinturão da categoria até 
105 kg. O paracatuense Muralha 
foi derrotado por André Tava-
res (Anápolis-GO). Na sequên-
cia também valendo cinturão da 
categoria até 66 kg, Carlos Ale-
xandre (Brasília) venceu Renato 
Marreta (Patos de Minas).

Na penúltima luta da noite, 
Indião (Uberlândia) venceu por 
pontos, Gabriel Wollf  (Aragua-
ri) e conquistou o cinturão da 
categoria até 57 kg. No último 
desafio, Godoi (Araguari) levou 
o cinturão da categoria até 84 kg, 
após derrotar Wagner Silva (Bra-
silia). 

A organização do MMA em 
Paracatu foi de Guilherme Ro-
que. “Graças a Deus, ocorreu 
tudo dentro do previsto. Tive-
mos combates acirrados e o mais 
importante: um lutador respei-
tando o outro. Sem contar com 
a presença do Popó que deu mais 
brilho ao nosso evento”, disse o 
organizador.

complementar o JK foi melhor, 
marcou mais dois gols e fechou 
o jogo por 3 a 1. 

De acordo com o regulamen-
to, as 12 equipes que iniciaram 
o certame, foram divididas em 
duas chaves. No término da fase 
classificatória, o campeão de 
cada chave teve direito de dis-
putar a final da Taça Cidade. O 

Amoreira foi o melhor da Chave 
“A”; o JK foi o classificado da 
Chave “B”. As duas equipes che-
garam à final invictas.

Municipal - Na primeira 
fase, quatro equipes garantiram 
vagas nas quartas-de-final do 
Campeonato Municipal. Neste 
domingo (29/9), foram realiza-
dos os dois primeiros jogos das 

Os paracatuenses que se des-
tacaram foram: Bruno Silva, pri-
meiro lugar nas provas de 1.500 
metros e revezamento 4x100 de 
atletismo; José Eduardo Madu-
reira foi primeiro colocado nos 
50, 100 e 200 metros; Meiriel-
len Monteiro, campeã nos 50 
e 100 metros; Lorrane Santos, 
venceu os 50 metros e ficou em 
segundo lugar na prova de 200 
metros; Pablo Ramon Silva, pri-
meiro colocado nos 25, 50, 100 
e 200 metros; Marcelo Pereira, 
venceu a prova dos 50 metros; 
Ester Gomes Barros conquistou 

o primeiro lugar 200 metros e 
segundo nos 100 metros e reve-
zamento 4x100; Luis Fernando 
Santiago, campeão nos 100, 400 
metros e revezamento 4x100; 
Efigênio conquistou o terceiro 
lugar nos 200 metros; Carlos foi 
campeão nos 500 metros; Mar-
celo Ferreira ficou em segundo 
lugar nos 200 metros; Luis Fer-
nando Assunção foi primeiro 
lugar nos 200 metros. Na moda-
lidade peteca, Hemetério ficou 
em primeiro lugar. No Futsal, 
também deu Paracatu que sa-
grou-se campeão. 

e mata saudade dos bons tem-
pos”, explica Sálvio, que atacou 
de couver de Raul Seixas e sur-
preendeu a todos. 

O Encontro dos Times Tradi-
cionais leva o nome do saudoso 
Severiano do Carmo - o Sivi do 
Santana - que faleceu no ano pas-
sado, motivo pelo qual o evento 
não ocorreu em 2012, mas vol-
tou  agora com força total. 

Para promover o encontro 
deste ano, Sálvio Jordão, contou 
com apoio do Grupo Campo, 
que arcou com quase toda des-
pesa. 

“Não podemos deixar essa 
idéia brilhante morrer por fal-
ta de apoio. Espero que, no 
ano que vem, mais parceiros 
se agreguem e possamos fazer 
mais uma brilhante festa”, disse 
Emiliano Botelho, presidente do 
Grupo Campo.

Acelino Popó Freitas, 
ártbitro em Paracatu

quartas-de-final. No Estádio 
Beira Rio, Vila Mariana eliminou 
o Nossa Senhora de Fátima, por 
4 a 1 e foi o primeiro a garantir 
vaga na semifinal do Municipal. 
A Vila aguarda o vencedor de 
Amoreira e Amabap, jogo mar-
cado para o próximo domingo. 

No Estádio Paulo Brochado, 
o Santana recebeu o Real So-

ciedade. Melhor em campo, o 
Colorado derrotou o Verdão  da 
Serra, por 3 a 0. O adversário do 
Santana na semifinal será o ven-
cedor de JK e Novo Horizonte, 
em partida no próximo domin-
go. A semifinal está prevista para 
13 de outubro e a final para o 
dia 20, data do aniversário da 
Cidade.

Elenco do União Esporte Clube

Grupo do Amoreira

Estevinho, Bentivi e Denilson Roberto da Famag, Romualdo Ulhoa e Pedro Couto

Os botafoguenses, Felix Melo, Peté e Fiote Dario Alegria e Paulão

Deputado Almir Paraca e amigos
Vice-prefeito José Altino, Natal (ex-Cruzeiro); Vatinho, secretário 
de Esportes; prefeito Olavo Condé, Paulo Vitor e Emiliano Botelho 

Time do Paracatu Atlético Clube

Esquadrão da Santana Esporte Clube

Alunos da Apae de Paracatu recebem homenageados 
pelas conquistas nas Olimpíadas Regionais
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