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anosO Mo
Desfile resgata valores humanos

Cinco vezes Santana

CARTA DO EDITORO ponto alto das festivida-
des dos 215 anos de Paracatu 
foi o Desfile Cívico-Militar, 
na manhã do domingo, 20 de 
outubro, que atraiu 20 mil pes-
soas à Avenida Olegário Ma-
ciel. Alunos e representantes 
de instituições desenvolveram 
o tema Educação Cultivando 
Valores para um Mundo Me-
lhor e mostraram que a trans-
formação social em direção 
à sociedade de paz passa por 
mudança na educação. “Exige-
-se uma revisão na proposta 
educativa para compreensão 
do desenvolvimento do ser hu-
mano nos aspectos intelectual, 
afetivo, emocional e espiritu-
al, ético e na responsabilidade 
social e planetária...”, definiu a 
organização do evento que de-
senvolveu o tema em alas.   

PÁGINAS  4  e 5

MPF questiona 
Kinross 

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) encaminhou à 
Kinross Brasil Mineração S/A 
mais de 37 quesitos acerca do 
processo de extração de ouro 
e prata na mina do Morro do 
Ouro e as consequências para 
o meio ambiente e para a saúde 
da população de Paracatu. O 
procurador da República José 
Ricardo Teixeira Alves e téc-
nicos do MPF vistoriaram, no 
início de outubro, a mina e as 
instalações da Kinross e detec-
taram que um dos problemas é 
o uso do cianeto - cujos  níveis 
na área de rejeitos  não podem 
ser superiores a 50 partes por 
milhão. “É preciso saber de que 
maneira a empresa está des-
truindo o cianeto utilizado no 
processo de produção”, afirma 
o procurador. A investigação 
pretende detectar, também, se 
houve aumento da incidência 
de câncer na região e, em caso 
positivo, se haveria influência 
da mineração. PÁGINA 7

25 ANOS 
DEPOIS
“Declaro promulgado o 

documento da liberdade, da 
democracia e da justiça social 
do Brasil”, disse, há 25 anos, 
o então presidente da Assem-
bleia Nacional Constituinte, 
Ulysses Guimarães (foto), ao 
promulgar a nova Constitui-
ção Federal, em vigor até hoje. 
O Brasil rompia de vez com a 
Constituição de 1967, elabo-
rada pelo regime militar que 
governou o País de 1964 até 
1985. PÁGINA 3

Cidadão acusa 
médico de omissão
Maria Conceição registrou Boletim de 

Ocorrência contra o médico do Pronto So-
corro do Hospital Municipal, Talles Costa 
Neiva, a quem acusa de omissão de socorro 
à Marta da Silva Bernardino, sua esposa, no 
dia 7 de outubro. O caso foi levado à tribu-
na da Câmara, na sessão da noite de 14 de 
outubro, pelo vereador Marcos Oliveira. O 
médico, que teria feito perguntas, enquanto a 
paciente temia o infarto, se defendeu  dizen-
do que fez perguntas “rotineiras, pertinentes 
e essenciais” para o diagnóstico da paciente.  
PÁGINA 8

O Santana Futebol Clube quebrou um tabu de oito anos e se tornou campeão do Municipal de Fute-
bol Amador, no sábado (19/10), ao derrotar o Vila Mariana por 5 a 0, no Estádio Paulo Brochado.  “É 
um grupo jovem, que herdou a raça dos colorados”, disse Bujica, capitão da equipe. “O time jogou com 
raça e muita garra. Estão todos de parabéns”, comemorou o técnico Waldeci Bocão.  

Profissional - O Paracatu Futebol Clube será a novidade da primeira divisão do Campeonato 
Brasiliense - o Candangão 2014 - e já estreia fora de casa contra o Sobradinho, dia 18 de janeiro, na 
abertura da competição.  PÁGINA 16

Feira de Ciências na José Palma

O Santana Futebol Clube serviu um chocolate de 5 a 0 ao Vila Mariana

A paz foi um dos valores exaltados no desfile comemorativo dos 215 anos de Paracatu 

O professor Márcio - que entre outros títulos acadêmicos é 
mestre em gestão ambiental – faz uma desconcertante pergun-
ta aos seus leitores, na sequência do estudo sobre as relações 
da mineradora RPM/Kinross com a comunidade paracatuense, 
que este jornal vem publicando, á página 2.

O mestre pergunta se os paracatuenses sabiam do acidente 
ambiental que ocorreu, em meados de novembro do ano pas-
sado, e destruiu a Estação de Captação São Domingos, da Kin-
ross, que fica próxima ao povoado de Santa Rita.

Eu, como seu ávido leitor, respondo - um tanto vexado – que 
não sabia e reputo a minha ignorância à incompetência dos 
meios de comunicação locais – pincipalmente deste jornal e do 
seu editor, que sou eu.

Nos  esquecemos - por covardia ou por mesquinharia - de 
cumprir o papel social da imprensa que reza que “o acesso à in-
formação de relevante interesse público é um direito fundamen-
tal da sociedade”. E os jornais e jornalistas não podem admitir 
a escamoteação deste direito, por nenhum tipo de interesse.

Aliado a esta omissão da imprensa local - e por que não dizer, 
também, da estadual e nacional? - há também o velado pacto de 
silêncio entre a elite econômica e politica da Cidade, no sentido 
de preservar a imagem e a permanência da mineradora, já que 
vê nela a fabulosa galinha dos ovos de ouros, que turbinam sua 
ambição de poder e de riqueza.   

Esquece, porém, a tal elite que a galinha é nossa e os ovos 
de ouro também deveriam ser. Mas, hoje, só nos resta a cama 
de frango, com sua imundície, em forma de destruição ambien-
tal, ataques às nascentes e doenças feias, como cânceres. E, 
daqui, pra frente, tudo indica, o pior nos aguarda.

Se o acidente em questão, conforme relata o mestre, não foi 
considerado relevante pelas vítimas e tal sinistro poderá ocorrer 
novamente, em proporções maiores, sem que a mineradora e 
os órgãos ambientais tomem as devidas providências, o tal pac-
to silencioso vai muito além das fronteiras do velho Paracatu do 
Príncipe.

Enquanto isso, a população - em meio à omissão dos órgãos 
ambientais e a um certo escárnio da empresa – vive aterrorizada 
sem saber de onde vem tantos casos de cânceres e o qual será 
o destino de milhões e milhões de metros cúbicos de veneno 
que pairam sobre nossas cabeças.

José Edmar Gomes

A Escola Municipal José 
Palma, da Comunidade San-
ta Bárbara, realizou, dia 17 de 
outubro, sua Feira de Ciências, 
sobre o tema “O Meio Am-
biente ligado na Educação”, 
com objetivo de conscientizar 
os alunos a respeito de preser-
vação da natureza, reciclagem, 
economia de energia, sexuali-
dade, doenças e alimentação 
saudável.  PÁGINA 13

Pedro Borges, 
aluno do ensino 
fundamental, recebe 
presente de Rosival, 
de sua professora e 
da diretora da Escola 
José Palma

O pacto de silêncio 
vai nos matar?
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TeRRITóRIO e PODeR eM PARACATu

Estudando as relações 
entre a comunidade local e a 
mineradora RPM/Kinross: Parte V

*Márcio José dos Santos 

Uma verdade aceita quase una-
nimemente em Paracatu é que a 
mineradora Kinross opera com 
processos cem por cento seguros e 
que cumpre fielmente a lei. Garan-
tir que esta verdade seja acolhida 
como parte dos discursos que fun-
cionam como verdadeiros é parte 
importante da estratégia de poder 
e domínio da mineradora. Hoje 
vamos apresentar um fato esclare-
cedor dessa estratégia, o qual ficou 
oculto da sociedade, para que não 
fosse arranhada a imagem de com-
petência e responsabilidade socio-
ambiental da Kinross.

Para que o leitor compreenda o 
fato, vamos explicar que a Kinross 
tem diversos pontos de captação 
de água para utilização em seu 
processo produtivo. Entre eles, um 
ponto importante é a Estação de 
Captação São Domingos, localiza-
do abaixo da Barragem de Rejeito 
do Ribeirão Santo Antônio e pró-
ximo ao povoado Santa Rita.

Entre os dias 13 e 14 de novem-
bro de 2012 ocorreu uma chuva in-
tensa em Paracatu, com precipita-
ção de quase 90 mm. Embora este 
volume de chuva seja apenas cerca 
da metade do maior valor histórico 
da cidade, de 176,3 mm, ocorrido 
em 13/12/1953, ele foi suficiente 
para destruir aquela barragem de 
captação. Não foram apenas as 
águas do Córrego São Domingos 
que ali se acumularam: juntaram-se 
as águas do Ribeirão Santa Rita e, o 
mais grave, as águas de extravasa-
mento da Barragem de Rejeito. 

Juntando-se ao evento natu-
ral da chuva, houve uma falha de 
gerenciamento. Os operadores 
da adutora deveriam ter aberto as 
comportas da barragem, quando 
todos percebiam tratar-se de chu-
va forte, mas não o fizeram. Em 
conseqüência, houve o rompimen-
to da tubulação de 20 polegadas 
que liga a captação à barragem do 
Santo Antônio e a destruição da 
estrutura da captação. 

Além dos danos materiais para 
a mineradora, houve sobretudo da-
nos ambientais e patrimoniais para 
os proprietários vizinhos. O prefei-
to municipal, na época o Sr. Vasco 
Praça, esteve no local, acompanha-
do por outros moradores. Todos 
eles, inclusive o ex-prefeito, que 
é proprietário de imóvel rural no 
Santa Rita, tiveram danos às suas 

Em 18-09-2013, a Vice-Presidente, Zequinha, faz a entrega de 85 
livros de autores - membros da Academia à Natália de Moraes Torres, 
bibliotecária da biblioteca municipal Renée Lepesqueur.

propriedades. Houve mudança de 
curso do Córrego São Domingos, 
desbarrancamentos, erosão de ter-
ras, refluxo de areia sobre terrenos 
de cultura, plantações foram des-
truídas. Os terrenos, cobertos pela 
lama, parte dela oriunda da bar-
ragem, ficaram imprestáveis para 
a continuidade de suas atividades 
de subsistência: plantios de cana, 
frutas e hortaliças. Mais que os 
danos em seus patrimônios, havia 
o medo sempre presente na comu-
nidade: “se a mineradora não sabe 
cuidar de uma pequena estrutura 
de captação de águas, como estará 
cuidando da monstruosa barragem 
acima de nossas cabeças?”

Neste momento, tenho de lhe 
fazer uma pergunta, caro leitor: - 
Você soube deste acidente grave, 
inclusive envolvendo água conta-
minada da barragem de rejeito? 

Aqui, então, vemos como o po-
der opera: exceto os moradores do 
local, ninguém soube do ocorrido. 
As malhas do poder impedem a 
circulação de notícias que podem 
contrariar a “verdade” estabelecida, 
a verdade não existe fora do poder. 

Ao constatar que ocorrera um 
fato grave, com potencial de autu-
ação pelo órgão ambiental e reper-
cussão na mídia, a Kinross acionou 
o seu mecanismo de controle de 
crise, restringiu a entrada de pesso-
as no local e determinou a forma 
de notificação dos órgãos ambien-
tais, minimizando-se o acidente. 
Está aí o fiel cumprimento da lei! 

Nenhuma notícia vazou na mí-
dia escrita ou falada. Em pouco 
tempo a adutora voltou a funcio-
nar, nas mesmas condições ante-
riores. O meio ambiente não foi 
reparado e não há cuidados de pre-
venção para que o fato não venha a 
se repetir. Ora, quem trabalha com 
engenharia hidráulica sabe que não 
apenas a chuva intensa se repetirá, 
mas que pode, inclusive, alcançar o 
máximo já registrado em Paracatu. 
O que poderá ocorrer se a chuva 
cair em dobro?

Resignados e dominados, ne-
nhum proprietário pediu ou teve 
reparação de danos, nenhum de-
les ousou reclamar. “Reclamar pra 
quê”, dizem eles, “tudo vai conti-
nuar como sempre foi!”.

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

Academia de Letras faz doação de livros à biblioteca pública de 
Paracatu. O fortalecimento da cultura da Língua e da Literatura é 
um dos objetivos da Academia de Letras do Noroeste de Minas. 

eRRATA - SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PARACATU 
- Na veiculação neste órgão, na semana de dia 16 a 30 de setembro 
de 2013, cadernos Minas, página 14, onde se lê: 13 de março de 
2013, leia-se: 13 de setembro de 2013. Paracatu, 28 de outubro de 
2013. Robertus Ferdinandus Maria Van Doornik - Presidente. 

Nossa Senhora Mãe da Divina Concepção da Trindade
“Meu chamado de PAZ é para toda a humanidade”

Dia 24 de novembro, domingo
Vigília de Oração pelas nações 

        Dia 25 de novembro, segunda-feira
Aparição pública - Brasília, DF

Santíssima Virgem Maria, Mãe de Jesus, Mãe da Divina 
Concepção da Trindade, que desde 2011 vem aparecendo 
de forma pública em diversas cidades no Brasil, também no 
Uruguai, Argentina, Nicarágua, Paraguai e Portugal, voltou a 
anunciar recentemente por meio dos Seus videntes, uma nova 
Aparição pública, desta vez na cidade de Brasília, no dia 25 de 
novembro, segunda-feira.  

Dia 24, domingo, haverá uma Vigília de Oração pela Paz para 
as Nações. Essa Vigília é uma preparação especial para o en-
contro que se dará com a Virgem, na Sua manifestação, dia 25.

As Aparições de Maria Santíssima não envolvem qualquer 
fenômeno físico, pois transcorrem em nível interior e espiritu-
al. Ainda assim, uma presença de profunda paz é percebida e 
sentida pela maioria das pessoas, e processos de cura interior, 
perdão e reconciliação são vivenciados por aqueles que, com 
sinceridade, a Ela se abrem. Nas mensagens que transmite, Ela 
busca despertar as consciências sobre o atual momento plan-
etário e tocar os corações para a ajuda que cada pessoa pode 
prestar à humanidade. Como nas demais Aparições, ambos 
os eventos em Brasília serão ecumênicos, gratuitos e estarão 
abertos a todos que queiram participar. Local e horário serão 
definidos brevemente.
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“Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora. Será luz, 
ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados”, disse Ulysses ao promulgá-la

25 ANOS DEPOIS

Constituição de 1988 é marco 
entre ditadura e democracia

Brasília (ABr) - “Declaro 
promulgado o documento da li-
berdade, da democracia e da jus-
tiça social do Brasil”, disse há 25 
anos, o então presidente da As-
sembleia Nacional Constituinte, 
Ulysses Guimarães, ao promul-
gar a nova Constituição Federal, 
em vigor até hoje. O Brasil rom-
pia de vez com a Constituição de 
1967, elaborada pelo regime mili-
tar que governou o País de 1964 
até 1985.

O trabalho que resultou na 
“Constituição Cidadã” come-
çou muito antes da Assembleia 
Constituinte e o fim da ditadura. 
A luta para acabar com o chama-
do “entulho autoritário” ganhou 
força com a derrota da Emenda 
das Diretas-Já, ou Emenda Dan-
te de Oliveira, rejeitada por 22 
votos, no dia 25 de abril de 1984.

Passadas duas décadas dos mi-
litares no Poder, com a restrição 
de vários direitos e depois da der-
rota na votação que instituiria o 
voto direto para presidente da Re-
pública, lideranças políticas, como 
Ulysses Guimarães, Tancredo Ne-
ves, Luiz Inácio Lula da Silva, Mi-
guel Arraes, Fernando Henrique 
Cardoso e muitos outros percor-
reram o Brasil para tentar unir a 
sociedade com o ideal de pôr um 
fim ao regime autoritário.

Tancredo - Com a impos-
sibilidade de eleições diretas, o 
então governador de Minas Ge-
rais, Tancredo Neves, passou 
a articular a disputa da eleição 
presidencial no Colégio Eleitoral, 
formado por deputados e sena-
dores. Até então, só os militares 
participavam do processo.

Tancredo convenceu os alia-
dos, deixou o governo de Minas 

e se tornou o candidato das opo-
sições. Uma das suas promessas 
de campanha era a convocação 
da Constituinte. Na disputa, o 
ex-governador mineiro venceu 
Paulo Maluf, candidato oficial 
dos militares.

Com a eleição de Tancredo, 
estava cada vez mais próxima a 
possibilidade do País deixar para 
trás os anos de ditadura e avan-
çar para o regime democrático. 
Mas o sonho, no entanto, se viu 
ameaçado com a impossibilidade 
de Tancredo tomar posse em 15 
de março de 1985, em virtude de 

uma crise de diverticulite.
Internado às pressas no Hos-

pital de Base do Distrito Fede-
ral, o presidente eleito fez uma 
cirurgia de emergência. No dia 
seguinte à sua internação, subiu 
a rampa do Palácio do Planalto o 
vice-presidente José Sarney. Com 
a morte de Tancredo, em 21 de 
abril de 1985, Sarney foi efetiva-
do e deu andamento ao processo 
de transição.

Mensagem 330 - Em 28 de 
junho de 1985, Sarney cumpriu a 
promessa de campanha de Tan-
credo e encaminhou ao Con-

FOTO: DELINE ROMERO

Brasília (ABr) - O processo 
de elaboração da Constituição 
Cidadã, em 1987 e 1988, foi mui-
to além dos debates e das dispu-
tas políticas sobre os mais varia-
dos temas de interesse do País. 

Segundo o senador Paulo 
Paim (PT-RS), constituinte e um 
dos principais nomes na luta pe-
las causas trabalhistas à época, 
para obter maioria em temas con-
siderados “progressistas”, como 
a ampliação dos direitos dos po-
vos indígenas e a reforma agrária, 
foram usadas inclusive estratégias 
“de terror”, como o sequestro de 
pequenos aviões que trariam a 
Brasília parlamentares ligados ao 
setor rural.

“Tivemos embates muito du-
ros, como o da reforma agrária. 
Todos sabem que aquela noite 
[de votação do Capítulo 3º da 
Constituição, que trata da política 
agrícola e fundiária e da reforma 
agrária] foi quase uma noite de 
terror, em que aviõezi-
nhos eram sequestra-
dos para não deixar 
que parlamentares 
que tinham posi-
ção diferente em 

Brasília (ABr) - Passados 25 
anos, a Constituição já foi mo-
dificada 80 vezes por meio da 
aprovação e promulgação de 74 
Propostas de Emenda à Cons-
tituição (PECs) pela Câmara e 
pelo Senado. Elas acrescentaram, 
retiraram ou alteraram disposi-
tivos do texto aprovado pelos 
constituintes em 1988. 

Seis modificações foram fei-
tas em 1993, quando ocorreu a 
revisão da Constituição. Foram 
os próprios constituintes que fi-
xaram a possibilidade de revisão 
do texto, uma única vez, depois 
de cinco anos de promulgada a 
Carta Magna.

O presidente da Assembleia 
Nacional Constituinte, deputado 
Ulysses Guimarães, no discurso 
de promulgação do texto, salien-
tou que a nova Constituição não 
era perfeita, mas seria pioneira. 

“Não é a Constituição perfei-
ta, mas será útil, pioneira, des-
bravadora. Será luz, ainda que de 
lamparina, na noite dos desgraça-
dos. É caminhando que se abrem 
os caminhos. Ela vai caminhar e 
abri-los. Será redentor o caminho 
que penetrar nos bolsões sujos, 
escuros e ignorados da miséria”, 
disse o Condestável da República.

Durante a As-
sembleia Consti-
tuinte, foi cogitada 
a possibilidade de 
revisão do texto 
constitucional a 
cada cinco anos. 
No entanto, os de-
putados e senado-
res consideraram 
que isso poderia 
abrir margem para 
que, ao passar dos 
anos, a Constitui-
ção Cidadã fosse 
desfigurada. Preva-
leceu a tese de uma 
única revisão e nela 
foram feitas apenas 
modificações de 
redação. Ou seja, foram corrigidas 
imperfeições,  o que não provo-
cou modificações no mérito.

Além de rejeitarem as revisões 
programadas, os constituintes 
também criaram mecanismos 
para dificultar a aprovação de 
mudanças no texto constitucio-
nal. Com isso, ficou definido que 
para alterar qualquer dispositi-
vo da Carta Magna é necessário 
quórum de três quintos dos par-
lamentares em cada uma das Ca-
sas Legislativas, em dois turnos. 

gresso Nacional a Mensagem 
330, propondo a convocação 
da Constituinte, que resultou na 
Emenda Constitucional 26, de 27 
de novembro de 1985. 

Eleitos em novembro de 1986 
e empossados em 1º de feve-
reiro de 1987, os constituintes 
iniciaram a elaboração da nova 
Constituição brasileira. Ao todo, 
a Assembleia Constituinte foi 
composta por 487 deputados e 
72 senadores.

A intenção inicial era concluir 
os trabalhos ainda em 1987. No 
entanto, as divergências entre os 

parlamentares, especialmente 
os de linha conservadora e os 
considerados progressistas, qua-
se inviabilizaram o resultado da 
Constituinte e provocaram a di-
latação do prazo. 

Foram 18 meses de intenso 
trabalho, muita discussão e gran-
de participação popular até se 
chegar ao texto promulgado em 
5 de outubro de 1988, por Ulys-
ses Guimarães.

Números - Foi a primeira vez 
na história do País que o povo 
participou efetivamente da ela-
boração da Constituição. Além 

da apresentação direta de suges-
tões, a população acompanhou 
da galeria do plenário da Câmara 
os trabalhos dos constituintes.

A participação popular neste 
momento histórico da política 
brasileira pode ser traduzido em 
números: foram apresentadas 
122 emendas, dessas 83 foram 
aproveitadas na íntegra ou em 
parte pelos constituintes na ela-
boração do texto final da Consti-
tuição. As emendas foram assina-
das por 12.277.423 de brasileiros. 

(Iolando Lourenço 
e Ivan Richard)

Ou seja, 308 votos favoráveis 
na Câmara dos Deputados e 49 
no Senado. Durante a Assem-
bleia Constituinte, para aprova-
ção de dispositivos era necessá-
rio o apoiamento de metade mais 
um dos constituintes.

Mesmo com tantas modifi-
cações no texto constitucional 
nesses 25 anos, muitas propostas 
para alterá-lo ainda mais estão 
tramitando na Câmara e no Se-
nado. Ao todo, são 1.532 PECs 
apresentadas por deputados e se-

relação à questão da terra pudes-
sem chegar aqui”, relembra Paim.

Para o petista, a Constituinte 
foi um momento “ímpar” na his-
tória do Parlamento, quando fo-
ram construídas muitas conquis-
tas para os trabalhadores. “Eles 
se mobilizaram e pressionaram 
os constituintes para a aprovação 
de novos direitos trabalhistas. 

“Todas as mobilizações da 
época ajudaram a fazer com que 
a gente tivesse férias mais um 
terço, redução da jornada de 48 
horas para 44 horas, garantia do 
turno ininterrupto de seis horas, 
uma nova redação para o salário 
mínimo e o direito de greve”, 
enumerou.

Constituição Cidadã foi modificada 80 vezes Paim: Teve até 
sequestro de avião

nadores que dependem de apro-
vação para tornarem-se norma 
constitucional. 

Só na Câmara, são 1.089, sen-
do que 74 estão prontas para ser 
votadas em plenário e 1.015 tra-
mitam pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça ou por comissão 
que analisa o mérito da proposta. 

No Senado, são 443 propos-
tas, das quais 75 estão prontas, 
dependem da votação no plená-
rio, e 368 tramitam na Comissão 
de Constituição e Justiça.

Paim: 
Trabalhadores
se mobilizaram

por novos
direitos

Velório de Tancredo no Planalto: momento de incertezas

FOTO: ARQUIVO ABr

FOTOS: ARQUIVO ABR

Ulysses Guimarães: Luz, ainda que 
de lamparina, na noite dos desgraçados Festa no plenário da Câmara no dia 5 de outubro de 1985: Constituição Cidadã

CONCeSSÃO DA ReVALIDAÇÃO 
DA LICeNÇA De OPeRAÇÃO

A Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu Ltda, 
CNPJ 23.153.943/0009-07, Indústria de Laticínios, situa-
da na Rua Trevinho S/Nº, Bairro Alvorada, Paracatu-MG, 
comunica que foi concedido pela SUPRAMNOR – Supe-
rintendência Regional de Regularização Ambiental do No-
roeste de Minas através do Processo Administrativo Nº 
0041/1982/006/2013 a REVALIDAÇãO DA LICENÇA DE 
OPERAÇãO do empreendimento na data de 17/10/2013. 

Requerimento de Licença

ANTÔNIA MARIA THEREZA COPPENS SANDERS, 
inscrito no CPF nº 303.391.116-15 por determinação 
do Conselho Estadual de Política Ambiental – CO-
PAM, torna público que solicitou através do processo 
nº 01088/2004 a Licença de Operação em Caráter Cor-
retivo para as atividades de culturas anuais, excluindo 
a olericultura, bovinocultura de leite, silvicultura, bar-
ragem de irrigação para agricultura, posto de abas-
tecimento de combustível, localizadas na Fazenda 
Ansujoro, zona rural do município de Paracatu– MG. 
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O MUNDO DA MULA

Desfile reflete sobre valores humanos
A Prefeitura Municipal promo-

veu cinco dias de festa para come-
morar os 215 anos de Paracatu. As 
atrações começaram na quarta-
-feira (16/10) e só se encerram no 
domingo (20), com atividades para 
todas as idades, incluindo shows e 
eventos religiosos. 

O ponto alto das festividades, 
no entanto, foi o Desfile Cívico 
Militar, na manhã de domingo, 
que atraiu mais de 20 mil pessoas 
à Avenida Olegário Maciel. 

Cerca de três mil pessoas - en-
tre alunos das escolas municipais, 
estaduais e particulares, represen-
tantes de instituições, clubes e en-
tidades - desenvolveram o tema 
Educação Cultivando Valores 
para um Mundo Melhor e mos-
trou que “a transformação social 
almejada pela humanidade, em 
direção a uma sociedade de paz e 
harmonia, passa necessariamente 
por uma mudança no processo 

Tema Educação Cultivando Valores para um Mundo Melhor mostrou  necessidade de mudança na educação para se construir o mundo novo

A Ala da Amizade trouxe refle-
xão de Platão que garante que “a 
amizade é uma predisposição re-
cíproca que torna dois seres igual-
mente ciosos da felicidade um do 
outro”.

Assim, quem tem amigos tem 
a certeza de jamais estar sozinho, 
independentemente de sua proxi-
midade. É com a verdadeira ami-
zade que se constrói um mundo 
mais solidário e fraterno.

“Mesmo que as pessoas mu-
dem e suas vidas se reorganizem, 
os amigos devem ser amigos para 
sempre, mesmo que não tenham 
nada em comum, somente com-
partilhem as mesmas recorda-
ções”. (Vinicius de Moraes) 

Alegria - Logo atrás, as crianças 
puxaram a contagiante Ala da Ale-
gria, pois mesmo que não pareça 
ter motivo,  torna-se remédio para 
as mazelas do mundo e tem efeito 
contínuo: alegria gera alegria.

“Ser feliz é deixar de ser víti-
ma dos problemas e se tornar um 
autor da própria história. É atra-
vessar desertos fora de si, mas ser 
capaz de encontrar um oásis no 
recôndito da sua alma”. (Fernan-
do Pessoa) 

Verdade - Em seguida, a Ala 
Verdade mostrou que a verdade 
é um valor individual relacionado 
à percepção que cada pessoa tem 
com relação às coisas ou fatos da 
vida. As experiências vividas, a 
percepção de mundo e a perso-
nalidade fazem com que cada um 
modele a “própria verdade” sobre 
as coisas da vida.

A verdade não significa, pois, 
a ausência da mentira, mas o que 
parece correto dentro do universo 
de cada um.

E se todos cultivarem valores 
de bem, cada verdade contribuirá 
para um mundo melhor.

Respeito - A Ala Respeito foi 
a origem da raiz da palavra para 
mostrar que a palavra respeito 
significava “olhar outra vez”. As-
sim, algo ou alguém merecedor de 
um segundo olhar seria digno de 
respeito. Para respeitar, é preciso 
pensar sob a perspectiva do outro, 
buscar no outro as qualidades que 
certamente existem ali, mesmo 
que subjacentes.

Respeitar as diferenças é um 
dos passos para a harmonia social. 
Respeitar o próximo é aceitar-se 
como pequenina parte de um in-
finito universo. 

Sabedoria - Esta ala mostrou 
que a sabedoria é a chave para o 

educacional que deve formar o ser 
humano capaz de construir esse 
mundo novo. 

“Exige-se uma revisão na pro-
posta educativa no sentido de uma 
expansão da compreensão do de-
senvolvimento do ser humano nos 
aspectos intelectual, afetivo, emo-
cional e espiritual, no compromis-
so com a ética e a responsabilidade 
social e planetária...

“Educar para um mundo me-
lhor exige atenção para os valores 
humanos.”

Este convite à reflexão foi bus-
cado em cada ala.

O desfile foi oficialmente aber-
to com a Cooperação Musical 
Lyra Paracatuense, que parou em 
frente ao palco, na esquina da Rua 
Rubens Bittencourt com a Aveni-
da Olegário Maciel, para interpre-
tar os Hinos Nacional e à Para-
catu, além de cantar os parabéns 
para a Cidade. 

Militares - Em seguida, a tro-
pa do Exército de Cristalina-GO 
arrancou aplausos da multidão. O 
mesmo aconteceu com os milita-
res de Patos de Minas e Paracatu, 
Polícia Civil, Polícia Rodoviária, 
representantes do Presídio Para-
catu e Guarda Mirim. 

Deuses - Dando continuidade 
ao desfile, que iniciou no Jóquei 
Clube e terminou próximo à Pre-
feitura, veio a “Ala dos Deuses dos 
valores”, representando a Força, 
Amor, Justiça, Paz e Sabedoria.

Para os organizadores, os va-
lores humanos são fundamentos 
morais e espirituais da consciên-
cia humana. Os conflitos que afli-
gem a humanidade são efeito da 
negação e inversão destes valores. 
“Apesar desse descompasso, não 
nos é dado desistir de crer na vida 
permeada pelo bem, traçada para 
o bom caminho”, observa um 
membro da organização.

bom relacionamento interpessoal. 
O sábio é capaz de identificar os 
próprios erros e tentar corrigi-los, 
ao passo que busca aperfeiçoar 
seu próprio ser.

A sabedoria traduz-se num 
misto de inteligência e paciên-
cia, o que muito contribui para 
a paz. Ser sábio é ter um olhar 
liberto sobre o mundo. E, como 
sabiamente, afirmou Bartolomeu 
Campos de Queirós: “Nascer é 
estar condenado a fazer leituras 
do mundo”. 

Superação - Formada por in-
tegrantes da Apae e da Associação 
dos Deficientes Físicos, a Ala Su-
peração deu um exemplo do que 
é a busca pessoal de vencer a si 
mesmo, mudando seu estado de 
satisfação pessoal e em relação às 
circunstâncias em seu meio. Supe-
rar é ir além do que se espera, é 
vencer apesar de tudo e de todos.

É a força da superação que 
move os vencedores.

Não-violência - O grupo 
que representou a Ala da Não-
-violência mostrou que a  ideolo-
gia de rejeitar a ação violenta nas 
conquistas sociais e políticas foi 
propagada por Gandhi para a li-
bertação de seu povo.

O medo, a violência, o desinte-
resse e a desesperança permeiam 
todas as faixas etárias e todos os 
grupos sociais. Estamos diante de 
desafios extremos e precisamos 
aprender o exercício, como seres 
humanos, de integrar competên-
cia e sensibilidade, de agir de for-
ma eficiente e amorosa, aliando a 
perspectiva linear dos resultados 
à consciência da complexa reper-
cussão da nossa ação. 

“A força gerada pela não-violên-
cia é infinitamente maior do que a 
força de todas as armas inventadas 
pela engenhosidade do homem.” 

Responsabilidade - Os inte-
grantes da Ala Responsabilidade 
explicaram que, quem é respon-
sável responde por seus próprios 
atos. A responsabilidade é o dever 
de arcar com as consequências 
das próprias ações, por isso anda 
de mãos dadas com a consciência.

Tudo que fazemos tem um 
efeito positivo ou negativo peran-
te os outros, mesmo que de forma 
indireta. Todos somos responsá-
veis pelos rumos deste Planeta. 
O cuidado com o mundo em que 
vivemos é dever de cada um. 

Carinho - Desta ala veio a re-
flexão de que “pequenos gestos 
de carinho nos fazem perceber 

que ainda há muitos seres huma-
nos que cuidam e se importam 
com o próximo. Em um mundo 
com tantos problemas e caren-
te de melhores ações, às vezes 
esquecemos que os bons são a 
maioria. As boas atitudes devem 
ser valorizadas e colocadas em 
prática rotineiramente, como re-
flexo da generosidade em nossos 
corações e da educação que rece-
bemos. Pequenos gestos podem 
mudar o mundo!” 

Carinho nada custa e muito 
resolve. 

Confiança - Os membros que 
desfilaram na Ala Confiança mos-
traram que confiar é acreditar. Re-
sulta do que se conhece sobre al-
guém ou algo, quando formamos 
um conceito positivo de quem ou 
daquilo em que se confia.

Quem confia caminha junto, 
aposta. Assim, a confiança que te-
mos nos outros é, geralmente, re-
flexo da confiança que temos em 
nós mesmos.

União - Através da Ala União, 
os organizadores mostraram que 
união é a comunhão de esforços 
e interesses para o bem comum. 
Quando pessoas assim se reúnem, 
a possibilidade de que o bem se 
realize é maior. Todos unidos, 
com firmeza de propósito, for-
talecemos a possibilidade de se 
alcançar o bem comum. Unidos 
somos um. 

Autoestima - A próxima a en-
trar na Avenida e chamar a aten-
ção da multidão foi a Ala Autoes-
tima, que é a apreciação que cada 
pessoa faz de si mesma. Através 
dela podemos enfrentar desafios 
e defender nossos interesses. Por 
isso é tão importante valorizar a 
criança em sua essência, para que 
forme uma imagem positiva de si 
mesma e, consequentemente, uma 
autoestima elevada, tornando-se 
um adulto de bem. 

Paz - E uma das palavras que 
a população mais busca em Para-
catu é a paz devido ao alto índice 

de crimes violentos registrados na 
cidade. A Ala da Paz foi uma das 
mais aplaudidas e mostrou que a 
paz é a ausência de perturbação na 
alma. Representada mundialmente 
pelo pombo e pela bandeira bran-
ca, é o mais desejado dos valores 
humanos, vez que só é possível a 
paz se praticados todos os demais. 
Não há paz sem amor, sem justi-
ça, sem esperança, sem liberdade, 
sem sabedoria, sem alegria... 

Cooperação - Da Ala Coo-
peração surgiu a sugestão de que 
cooperação é uma relação para al-
cançar objetivos comuns. Coope-
rar significa desbancar o egoísmo 
e pensar no coletivo, mesmo numa 
época em que o modelo econômi-
co prima pela competição.

O consenso e o altruísmo mo-
vem aqueles predispostos a bus-
car o sucesso de todos, através da 
cooperação. 

Paixão - Coladinho com a Ala 
Cooperação veio o grupo repre-
sentando a Ala Paixão. Palavra tão 

cantada e decantada pelos ena-
morados é a mesma palavra que 
move os gênios em suas desco-
bertas. Apaixonar-se é deixar to-
mar-se por alguém, por algo, por 
uma causa, por um ideal. 

Família - A Ala Família trouxe 
o exemplo de que a família é mui-
to mais que um grupo de pessoas 
que guarda parentesco entre si por 
laços consanguíneos. 

“Cada pessoa é uma empresa, 
se não ficamos de olho, ela pode 
falir.

Ser pai, ser filhos, ser irmãos 
é colocar o selo de qualidade to-
dos os dias. Hoje eu quero ser o 
melhor pai, a melhor mãe, mesmo 
que eu trabalhe muito. Pai e mãe 
que não olha os filhos nos olhos 
corre o risco de não reconhecê-los 
mais. Um encontro de verdade é o 
que possibilita estarmos inteiros”. 
(Padre Fábio de Melo) 

Bondade - Para os membros 
da Ala Bondade, essa é a palavra 
que é a disposição permanente de 

Alas resgatam 
valores que estão 
se perdendo
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Desfile reflete sobre valores humanos
Tema Educação Cultivando Valores para um Mundo Melhor mostrou  necessidade de mudança na educação para se construir o mundo novo

Na noite do domingo (20), as festividades foram 
encerradas pelo jovem e já consagrado cantor serta-
nejo, Michel Teló. Mais de 15 mil pessoas lotaram os 
dois lados da Avenida Olegário Maciel para vê-lo can-
tar seus maiores sucessos. 

“Essa é a segunda vez que venho a Paracatu. Na 
primeira, eu era vocalista da banda Tradição e mais 
uma vez estou encantado com o calor humano e com 
a recepção desse público maravilhoso, que não parou 
um minutos durante o show. Obrigado Paracatu pelo 
carinho e espero voltar mais vezes nesta terra maravi-
lhosa”, disse Teló a O Movimento. 

Outras atrações - A programação do aniversário 
de Paracatu foi oficialmente aberta na segunda feira, 
com Missa Campal realizada no palco central mon-
tado na Avenida Olegário Maciel. A celebração foi 
presidida pelo monsenhor João César e, na sequência, 
houve um show com o cantor Tony Allysson.

Na quinta feira, foi a vez dos evangélicos come-

fazer o bem. É a inclinação para 
a generosidade, a sensibilidade 
para com as dificuldades do pró-
ximo. Para Confúcio, “nem todos 
podem ser ilustres, mas todos po-
dem ser bons”. E Cora Coralina 
também afirmou: “Me esforço 
para ser melhor, a cada dia. Pois 
bondade também se aprende”. 

Esperança - A Ala Esperança 
sugeriu que esse seja um bem que 
se deseja. O profeta Jeremias viu a 
cidade de Jerusalém sendo devas-
tada pelos caldeus. Os muros da 
cidade foram quebrados e o tem-
plo arrasado até aos fundamentos. 
No meio desse torvelinho de dor, 
Jeremias disse: “Quero trazer à 
memória o que me pode dar es-
perança”.

Esperança é a aspiração da 
felicidade que mora no coração 
de cada um.

É a esperança que renova as 
pessoas e permite um olhar para 
cada novo dia. 

Amor - Na Ala Amor, frase de 

motivação. “Ainda que eu falasse a 
língua dos homens e falasse a lín-
gua dos anjos, sem amor eu nada 
seria”.  

“Pois de amor andamos todos 
precisados, em dose tal que nos 
alegre, nos reumanize, nos corrija, 
nos dê paciência e esperança, for-
ça, capacidade de entender, per-
doar, ir para frente. Amor que seja 
navio, casa, coisa cintilante, que 
nos vacine contra o feio, o errado, 
o triste, o mau, o absurdo e o mais 
que estamos vivendo ou presen-
ciando.” (Carlos Drummond de 
Andrade)

Lealdade é uma virtude. 
Para o prefeito Olavo Condé, 

o desfile, que durou mais de qua-
tro horas, superou as expectativas. 
“Parabenizo todas as pessoas que 
se envolveram, em especial aos 
organizadores, que não deixaram 
nada a desejar. Foi um desfile dig-
no dos 215 anos de Paracatu e que 
o povo desta Cidade merece”, dis-
se o prefeito a O Movimento.

No último dia 30 de outu-
bro, a Coopervap apresentou 
aos cooperados e a sociedade 
o programa “Balde Cheio”, da 
Embrapa, para ser implantado 
na cidade a fim de aumentar a 
produtividade e lucratividade 
do leite.

O engenheiro agrônomo 
da Embrapa, coordenador do 
projeto em Minas Gerais, Wal-
ter Miguel Ribeiro, explicou 
para os presentes como fun-
ciona o programa e as regras 
para participação. O Balde 
Cheio é inovação na metodo-
logia de troca de informações, 
conhecimentos e principal-
mente tecnologia. Especialis-
tas da Embrapa vão até as pro-
priedades participantes para 
ajudar a desenvolver a pecuária 
leiteira, através e orientações e 
informações. 

Walter esclareceu que quan-
do fala em tecnologia não está 
falando de dinheiro ou equi-
pamentos e máquinas sofis-
ticadas. Tecnologia são ações 
simples, como anotações de 
despesas e receitas da fazenda. 
O projeto trabalha com o que 
o proprietário tem, com quanto 
ele tem e o que ele pode fazer. 

A medida que o proprietá-
rio recebe o acompanhamento 
técnico na fazenda, ele tem 

MICHEL TELÓ 

Show do fenômeno mundial 
encerra festividades 

morarem o aniversário de Paracatu com culto ecumê-
nico e show gospel com David Quinlan. 

No dia seguinte, a festa iniciou as 17h, com brinca-
deiras e distribuição de brindes para as crianças. Ou-
tra atração infantil foi o show com a dupla Acthin e 
Espirro, palhaços consagrados da década de 80 e que 
fazem sucesso até hoje. 

Para fechar a noite de sexta-feira, o cantor para-
catuense Julio César comandou a festa e arrancou 
aplausos da multidão. 

No sábado, à tarde, final do Campeonato Muni-
cipal e, à noite, mais duas apresentações de artistas 
locais: Banda Republicana e Carol Santini.

Coopervap traz inovação para produtores de leite

BALDE CHEIO

que seguir o que foi acordado e 
sua propriedade será assistida pela 
Embrapa. O produtor será capa-
citado, irá receber informações 
sobre a propriedade, sobre as tec-
nologias, a terra, o gado, o clima, 
os impactos ambientais, econômi-
cos e sociais para que possa fazer 
de sua fazenda uma empresa.  

“Os investimentos feitos na 
propriedade devem ser produti-
vos. Se fizer mudanças, elas de-
vem dar resultado. Não é preciso 
ter pressa. Mas o que não dá é 

para ficar parado. Antes ir deva-
gar, do que não fazer nada. Que-
remos trabalhar com quem quer 
trabalhar”, disse Walter.

Segundo o engenheiro agrô-
nomo, quatro regras são exigidas 
para que o produtor participe: 1º 
- A propriedade deve ser aberta 
para outros produtores visitarem e 
se espelharem. “Desenvolvimento 
regional não é segredo”, afirma 
Walter; 2º - O rebanho deve estar 
com a vacinação da brucelose e 
tuberculose em dia; 3º - O pro-

prietário deve fazer tudo que 
foi combinado; 4º - Anotações 
de informações como gastos, 
dia das vacinas e dia que pariu. 

O projeto Balde Cheio, 
através da Embrapa, vem de-
senvolvendo e expandindo o 
mercado leiteiro em mais de 
3.800 propriedades, presen-
tes em mais de 24 Estados 
brasileiros, beneficiando não 
apenas o produtor rural, mas 
toda a sociedade nacional e in-
ternacional.

O engenheiro agrônomo Walter Miguel Ribeiro explica o projeto aos produtores que lotaram a sala de reuniões
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COMBATE À CEGUEIRA

PARACATUZINHO E SANTANA

TV DIGITAL

BOM PASTOR

BIBLIOTECA PÚBLICA

Glewton avança na melhoria da saúde 

Oswaldinho quer 
ponte duplicada

Cabo Camilo 
quer melhorar sinal 

José Maria quer 
ruas de mão única

Cabo Gilvan solicita 
computadores e internet

CÂMARAEM AÇÃO

O presidente da Câmara Mu-
nicipal, vereador Glewton de Sá 
(PROS), está avançando na busca 
por melhorias na saúde pública. 
O parlamentar conseguiu aprovar 
Projeto de Lei Número 19/2013, 
que institui a Semana de Comba-
te à Cegueira no Município, a ser 
comemorada anualmente na se-
mana que inclui 7 de março, dia 
do medico oftalmologista. 

Segundo Glewton, a Semana 
de Combate à Cegueira disponi-
bilizará informações à comuni-
dade sobre a importância da saú-
de dos olhos, através de palestras 
e outras ações que envolvam o 
poder público, a sociedade civil, 
faculdades e clubes de serviço 
para que realizem campanhas  de 
prevenção, diagnósticos e acom-
panhamento da doença. 

“Na Semana de Combate à 
Cegueira, o Poder Público pode-
rá, através da Secretaria Municipal 
de Saúde, concretizar atividades 
sociais, educativas e culturais com 

potencial para identificar, prevenir 
e curar as doenças da visão.” 

Crianças e Adolescentes - 
Outro projeto de autoria de 
Glewton de Sá dispõe sobre a 
fixação de placa de advertência 
sobre exploração sexual de crian-
ças e adolescentes. 

“Todos os estabelecimentos 
que realizem eventos artísti-
cos ou musicais noturnos, bem 
como hotéis, motéis, pensões 

ou estabelecimentos similares, 
no Município, deverão afixar, 
em local visível, de forma des-
tacada, placa com a advertência: 
Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes é Crime! Denuncie! 
Ligue para o Disk 100 e faça sua 
denúncia.”

Ainda segundo Glewton, a 
placa de advertência será fixada 
permanentemente, mesmo na 
ausência de qualquer evento ou 
atividade nos estabelecimentos. 

O não cumprimento da lei está 
sujeito várias penalidades que vai 
de multa a cancelamento da licen-
ça de funcionamento do local. 

Hemocentro - Atendendo 
pedido do vereador Glewton de 
Sá o Hospital Municipal já passa 
a contar com Hemocentro. 

Asfalto - Glewton aprovou 
também, na Câmara Municipal, 
requerimento que solicita do 
prefeito a pavimentação asfáltica 
na Travessa Felisberto Caldeira 
Brand, Bairro Prado.  

Acompanhar os avanços tecnológicos e melhorar o sinal para comu-
nidade são objetivos do vereador Cabo Camilo, que luta pela implanta-
ção da TV Digital em Paracatu. O parlamentar aprovou Requerimento 
Nº 156/2013, na Câmara, que já foi encaminhado ao prefeito, solici-
tando a implantação da TV Digital na Cidade. Aos poucos, o pedido 
do vereador Cabo Camilo está sendo atendido, pois algumas emissoras 
de rede nacional já estão fazendo testes e aguardando aprovação para 
implantar definitivamente a TV Digital no Município. 

Mais uma vitória do vereador que quer mais qualidade de vida para 
os paracatuenses. 

Um problema antigo passou a ser mais uma das bandeiras do verea-
dor Oswaldinho da Capoeira. Trata-se da duplicação da ponte que liga 
o  Paracatuzinho ao Santana. 

Segundo Oswaldinho, o grande fluxo de carros que passam por ali 
todos os dias e o fato do Paracatuzinho ser o maior bairro da Cidade 
aumentam a necessidade de ampliação da ponte, que atualmente permi-
te passar apenas um carro por vez. “Sem contar que ônibus e caminhão 
têm dificuldade de transitarem por ela”, acrescenta o vereador. 

Outra preocupação de Oswaldinho é que os pedestres são obrigados 
a dividirem o espaço com os carros, trazendo risco de graves acidentes. 

O Requerimento Nº 86/2013 já foi aprovado na Câmara e aguarda 
iniciativa da Prefeitura.

O vereador Cabo Gilvan apresentou requerimento no sentido de 
melhorar os serviços prestados pela Biblioteca Pública. O documento 
de Gilvan, que já foi aprovado, solicita ao prefeito a aquisição de novos 
computadores e serviço de internet para o local. 

De acordo com o Cabo Gilvan, os novos equipamentos e serviços 
vão possibilitar mais comodidade e agilidade nas pesquisas de cente-
nas de alunos que, diariamente, necessitam da Biblioteca Pública para 
estudos. 

“Muitos estudantes são de classe baixa e não dispõem de computa-
dores, nem de internet em suas casas e precisam da ajuda do Poder Pú-
blico. A Biblioteca Municipal é o melhor lugar para as pesquisas destes 
jovens. Mas,  para isso,  tem que estar bem equipada”, justifica Gilvan.

O documento foi encaminhado para apreciação do prefeito. 

O vereador José Maria Coimbra - o Zé Maria do Paracatuzinho - 
aprovou Requerimento Nº 610/2013, solicitando que o Poder Executi-
vo providencie vias de mão única nas Ruas João Paulo II e Padre Bené, 
no Bairro Bom Pastor.

Segundo o vereador, ambas são ruas estreitas e sem calçada, com 
grande movimento de estudantes, que dividem o espaço com os veícu-
los, o que pode provocar acidentes.  

“Temos que tomar providência antes que algo grave aconteça”, ga-
rante Zé Maria do Paracatuzinho. 

SINPRO MINAS

Rosival homenageia Sindicato
A Moção apresentada 

pelo vereador Rosival Araú-
jo (PT), propondo homena-
gem ao Sindicado dos Pro-
fessores de Minas Gerais, foi 
aprovada por unanimidade 
pelos parlamentares.

Durante a cerimônia, que 
contou com a presença de 
um grande número de pro-
fissionais de educação, nas 
galerias, o presidente da Câ-
mara, Professor Glewton de 
Sá (PROS), parabenizou os 
representantes do Sinpro Mi-
nas e destacou a necessidade 
de maior reconhecimento à classe dos professores.

“O reconhecimento ao Sindicato é diretamente o 
reconhecimento ao professor e homenagens como 
esta deveriam acontecer, pelo menos, uma vez por 
mês e em particular aos sindicatos que defendem 
arduamente nossa classe e que, geralmente são lem-
brados apenas quando precisamos e quando nos 
sentimos pressionados e injustiçados em nosso tra-
balho”, ressaltou  o Professor Glewton.

O presidente do Sindicato dos Professores, Gil-
son Luiz dos Reis, agradeceu a homenagem da Câ-
mara, afirmando que não é comum um Sindicato ser 
homenageado”.

HISTÓRIA
O Sindicato dos Professores do Estado de Minas 

Gerais (Sinpro Minas) foi fundado em 12 de feverei-
ro de 1933, quando havia em Belo Horizonte cerca 
de seis colégios particulares, quase todos confessio-
nais. Desde então, a entidade vem lutando pelos di-
reitos dos professores da rede privada no Estado e 
por uma educação de qualidade. 

Da fundação ao final dos anos 70, o sindicato 
sofreu várias intervenções governamentais, não se 
deixando enfraquecer na luta pela categoria docen-
te. Uma delas, em 1943, feita a pedido do governo 
federal, resultou na suspensão da posse da diretoria. 

Naquele ano, o Ministério do Trabalho determi-
nou ao Departamento de Ordem Política e Social 
(DOPS) que investigasse a suposta vinculação de 
dois diretores com o movimento integralista, de 
orientação fascista e de direita.

Mas os primeiros anos também foram marcados 
por muita luta. Em 1949, data da primeira negocia-
ção salarial, a categoria aprovou em assembléia a ins-
tauração do dissídio coletivo. 

Um ano depois, foi realizada a primeira campa-
nha pelo repouso remunerado e, entre 1956 e 1960, 
a entidade participou dos debates sobre a Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação e a criação da Federa-
ção dos Professores do Ensino Secundário, além de 
ter desenvolvido uma luta mais sintonizada com a 
ascensão do movimento sindical da época.

Ainda na década de 50, o sindicato iniciou a sua 
interiorização, que ganhou maior impulso a partir 
de 1962, quando foi criado o Departamento de In-
terior. Contudo, somente a partir de 1980, com a 
criação das regionais, é que a entidade começou a 
organizar, de fato, uma ação direta nos municípios 
de todo o Estado.

É também, a partir do início da década de 80 – 
período de redemocratização do país – que o Sinpro 
Minas passou a participar ativamente das diversas 
lutas sociais, entre elas as campanhas a favor da anis-
tia aos cassados pelo regime militar e contra os de-
cretos do governo Figueiredo (1979-1985), o movi-
mento pró-CUT (Central Única dos Trabalhadores) 

e as campanhas das Diretas-já e pela convocação da 
Assembléia Nacional Constituinte. 

A entidade apoiou também o movimento “Lula 
presidente”, em 1989, e o que exigia o impeachment 
do então presidente Fernando Collor, realizado em 
1992. Ao longo da década de 90, o Sinpro Minas 
se empenhou na batalha contra o projeto neoliberal 
capitaneado por Fernando Henrique Cardoso, que 
investiu fortemente contra os direitos trabalhistas.

Hoje, em decorrência da luta e da união da cate-
goria, o Sinpro Minas é uma entidade forte, atuante 
e com total autonomia. Possui em sua base cerca de 
65 mil professores de diversos níveis de ensino, da 
educação infantil ao ensino superior, e atende a ca-
tegoria por meio de sua sede, em Belo Horizonte, e 
das 12 regionais localizadas em importantes regiões 
do estado, o que permite ter maior alcance dos 853 
municípios de Minas Gerais.

Ao longo desses anos, inúmeros eventos, cursos, 
oficinas, palestras e atividades culturais e educacio-
nais foram realizados pelo sindicato, com o objetivo 
de promover a discussão sobre assuntos importan-
tes para a categoria e proporcioná-la momentos de 
descontração e lazer.

 O Espaço Cultural Jornalista Barbosa Lima So-
brinho, inaugurado em 1994, tornou-se palco cons-
tante de shows, lançamentos de livros, concursos 
literários, exposições fotográficas e de obras de arte, 
debates, entre outras atividades.  

Na área da educação, o Sinpro Minas se desta-
ca atualmente como um dos sindicatos do País que 
mais obtém conquistas – como o adicional extra-
classe, as bolsas de estudo, o repouso remunerado 
–, em função da força e da mobilização da categoria. 

Sempre presente nas lutas do povo brasileiro e 
em defesa dos direitos dos professores, o sindica-
to, nesses mais de 70 anos de existência, não tem 
medido esforços para buscar a criação de um mo-
delo educacional que tenha como premissas básicas 
a valorização da categoria e a qualidade do ensino, e 
que contribua para a unidade e o desenvolvimento 
da nação.

“Esta homenagem repre-
senta muito e é de grande 
importância, não pra mim, 
não só para a diretoria do 
sindicato, mas para todos os 
professores, pois é normal 
vermos homenagens a em-
presários, políticos e a alguns 
poderosos que financiam 
campanhas políticas, mas não 
àqueles que lutam ao lado do 
povo,”  disse Gilson Reis, que 
ainda lembrou as conquistas 
do povo brasileiro e a parti-
cipação dos Sindicatos nas 
mudanças do Brasil.

“A democracia ainda tem muito a ver com o po-
der do dinheiro, talvez porque o movimento sindical 
em todos os grandes momentos da história do Bra-
sil, o sindicatos dos Professores estava nas primeiras 
fileiras das manifestações pedindo impeachment do 
presidente Collor, pedindo eleições diretas e outros 
interesses do povo brasileiro,” finalizou.

Ao final da solenidade, o presidente do Sinpro 
Minas convidou os professores Pedro Afonso Mar-
tins de Souza, Marcos Spagnuolo, Walderez Porto 
Gonçalves e Núbia Ap. Faria Magalhães para rece-
beram  homenagem do Sindicato extensiva  a todos 
os profissionais de educação de Paracatu.
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Incidência de câncer estaria de fato relacionada à liberação de substâncias tóxicas durante processo?

MINERAÇÃO

MPF quer saber o impacto na saúde 

O Ministério Público Federal 
(MPF) encaminhou à Kinross 
Brasil Mineração S/A mais de 37 
quesitos - todos eles desdobra-
dos em vários questionamentos 
- acerca do processo de extração 
de ouro e prata em seu comple-
xo minerário instalado na mina 
do Morro do Ouro, em Paracatu,  
e as consequências para o meio 
ambiente e para a saúde da popu-
lação da Cidade.

Em vistoria realizada nos dias 
2 e 3 de outubro na mina e nas 
demais instalações da Kinross, 
o procurador da República José 
Ricardo Teixeira Alves e técnicos 
do MPF detectaram que um dos 
problemas ambientais resultan-
tes do processo de produção de 
ouro da mineradora é o uso de 
cianeto, substância que, segundo 
informações da própria empresa, 
é altamente perigosa. O cianeto, 
em contato com determinados 
ácidos, libera um gás tóxico que, 
se ingerido ou inalado, pode ser 
fatal. 

De acordo com os peritos do 
MPF, um dos critérios do Códi-
go Internacional de Gestão de 
Cianetos, do qual a empresa é 
participante, é não permitir que 
os níveis de cianetos dissociáveis 
por ácidos que saem da unidade 
de processamento para a área de 
armazenamento de rejeitos seja 
superior a 50 partes por milhão. 

“É preciso saber então de que 
maneira a empresa está destruin-
do o cianeto utilizado no proces-
so de produção”, afirma o procu-
rador José Ricardo Teixeira Alves. 

Rejeitos - Ele conta que, du-
rante a vistoria, técnicos da em-
presa informaram que a solução 
contendo cianeto, que não é to-
talmente destruída após o pro-
cesso de produção, vem sendo 
armazenada nas barragens de 
rejeitos, que são revestidas com 
lona PEAD e argila férrica, um 
material que encurta o tempo 
de vida da barragem e ocasiona 
pressão elevada sobre o solo ou 
maciço. 

“A nossa preocupação é que, 
ao longo dos anos, essas barra-

gens possam romper, e o vaza-
mento do material tóxico contido 
nos tanques possa atingir o len-
çol freático através da percolação 
nas trincas e nas fraturas das ro-
chas que se encontram abaixo da 
camada impermeável”, explica o 
procurador da República.

Por isso, a empresa deverá in-
formar ao MPF a quantidade de 
rejeitos e de material estéril pro-
duzida anualmente, o processo 
de descarte da água gerada no 
rejeito do beneficiamento e da 
hidrometalurgia, além de escla-
recer quantas análises mensais, 
das águas superficiais e subter-
râneas situadas na área de influ-
ência do empreendimento, são 
efetuadas, por quais parâmetros 
e quais os resultados obtidos até 
o momento. 

Metais pesados - Outro 
problema ambiental gerado pela 
produção de ouro da mineradora 
é a liberação de enorme quanti-
dade de arsênio e de outros ma-

Córrego Rico, ontem: sobrevivência da população

O MPF quer saber  se a alta incidência de câncer em Paracatu é consequência da mineração 

SAIBA MAIS 
Ação Civil Pública de Prevenção e Precaução por Dano Ambiental e à Saúde Pública Decorrente de Carga Contínua sobre o Meio Ambiente com Pedido de Cautela Liminar, proposta pela Fundação Acangaú 
contra a Kinross Gold Corporation e Prefeitura Municipal de Paracatu. Nos endereços abaixo, o leitor encontra a Ação e outros documentos relativos à contaminação: 
(http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado.jsp?comrCodigo=470&numero=1&listaProcessos=06181204120098130470&btn_pesquisar=Pesquisar). 
Um arquivo PDF desta Ação pode ser recuperado em http://anexo.novojornal.com/48280_2.pdf.
http://sosarsenic.blogspot.de/2009/11/canadian-kinross-gold-corporation.html  -  http://sosarsenic.blogspot.de/2010/07/stop-invisible-mass-killing-worldwide.html
Ono FB, Guilherme LR, Penido ES, Carvalho GS, Hale B, Toujaguez R, Bundschuh J. 2011. Arsenic bioaccessibility in a gold mining area: a health risk assessment for children. Environ. Geochem. Health 34:457-65.
Arsênio liberado pela Kinross em Paracatu já está bioaccessível, revela estudo. (http://alertaparacatu.blogspot.de/2012/05/arsenio-liberado-pela-kinross-em.html)
Professor da USP diz que incidência de câncer em Paracatu está acima da média. (http://paracatu.net/view/4148-professor-da-usp-diz-que-incidencia-de-cancer-)
Incidência de câncer em Paracatu é altíssima, afirma médico especialista. (http://alertaparacatu.blogspot.de/2012/11/incidencia-de-cancer-em-paracatu-e.html)
Le taux de cancer à Paracatu est très élevé. (http://www.brasileirosparaomundo.blogspot.de/2012/11/le-taux-de-cancer-paracatu-est-tres.html)
Desperately seeking sanction: Canadian extractive companies and their public partners. (http://sosarsenic.blogspot.de/2012/12/desperately-seeking-sanction-canadian_4071.html)
http://www.sosarsenic.blogspot.de/2012/12/sign-petition-to-stop-genocide-through.html
Dani SU. 2013. Osteoresorptive arsenic intoxication. Bone 53:541-5.
Envenenamento lento pelo ‘pó da herança’ descoberto em Heidelberg. (http://alertaparacatu.blogspot.de/2013/01/envenamento-lento-pelo-po-da-heranca.html)

“Há notícias ainda sobre a 
ocorrência de outros danos am-
bientais, como fontes de água 
- lagoas, açudes e poços artesia-
nos - que estão secando”, lem-
bra o procurador. “Esses relatos 
são preocupantes, porque é pre-
ciso saber se as frentes de lavra 
podem vir, no futuro, a afetar o 
abastecimento de água da cidade 
de Paracatu, que está situada a 
montante da mineração”. 

Por sinal, uma das principais 
frentes de lavra da Kinross, insta-

Amor a Paracatu
Sérgio Ulhoa Dani, da Alemanha, por e-mail 

Cresce anormalmente o número de casos de câncer em Paracatu, 
especialmente entre a população mais  jovem. Para médicos e cien-
tistas, a causa do problema é o arsênio liberado pela mineração de 
ouro a céu aberto na cidade. 

Os custos estimados com diagnóstico, tratamento e indenização 
das vítimas alcançam bilhões de dólares. Pedimos aos promotores 
públicos que desengavetem a Ação Civil Pública de Prevenção e 
Precaução, e ao prefeito e seus auxiliares que tomem as medidas de 
proteção às milhares de vidas humanas de Paracatu.

Em Paracatu, o número de pacientes com câncer, em relação à 
população em geral é muito maior que em outras regiões do Estado, 
do País ou do mundo. Como as condições de atendimento à saúde na 
cidade são precárias e a maioria da população é pobre, os pacientes 
buscam tratamento em hospitais filantrópicos em outras cidades de 
Minas Gerais, Distrito Federal e São Paulo, como o Hospital de 
Câncer de Barretos. 

Para médicos e cientistas, a causa do problema é o arsênio libe-
rado pela mineração de ouro a céu aberto na cidade. A solução do 
problema é paralisar a liberação deste veneno para o ambiente e 
diagnosticar e tratar as pessoas expostas ao arsênio. 

A EPA, agência de proteção ambiental do governo norte-ame-
ricano calculou que as perdas e danos causados pelo arsênio variam 
entre US$1.5 milhão e US$6 milhões por cada vida humana. 

Desde 1987, os mais de 80 mil habitantes de Paracatu estão 
diariamente expostos à intoxicação crônica pelo arsênio liberado 
pela mineradora canadense Kinross Gold Corporation. Este é o 
maior envenenamento em massa de que se tem notícia na história 
do Brasil. 

Desde 2009, uma Ação Civil Pública de Prevenção e Precaução 
pede que o poder público ofereça exames clínicos e laboratoriais a 
toda a população de Paracatu e obriga a mineradora a pagar todos 
os custos com diagnóstico e tratamento de todos os habitantes da 
Cidade. Esta Ação Civil Pública encontra-se paralisada no fórum 
de Paracatu. 

Como o arsênio de Paracatu está se dispersando pelo ambiente 
através da atmosfera e da água, pode-se afirmar que a contami-
nação de Paracatu é um problema de saúde pública local, regional, 
nacional e internacional.

Contate quem pode tomar providências:
Promotor de Justiça de Paracatu: Paulo Campos Chaves

Promotora de Justiça de Paracatu: Mariana Duarte Leão

Promotorias de Justiça de Paracatu
Av. Olegário Maciel 193, CEP 38600-000  Paracatu MG
Tels.:  (038) 3671-5719 / -6170 / -5313/ -6584/ -5543
Fax: (038) 3671-1761 / -4033 / (038) 3672-1599

Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais: 
Carlos André Mariani Bittencourt
Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
Av. Álvares Cabral, 1690, CEP 30.170-001 Belo Horizonte MG
Tel.: (031) 3330-8100/-8263. Fax: (031) 3330-6362

Secretárias: 
Rosângela Borges, Tel. (031) 3330-8001, rborges@mp.mg.gov.br 
Cynthia Lopes, Tel. (031) 3330-8007, gabpgj@mp.mg.gov.br 
Chefe de Gabinete: 

Roberto Heleno de Castro Júnior (Promotor de Justiça) 
Secretária: Renata Villela, Tel. (031) 3330-8220, renata@mp.mg.gov.br 
Secretário-Geral: Élida de Freitas Rezende (Promotora de Justiça) 
Assessora: Christiane Puliti, Tel. (031) 3330-8319, puliti@mp.mg.gov.br 
Secretária: Maristela, Tel. (031) 3330-8319

Procurador Onésio Soares Amaral
Procuradoria da República em Minas Gerais Av. Brasil, 1877, 
CEP 30140-002 - Belo Horizonte MG - Tel.: (031) 2123-9000
PRM Uberaba - Av. Gabriela Castro Cunha nº 340, CEP 38.066-000 
Uberaba MG Tel.: (034) 3319-7900 - prmura@prmg.mpf.gov.br

Prefeito de Paracatu: Olavo Remígio Condé
Vice-prefeito de Paracatu:  José Altino Silva
Av. Olegário Maciel, 166, CEP 38600-000  
Paracatu MG - Tel.: (038) 3679-0905
gabinete@paracatu.mg.gov.br

Secretário de Saúde de Paracatu
Av. Romualdo Ulhoa Tomba 157, CEP 38600-000  
Paracatu MG - Tel.: (038) 3671-3555 

Defensor Público do Município de Paracatu: 
Rodolfo Ramos Caldeira
Av. Olegário Maciel 166, CEP 38600-000
Paracatu MG - Tel.: (038) 3679-0905

teriais tóxicos. 
Para o MPF, o risco de essas 

substâncias contaminarem águas 
superficiais, como as águas de 
chuvas, por exemplo, e essas atin-
girem os córregos, brejos, cister-
nas e poços tubulares no entorno 
da mina, não pode ser ignorado. 

Em 2012, pesquisadores do 
Laboratório Labiotec, de Uber-
lândia/MG, constataram a con-
taminação de um brejo abaixo da 
barragem e de uma cisterna na 
região do ribeirão Santa Rita por 
materiais pesados provenientes 
das águas da barragem de rejeitos 
da Kinross. 

A situação foi considerada 
extremamente grave, pois a con-
taminação por metais pesados 
provoca, entre outros, cegueira, 
destruição do sistema imunológi-
co e do sistema nervoso central. 

Na mesma linha, a investi-
gação pretende detectar se real-
mente houve aumento da inci-
dência de câncer na região e, em 

E se nascentes do Córrego Rico foram bloqueadas

Córrego Rico, hoje: vazão prejudicada pela mineração

lada a cerca de 60 metros abaixo 
do nível do Córrego Rico, provo-
cou a diminuição na vazão desse 
córrego devido ao rebaixamento 
do lençol freático. 

“Nesse caso, a dúvida é se as 
nascentes serão totalmente blo-
queadas pela lavra, com toda a 
água do Córrego Rico sendo usa-
da pelo empreendimento, ou se a 
empresa está tomando providên-
cias para normalizar a vazão de 
um curso d’água importante para 
a região”, afirma José Ricardo. 

O complexo minerário da 
Kinross, localizado próximo à 
zona urbana, tem avançado em 
direção a alguns bairros de Pa-
racatu, com demolição de casas, 
ruas com rede de água e luz e até 
de equipamentos públicos, para 
ampliação da lavra. 

Por isso, segundo o MPF, é 
preciso ter acesso a informações 
que comprovem o alcance efeti-
vo do projeto, bem como anali-
sar detidamente o próprio pro-
cesso de licenciamento ambiental 

para saber se todos esses efeitos 
foram previstos, quais foram as 
medidas compensatórias planeja-
das e se elas vêm sendo cumpri-
das pela mineradora. A Kinross 
Gold Corporation, que incorpo-
rou a antiga Rio Paracatu Mine-
ração, é uma empresa global com 
sede no Canadá. A expansão da 
mina, situada a dois quilômetros 
ao norte da cidade de Paracatu/
MG, é um megaempreendimento 
que triplicou a produção anual de 
ouro da empresa.

caso positivo, se haveria influên-
cia da mineração. 

Estudos apontam para um 
alto número de pacientes com 
câncer em Paracatu, fora do 
padrão para cidades de mesmo 
porte [cerca de 90 mil habitan-
tes]. Em novembro do ano pas-
sado, noticiou-se que mais de 
400 paracatuenses encontravam-
-se em tratamento no Hospital 
do Câncer, em Barretos/SP, e, 
segundo os médicos, esse núme-
ro vem aumentando (e já teria 
chegado a 700) 

O procurador da República 
diz que “é preciso investigar se 
essa incidência está condizente 
com a realidade ou se ela real-
mente discrepa do padrão, além 
das reais causas para o número 
de pacientes portadores de cân-
cer, ou de outras doenças, resul-
tantes ou não da contaminação 
por substâncias utilizadas ou 
geradas durante ou no final do 
processo de produção do ouro”.
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Centro que recupera drogadas pede ajuda 

TRIBUNA LIVRE

O vereador Marcos Oliveira 
denuncia o médico 
na tribuna da Câmara

Andreia Carmo Silva: Trabalho 
a longo prazo para que retorno 
fique para sempre  

Preferi não atendê-la para não gerar um transtorno maior, já que ela não confiou no meu atendimento – argumenta Talles Neiva 

Médico é acusado de omissão de socorro

A coordenadora e fundado-
ra do Centro Terapêutico Maria 
Madalena, Andréia Carmo Silva, 
usou a tribuna da Câmara, na 
noite de 14 de outubro, para falar 
sobre o projeto que visa o trata-
mento de pendentes químicos. 
O objetivo dela foi pedir ajuda 
da Prefeitura para manutenção e 
expansão do Centro de recupe-
ração. 

O Centro foi fundado por 
Andréia - que é alcoólatra, e está 
há dois anos e oito meses sem in-
gerir a bebida - e tem a finalidade 
de ajudar mulheres no controle 
da dependência química, desde 
o álcool até as drogas pesadas, 
como o crack. 

No início era um espaço mis-

to, com homens e mulheres sen-
do tratados, mas logo foi obser-
vada a necessidade de um lugar 
só para mulheres, com tratamen-
tos diferenciados. Lá, mulheres 
vindas de toda a região aprendem 
a ter uma mudança de estilo de 
vida, a evitar hábitos, pessoas e 
lugares. É um trabalho a longo 
prazo para que o retorno fique 
para sempre, desenvolvendo o 
emocional e o espiritual da de-
pendente.

“Eu passei pelo problema e 
posso falar com elas mais aber-
tamente, de igual para igual. Sei 
o caminho que elas têm que se-
guir e tento ajudar através do 
que aprendi. Sei como funciona 
e que não é fácil, mas sei que elas 

O médico do Pronto Socorro 
do Hospital Municipal de Pa-
racatu, Talles Costa Neiva, foi 
acusado por Edmirson Maria 
Conceição de omissão de socor-
ro à, Marta da Silva Bernardino. 
Edmirson, marido da vítima, re-
gistrou o Boletim de Ocorrência 
contra o médico e o caso foi leva-
do à tribuna da Câmara, no últi-
mo dia 14, pelo vereador Marcos 
Oliveira.

 No dia 7 de outubro, a pas-
tora Marta Bernardino deu en-
trada no hospital sentindo fortes 
dores no peito. Segundo o vere-
ador Marcos Oliveira, o médico 
ao receber a paciente começou a 
questioná-la sobre sua vida pes-
soal: se ela não estaria com pro-
blemas em casa, no trabalho ou 
no casamento. 

Conforme o relato de Edmir-
son, a paciente então perguntou 
ao médico se ele era “médico 
terapeuta do amor?”. Diante dis-

so, o médico teria 
virado as costas 
e saído do local, 
informando que 
não ira atendê-la. 
Algumas horas 
depois, Marta te-
ria sido levada ao 
cardiologista que 
constatou que ela 
estava infartada.

As pessoas pre-
sentes na Câmara 
ficaram chocadas 
com a versão da 
atitude do médico, contada pelo 
vereador. Outros vereadores ma-
nifestaram apoio a Marcos Oli-
veira e  incentivaram a busca por 
punição ao médico.

Diagnóstico - A O Movi-
mento, Talles Neiva informou 
que no começo do atendimento 
realizou perguntas “rotineiras, 
pertinentes e essenciais” para o 
diagnóstico da paciente. Segun-

do o médico, foram 
realizadas perguntas 
sobre os possíveis 
medicamentos que 
a paciente teria in-
gerido e também so-
bre algum problema 
particular que esti-
vesse enfrentando. 

“São perguntas 
feitas a qualquer pa-
ciente. Tenho que 
saber sobre os as-
pectos físicos, bio-
lógicos, psíquicos e 

sociais, principalmente esta pa-
ciente, que é jovem, sem doenças 
de base e estava sentindo dores 
no peito”, explicou Neiva. 

O médico disse ainda que 
quando a paciente questionou 
sobre o atendimento que esta-
va recebendo, dizendo que não 
precisava de terapeuta, ele per-
guntou se ela desejava então ser 
atendida por outro médico e a 

mesma disse que “sim”. Foi en-
tão que saiu da sala e pediu  à 
colega Paula Moreira prosseguir 
com o atendimento. Segundo o 
médico, a paciente não alterou 
a voz com ele, mas por causa da 
insatisfação e falta de confiança 
gerada, ele preferiu não atendê-
-la. “Tenho o direito de negar 
atendimento, desde que não gere 
dano ao paciente, não tenha risco 
de morte eminente e que passe o 
atendimento a outro médico. Foi 
o que fiz. 

“Já tinha verificado as con-
dições clínicas, os sinais vitais, 
da paciente. Dessa forma, não 
é caracterizado omissão de so-
corro. Eu não a conhecia e não 
quis ofender ninguém. Só preferi 
não atender para não gerar um 
transtorno maior, já que ela não 
confiou no meu atendimento,” 
informou Dr. Talles Neiva. 

Neiva confirmou também que 
a direção do hospital o procurou 

e verificou junto às testemunhas 
o fato ocorrido. Segundo ele, não 
houve nenhum deslize ético/
profissional de sua parte. 

Segundo o diretor-clínico do 
HM, Rogério Ferreira, a direção 
investigou o fato e constatou que 
a conduta técnica do médico foi 
correta e não houve negligência.

 “Ouvimos o médico e teste-
munhas e verificamos que ele foi 
correto em sua atitude, já que a 
paciente precisava do atendimen-
to e, ao questionar o médico, 
ele perguntou se ela preferia ser 
atendida por outro. 

“A paciente foi encaminhada 
ao CTI, passou por exames e foi 
averiguada que ela não estava in-
fartada. Portanto, não é um caso 
de urgência imediata. Ela agora 
está na lista de espera do SUS para 
realizar outros procedimentos 
e exames técnicos mais profun-
dos”, explicou o diretor- clínico.              

                Lorranne Marques

são capazes, assim como eu fui. 
Costumo contar minha história 
para servir de exemplo”, relatou 
Andréia.

Essa forma que Andréia uti-
liza com relatos de sua própria 
vida, faz parte do “Programa 
Minnesota”, modelo adotado 
pelo Centro, que tem como 
meta tratar, mas não recuperar. 
O paciente é trabalhado para 
aprender a lidar com o alcoolis-
mo e drogas, sem esperar uma 
cura.

Berçário - A coordenadora 
contou que sonha em recuperar, 
cada vez, mais pessoas: “Temos 
mulheres grávidas no Centro e 
fico pensando em como será a 
vida dessas crianças. Sonho em 

construir um berçário lá, para 
que as mães não precisem se 
separar dos filhos. Também te-
nho muita vontade de oferecer 
cursos profissionalizantes para 
que, quando elas controlarem o 
vício, tenham uma oportunidade 
de emprego e possam seguir em 
frente”.

O Centro, hoje, sobrevive à 
base de doações de pessoas da 
comunidade e de doações de ces-
tas básicas da Prefeitura de João 
Pinheiro, já que muitas internas 
são oriundas daquela cidade, 
além do esforço de sua coorde-
nadora. Por isso, a necessidade 
de ajuda da Prefeitura de Paraca-
tu e de toda a sociedade paraca-
tuense. “Sozinha eu posso. Mas 

sozinha eu não consigo”, reforça 
Andreia.

Segundo o presidente da Câ-
mara, vereador Glewton de Sá, 
um projeto de lei será votado nos 
próximos dias que visa dificultar 
a venda de bebidas alcoólicas a 
menores de idade, em bares e si-
milares. 

“Infelizmente, a Câmara não 
tem recurso para ajudar o Centro. 
O que podemos fazer é propor a 
criação de uma emenda nos re-
cursos do orçamento da Prefeitu-
ra Municipal para o ano de 2014. 
Basta que os coordenadores do 
projeto apresentem à Câmara o 
estatuto e CNPJ da organização, 
com sua finalidade e objetivo”, 
esclareceu Glewton. (LM)

Talles Costa Neiva de 
defende: Não houve 
nenhum deslize ético/
profissional de 
minha parte 
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Corrupção Brasileira 
Recentemente o governo da China inaugurou a 

ponte da baia de Jiaodho, que liga o porto de Qing-
dao à ilha de Huangdao. Construído em quatro 
anos, o colosso sobre o mar tem 42 quilômetros de 
extensão e custou o equivalente a R$ 2,4 bilhões.

No Brasil o DNIT escolheu o projeto da nova 
ponte do Guaíba, em Porto Alegre, uma das mais 
vistosas promessas da então candidata Dilma 
Roussef. Confiado ao Ministério dos Transpor-
tes, o colosso sobre o rio deverá ficar pronto em 
quatro anos. Com 2,9 quilômetros de extensão, 
vai engolir  R$ 1,16 bilhão.

Intrigado, o matemático gaúcho Gilberto Fla-
ch resolveu estabelecer algumas comparações 
entre a ponte do Guaíba e a Chinesa. Abaixo o 
espantoso confronto numérico:
 
 Chinesa Guaíba  
Extensão 42 Km 2,9 Km
Custo total R$ 2,4 bi R$ 1,16 bi
Custo por Km R$ 57 mi R$ 400 mi
Tempo/construção 4 anos 4 anos
Tempo/construção p/Km 35 dias 503 dias 

Os números informam que, se o Guaíba ficas-
se na China, a obra seria concluída em 102 dias, 
ao preço de R$ 170 milhões. Se a baia de Jiadhou 
ficasse no Brasil, a ponte não teria prazo para ter-
minar e seria calculada em trilhões. 

(Jornal Vazante - Vazante/MG) 

Mensalão Mineiro
A Justiça Federal em Minas Gerais condenou 

o ex-Diretor do Banco Rural Nélio Brant Maga-
lhães a nove anos e nove meses de prisão, por 
gestão fraudulenta e gestão temerária de institui-
ção financeira. A Juíza Camila Franco e Silva Ve-
lano da 4a. Vara Federal em Belo Horizonte, con-
cordou com os argumentos apresentados pelo 
Ministério Público Federal (MPF) e entendeu que 
Nélio Brant, então Diretor da instituição, autori-
zou empréstimos sem garantia de pagamento às 
agências de publicidade DNA e SMP&B, do em-
presário Marcos Valério. Esta é a primeira conde-
nação no processo que apura desvio de dinheiro 
público durante a campanha de reeleição do Se-
nador Eduardo Azeredo (PSDB/MG) ao gover-
no de Minas Gerais em 1998. Aguardamos, agora 
a condenação dos outros. Será que vai acontecer?

(Jornal O Gorutuba - Janaúba/MG)

Investimentos em Congonhas 
Em solenidade realizada na sede da Federação 

ALUNO DO COLÉGIO SOMA RECEBE 
PRÊMIO DA KINROSS PELA PARTICIPAÇãO 
NO PROJETO MINERAÇãO PARA TODOS

Com o apoio da Kinross Mineração Pa-
racatu e a execução do Movimento Verde 
de Paracatu, foi realizado o “Projeto Mine-
ração para Todos” com as turmas do 8º 
ano do Ensino Fundamental nas escolas 
públicas e privadas de Paracatu.

O Projeto teve como objetivo apresen-
tar mostra do tema “Mineração - Fator 
Humano” e disseminar conhecimentos na 
área de Educação Ambiental às escolas 
beneficiadas com as ações.

Após a realização de palestras nas esco-
las e a exibição do filme “A Era do Gelo” 
no Cine Santo Antônio, os alunos  produ-
ziram um texto sobre os conhecimentos 
adquiridos. Em cada uma 
das escolas envolvidas, 
foi escolhida a melhor 
redação e o vencedor re-
cebeu uma bicicleta como 
prêmio.

A participação no pro-
jeto foi expressiva: 15 
escolas, 43 turmas, 1400 
alunos.

O Colégio Soma foi 
destaque na realização do 
projeto. André Almeida 
Rios, aluno da professo-
ra Simone Jacinto Melo 
Franco, do 8º ano do Ensi-
no Fundamental, recebeu 
o prêmio pela autoria da 
melhor redação no univer-
so dos 1400 alunos participantes.

Ao invés da bicicleta, o aluno recebeu 
um tablet de última geração. Além do prê-
mio, o Colégio Soma recebeu elogios da 
Kinross Mineração Paracatu e do Movi-
mento Verde de Paracatu pela recepção, 
seriedade e gentileza com que recebeu os 
idealizadores e executores do projeto. 

No dia 8 de outubro do corrente ano, 
às 9 horas, em sessão solene, o aluno re-
cebeu o prêmio na presença dos colegas, 
professores, diretores e funcionários do 
Colégio Soma, da Sr.ª Mariana, represen-
tante do Departamento de Comunicação 
da Kinross e dos representantes do Mo-
vimento Verde: Cássia Vieira, Supervisora 

de Projetos, e dos monitores: Lucas Leite 
e Jonias Alves.

O Colégio Soma parabeniza o aluno An-
dré Almeida Rios pela conquista do prê-
mio, a professora Simone pelo empenho 
e esmero na execução da proposta de re-
dação, a direção e equipe do Colégio pela 
dedicação e acompanhamento a todo o de-
senrolar das atividades. Em especial, para-
beniza a Kinross e o Movimento Verde pela 
oportunidade  de participar de um projeto 
interessante e enriquecedor. São parcerias 
dessa forma que engrandecem o dia a dia 
da arte de educar e motivam o Colégio a 
trilhar as metas traçadas, sempre em bus-
ca de ofertar o melhor para os seus alunos.

das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fie-
mg, em Belo Horizonte, a Ferrous Ressources do 
Brasil apresentou o projeto  de implantação da 
“Mina Viga 15 MTpa” nos municípios de Con-
gonhas e Jeceaba. Com investimentos de R$ 1,3 
bilhão, a empresa passará da produção atual de 
5 milhões de toneladas/ano para 17 milhões de 
toneladas anuais de minério de ferro, somando 
os três complexos em atividade. Além da Viga, a 
empresa possui as minas Esperança, em Bruma-
dinho e Santanense, em Itatiaiuçu, região Central 
do Estado.

(Jornal Baruc - Congonhas/MG)

AMM
O Prefeito de Barbacena e atual presidente 

da Associação Mineira dos Municípios (AMM), 
Antônio Carlos Andrada, criticou o atual modelo 
político brasileiro e afirmou que hoje os municí-
pios não tem voz ativa dentro da Federação, já 
que mais de 70% do orçamento do país está em 
posse do Governo Federal.

Segundo Toninho Andrada, o Brasil precisa 
rever o pacto Federativo, dar mais autonomia 
a estados e municípios, além da necessidade de 
mais investimentos nas cidades. A política vem de 
cima para baixo. Tudo é imposto e a gente (pre-
feitos) só pode concordar. è uma Federação de 
mentira. Não tem como dar uma resposta para 
a população e melhor serviço público oferecido 
aos cidadãos, se não ter ferramentas, instrumen-
tos, recursos para que as prefeituras tenham con-
dições de dar esse dia a dia melhor para o povo. 
Criticou Andrada.

(Jornal A Notícia- João Monlevade/MG) 

A iminência de ser cassado
O Ministério Público Estadual ofereceu de-

nuncia pedindo a cassação do prefeito de Patos 
de Minas, Pedro Lucas, por improbidade admi-
nistrativa, a partir do momento em que ficou 
comprovado que ele realizou serviços de ben-
feitorias em uma fazenda de um correligionário 
político seu, utilizando equipamentos públicos, 
movimentou o cenário político regional.

O documento não só pede a cassação do pre-
feito, bem como a perda dos cargos públicos de 
todos os demais servidores e agentes políticos 
envolvidos no serviço regular. O Ministério Pú-
blico deveria, também, fiscalizar várias prefeitu-
ras, porque não só a de Patos de Minas que usa 
esse tipo de procedimento.

(Jornal Gazeta Regional 
- Carmo do Paranaíba/MG)

SINDIJORI
Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais

Filiado à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais-Fiemg

Rede Sindijori de Comunicação
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Projeto  aborda  preservação, reciclagem, economia de energia, sexualidade, doenças e alimentação. Vereador Rosival prestigiou evento

FEIRA DE CIÊNCIAS

Alunos da eM José Palma 
se ligam no meio ambiente
A Escola Municipal José Palma, localizada na co-

munidade Santa Barbara, zona rural de Paracatu, re-
alizou no dia 17 de outubro a Feira de Ciências com 
o tema: “O Meio Ambiente ligado na Educação”. 
O vereador Rosival Araújo foi o convidado especial 
do evento que agregou alunos de todas as séries da 
escola, no qual cada turma abordou um assunto di-
ferente ligado ao meio ambiente. 

O projeto da Feira de Ciências teve como obje-
tivo conscientizar os alunos para a conservação e 
preservação do meio ambiente, além de aprenderem 
sobre reciclagem de materiais, economia de energia, 
sexualidade, doenças, alimentação e vários outros 
assuntos. 

“A Feira contribui muito para o aprendizado des-
ses alunos, já que o conhecimento é passado de for-
ma dinâmica e divertida, facilitando o entendimento. 
Os próprios alunos vão atrás da informação e tem a 
função de transmitir aos outros colegas o que apren-
deram”, concluiu o vereador. 

A Feira foi o momento de expor os trabalhos dos 
alunos e iniciou com apresentações artísticas rela-
cionadas ao tema água. Logo após, o vereador Rosi-
val Araújo, parabenizou as professoras responsáveis 
pelo projeto, Clenia Furtado e Paula Heloisa, além 
da direção e demais funcionários da escola pelo be-
líssimo projeto realizado com os alunos. O vereador 
também reforçou o trabalho que a empresa Furnas 
presta na comunidade de Paracatu, principalmente 
à zona rural.

Um dos momentos mais aguardados pelos alu-
nos foi a premiação para o Concurso de Desenhos: 
os estudantes fizeram desenhos com o tema “Meio 
Ambiente” e os melhores desenhos foram selecio-
nados e farão parte dos cartões postais de Furnas: 
“Prêmio Furnas - conservando energia e cuidando 
do meio ambiente”.

A disputa ocorreu entre os alunos das diversas 
turmas, de acordo com as aplicações de ensino e ida-
de. Oito alunos tiveram seus desenhos escolhidos e 
foram premiados:

A ganhadora Mariane de 
Oliveira foi muito aplaudida 
por toda a escola. O desenho 
da aluna, como ela mesma 
define, “é uma conversa coti-
diana, onde pequenos gestos 
fazem a diferença: um meni-
no fala que salvou o planeta 
porque não jogou papel de 
bala no chão. E o que ele fala 
é verdade. Imagina se todos 
nós jogássemos papeis no 
chão como seria. A cada ati-
tude desta estamos salvando 
o planeta”.

Depois das premiações do 
Concurso de Desenho, os visitantes, alunos e jura-
dos tiveram a oportunidade de passar em cada sala 
de aula para conhecer e aprender um pouco mais 
sobre cada tema, verificar o trabalho dos alunos e 
escolher a melhor turma. 

Cada sala estava representada por um tema di-
ferente: 

Água: Para que serve? Onde encontramos este 
bem precioso? (6 º ano); 

Meio Ambiente: Poluição e Conservação do 
Meio Ambiente. (7º ano); 

Meio Ambiente: Reciclagem (7º ano); 
Alimentação: A saúde está na alimentação. (8º 

ano - Turma Mario de Andrade); 
Nutrientes: Os seus benefícios e o seu mal. (8º 

ano - Turma Castro Alves); 
O sol e sua constelação. (9º ano- Turma Lima 

Barreto); 
Fauna e Flora. (1º ano do Ensino Médio); 
Sexualidade: Doenças, cuidados e Higiene do 

corpo. (2º ano do Ensino Médio); 
Drogas: Mal da Juventude. (3º ano do Ensino 

Médio); 
Furnas: Por quê? E como age? E os agentes da 

Escola (projeto desenvolvido por Furnas na escola 
municipal José Palma).

Os alunos abusaram da criatividade e utilizaram 
materiais reciclados para expor suas ideias e apren-
dizado.  As salas foram completamente decoradas 
e os alunos caracterizados fazendo com o que os 
visitantes entrassem naquele universo.   

Os jurados visitaram as salas observando deta-
lhes como organização, domínio do conteúdo, cla-
reza, limpeza do ambiente e qualidade e quantidade 
de informações. As turmas ganhadoras foram: Em 
1º lugar: O 6º ano do Ensino Fundamental, em 2º 
lugar: o 7º ano do Ensino Fundamental e em 3º lu-
gar: o 2º ano do Ensino Médio. 

“Trabalhos como este devem ser realizados em 
todas as escolas municipais, pois aqui percebemos 
que o alunos entenderam o recado e a importância 
do meio ambiente para a sociedade. Além de tudo, 
integram as diversas disciplinas escolares em prol 
da natureza e do aprendizado. Este trabalho deve 
continuar e estarei sempre apoiando e prestigiando a 
educação”, reforçou Rosival.  (Lorranne Marques)

Série Ganhadores

Primário Gabriel

2º ao 5º ano 1º lugar: Pedro Borges 
do Ensino 2º lugar: Jéssica 
Fundamental  

6º ano ao   1º lugar: Mariane de Oliveira
3º ano do 2º lugar: Aline Gonçalves
Ensino Médio 3º lugar: Ires 
 4º lugar: Marcelo Borges
 5º lugar: Maiza
         

Primero ano do ensino médio - Fauna e Flora

Mariane foi a vencedora do concurso de desenho

Rosival Araújo Parabeniza 
os participantes da 
Feira de Ciências

Vereador, diretora e professora 
premiando o aluno Pedro Borges

Rosival e a turma vencedora 6º ano do ensino fundamental

Comunidade escolar da José Palma reunida na abertura da Feira de Ciências

O vereador Rosival Araújo 
foi presenteado com boneca 
feita de material reciclado

Duas graciosas alunas fazem 
apresentação artística

Alunos do 6º ano 
apresentam 

trabalhos 
sobre águaVereador Rosival e professora Paula 

ladeiam alunas na exposição de desenhos

Exposição de brinquedos reciclados Exposição sobre Furnas

Vereador confere seu IMC

Alunos do 2º ano do ensino médio - Sexualidade

Desenho dos alunos
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JULGAMENTOS 

ESTUPROS 

Justiça condena quatro réus

Suspeito de 
abuso é preso 

ACIDENTES 

Carreta arrastou utilitário por 50 metros e o fazendeiro Antônio de Sá Guimarães morreu no local 

Bitrem atropela Strada no trevo

O produtor rural, Antônio de Sá Guimarães, 
72, era o único ocupante da Strada, que seguia pela 
BR-040, sentido Paracatu/João Pinheiro, que foi ar-
rastada, no KM 51, ao tentar entrar no  trevo que 
do Entre-Ribeiros, por uma carreta bitremde Unaí, 
carregada de milho. A Strada foi arrastada por 50 
metros. Os bombeiros civis, que estão em Paracatu, 
tentaram socorrer Antônio de Sá, mas ele morreu 
no local. “Quando chegamos, notamos que ele já 
havia falecido”, disse um bombeiro.  O motorista 
do bitrem, de 40 anos, não sofreu ferimentos.

O Tribunal de Júri da Comarca de Paracatu, pro-
moveu de 15 a 17 de outubro, a Quinta Sessão or-
dinária deste ano. Os casos julgados foram de ten-
tativas de homicídios. Das cinco pessoas julgadas, 
apenas uma foi absolvida. 

José Aparecido/Danilo - Os primeiros a se-
rem julgados foram José Aparecido Leite Pereira, 
22; e, Danilo de Castro Ferreira, 24. Eles já estavam 
preso,acusados pelo Ministério Público de atentarem 
contra a vida de Gleidson Martins Xavier. 

Pelo que conta nos autos, o crime aconteceu em 
13 de março do ano passado, na Rua Luiz Roquete 
Franco, Novo Horizonte, onde, por volta das 22h00, 
José Aparecido efetuou vários disparos contra a ví-
tima, sendo que quatro alvejaram Gleidson, que foi 
encaminhado ao Pronto Socorro Municipal e  con-
seguiu  se recuperar dos ferimentos. 

Os autores estavam em uma moto conduzida por 
Danilo, que também emprestou a arma usada na ten-
tativa de homicídio. 

O julgamento durou mais de sete horas e o Con-
selho de Sentença reconheceu a autoria do homicídio 
tentado duplamente qualificado. O juiz condenou 
José Aparecido a 10 anos de prisão, por ter confes-
sado ser o autor dos disparos. Danilo foi condenado 
há 12 anos. As duas penas serão inicialmente cum-

Ozório Ribeiro de 
Assis, 34, morador do 
Nossa Senhora de Fá-
tima, foi reconhecido 
como autor de estu-
pro a uma jovem de 
21 anos, quando ela 
falava ao celular com 
a mãe, na Rua Honó-
rio Silva, no Santana. 

Hozório teria ar-
rastado a jovem para 
um matagal e deixou o celular li-
gado em viva voz para que a mãe 
da garota ouvisse tudo e, depois, 
fugiu levando o aparelho.

A Inteligência da PM con-
seguiu chegar rapidamente ao 

Bispo de PP se recupera de batida 
O religioso paracatuense Dom Bendito Gonçalves, 55 - bispo da 

Diocese de Presidente Prudente-SP - sofreu lesões leves e se recupera 
bem de um acidente que sofreu no domingo (27/10). 

Ele era o único ocupante de um Pálio que bateu contra uma carreta,  
na Rodovia Raposo Tavares, SP-270. De acordo com a PMR, a colisão 
ocorreu no Km 557 da rodovia, nas proximidades da Igreja Morada de 
Deus. O motorista da carreta nada sofreu e o religioso foi encaminha-
do ao Hospital Regional consciente e todos os procedimentos foram 
tomados.

O porta-voz da Diocese, padre Sandro Rogério, divulgou comunica-
do sobre o acidente, dando conta que Dom Benedito passa bem.

Corolla entra em carreta e motorista morre
Adilon Moreira da Silva, também, foi uma das vítimas fatais de aci-

dente de trânsito na BR-040. Ele conduzia um Toyota Corolla, de Bra-
sília-DF, que  possivelmente invadiu a pista contrária e colidiu de frente 
com uma carreta,  placas de Barra do São Francisco, carregada de pedras. 
Com o impacto, parte da frente do Corolla entrou na  cabine da carreta. 
Adilon morreu na hora. O motorista da carreta conseguiu sair da cabine 
e foi encaminhado ao Hospital de João Pinheiro, com ferimentos leves.

Motorista invade contramão
Um homem de 31 anos, conduzia um Renault Sendero, de Belo Hori-

zonte, sentido Brasília/ Paracatu, quando chegou ao KM 28 da BR-040, 
próximo ao Posto Ranchão - perdeu o controle e invadiu a contramão. Ao 
tentar retornar à pista da direita, saiu da rodovia e bateu em uma árvore. 
O carro ficou totalmente danificado. Já o motorista, que não teve o nome 
divulgado pela PRF, sofreu um corte na cabeça e escoriações pelo corpo. 
Ele foi encaminhado ao PS de Paracatu e não corre risco de morte. 

Siena vai parar em cima de árvore
Ninguém soube explicar as causas do acidente. A condutora de um 

Siena seguia pela na MG - 188,  sentido Paracatu/Guarda-Mor -  perdeu 
o controle da direção e capou diversas vezes. 

O carro foi lançado na copa de uma  árvore e caiu com as rodas 
para cima. No veículo, estavam mãe e duas filhas. Ninguém se feriu. O 
acidente aconteceu numa reta, que aparentemente não oferece riscos. 

Embriaguês - José Alberto foi abordado pela Polícia Militar Ro-
doviária, na MG-188. Ele é inabilitado e apresentava fortes sinais de 
embriaguês, mas se recusou a soprar o bafômetro. 

Mesmo exalando hálito etílico, José Alberto disse que consumira ape-
nas duas latinhas de cerveja, o que pela lei já é crime. Na delegacia, ele 
disse que não oferecia risco a ninguém. 

Mas, muitas mortes são registradas em virtude da combinação peri-
gosa de álcool e direção, acrescida de uma boa dose e irresponsabilidade.

Paracatuense morre em GO 
 
O Cobalt de Paracatu - que viajava no senti-

do Vianópolis/Goiânia - tentou ultrapassar uma 
carreta de Rio Verde/GO e forçou a condutora 
do Celta que vinha em sentido contrário a sair 
para o acostamento. O Celta derrapou e retor-
nou à pista, chocando-se frontalmente com o 
veículo de Paracatu.

De acordo com informações do motorista da 
carreta, O Celta era conduzido por Talita Mesqui-
ta, 26, que morreu na hora. O motorista do Co-
balt - João Batista da Silva, 40, morreu uma hora 
depois, ao dar entrada no Hospital de Silvânia.

Além de João Batista, no veículo de Paracatu 
viajava Neusi Lúcia de Carvalho Silva, de 44. A 
mulher fraturou uma das pernas, foi levada ao 
Hospital de Urgências de Anápolis e não corre 
risco de morte.

F4000 e D10 batem no ER 

Erlen Torres Vinhal, 41, morador do Novo Horizonte,  conduzia uma F4.000 carregada 
com 45 botijões de gás, quando foi surpreendido por uma D-10, conduzida por Valdir 
Rodrigues Caetano da Silva, 24, em sentido contrário, próximo à Fazenda  Boa Sorte, na 
Estrada LMG-680, que dá acesso ao Entre-Ribeiros. 

Segundo testemunhas, a má visibilidade por causa da poeira causou o acidente. Na 
F-4000, além do motorista estava José Adimilson Ferreira Cruz, 40. Na D-10, estava Edcar-
los Dias Dutra, 27, que foram conduzidos ao Hospital Municipal. Erlen em estado grave, 
os demais com ferimentos leves. 

pridas em regime fechado. Os réus podem recorrer 
da decisão. 

Radamés/Ayrton - No segundo dia, foram julga-
dos Radamés dos Santos Miller, 22; e, Ayrton Gon-
çalves Viera, 19. De açodo com a denúncia do Minis-
tério Público, eles atentaram contra a vida de cinco 
jovens, na noite de 18 de junho do ano passado. 

Daniel Nunes Ferreira, Crispim Gabriel Ribeiro 
dos Santos, Alysson Batista Franco, Alessandro e 
um adolescente de 17 anos, estavam conversando na 
Travessa Jesus de Nazaré, no São João Evangelista, 
quando chegaram dois ocupantes de uma moto. 

O garupa efetuou disparos em direção às vitimas. 
Crispim e o adolescente foram alvejados. Ainda de 
acordo os autos, o autor seria Radamés enquanto que 
Ayrton estaria pilotando a moto. 

O julgamento durou cerca de nove horas. Rada-
més foi condenado a 14 anos e cinco meses de pri-
são. Já Ayrton foi condenado a 13 anos e 14 meses, 
em regime fechado. Ambos se encontram presos no 
presídio e podem recorrer da decisão. 

Wilson - No terceiro e último dia de Júri, foi jul-
gado Wilson Oliveira Souza, 34, acusado de matar - a 
facadas - Everaldo Pacheco Andrade, dia 12 de maio 
de 2006, na Rua Pio Fernandes, Paracatuzinho.  Wil-
son foi absolvido.

A carreta arrastou o carro de Antônio de Sá Guimarães, que faleceu no local do acidente

Jovem é salva 
por populares 

Uma jovem de 18 anos foi sal-
va por populares, na Ladeira Ma-
riana, Vila Mariana, quando um 
indivíduo - moreno, alto com uma 
toca ninja - a agarrou  e tentou pu-
xá-la para uma rua não pavimen-
tada, na tentativa de estuprá-la. 
Diante dos gritos da vítima, popu-
lares foram em direção ao autor, 
ele soltou vítima e saiu correndo. 

Tio perverso 
ataca criança
Uma mãe da Vila Mariana acio-

nou a PM, ao notar que seu filho 
de 4 anos, dizendo que o tio havia 
dado beijos na sua boca. A mãe 
contou o caso ao pai e este disse 
que era coisa de tio e sobrinho. Já 
o tio ao saber da reclamação da 
mãe, pegou um cabo de vassoura 
e ameaçou a mãe da criança. O 
suspeito, Elmo Oliveira Barreiro, 
32, foi conduzido à DP.  

suspeito. Difícil foi 
prendê-lo, pois Ozó-
rio correu, pulou mu-
ros e telhados da vizi-
nhança, mas acabou 
preso com o celular 
da vítima. 

Mesmo assim, na 
delegacia, ele negou 
tudo. Honório estava 
em liberdade condi-
cional, solto há pou-

cos dias, e já cumpriu pena por 
outro estupro.

A vítima ficou bastante ferida 
e teve de ser encaminhada a Unaí, 
que possui atendimento específi-
co para casos de estupro.

Apoio: 

vimentoO Mo

SESI/SENAI Paracatu realizarão processo seletivo para:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
• Ensino Médio completo;
• Experiência com rotinas administrativas e atendimento ao público;
• Conhecimento de informática.

AUXILIAR DE SERVIÇOS
• Ensino Fundamental completo;
• Experiência com serviços de limpeza e conservação;
• Disponibilidade para horário noturno.

Interessados poderão se candidatar pelo site 
www.fiemg.com.br link “Trabalhe Conosco” até dia 10/11/2013.
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Silmar é executado por motivo fútil 

Irmão mata irmã sem querer

Motoqueiros atacam de madrugada

Homem morre 20 dias após ser baleado

PM apreende canhões em toda região

Assaltante 
de choperia é 
preso pela PM

usuários e traficantes 
são pegos 

Gabrielzinho tinha apenas 15 anos, caiu no mundo das drogas e 
morreu cedo. Até quando traficantes vão matar nossos garotos?

45º. HOMICÍDIO 

Corpo é encontrado 
com cinco tiros

15O Movimento - POLíCIAParacatu, 1º a 15 de novembro de 2013

O cadáver de Gabriel Lima – o Gabrielzinho, 15 anos - foi encontrado por banhistas, às margens do Córrego Espírito Santo, a 300 metros da 
estrada que dá acesso ao Morro Agudo.  O corpo já estava em estado avançado de decomposição. 

A polícia acredita que o jovem foi executado com pelo menos cinco tiros - A polícia dois  na cabeça e três nas costas, na tarde do domingo 
(27/10), um dia antes do corpo se encontrado. Gabriel foi visto pela última vez no domingo, por volta das 15h, em um bar no Paracatuzinho. 

Segundo familiares, Gabriel era usuário de drogas e tinha passagens pela polícia por furto, crime que sempre praticava para manter o vício. A 
PM  ainda não tem informações sobre a autoria do crime.

Rone Vaz Ruela, 22, foi preso 
suspeito de ser o autor de assal-
to a uma choperia, na Avenida 
Olegário Maciel, centro. Segundo 
a polícia, ele chegou pedindo al-
moço, saiu em uma bicicleta, re-
tornou armado e ordenou que as 
vítimas deitassem no chão e que 
não reagissem. Rone subtraiu 
certa quantia em dinheiro, três 
celulares e fugiu rumo ao Alto 
do Açude. As vítimas reconhece-
ram Rone no banco de dados da 
PM. Na casa dele, foram encon-
tradas as vestes utilizadas e dois 
dos aparelhos celulares, porém o 
autor não estava no local.

O militares, no entanto, avis-
taram Rone, na Rua Gustavo 
Meireles, Nossa Senhora de Fá-
tima. Ele tentou correr e jogou 
no chão um revólver cal.38, com 
seis munições, mas acabou preso.

Loja - Câmeras do circuito 
interno flagraram a ação abusada 
de um jovem furtando uma loja. 
Ele chegou como quem não que-
ria nada, desceu da bicicleta, en-
trou, parou na frente do monitor 
de TV, com imagens simultâneas 
de todas as câmeras do circuito. 

Avistou a bolsa da dona da loja, 
abriu a carteira e furtou R$750, 
00. Colocou o dinheiro dentro na 
cueca e saiu sem ser visto. 

Padaria - Três homens entra-
ram numa padaria - à Rua Presbi-
teriana, Vila Mariana - furtaram 

A ocorrência de grande nú-
mero de crimes violentos regis-
trados em Paracatu não é por 
falta de atuação da Polícia Mili-
tar. A corporação tem retirado 
de circulação armas de fogo em 
vários cantos da Cidade e região. 

38 - Ao abordar um Vectra 
que trafegava pela Rua Eliseu 
Osvaldo Macedo, Vila Mariana, 
militares encontraram cinco jo-
vens e um deles portava revólver 
.38, com  seis munições intactas 
e numeração raspada. Na dele-
gacia, Marcos Paulo Lemes Nas-
cimento, 20, morador do Nossa 
Senhora de Fátima, assumiu a 
propriedade da arma e poderá 
responder por posse ilegal. 

22 - A PM encontrou um 
revólver .22 e nove munições 
intactas, com Danilo Alves Men-
donça, 30. Segundo os militares, 

Dois levam bala 
na Rua do Fico 

Cássio Araújo Ferreira, 18, foi preso suspei-
to de ser um dos dois autores de dupla tenta-
tiva de assassinato, no JK.  As vítimas – dois 
homens - informaram à PM que, por volta das 
3h de 14 de outubro, estavam na Rua do Fico 
e os autores dispararam e uma delas foi balea-
da nas costas e outra na perna. Ambas foram 
medicadas e passam bem. Na delegacia, Cássio 
relatou que não sabia nada sobre os disparos e 
que, durante toda a noite, esteve na casa de sua 
namorada, no Alto do Açude, fato negado por 
ela. O outro suspeito é o irmão de Cássio de 
15 anos, que não foi encontrado. 

Nas costas - Alex Siqueira Correia, 20, 
estava em frente a casa de sua namorada, à 
Rua Francisco Rodrigues  Menhô,  Bela Vis-
ta, quando um rapaz - usando roupas escuras 
e boné - disparou contra ele e fugiu. Alex foi 
atingido nas costas, foi medicado e passa bem. 
A polícia acredita se tratar de rixa antiga. O 
autor fugiu de bicicleta. 

Homem quase 
fica sem orelha 

Adilson Mendes, 31, foi encontrado san-
grando em um ponto de ônibus - à Rua Wol-
ney Meireles, JK. Ele foi socorrido e se recu-
pera dos golpes de faca que levou no tórax, 
no pescoço, na cabeça e na orelha. Ele estava 
discutindo com a amásia, Magda das Dores, 
quando o sobrinho dela - Vilmar - o atacou. O 
autor das agressões ainda não tinha sido preso.

Chapadinha - Dois indivíduos, em duas 
bicicletas, armados com revólveres, efetuaram 
disparos em direção a um menor, com várias 
passagens por furtos e assalto, no Chapadinha. 
O menor foi atingido por um dos disparos, nas 
nádegas. Ele não explicou quem foi o autor e o 
motivo do crime. 

Bom Pastor - Um adolescente de 16 anos 
transitava pela Rua Chico Mendes, Bom Pas-
tor, quando se aproximaram dois indivíduos 
armados, de bicicletas, e um deles disparou, 
atingindo-o na axila direita, tórax e braço, sen-
do que esta perfuração fraturou o osso. 

Garupa ataca 
no Bom Pastor 

Um adolescente de 17 anos estava na porta 
de sua casa - à Rua Frei Pedro Caixito, Bom 
Pastor - quando dois indivíduos chegaram em 
uma moto  preta. O garupa disparou cinco ve-
zes contra o adolescente, que não foi atingido. 
Os disparos acertaram a porta e a parede da 
casa. A polícia tem um suspeito, mas ninguém 
foi preso, ainda.

Leandro Luiz Pereira, 26, faleceu no Hospital Municipal, onde estava internado, vítima 
de dupla tentativa de homicídio, há 20 dias, na Rua Veríssimo Vieira, Paracatuzinho, por 
volta das 19h, quando ele e o amigo Geovane Silva Borges, 20, passavam pela rua, e dois 
homens atiraram neles de dentro de um Gol prata.

Foram cerca de cinco disparos, dois atingiram Leandro, na perna e no tórax. Geovane 
foi ferido na perna esquerda. Ambos foram encaminhados ao Hospital Municipal. 

Geovane foi medicado e liberado, mas Leandro permaneceu internado e veio a óbito. 
Para a polícia, o crime pode se tratar de um acerto de contas, já que as vítimas têm várias 
passagens pela polícia. Os suspeitos já foram identificados, porém ninguém foi preso, ainda. 

Leonardo Monteiro de Brito - o Leo, 32 - foi encontrado caído à Rua Fábio Ciência, 
Nossa Senhora de Fátima. A vítima foi socorrida no Hospital Municipal, perdendo muito 
sangue, pois levou cinco tiros na cabeça e no tórax. Duas horas depois, no entanto, Leo 
faleceu.  O crime aconteceu por volta das 2h30. Moradores das proximidades ouviram 
disparos de arma de fogo, o barulho de uma moto e alguém pedindo por ajuda. O motivo 
do crime é desconhecido e a polícia conta com a comunidade para identificar e prender o 
autor ou autores: telefone 190, 181 ou 197.

Outro adolescente de 15 anos foi apreendido pela PM, suspeito de matar involunta-
riamente a própria irmã de 16 anos. Os dois estavam em casa - à Rua Nascente, Nossa 
Senhora de Fátima, e o adolescente manuseava um revólver calibre 32, que teria disparado 
e acertado olho de Dalila Silva. A bala ficou alojada na nuca. 

Dalila foi encaminhada ao Hospital Municipal, mas faleceu minutos depois. O próprio 
autor do disparo chamou a vizinhança para socorrer a irmã. A família não soube explicar 
de quem é a arma, que foi encontrada em cima do telhado. 

Danilo estava ameaçando de 
morte a ex-namorada de 25 anos.  

Olha o garupa aí - Após 
abordar um mototaxista,  na Rua 
Alameda dos Ipês, Cidade Jar-
dim, militares encontraram um 
revólver 38, com seis cartuchos 
intactos. A arma estava com o 
garupa Matheus Rodovalho San-
tos, 25 - conhecido como “Por-
cão”. O mototaxista alegou que 
não tinha conhecimento que o 
autor estava armado. 

Espingarda - Militares deslo-
caram- até uma escola municipal 
na Região do PA Jambeiro, De-
núncia levou militares à escola do 
PA Jambeiro, onde  E. G. S. S., de 
15 anos, estaria armado, ameaçan-
do alunos e professores. O menor 
relatou que possuía sua casa ape-
nas uma polveira, a qual foi entre-
gue. O menor foi apreendido.  

Facão - José Milton Ramos 
de Almeida, 42, foi encontrado 
com um facão ameaçando de 
morte as pessoas que passavam 
pela BR 040, próximo ao Bairro 
Bela Vista II. Ele foi preso. 

Caça e pesca - Policiais da 
16ª Companhia PM Independen-
te de Meio Ambiente e Trânsito 
(Noroeste de Minas) apreende-
ram uma espingarda, cartuchos, 
apetrechos de pesca e um animal 
silvestre abatido. Um homem foi 
preso, na propriedade rural de 
Paulo R. P., de 68 anos. O fazen-
deiro disse que não possuía docu-
mentação da arma e dos demais 
materiais. Ele foi preso e recebeu 
auto de infração de R$1.104,14.

Brasilândia - Após denúncia 
anônima que alguns rapazes es-
tariam fazendo uso de drogas na 
Rua Milton Magre de Menezes, 

centro, militares localizaram uma 
mochila vermelha com uma espin-
garda cal.28 sem numeração, dois 
cartuchos deflagrados e dois car-
tuchos intactos, um simulacro de 
revolver, uma faca e uma camiseta 
azul. O material apreendido foi en-
tregue na Delegacia de Polícia. 

João Pinheiro - Indíviduos  
não identificados invadiram um sí-
tio, às margens da MG 181, e furta-
ram um revólver cal. 38  registrado 
e carregado com cinco cartuchos 
e uma garrafa de licor de pequi. 
Os meliantes seguiram em direção 
a Santa Luzia, efetuando disparos 
nas placas de trânsito. Ao avista-
rem os policiais, eles fugiram por 
um matagal e dispensaram o re-
vólver. O menor J. C. C., 17 anos, 
foi abordado e estava de posse da 
garrafa de licor e de 18  cartuchos 
vazios de munição cal. 38.

Moradores das proximidades da Rua do Sargento, JK, teriam ouvido disparos de arma 
de fogo por volta das três horas da manhã de domingo (13/10), porém ninguém soube 
relatar nada sobre o fato.  A polícia compareceu ao local, mas nada encontrou. 

Ao amanhecer, os militares foram chamados novamente. Desta vez, por uma pessoa 
que passava pela rua e viu Silmar Santana de Barcelos, 27 anos, caído em uma calçada, já 
sem vida.  Silmar havia sido executado com três tiros - dois na cabeça e um no tórax. A 
PM encontrou nas roupas de Silmar cinco munições calibre 38. O sistema informatizado 
registra que Silmar possuía passagens por roubo, porte ilegal e estava em prisão domiciliar.

Wellinton - A PM prendeu, na Barra da égua, Wellinton Martins de Melo, 22, suspei-
to de ser o autor do  homicídio, 
com um revolver cal.32, com cin-
co munições, quatro picotadas, as 
quais foram utilizadas no homi-
cídio. 

Segundo o autor, ele e a víti-
ma se desentenderam e Silmar 
tentou sacar uma arma, porém 
Wellinton conseguiu apossar- se 
da arma e disparou contra Silmar, 
jogando a arma ao lado do corpo 
e evadindo-se do local.

Menor mata menor em JP 

Ailton Rodrigues dos Santos, 17 anos, foi encon-
trado baleado na  Rua Neném Teixeira, em João Pi-
nheiro. Ele foi vítima de disparo e faleceu no Hos-
pital Municipal. Segundo informações, o menor A. 
P. F. J. 17 anos, seria o autor dos disparos. Militares 
apreenderam o infrator. A PM foi informada que a 
arma do crime havia passado nas mãos de mais dois 
menores. Um revólver cal.32, série 414823, oxidado, 
foi encontrado na residência de Nilva Silva Rocha, 40. 

o dinheiro do caixa e fugiram. 
A PM localizou um adolescente 
de 16 anos, que foi reconhecido 
pelas vítimas. Os outros dois não 
foram localizados. 

Supermercado - Três adoles-
centes chegaram armados em um 
supermercado - à Rua Severiano 
Silva Neiva, Alto do Açude, rou-
baram dinheiro e uma carteira e 
fugiram a pé. Militares abordaram 
o menor  M. A. M. S. 15 anos, que 
foi reconhecido por uma teste-
munha. Ele foi apreendido. 

Pedestre - Na Rua Adrilhes 
Ulhoa, Paracatuzinho, um indi-
víduo  moreno, magro, trajando 
calça jeans e camisa azul, roubou 
R$158,00  e a bicicleta da vítima. 
Militares localizaram Marcelo 
Gonçalves Noronha, 27, de pos-
se da bicicleta. Marcelo afirmou 
ter pegado a bicicleta com Romá-
rio Oliveira Xavier, 24. Marcelo e 
Romário foram presos. 

Olhos d’Água - Militares 
prenderam em flagrante Paulo 
Henrique Gonçalves da Silva, 
18, suspeito de ter assaltado duas 
adolescentes, na Praça Olhos 
d’Água, Amoreiras, deixando-as 
em estado de choque o que irritou 
Paulo Henrique que agrediu uma 
das menores e tomou os celulares 
das duas. Mas o assaltante não 
contava que uma testemunha ca-
poeirista entrasse na confusão e o 
imobilizasse até a chegada da PM.

Ramon Mendes de Moura, 
23; e, Luciano da Costa Neto, 39, 
foram presos suspeitos de envol-
vimento com drogas. Segundo a 
polícia, eles estavam comprando 
drogas em uma residência no 
Beco da Ladeira, Bairro JK - lo-
cal identificado como ponto de 
tráfico. Com Ramon foi encon-
trado uma pedra de crack. Ele ga-
rantiu que comprou a droga por 
R$ 10,00.

Tatu - A Polícia Militar esteve 
na Travessa João Mendes, Alto 
do Açude, e viu Alistons Vaz da 
Silva, conhecido como  “Tatu”, 
escondendo algo em um mata-
gal. Tatu resistiu à prisão, mas 
sete pedras de crack estavam en-
terradas no matagal. Alistons foi 
preso e a droga apreendida.

Maconha - A PM de João 
Pinheiro encontrou duas bu-

chas prensadas de maconha e R$ 
15,00 com o adolescente H. M. 
X. O menor disse que buscou a 
droga em Paracatu. 

Pedras - Itamar Dias de Oli-
veira, 20; Jeferson Rodrigues Al-
ves, 18; e, o menor D. P. A. 17 
anos, foram abordados, Av. Olím-
pio Martins de Araújo, Esplanada, 
em João Pinheiro, portando em-
brulho com  12  pedras de crack. 

João Pinheiro - Em cumpri-
mento de Mandado, militares fo-
ram à Rua João José Gerônimo, 
Mangabeiras, onde moram  Val-
denisio Marques da Silva, 19; Ra-
maiane Caroline Alves de Lima, 
18; e os menores W. D. S. 16 anos 
e J. P. A. 14 anos. No telhado da 
casa, os policiais encontraram 15 
pedras de crack, saquinho e duas 
lâminas com resquícios de crack 
e mais R$ 50,00 com Valdenisio. 



Colorado goleia Vila Mariana por 5 a 0, quebra tabu de oito anos e solta grito de campeão paracatuense 

Campeonato terá nova forma de disputa 

CANDANGÃO 2014

Paracatu toma lugar de unaí no profissional de Brasília-DF  

CAMPEONATO MUNICIPAL 

Santana conquista título invicto

16 Paracatu, 1º a 15 de novembro de 2013O Movimento - ESPORTE

O Santana Futebol Clube 
quebrou um tabu de oito anos e 
se tornou campeão do Municipal 
de Futebol Amador, no sábado 
(19/10), ao derrotar o Vila Ma-
riana por de 5 a 0, no Estádio 
Paulo Brochado. 

A partida começou equilibra-
da, mas o Santana tomou inicia-
tiva de partir para o ataque e não 
demorou para inaugurar o mar-
cador. Aos dez minutos, o meia 
Pepe se livrou do zagueiro e fez 
um belo gol. 

O Vila foi em busca do empa-
te, porém perdeu duas peças im-
portantes - o meia Ar-
tur Puguinha (um dos 
destaques da equipe) e 
o ala direito Totonho, 
que foram substituídos 
por contusão. Como o 
Santana não conseguiu 
ampliar, 1 a 0 foi o pla-
car do primeiro tempo. 

Na etapa comple-
mentar, os colorados 
voltaram com mais 
“sede” de gol e partiram para o 
ataque. 

Aos 15 minutos, o jovem 

atacante Tássius ampliou para 
2 a 0. Aos 30 minutos, a estrela 
de Pepe brilhou novamente e o 

placar foi a 3 a 0 para o Santana. 
A Vila foi obrigada a sair para o 
ataque, mas não foi feliz nas fi-
nalizações. 

Melhor para o Santana que 
pegou a defesa aberta e, aos 43 
minutos, o ala Brinquinho fez 4 
a 0. Nos descontos, o atacante 
Guilherme “fechou o caixão”, 
ampliando para 5 a 0. 

Daí em diante, foi só esperar o 
apito final do árbitro Jorge Coru-
jito para os colorados colocarem 
a mão não taça e darem a volta 

Além da presença de Paracatu, 
outra novidade do Campeonato 
Brasiliense é que a competição 
voltará a ter turno único, seguido 
de quartas de final, semifinais e 
final. A mudança, sugerida pela 
Federação Brasiliense de Futebol 
(FBF), foi aprovada durante pri-
meiro congresso arbitral. 

“Foi um passo importante no 
sentido de melhorar o futebol de 
Brasília. O regulamento será me-
lhor, com uma quantidade maior 
de jogos decisivos, o que atrai a 
atenção do torcedor”, afirmou o 
principal patrocinador do Brasi-
liense, Luiz Estevão.

“Acho que agradou bastante. 
O Gama já defendia essa fórmu-
la de disputa e está dentro do que 
pensa como ideal para o campe-
onato de Brasília”, comentou  o 
presidente do conselho delibera-
tivo do Periquito, Miguel Perez.

O Paracatu Futebol Clube 
será a grande novidade da pri-
meira divisão do Campeonato 
Brasiliense - o Candangão 2014 
- estreia fora de casa e terá o 
Sobradinho como primeiro ad-
versário, no dia 18 de janeiro, na 
abertura oficial da competição. 

A confirmação da participação 
da equipe paracatuense no Can-
dangão se deu no arbitral da sexta 
feira (18/10). Paracatu teve acei-
tação unânime entre os 12 clubes 
que vão disputar o certame.  

Unaí - Paracatu ocupa a vaga 
do Unaí Esporte Clube. Elias 
Andrade, presidente da agre-

Sob a organização da LPE - 
Liga Paracatuense de Esportes, 
o  Campeonato Municipal come-
çou em 26 de maio e encerou-se 
em 19 de outubro. O certame 
prestou homenagem à Concei-
ção Ferreira dos Santos - o Pele-
zinho do DER. 

As 12 equipes que disputaram 
o título, foram divididas  em duas 
chaves. Na fase classificatória, jo-
garam entre si, em seus grupos. 

Os quatro times melhores 
pontuados de cada chave garan-
tiram vagas nas quartas de final. 
Na etapa seguinte, o 1º. colocada 
do Grupo A  enfrentou o quarto 
do Grupo  B; o segundo pegou o 
terceiro e, assim, sucessivamente. 
No total, foram realizadas 38 par-
tidas e marcados quase 300 gols. 

Destaques - Durante a entre-
ga de premiações, Ricardinho, do 
JK, recebeu o troféu de artilheiro, 
com dez gols; Brandão, do Santa-
na, foi o goleiro menos vazado; 
Bruno, do Alto do Açude, levou 
o troféu de destaque do campeo-
nato. O mérito de geração saúde 
foi para Guilherme Cunha, do 
Nossa Senhora de Fátima; o prê-
mio de gol mais bonito do cer-
tame foi entregue a Artur Pugui-
nha, da Vila Mariana; Rivaldo, do 
Paracatu, ficou com o troféu de 
jogador mais disciplinado. 

O Paracatu Atlético também 
recebeu o troféu de equipe mais 
disciplinada. Adilson Corneta foi 
premiado como o torcedor mais 
corneteiro da competição. 

O Santana iniciou a competi-
ção no Grupo B, realizando cinco 
partidas: três vitórias – 3 a 2 no 
União; 2 a 1 no Nossa Senhora de 
Fátima; 11 a 1 no Alto do Açude- 
e dois empates - 3 a 3 com o JK e 
2 a 2 com o Amabap. Nas quartas 
de final, eliminou o Real por 3 a 0 
e, na semifinal, derrotou o JK nos 
pênaltis, após o empate por 1 a 1 
no tempo normal. 

O Santana sagrou-se cam-
peão de 2013 com o futebol de: 
Brandão, Victor, André Cocão, 
Roseirinho, Brinquinho, Regis, 
Bujica, Ramon, Pepe, Guitierres, 
Tássius, André Luiz, Tico, Luiz 
Fernando, Pedro Heleno, Heitor, 
Zelão Guilherme e João Victor. 
Técnico Waldeci Bocão.

Vila Mariana - Na fase classi-

miação, garante que o clube está 
deixando Unaí para fixar sede em 
Paracatu, devido ao pouco apoio 
que a diretoria tem conseguido 
nos últimos anos na cidade vizi-
nha. Situação que, segundo ele, 
será bem diferente na nova casa. 

“Com pouco apoio e a falta de 
estrutura, em Unaí, ficou difícil 
continuar na cidade. Todo ano era 
a mesma coisa. Acabava o campe-
onato e ficávamos devendo todo 
mundo”, justifica-se Andrade.

“Em Paracatu vai ser diferen-
te. A Prefeitura prometeu apoio 
e o prefeito se encarregou de ir 
com a diretoria nas grandes em-

presas locais para buscar recur-
sos. Paracatu é uma cidade muito 
forte no turismo, tem grandes 
empresas, mineradoras, a facul-
dade de medicina e outros em-
presários que estão interessados 
em abraçar o projeto”, garante.

O presidente reforça que a 
parte estrutural que o clube terá 
em Paracatu será um diferencial. 
“Paracatu tem mais de 80 mil ha-
bitantes e não tem um time de fu-
tebol profissional. O estádio está 
sendo reformado e tem capacida-
de para 8 mil pessoas. Também 
vamos ter uma estrutura boa para 
realizar o nosso trabalho”.

Paixão - A torcida unaiense 
sempre demonstrou muita paixão 
pelo clube nos jogos realizados 
no estádio Urbano Adjuto. Para 
o cartola, isso fará falta, mas ele 
espera que o PFC (Paracatu Fute-
bol Clube) conquiste esse mesmo 
apoio na nova cidade-sede. 

“Realmente, a torcida de Unaí 
é apaixonada pelo clube. A gente 
espera conseguir esse mesmo ca-
rinho em Paracatu”.

O dirigente garante que não 
se trata de uma parceria com 
prazos determinados. “Não é 
apenas uma parceria. O Unaí Es-
porte Clube está sendo extinto e 

Mané Garrincha - Com a 
mudança na fórmula, a compe-
tição será disputada em 17 datas 
- duas a menos que nas tempora-
das 2012 e 2013. Na reunião tam-
bém foram definidos os dias de 
início e término do campeonato. 
A primeira rodada está marcada 
para o dia 18 de janeiro. Já as 
duas partidas decisivas serão nos 
dias 5 e 12 de abril, no Estádio 
Mané Garrincha. 

O estádio já foi palco da deci-
são do Candangão de 2013. Na 
ocasião, o Brasiliense venceu o 
Brasília por 3 a 0 e ficou com o tí-
tulo. A partida marcou a inaugu-
ração do novo Mané Garrincha, 
construído para a Copa das Con-
federações e o Mundial de 2014.

A FBF também apresentou 
tabela prévia da competição, 
seguindo o ranking da última 
edição do campeonato. Atual 

campeão, o Brasiliense, estreia 
em 2014 contra o Santa Maria, 
recém-promovido da segunda 
divisão. Já o Gama enfrentará o 
Luziânia. 

Finalista no ano passado, o 
Brasília abre a competição contra 
o Formosa, campeão da Série B 
de 2013. Uma comissão foi de-
finida para redigir o regulamento 
do campeonato, que será apre-
ciado pelos clubes no próximo 
congresso arbitral, marcado para 
o dia 18 de novembro.

Ingressos entre R$ 1 a R$ 20 
- Outros detalhes do Candangão 
2014 também foram definidos no 
congresso arbitral da sexta-feira, 
como os preços dos ingressos. 
Os bilhetes poderão custar entre 
R$ 1 e R$ 20, ficando a cargo de 
cada clube mandante a definição 
sobre quanto cobrar, desde que 
dentro dos limites estabelecidos.

Uma proposta para liberar in-
gresso de até R$ 100 nas parti-
das finais chegou a ser levantada, 
mas acabou rejeitada pela maio-
ria dos clubes. 

No arbitral, ficou definido 
ainda que a FBF ficará respon-
sável por pagar a taxa de arbitra-
gem, que será de R$ 1.800 por 
partida, e as ambulâncias. 

Uma comissão será definida 
para vistoriar cada um dos sete 
estádios que serão utilizados na 
competição.

Jogos da 1ª rodada 
do Candangão 2014:

Brasiliense x Santa Maria
Brasília x Formosa
Ceilândia x Legião
Gama x Luziânia
Sobradinho x Paracatu
Ceilandense x Capital

ficatória,  o Vila estava na Chave 
A. Venceu duas partidas: 2 a 0 na 
Chapadinha e 4 a 2 no Paracatu; 
empatou dois jogos: 0 a 0 com 
Amoreira e 1 a 1 com o Real; per-
deu de 5 a 3 para o Novo Horizon-
te. Nas quartas de final, eliminou 
o Nossa Senhora de Fátima por 4 
a 1. Na semi, derrotou o Amabap 
nos pênaltis, após empate por 1 a 
1 no tempo regulamentar. 

O Vila Mariana ficou em se-
gundo lugar, jogando com: Ju-

nior, Totonho, Juninho Bomba, 
Iago, Vitão, Rafael, Chicão, Ar-
tur Puguinha, Iago Souza, Elias, 

Jhonata, Dica, Moisés, Hugo, 
Joel, Leonardo Vieira, Nelisson e 
Tiago. Técnico: Edmar. 

olímpica, após oito anos de jejum.
“É um grupo jovem, mas que 

herdou a raça dos colorados. A 
conquista é de todos, jogadores 
e torcedores, que apoiaram o 
time”, disse Bujica, capitão da 
equipe.

“O time jogou com raça e 
muita garra. Estão todos de pa-
rabéns, agradeço à equipe pelo 
empenho e a diretoria do Santana 
por confiar em mim para coman-
dar o grupo”, comentou o técni-
co Waldeci Bocão.

Colorados 
não perdem 
nenhuma

A novidade deste ano é que a Taça Cidade de Paracatu foi disputada 
junto com o Campeonato Municipal. Ou seja, no término da fase clas-
sificatória, as duas equipes primeiras colocadas de cada chave, disputa-
ram o título de campeão  da Taça Cidade em partida única. 

O jogo foi realizado no dia 15 de setembro, entre Amoreira (clas-
sificado do Grupo A e JK, finalista da Chave “B”. O JK sagrou-se 
campeão, ao vencer o Amoreira por 3 a 1.

JK conquista Taça Cidade 

Elenco da Vila Mariana, vice-campeão do Municipal de 2013 

O Santana volta a ser campeão 
da Cidade, após oito anos de jejum 

O prefeito Olavo Condé entrega placa de mérito 
à PM, em nome da organização do campeonato

Certame teve 38 
jogos e 300 gols

Bruno, do Alto do Açude, troféu 
destaque do Campeonato

Ricardinho, do JK, recebe 
o troféu de artilheiro

Brandão, do Santana, foi 
o goleiro menos vazado

Adilson, o corneteiro 
da competição

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Liga Paracatuense de Esportes, Wendel Rocha Oli-
veira no uso das  atribuições que lhe confere o Estatuto Social Capi-
tulo III – Assembléia Geral -  artigo 18 do Estatuto Social convoca os 
senhores Associados para se reunirem em Assembléia Geral Ordiná-
ria, a se realizar no dia 30 de novembro de 2013, na Casa de Cultura, 
situada a Rua Rio Grande do Sul, 562 às 14:00 hs, em 1ºconvocação, 
com a presença de da maioria absoluta de seus membros hajam assi-
nado o livro de presença e estejam presente ao inicio dos trabalhos.  
Não sendo atingido o “Quorum” mínimo estabelecido neste artigo a 
Assembléia Geral reunir-se-a 1 (uma) hora após com qualquer núme-
ro, de seus membros para deliberarem sobre o seguinte:
A Assembléia Geral será convocada para eleição do Presidente, Vice-
-Presidene e Conselho Fiscal. 
Artigo 20 do Estatuto in verbis O Presidente, Vice-Presidente, bem 
como os membros do Conselho Fiscal serão eleitos em Assembleia 
Geral, pelo sufrágio do Colégio Eleitoral, na mesma sessão publica me-
diante votação nominal secreta, todavia, vedado o voto por procuração.
§ 4º quando concorrer aos cargos eletivos apenas uma única chapa 
será admitida a votação em aberto ou por aclamação.
ARTIGO 23 – As chapas para os cargos eletivos da Liga, serão regis-
trados na Secretaria da Entidade até 10 (dez) dias antes da data mar-
cada para o pleito e deverão ser acompanhadas de documentação, da 
qual conste que os indicados aceitam os cargos que vão disputar, e 
que estão isentos dos impedimentos legais, previstos no artigo 23 e 
suas alíneas da Lei 9.615/98 e estatutários. 

Paracatu 8 de Novembro de 2013.

Wendel Rocha Oliveira – Presidente

“Tudo foi realizado dento do 
previsto. Agradeço a toda equi-
pe pelo empenho e a Prefeitura, 
através da Secretaria de Esporte, 
por apoiar e patrocinar as duas 
competições”, agradeceu Wendel 
Rocha, presidente da LPE. 

Homenagem - Durante os 
cinco meses de competição, a 
Policia Militar marcou presença 
nos estádios, dando segurança 
aos jogadores e torcedores. O 
trabalho foi reconhecido pelos 
organizadores do evento que en-
tregaram à PM placa de mérito.

“Agradeço a todos os joga-
dores, torcedores e envolvidos 
no Campeonato pelo reconheci-
mento”, disse o tenente Marcos 
que representou a PM.

vai transformar-se em Paracatu 
Futebol Clube. A razão social e 
o CNPJ permanecem os mes-
mos. Vamos mudar apenas o 
nome fantasia. Não é uma parce-
ria com prazos definidos. É uma 
mudança definitiva, parecida 
com a situação do Boa Esporte 
e do Ipatinga que virou Betim”, 
explica.

Apesar da mudança de cidade, 
a diretoria do Unaí será a mesma. 
Quem garante isso é o próprio 
Elias Andrade.

“A diretoria será a mesma. O 
que vai mudar é que toda recei-
ta oriunda de patrocínio que a 

gente conseguir em Paracatu será 
administrada por uma comissão 
de pessoas locais. Essa comissão 
será devidamente nomeada pelo 
clube em conjunto com a Secre-
taria de Esportes da Cidade”.

Peneirada - O time já tem 
uma base, porém será realizada 
uma peneirada para dar opor-
tunidade a jogadores de Paraca-
tu e da região. A apresentação 
do elenco e comissão técnica 
do Paracatu Esporte Clube está 
prevista para os dias 15 a 20 de 
novembro. As cores do uniforme 
será branco, azul royal, vermelho 
e amarelo.


