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anosO Mo
Base vai 
comandar 
CPI contra 
prefeito

Lagarta 
ataca 
lavouras

CARTA DO EDITOR

Em respeito aos leitores, ao bolso do contribuinte e, tam-
bém, e à CPI da Comunicação, que ora se desenvolve na Câ-
mara Municipal, O Movimento divulga, á página 10, as notas 
fiscais relativas aos serviços de publicidade e propaganda  
prestados à Prefeitura Municipal.

Vale dizer que a relação comercial deste Jornal com a Pre-
feitura se resume ao material estritamente institucional e a pu-
blicações legais amparadas por lei. A cobertura jornalística de 
eventos, realizações e do dia a dia da administração faz parte 
do universo editorial deste Jornal, que a faz de forma crítica e 
isenta, como os leitores de O Movimento acompanham, ao 
longo dos anos.

O Movimento gostaria de esclarecer - neste momento em 
que uma Comissão apura os gastos do Executivo com veículos 
de comunicação - que nem sempre a abordagem jornalística 
empregada na cobertura da performance da atual administra-
ção agradou à atual entourage que  comanda a Prefeitura e 
esta, certamente, é um das razões de surgir  jornais alinhados  
à atual administração, financiados não se sabe por quem.

O Movimento, apesar da sua deficiente estrutura comer-
cial, circula há mais de 23 anos nesta gloriosa Cidade e Região 
Noroeste e, para tanto, se vale também da publicidade dos ór-
gãos públicos, cuja rubrica certamente consta dos orçamentos 
respectivos, pois é dever dos poderes públicos manter a po-
pulação informada, através da publicidade legal (concorrências 
públicas, portarias, etc) e por campanhas de interesse público, 
como as de combate às drogas e à dengue, por exemplo.

Este jornal, ao longo de mais de duas décadas de circulação 
ininterrupta, tem enfrentado batalhas duríssimas a favor da 
moralidade pública, da ética e da transparência e defendido in-
condicionalmente o interesse público, abordando fatos, acon-
tecimentos e comportamentos de forma honesta  e respeitosa 
e, sobretudo, defendido os interesses  e a cultura desta Cida-
de mais que bissecular.

Por isso, em nenhum momento, O Movimento se constran-
ge em usar a verba pública, como o faz toda a mídia brasileiral, 
para cobrir parte suas despesas, pois o trabalho jornalístico vai 
ao encontro do que dispõe o Artigo 5º da Constituição Brasilei-
ra, no seu inciso XIV, que diz: “É assegurado a todos o acesso 
à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessá-
rio ao exercício profissional”.

Aliás, o inciso XXXIII do mesmo Artigo 5º reza que “Todos 
têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que se-
rão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 
da sociedade e do Estado”.

Ou seja, caso achem conveniente, os senhores vereadores 
poderão invocar a Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, 
e objetivar ao máximo os trabalhos da CPI, pois tal lei regula 
exatamente o acesso à informação na administração pública, 
dispondo que:

“Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso 
a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1o des-
ta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a 
identificação do requerente e a especificação da informação 
requerida”. O prazo para que tal informação chegue à mão do 
interessado é de 20 dias, prorrogáveis por mais dez.  

Quanto aos veículos de comunicação sazonais, que caem 
de paraquedas onde sentem cheiro de dinheiro, são como 
chuvas de verão: aparecem de repente, fazem estrago e logo 
desaparecem. Mas há quem os prestigie. Por que será?

José Edmar Gomes 

Chuvas de verão

Em menos de um ano de governo, o prefeito Olavo Condé (PSDB) e o vice- 
José Altino da Silva (PP) - eleitos prometendo “mudança pra valer - vão enfren-
tar uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Os vereadores da oposição querem 
saber onde e como estão sendo investidos os R$650 mil destinados ao setor de 
comunicação da Prefeitura, este ano. Na segunda-feira, 2 de dezembro, a CPI 
já vai solicitar cópias de documentos e indicar pessoas para serem ouvidas. A 
CPI foi requerida por Eloísa Cunha (PMDB), da oposição;  é presidida por João 
Archanjo (SDD) e relatada por Joãozinho Contador(PSDB), ambos da base do 
prefeito. PÁGINA 6 

Secretário nega
privatização do HM
Uma possível privati-

zação ou terceirização do 
Hospital Municipal de Pa-
racatu entrou na ordem do 
dia dos moradores, servi-
dores e políticos da Cida-
de. O assunto foi discuti-
do em sessão da Câmara e 
em uma audiência pública, 
este mês, na Câmara Mu-
nicipal. Diante da estra-
nheza que a informação causou na população e 
nos funcionários da instituição, o secretário de 
Saúde, Aprígio Silva, informou que será reali-
zado apenas um diagnóstico no hospital, pela 
Fundação São Camilo. “Esse estudo é gratui-
to... e com ele em mãos, a gente pode propor 
correções na administração. Mas não existe 
ainda nenhuma proposta, nem de parceria de 
gestão, nem de privatização, nem de terceiriza-
ção,” garante Aprígio. PÁGINA 8

Paracatu tem 
Procuradoria do MPF
Apesar de já está funcionando, desde o dia 

1º. de outubro, à Rua José Osório de Almeida e 
Silva, 165, Jóquei Clube, a sede da Procurado-
ria da República em Paracatu foi oficialmente 
inaugurada, dia 7 de novembro. A sede de Pa-
racatu atende, também, Guarda-Mor, João Pi-
nheiro, Lagoa Grande, Paracatu, São Gonçalo 
do Abaeté, Varjão de Minas, Vazante, Arinos, 
Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, 
Buritis, Cabeceira Grande, Chapada Gaúcha, 
Dom Bosco, Formoso, Natalândia, Riachinho, 
Unaí, Uruana de Minas e Urucuia.  PÁGINA 13

A morte de Zumbi dos Palmares, no dia 20 
de novembro de 1695, marca a comemoração 
do Dia da Consciência Negra no Brasil. A data 
relembra a resistência à escravidão e reforça o 
valor e direitos dos negros na sociedade bra-
sileira. Em Paracatu, existem cinco comunida-
des quilombolas, localizadas nos arredores da 
cidade, seguindo a tendência do Estado. São 
elas: Cercado,  Amaros, Machadinho, Pontal e 
São Domingos. A partir desta edição, O Mo-
vimento traça o perfil cultural e econômico de 
cada uma delas, começando por São Domin-
gos. PÁGINA 10

Brasília (ABr) - Depois 
da Bahia e de Mato Grosso, 
o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
declarou também Goiás e 
Minas Gerais em estado de 
emergência fitossanitária de-
vido à lagarta Helicoverpa 
armigera (foto). 

O inseto que causa preju-
ízo principalmente às lavou-
ras de milho, soja e algodão. 
A portaria do ministério está 
publicado na edição do dia 
27 de novembro do Diário 
Oficial da União. O estado de 
Goiás teve todo o território 
declarado em estado emer-
gencial. Em Minas Gerais, 
algumas cidades apresentam 
risco, como Araguari, Paraca-
tu, Patos de Minas, São João 

Kinross diz que 
cianeto some na água 
A mineradora Kinross Paracatu lançou, 

em meados de novembro, a segunda etapa de 
campanha de esclarecimento sobre sua atu-
ação empresarial, abordando o manuseio de 
substâncias químicas, como cianeto. Segunda 
a campanha, a Kinross não utiliza mercúrio 
para separar o ouro do minério bruto, como 
os garimpos artesanais, e garante que o cianeto 
é biodegradável e sua utilização na extração do 
ouro é cuidadosa, de acordo com padrões do 
Exército Brasileiro e do Código Internacional 
de Cianeto. PÁGINA 7

CATEGORIAS DE BASE 
O Campeonato Municipal das Categorias de Base foi encerrado dia 9 de no-

vembro, no Estádio Paulo Brochado. O Santana sagrou-se campeão na Pré-mi-
rim e Jóquei Clube venceu nas Mirim, Infantil e Juvenil. PÁGINA 16

Crime solucionado
Após um ano e oito meses de investigação, a equipe de Homicídios da 

Policia Civil, chefiada pelo delegado Amarantino Neto, concluiu o inquérito 
que apurava um dos crimes mais rumorosos, dos últimos anos: o assassi-
nato do produtor rural Sílvio Oliveira Campos, 71. Os autores são os ado-
lescentes K.S.D.M, 16 anos e J.G.R.C, 17 anos. “Tudo está delineado nos 
autos, com vasto conjunto probatório... ” garante o delegado. PÁGINA 13

Eloísa Cunha (PMDB) (à direita), da oposição, propôs a CPI, que 
é presidida por João Archanjo (SDD) à esquerda), da situação

QUILOMBOS 
DE PARACATU

Magda Aparecida 
Lopes mostra 

como se 
garimpava no 

São Domingos, 
antigamente

Equipe do Santana  Futebol Clube, campeã da Categoria Infantil

Del Rei, Três Corações, Três 
Marias e Unaí.

Com a medida, os locais es-
tabelecidos na portaria publi-
cada nesta quarta-feira pode-
rão adotar ações emergenciais 
para o manejo integrado da 
lagarta, como o vazio sanitário, 
proibindo o plantio de deter-
minadas culturas agrícolas du-
rante um tempo, a implantação 
de áreas de refúgio e a destrui-
ção de restos de culturas. 

Além disso, fica permiti-
da a importação de produtos 
agrotóxicos com substância 
Benzoato de Emamectina 
como ingrediente ativo, des-
de que o uso siga as orienta-
ções da portaria, e as proprie-
dades sejam acompanhadas 
por fiscalização.



Os alunos foram divididos em 
três grupos, cujos vencedores 
e seus respectivos prêmios são: 

1º grupo - Do 1º ano ao 3º ano 
- Desenho e Frase
Premiação Desenho: 
Cesta de chocolate + mochila
Premiação Frase: 
Cesta de materiais + mochila 
1º lugar modalidade desenho: 
Raíssa Martins da Silva (Escola Gidalte)
1º lugar modalidade frase: 
Aila Michele da Costa Oliveira

2º grupo - Do 4º ao 6º ano 
- Poesia
Premiação 1º lugar: 
Som MP3
Premiação 2º lugar: 
Mochila
1º lugar: “Paracatu” 
- Stefane Vaz da Costa (Escola Gidalte)
2º lugar: “Praça”
- Renata Camile Assis Costa (Escola Gidalte) 
e 1º lugar em declamação - Renata

3º grupo - Do 7º ao 9º ano 
- Poesia
Premiação 1º lugar: 
Bicicleta
Premiação 2º lugar: 
Vale loja de R$ 50,00
Premiação 3º lugar: 
Vale loja de R$ 40,00 
1º lugar: “Patrimônio Histórico” 
- Cosme Ribeiro de Jesus (Escola José Palma)
2º lugar: “Patrimônio Cultural” 
- Willian (Escola Coraci Meireles)
3º lugar: “Cidade Encantos Mil” 
- Talita Emanuelly Gomes dos Santos

POESIA

Aluno da José Palma 
vence Sarau da BP

PATRIMÔNIO HISTÓRICO
“Quando ando pela minha cidade
Tenho a impressão de estar no passado
Ruas feitas de pedras com o passeio ao lado,
Casas de madeiras, outras erguidas do barro.

No museu da cidade volto a ser criança
Tem um carrinho de lobeira e brinquedos de buritis
E encostados na parede “Banque balanços”.

Nas igrejas muitas coisas me chamam atenção
O tamanho das portas e janelas,
Enriquecem o coração.
O antigo é a coisa mais bela, como namoradeira na janela”.
Cosme Ribeiro de Jesus

PATRIMÔNIO CULTURAL
Paraca, cidade bonita, feliz, especial
Cheia de gente alegre
E grande patrimônio cultural

São tantos lugares bonitos
E coisas pra se ver
São riquezas imensas
Não dá nem para dizer

Museu, Casa de Cultura, Largo da Jaqueira
Visitar esses lugares é aprender com brincadeiras
Respeitar o Chafariz e a Escola Afonso Arinos
De onde saíram grandes homens que um dia foram meninos

A matriz de Santo Antônio é muito conhecida
E lá vamos pedir pra Deus graças para nossas vidas

Se você é inteligente e um aluno legal
Ensine para todo mundo a importância do nosso belo, 
Patrimônio Culgural
Willian

CIDADE DE ENCANTOS MIL
Paracatu meu bem querer
Cheia de riqueza, patrimônios
Que estão em pé desde a 
Fundação de Paracatu
Córregos ricos em ouro
Que hoje estão contaminados
Pela ganância dos homens.

Hoje, a casa de cultura é 
Um dos símbolos de nossa
Paracatu e quando lá entramos
Vemos tradições, cultura e vidas
Lembrando que neste lugar funcionou 
A primeira escola, Afonso Arinos.

Próximo a rua Goiás
Temos o Beco do Ranulfo
Cheio de segredos incríveis 
Naquela rua ladrilhada
Dizem que viveram escravos.

A matriz de Santo Antônio 
Grande patrimônio, uma 
Das primeiras igrejas
A ser construída
No tempo da escravidão.
Hoje, ambiente tranquilo
Exalando paz, harmonia
E envolvente estrutura.

Eta Paracatu de sonhos!
Talita Emanuelly Gomes dos Santos

PRAÇA
Na praça tem academia
Se eu fosse você ia!

Na praça tem colegas
Que em você faz cócegas!

Na praça tem diversão
Não se esqueça não!

Na praça é só alegria
Você faz amizades,
E isso te faz bem
E te traz felicidade!

Se está triste?
Vai à praça,
Ela trás graças!

Olha, uma coisa eu te digo
Aqui você sempre vai ter 
Um melhor amigo!
Renata Camile Assis Costa

PARACATU
Paracatu terra do ouro
Que a cada amanhecer mostra seu esplendor
Paracatu de lindos becos que nos levam ao passado
Mas fazem o futuro
Futuro lindo que o faz crescer
Junto de cada amanhecer
Amanhecer que faz reviver
Reviver pra crescer
Stefane Vaz da Costa

As poesias escritas pelos alunos 
demonstram que a beleza e riqueza 
de um povo estão na simplicidade e 
nos detalhes que compõem sua história. 
Confira a inspiração dos vencedores: 

A Biblioteca Pública de Paracatu René Lepes-
queur realizou sarau de poesia com o tema “Valo-
rização do Patrimônio Histórico Paracatuense”, 
para alunos do Ensino Fundamental das Escolas 
Públicas Municipais da Cidade e premiação aos 
primeiros colocados, que ocorreu no dia 12 de 
novembro de 2013. 

O concurso teve o objetivo de estimular a cria-
ção artística e a reflexão a respeito do patrimônio 
cultural local e, segundo a bibliotecária Nathália 
Torres, a coordenação enviou convites a todas as 
escolas e somente quatro participaram: Escola 
José Palma, Escola Coraci Meireles, Escola Maria 
Trindade Rodrigues e Escola Gidalte. 

Desenho vencedor da Aluna 
Raíssa Martins da Silva (Escola Gildate)

Frase e desenho vencedores da aluna 
Aila Michele da Costa Oliveira

Cosme Ribeiro de Jesus recebe a bicicleta 
pela melhor poesia sobre Paracatu  
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Evitar 
preocupações 
e começar 
a viver!

As preocupações podem nos 
colocar numa cadeira de rodas, 
com doenças como reumatismo 
e artritismo e essas doenças ad-
vém do naufrágio emocional das 
pessoas, do desastre financeiro, 
do sofrimento moral, da solidão, 
das preocupações e mesmo de 
ressentimentos alimentados por 
muito tempo. 

Não sou médico nem de for-
mação, nem de informação po-
pular, mas são eles que dizem 
que o distúrbio emocional causa 
complicações como problemas 
cardíacos, úlceras no estômago e 
até diabetes e essas doenças são 
primas entre si, primas de primei-
ro grau. São todas doenças cau-
sadas por preocupações.

Uma citação do grande filóso-
fo William James diz que “Cristo 
pode perdoar os nossos erros, 
mas o nosso sistema nervoso ja-
mais faz isso”.

Existe uma porção de gente 
no mundo que faz da vida um 
inferno, para si mesmo e para os 
demais. As perturbações nervo-
sas são causadas pelas sensações 
de inutilidade, frustração e ansie-
dade. 

A ciência médica necessitou 
mais de dois mil anos para re-
conhecer esta verdade, através 
da medicina chamada psicosso-
mática, que trata tanto do cor-
po como do espírito e vê que a 
maioria das doenças é adquirida 
por pessoas que pensam que 
estão doentes e acabam ficando 
doentes mesmo.

O importante não é fazer dis-
curso, é colocar em prática. Já vi 
muita gente marcar o início da 
semana para parar de fumar ou 
iniciar o regime, e nunca fazem. 
Os chineses afirmam que um 
exemplo vale mais que dez mil 
palavras. Mais da metade das pre-
ocupações no mundo é causada 
por pessoas que procuram tomar 
decisões antes de ter conheci-
mento suficiente no que basear 
uma decisão.

Na escritura sagrada nós le-
mos que uma mente desocupada 
é oficina do mal. Compreende-
mos que é mais difícil se preocu-
par com alguma coisa quando se 
está ocupado. 

O trabalho constitui-se num 
dos melhores anestésicos que se 
conhece para as doenças mentais. 
É incrível, mas justamente quan-
do deveríamos ser mais felizes, 
naquelas horas após o trabalho, 
é quando nos assaltam os pen-
samentos negros das preocupa-
ções.

O grande pensador Bernard 
Shaw tinha razão quando resu-
miu essa questão ao dizer: “O 
segredo de se sentir infeliz é ter 
tempo para se preocupar com o 
fato de ser ou não feliz”.

Ponha-se em ação. Saia do lu-
gar. Entenda que o futuro a Deus 
pertence, o passado já era, mas o 
que importa mesmo é o momen-
to presente, uma dádiva de Deus, 
um grande remédio, bom e bara-
to, que existe sobre a terra e ao 
alcance de todos. 

Pense nisso, um forte abraço e 
esteja com Deus!

“Nunca vi 
preocupação pagar 
a conta de alguém”. 
Gilclér Regina

Sede: Rua Mármore, 630 - 
Conj. 3 - Bairro Santa Tereza
E-mail: sindijori@gmail.com
Cep. 31010-220 
- Belo Horizonte  - MG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente do União Esporte Clube, Paulo Sergio Xavier dos Santos 
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social Capitulo VIII - As-
sembléia Geral - artigo 29º, alínea 2 do Estatuto Social convoca os senhores 
Associados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a se realizar 
no dia 15 de dezembro de 2013, na sede do União Esporte Clube às 8:00 
hs, em 1ºconvocação, com a presença de 30% (trinta por cento)dos Sócios 
Proprietários hajam assinado o livro de presença e estejam presente ao 
inicio dos trabalhos.  Não sendo atingido o “Quorum” mínimo estabelecido 
neste artigo a Assembléia Geral reuni-se-a 30 (trinta) minutos após com 
qualquer número de sócios para deliberarem sobre o seguinte:

ARTIGO 29º - A Assembléia Geral será convocada:
1 - Ordinariamente de 2 (dois) em 2 (dois) anos no mês de dezembro, 

convocada pelo Presidente do clube a fim de:
A - Deliberar sobre o balanço da Diretoria e do Conselho Fiscal;
B - Eleger o Conselho Deliberativo, Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio 

seguinte.
ARTIGO 62º - Poderão ser votados os candidatos registrados, até 10 

(dez) dias antes da realização da Assembléia Geral ordinária, através de re-
querimento à secretária, o registro da chapa será instruído com os nomes 
completos dos candidatos e com suas respectivas autorizações e cargos a 
serem ocupados.

Todos os assuntos serão resolvidos por maioria dos votos dos presen-
tes, tendo o presidente voto de qualidade para o desempate conforme 
Art.37 do estatuto social. 

Paracatu 25 de  Novembro  de 2013.
Paulo Sergio Xavier dos Santos - Presidente União Esporte Clube

REQUERIMENTO DE LICENÇA
Silvio Cesar Bruza, por determinação do Conselho Estadual de Políti-

ca Ambiental - COPAM, torna público que solicitou, através da empresa 
PLANA - Planejamento Ambiental LTDA, conforme processo COPAM 
nº 05413/2004, Licença de Operação Corretiva para a atividade de Cul-
turas Anuais excluindo a olericultura, Barragem de irrigação (1) e pereni-
zação (1), Armazenagem de grãos, Silvicultura, Canais para drenagem, 
Bovinocultura de leite, Beneficiamento primário de produtos agrícolas, 
e Posto de Abastecimento de combustível, desenvolvidas na Fazenda 
Córrego dos Bravos e Fazenda Batalha do Bartolomeu, Altar e Borginho 
(PCMOR Lotes 5, 8, 9, 14 e 15), no município de Guarda-Mor / MG.

pLANEjAMENTO AMBIENTAL

Leia versão digital de 

O jornal 
necessário

vimentoO Mo
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Oposição quer saber onde e como foram investidos R$650 mil destinados ao setor pela Prefeitura

CPI 

Verba de comunicação é investigada

Em menos de um ano 
de governo, o prefeito Ola-
vo Condé (PSDB) e o vice-
-prefeito José Altino da Silva 
(PP) - eleitos com 43,38%  
dos  48.782 votos válidos nas 
últimas eleições, prometendo 
“mudança pra valer - vão en-
frentar uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito - CPI. 

Os vereadores da opo-
sição querem saber onde e 
como estão sendo investidos 
os R$650 mil destinados ao 
setor de comunicação da Pre-
feitura, que estão sendo gas-
tos em 2013.  

A CPI foi instaurada no úl-
timo dia 20, pelo presidente 
da Câmara, vereador Glewton 
de Sá (Pros), e os seus titulares 
são Eloísa Cunha (PMDB), 
Marli Ribeiro (PTB), João 
Archanjo (SDD), Juscelino 
Carteiro (PHS), Ragos Olivei-
ra (PT) e o líder do governo 
Joãozinho Contador (PSDB). 

Suplentes: Oswaldinho da 
Capoeira (PMDB), Marcos 
Oliveira (PTB), Gilvan Ro-
drigues (SDD), Cabo Camilo 
(PSDB) e Rosival Araújo (PT).  

Em eleição interna, na 
tarde da terça, 26, os titula-
res elegeram João Archanjo 
(SDD) para presidir a Comis-
são. Archanjo, que é da base 
do prefeito, recebeu três votos 
contra dois de Ragos Oliveira 
(PT) . 

A primeira ação do presi-
dente foi escolher o relator, 
tarefa delegada a João Batista 
dos Santos - o Joãozinho Con-
tador (PSDB), que é líder do 
prefeito.

A próxima reunião da CPI 
será na noite de segunda-feira, 
2 de dezembro, quando serão 
solicitadas cópias de docu-
mentos para análise e indicar 
pessoas para serem ouvidas.   

Uma eleição interna entre 
os titulares da Comissão esco-
lherá o presidente da CPI, que 
terá a função de coordenar os 
trabalhos e indicar o relator. 

De agora em diante, a CPI 
terá 120 dias para apurar se há 
ou não irregularidades no se-
tor de comunicação. 

Segundo Glewton de Sá, 
depois de concluído, o relató-
rio será encaminhado ao Mi-
nistério Público para análise e 
providências cabíveis. 

Pedido - A Iniciativa de 
instaurar a CPI foi da vereado-
ra Eloísa Cunha, que protoco-
lou o Requerimento nº 1.038, 
junto à Mesa Diretora do Le-
gislativo, durante a Reunião 
Ordinária do último dia 11.

Eloísa pediu aos colegas 
que assinassem o pedido, 
afirmando que recebeu várias 
denúncias de possíveis irregu-
laridades no setor de comuni-
cação da Prefeitura e advertiu 
que é dever dos vereadores 
investigá-las. 

“Temos que saber onde es-
tão sendo aplicados os R$650 
mil, este ano. Sendo assim, 
peço todos os colegas que 
cumpram sua função como 
legisladores e assinem este pe-
dido”, disse Eloísa. 

Para ser aprovado, o docu-
mento precisava do apoio de 
no mínimo seis dos 17 vere-
adores da atual Legislatura. 
Além de Eloísa, assinaram o 
pedido mais cinco vereado-
res: Glewton de Sá, Oswaldi-
nho da Capoeira, João Mace-
do, Ragos Oliveira e Rosival 
Araújo.

Os demais parlamentares 
fazem parte da base aliada e 
não manifestaram apoio for-
mal. 

Em respeito ao bolso do contribuinte, 
aos leitores e aos senhores vereadore(a)s, 
O Movimento disponibiliza abaixo as no-
tas fiscais emitidas para a Prefeitura Mu-
nicipal, relativas à prestação de serviço à 
Prefeitura, por este jornal, durante  o ano 
em curso. 

Vale ressaltar que o total recebido pelo 
este Jornal, durante todo o ano de 2013, 
soma R$ 9. 232,00, o que representa me-
nos de 2% dos alegados R$ 650 mil que a 
Prefeitura disponibiliza ao setor de comu-
nicação. 

Abaixo, o leitor pode conferir detalhes 

das notas fiscais eletrônicas de serviços 
que comprovam a transação.  

Elas são as NFS-e nº 411,  de 30 de se 
tembro de 2013, no valor de R$ 4.720,00; 
NFS-e nº 420,  de 18 de outubro de 2013,  
no valor de R$ 2.880,00; NFS-e nº 421, tam-
bém datada de 18 de outubro de 2013, no 

valor de R$ 1.328,88 e NFS-e nº 446,  de 
11 de novembro de 2013, no valor de R$ 
384,00. 

Vale dizer que tais notas são um instru-
mento público de controle e, também, po-
dem ser conferidas no site www.govdigital.
com.br

O Movimento recebeu menos de 2% do total

Eloísa Cunha (PMDB), titular Marli Ribeiro (PTB), titular João Archanjo (SDD), titular Juscelino Carteiro (PHS), titular Ragos Oliveira (PT), titular

Rosival Araújo (PT), suplente
Joãozinho Contador 
(PSDB), titular

Oswaldinho da Capoeira 
(PMDB), suplente Cabo Camilo (PSDB), suplenteMarcos Oliveira (PTB), suplente



O Movimento - PARACATU 7Paracatu, 16 a 30 de novembro de 2013

A Kinross Paracatu lançou, 
meados de novembro,  a segun-
da etapa de campanha de escla-
recimento sobre sua atuação 
empresarial, focada em respon-
sabilidade e transparência jun-
to à comunidade. O tema a ser 
abordado agora é o manuseio de 
substâncias químicas, como cia-
neto e  mercúrio. 

Segunda a campanha, a Kin-
ross não utiliza mercúrio para 
separar o ouro do minério bru-
to, como os garimpos artesanais. 
Esta prática tornou-se um pro-
blema ambiental em várias par-
tes do mundo, pois o mercúrio 
contamina  águas de rios, usadas 
na lavagem dos minérios, e pode 
se acumular nos organismos de 
espécies da fauna e da flora e 
provocar problemas de saúde na 
população. 

Cianeto - A Kinross garante 

Campanha educativa esclarece principais dúvidas da população e reforça compromisso com comunidade

Morro do Ouro é mina mais produtiva.
Kinross é melhor empresa de mineração

KINROSS 

Mineradora explica uso de cianeto e mercúrio

A Kinross Paracatu, em 
parceria com o Sebrae e a 
Adesp - Agência de Desen-
volvimento Sustentável de 
Paracatu, apresentou para os 
seus fornecedores, em 7 de 
novembro, proposta para a 
formação de mais uma tur-
ma do Programa de  Capaci-
tação de Fornecedores.  

O programa tem como 
principal objetivo proporcio-
nar o aprimoramento técnico 
e gerencial das micro e pe-
quenas empresas, buscando 
atender às necessidades das 
empresas do Município, vi-

Ana Cunha, gerente de Co-
municação e Relacionamento 
com Comunidades da Kinross, 
observa que a certificação dada 
pelo Código Internacional de 
Cianeto, é um reconhecimento às 
boas práticas adotadas na aquisi-
ção, no manuseio, uso e descarte 
desse produto. 

“Os monitoramentos regula-
res feitos nos efluentes da Kin-
ross, que são devolvidos ao meio 
ambiente, por laboratório exter-
no, não detectaram a presença de 
cianeto”, a firma a gerente. 

O Código Internacional de 
Cianeto foi criado por empresas 
da cadeia aurífera com o objetivo 
de promover o gerenciamento 
responsável do cianeto usado na 
indústria de ouro. Além disso, ele 
reforça a proteção à saúde dos 
trabalhadores e reduz o potencial 
de risco ambiental. 

As empresas certificadas de-
vem ter suas operações auditadas 
por um profissional indepen-
dente e demonstrar que todo o 

A Kinross recebeu, na primei-
ra quinzena de novembro, dois 
reconhecimentos pela sua gestão 
financeira e pelo seu compro-
misso com a sustentabilidade. A 
empresa foi eleita pelo “Balanço 
Anual Melhores dos Maiores”, 
publicado pelo Diário do Comér-
cio de S.Paulo, como a melhor do 
ano no setor de mineração. 

Já a Mina do Morro Ouro, em 
Paracatu, foi apontada pela revis-
ta Minérios & Minerales - uma 
das publicações mais respeitadas 
do setor de mineração - como a 
mais produtiva do Brasil. O de-
sempenho da Kinross também 
foi destaque na premiação.

“Esse ano, trouxemos para 
Paracatu diversos prêmios que 
atestam que estamos no caminho 
certo. Conseguimos destaques 
nas áreas ambiental, social, ope-

que utiliza  este produto químico, 
que é biodegradável, na extração 
do ouro com todo e de acordo 
com padrões do Exército Brasi-
leiro e do Código Internacional 
de Cianeto. Segundo a empre-
sa, os cuidados começam no 
transporte. O produto, quando 
na forma líquida, vem em cami-
nhões específicos para esse tipo 
de transporte. Tanto o fabrican-
te quanto a empresa responsá-
vel pela logística são certificadas 
pelo Código e seus motoristas 
treinados para agir em caso de 
urgência. 

Quando em estado sólido, o 
cianeto é acondicionado em qua-
tro compartimentos diferentes 
para evitar vazamentos ou con-
tato com quem o transporta e 
manuseia. Essas embalagens são 
lavadas (neutralizadas) e incine-
radas por empresas devidamente 

processo está em conformidade 
com as exigências desse Código, 
reconhecido pelo International 
Cyanide Management Institute 
(ICMI). A Kinross foi a primeira 
mineradora brasileira a ser signa-
tária do Código.

“A Kinross Paracatu segue 
rigorosos e modernos monitora-
mentos ambientais, com base em 
um sistema preventivo e de con-
trole de riscos. O comprometi-
mento com o meio ambiente e a 
qualidade de vida das pessoas faz 
parte dos valores da empresa, ex-
pressos no Jeito Kinross: Pessoas 
em Primeiro Lugar e Cidadania 
Corporativa Exemplar”, afirma 
Ana Cunha.

“Por isso, a empresa se inte-
ressa em mostrar como funcio-
nam seus processos e qual seu 
posicionamento frente a temas 
relevantes.”

Nas próximas fases da campa-
nha, serão esclarecidas as princi-
pais dúvidas quanto ao arsênio, 
componente químico presente 

naturalmente em rochas, solos e 
sedimentos. Também serão abor-
dados outros temas, como con-
troles e investimentos sociais.

 Sobre a Kinross - É a maior 
empregadora de Paracatu no se-
tor privado e 86% dos empre-
gados são moradores da própria 
Cidade. Adquiriu, em 2012, apro-
ximadamente R$ 95 milhões em 
bens e serviços de 235 fornece-
dores locais. 

A Kinross é uma empresa 
empreendedora e dinâmica que 
atua de forma responsável nas 
atividades de pesquisa e desen-
volvimento mineral, mineração, 
beneficiamento e comercializa-
ção de ouro. 

Com atividades na mina Mor-
ro do Ouro, em Paracatu, noro-
este de Minas Gerais, e escritório 
em Belo Horizonte, a empresa 
integra a Kinross Gold Corpo-
ration, grupo canadense com 
atuação no Brasil, Chile, Estados 
Unidos, Rússia, Gana e Mauritâ-
nia.

racional e financeira, demons-
trando o compromisso com o 
desenvolvimento e a geração de 
valor para todas as partes inte-
ressadas”, afirma Antônio Carlos 
Marinho, presidente da Kinross 
Brasil Mineração. “Os prêmios 
demonstram uma empresa com-
prometida com os mais altos 
padrões de ética e governança 
corporativa, valorizando a in-
tegridade e a transparência em 
tudo que faz”. 

“Os investimentos em expan-
são e a valorização das pessoas, 
realizados nos últimos anos na 
Mina Morro do Ouro, demons-
tram que acertamos.” diz Gil-
berto Azevedo, gerente- geral 
da Kinross Paracatu, sobre a 
premiação da revista Minérios & 
Minerales. 

“O comprometimento de 

todos os nossos funcionários, 
parceiros e comunidade é funda-
mental para melhorarmos, a cada 
ano, os nossos índices de produ-
tividade e desempenho.”, finaliza.

No ano de 2013, a empresa 
também recebeu o prêmio Va-
lor 1000, como empresa campeã 
com o melhor desempenho no 
setor de Mineração do País. Em 
sua 13ª edição, o especial promo-
vido pelo jornal Valor Econômi-
co, apresenta o ranking anual das 
mil maiores empresas por receita 
líquida, com destaque para as 25 
companhias com maior receita e 
o melhor desempenho nos seto-
res analisados. 

Outro reconhecimento de 
destaque foi no 11º Benchma-
rking Brasil, que reconhece os 
detentores das melhores práticas 
socioambientais no País.

credenciadas. 
A empresa explica que no 

processo de extração do ouro, 
há uma série de procedimentos 
e padrões para o manuseio, feito 
apenas por empregados autoriza-
dos e treinados. “No descarte, o 
efluente do processo contendo 
cianeto passa por um processo 
de destruição, antes de ser dis-
posto nos tanques específicos”, 
explicam. 

A Kinross esclarece, ainda, 
que o processo reduz o nível de 
cianeto a índices seguros, confor-
me estabelecido pelo Código de 
Cianeto. “Além disso, como ele é 
biofotodegradável - os efluentes 
dispostos nos tanques têm suas 
moléculas quebradas ao entrar 
em contato com luz e oxigênio, 
transformando-se em elementos 
presentes na natureza (carbono e 
nitrogênio)”.

sando melhorar e aperfeiçoar o 
fornecimento de produtos e ser-
viços, aumentando dessa forma 
a qualidade, a produtividade e a 
competitividade dos comerciantes 
locais.

“A Kinross Paracatu acredita 
na importância dessa parceria, 
pois temos certeza que o melhor 
caminho é o crescimento mútuo 
de todos os públicos com que se 
relaciona”, afirma Fausto Caser, 
gerente de Suprimentos da Kin-
ross Paracatu.

“Assim, é compromisso da em-
presa fomentar os negócios locais, 
com referência nos pilares da Cul-

tura de Alto Desempenho e 
Rigorosa Disciplina Finan-
ceira que adotamos em todos 
os nossos negócios”, finaliza.

“O Sebrae-MG participa 
como um mediador para que 
essas empresas se tornem 
sustentáveis e mais competi-
tivas. Durante o programa os 
treinamentos e consultorias, 
são ajustadas às necessidades 
de cada empresa, tornando o 
aprendizado dinâmico e es-
pecífico para cada negócio”, 
afirma Willian Rodrigues de 
Brito, gerente regional No-
roeste do Sebrae. 

Fornecedores locais são capacitados
Empresa tem certificação internacional

Rua da Contagem, 2340 - Rodovia Paracatu/Guarda-Mor - Km 1
Bairro Paracatuzinho - Fone (38) 3671-1032

Operário inspeciona 
equipamento na área de 
produção da Kinross Paracatu
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Autoridades de Brasília posam em frente ao painel do impostômetro

Privatização ou terceirização só viria após nova legislação que seria votada na Câmara. População deve ficar atenta

CRISE NA SAÚDE

Privatização do HM é debatida na CM 

PASSARELAIMPOSTÔMETRO

Prefeitura e Kinross entregam 
obra reivindicada pela comunidade 

ACDF instala painel do 
Impostômetro em Brasília

Uma possível privatização ou 
terceirização do Hospital Munici-
pal de Paracatu entrou na ordem 
do dia dos moradores, servidores 
e políticos da Cidade. O assunto 
foi discutido em sessão ordinária 
no dia 11 de novembro e em uma 
audiência pública no dia seguinte, 
na Câmara Municipal.

Na sessão ordinária, o pre-
sidente do Simdspar (Sindicato 
dos Funcionários Públicos de 
Paracatu), Antônio Lúcio Souto 
Tormim, o Toninho, foi à tribuna 
para manifestar sua insatisfação 
com o fato. 

Para ele, a saúde em Paracatu 
está passando por um processo 
que muita gente acha que é o ca-
minho, mas “privatizar significa 
mostrar a incompetência admi-
nistrativa de seus gestores”. 

Na opinião do sindicalita, a 
privatização visa somente lucro, 
pois uma empresa necessita ter 
lucratividade, o que não seria 
bom para a população que sofre-
ria em ter que pagar para receber 
atendimento. 

“O que eles estão querendo 
é transferir a responsabilidade. 
Existe formas de se fazer. Isso é 
passar por cima da inteligência da 
população, dizendo que esta é a 
solução”, argumentou Toninho.

Cantina - Entretanto, a canti-
na do HM já foi privatizada e não 
está satisfazendo as necessidades 
dos que dela dependem. Segun-
do Toninho, além de uma comi-
da ruim, a cantina fica fechada 
em certos horários e os pacientes 
só podem comer em horários es-
pecíficos. 

O próprio presidente foi ví-
tima da situação. Internado para 
cirurgia, teve que ficar de jejum 
e, quando foi liberado para se ali-
mentar, a cantina estava fechada.

Ainda segundo Toninho, o 
prefeito Olavo Condé garantiu 
a ele e aos funcionários do hos-
pital, em período eleitoral, que 
não iria privatizar nenhum ór-
gão. “Mas essa promessa não foi 
cumprida, já que o setor da canti-
na já sofreu esse processo”.

Mudanças - Na audiência 
púbica do dia 12, convocada pela 

presidente da Comissão de Ser-
viços Públicos, vereadora Eloísa 
Cunha, a diretora do hospital, 
Denise Aparecida de Oliveira, 
disse que foram realizadas pes-
quisas de satisfação no hospital 
e, diante do resultado, mudanças 
foram tomadas e, segundo ela, 
as condições da cantina estão 
perfeitas. Ela convidou os ve-
readores a visitar o hospital, até 
mesmo sem avisar, para experi-
mentar a comida e verificar sua 
qualidade.

Outras questões que preo-
cupam e intrigam a sociedade 
foram discutidas na audiência, 
como o destino dos servidores 
contratados e dos concursados 
que ainda não tomaram posse. 

A promotora e o secretário 
de saúde, Aprigio Silva, disseram 
que, que estudam a possibilidade 
de demissão dos contratados e a 
admissão dos concursados.

O secretário de Saúde infor-
mou que a sociedade não pre-
cisa ficar preocupada, pois será 
realizado apenas um diagnóstico 
no hospital, através de dados já 
coletados pela Fundação São 
Camilo. 

A Prefeitura Municipal de 
Paracatu e a Kinross Paracatu 
entregaram na sexta-feira, 22 de 
novembro, uma passarela na BR 
040 que ligará os bairros de JK, 
Novo Horizonte, Nossa Senhora 
de Fátima, Jardim Serrano e Vila 
Mariana. 

A obra é uma antiga demanda 
da comunidade e o local esco-
lhido possui intenso tráfego de 
crianças e adolescentes. O proje-
to e a construção foram custea-
dos pela Kinross, que espera me-
lhorar a segurança da população 
no local.

“A Prefeitura sinalizou a ne-
cessidade da obra e a Kinross 
Paracatu abraçou a causa por en-
tender que se trata de um investi-
mento que trará benefícios dire-
tos para a região. Além de estar 
atrelada ao seu valor de Pessoas 
em Primeiro Lugar, que trata 
da segurança.”, afirma Gilberto 
Azevedo, gerente-geral.  O valor 
da obra foi de R$ 2.180.915,00.

Brasília - A Associação 
Comercial do Distrito Federal 
(ACDF) inaugurou, nesta quarta-
-feira (20), um painel que infor-
ma a quantidade de dinheiro ar-
recadado por meio de impostos 
pagos pela população.

O Impostômetro, instalado no 
edifício sede da entidade, no Setor 
Comercial Sul de Brasília, já mos-
trava a marca de R$ 1,4 trilhão - 
referente aos impostos recolhidos 
entre 1º de janeiro e 20 de novem-
bro em todo Brasil. 

O presidente da ACDF, Cleber 
Pires, criticou a carga tributária 
elevada no país e questionou se 
os recursos dos impostos estão 
sendo aplicados no bem estar da 
população. 

“O Impostômetro mostra 
como o governo é eficiente em 
suas cobranças. No entanto, a 
população não sente em seu dia a 
dia as benfeitorias vindas destes 
recursos. Por isso a importância 
da transparência nos gastos pú-
blicos”, afirmou. 

A deputada Eliana Pedrosa 
(PPS), que representou a Câmara 
Legislativa no evento, levou da-
dos da arrecadação do Distrito 
Federal. Segundo ela, de janeiro a 
agosto deste ano o GDF já arre-
cadou R$ 7,4 bilhões. A previsão 
é que se conceda o equivalente a 
R$ 2 bilhões a título de isenções 
fiscais neste ano de 2013.

“Há uma preocupação per-
manente da administração mu-
nicipal quanto à segurança da 
população. Aquele trecho da 
rodovia sempre foi perigoso e a 
necessidade da passarela, visando 
garantir uma travessia mais tran-
quila para todos, era essencial”, 
afirma o prefeito Olavo Condé. 

Condé diz contar com o apoio 
da comunidade para que ela aju-
de a conscientizar as pessoas da 
importância de todos criarem 
o hábito de utilizarem a passa-
rela, que possui alto padrão de 
qualidade, acessibilidade para os 
portadores de necessidades es-
peciais, cadeirantes e segurança 
para crianças, estudantes e a po-
pulação em geral.

A Kinross Paracatu também 
desenvolveu um folheto para ser 
distribuído nas escolas próximas, 
com uma linguagem mais voltada 
para o jovem e a criança, que re-
força a importância de se utilizar 
corretamente a nova passagem.

“Esse estudo é gratuito e, 
mesmo que não exista nenhuma 
negociação, este diagnóstico vai 
ser disponibilizado para nós e, 
com ele em mãos, a gente pode 
propor correções na administra-
ção do hospital. Mas não existe 
ainda nenhuma proposta, nem 
de parceria de gestão, nem de pri-
vatização, nem de terceirização,” 
garante Aprígio.

O secretário afirmou, ainda, 
que assim que tiver a proposta de 
compartilhamento de gestão e se 
ela for interessante para o Muni-
cípio, “vamos colocar isso em de-
bate nas instituições de controle 
social, nas instituições de organi-
zação popular, para que isso seja 
do conhecimento de todos e para 
que seja debatido antes de qual-
quer contratação.

Insatisfação - Mesmo com 
as afirmações do secretário, a po-
pulação se mostra incomodada 
com as possibilidades. Durante 
os dois dias em que o assunto 
foi discutido na Câmara, grande 
número de pessoas apresentou 
sua insatisfação em faixas com os 
seguintes dizeres:

“Olavo Condé, não seria me-
lhor administrar do que terceiri-
zar?” e “Olavo e José Altino: se 
não conseguem administrar, não 
terceirizem, RENUNCIEM”. 
Além de críticas, a sociedade le-
vou às autoridades sugestões de 
melhorias para o hospital.

Para Ana Lúcia, moradora de 
Paracatu, na Cidade existem mui-
tos gestores que podem e estão 
preparados para administrar o 
hospital e que o problema todo 
é político. “Se tirar a politicagem 
de dentro do hospital, eu acho 
que anda. Porque aquilo ali virou 
um cabo eleitoral”, manifestou a 
cidadã.

Lei - A promotora de justiça, 
Dra Mariana Duarte Leão, expli-
cou aos presentes na audiência 
a diferença entre privatização e 
terceirização. Segundo ela, no 
primeiro caso, todo o patrimônio 
do hospital seria passado a par-
ticular. 

Já na terceirização, a proprie-
dade continuaria sendo estatal, 
mas a administração passaria a 

um terceiro. Só que esta experi-
ência de terceirização, na visão 
da promotora, não tem sido bem 
sucedida e ela  acredita que o 
melhor a ser feito é o governo 
corrigir as falhas, já que o proble-
ma pode não ser resolvido por 
completo se adotado uma dessas 
possibilidades. 

“Para que haja terceirização é 
necessário um procedimento le-
gal. Tem que ser votada uma lei. 
Como a maioria dos vereadores 
hoje se manifestou contraria a 
esse processo, eu acredito que 
se essa lei for proposta, ela seria 
rejeitada. É importante que a po-
pulação acompanhe o processo 
legislativo para poder cobrar dos 
representantes eleitos”, frisou a 
promotora de justiça. 

(Lorrane Marques)

“A Lei Orgânica do DF pede 
para que seja feita a revisão das 
renúncias de receitas e o go-
verno, caso cumprisse, poderia 
diminuir a carga tributária da 
coletividade à medida em que, 
apenas os benefícios realmen-
te justos e merecedores fossem 
concedidos. È preciso dar trans-
parência e buscar equilíbrio fis-
cal”, defendeu a parlamentar. 

O Impostômetro de Brasília é 
o segundo instalado no Brasil. O 
primeiro está montado em São 
Paulo. Para o ministro das Micro 
e Pequenas Empresas, Guilher-
me Afif, o equipamento é im-
portante porque chama atenção 
do contribuinte para a quantida-
de de impostos que ele também 
paga.

“O cidadão tem o direito de 

saber quanto paga de impostos 
e se está tendo retorno na pres-
tação de serviços”, afirmou Afif.

Além de Guilherme Afif  e 
Eliana Pedrosa, estiveram pre-
sentes na solenidade o senador 
Rodrigo Rollemberg e o depu-
tado federal Izalci Lucas. Apesar 
de convidado, o governador Ag-
nelo Queiroz não compareceu. 

(Ederson Marques)

Aprígio Silva: Decisão será debatida 
antes de qualquer contratação

Ana Lúcia: Hospital 
virou cabo eleitoral

A obra é antiga demanda da comunidade e vai 
beneficiar, principalmente, crianças e adolescentes

Denise Aparecida de Oliveira: 
Condições da cantina são perfeitas

Promotora Mariana Duarte Leão: 
Melhor seria governo
corrigir falhas

População adverte: Olavo Condé, não seria melhor administrar do que terceirizar?
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MÉRITO EMPRESARIAL 2013

Federaminas 
homenageia 
Coopervap
A Federação das Associações 

Comerciais e Empresariais do 
Estado de Minas Gerais (Federa-
minas) realizou mais uma edição 
do Mérito Empresarial e reuniu 
mais de mil empresários home-
nageados com diplomas e meda-
lhas, representando as empresas 
que mais tiveram destaque no 
Estado de Minas. 

Os escolhidos para a honra-
ria foram indicados pelas ACEs 
de seus municípios. A ACE de 
Paracatu, neste ano, indicou o 
empresário Edmundo Antônio 
de Sá, que foi representado pelo 
seu irmão Urbano de Sá, pelo seu 
trabalho desenvolvido à frente 
da Cooperativa Agropecuária do 
Vale do Paracatu (Coopervap). 

Foram utilizados diversos cri-
térios para essa indicação, como 
empreendedorismo, perfil inova-
dor, desenvolvimento econômi-
co e social da população em que 
atua, entre outros.

 Coopervap é a cooperativa 
paracatuense que, recentemente, 
completou 50 anos e se tornou 
uma das maiores potências da re-
gião. Com faturamento anual de 
mais de R$ 180 milhões, o qua-
dro social é formado por mais de 
2 mil associados, emprega 500 
funcionários diretos, é fonte de 
renda para o Estado e Município 
gerando mais de R$ 22 milhões 
em tributos e encargos sociais. 

O Queijo Minas Padrão, fa-
bricado pela Coopervap, venceu 
na sua categoria, pela terceira 
vez consecutiva, a 30ª edição do 
Congresso Nacional de Laticí-
nios (CNL), da Epamig/Institu-
to de Laticínios Cândido Tostes, 

de referência na América Latina 
como fórum para apresentação 
de pesquisas e desenvolvimento 
de lácteos.

Marcos Antônio, latinista da Coopervap, e sua equipe 
exibem os troféus conquistados em Juiz de Fora

realizado, de 15 a 18/7, em Juiz 
de Fora, que é o maior evento 
do Brasil em difusão de tecnolo-
gias sobre leite e derivados, além 

Urbano de Sá, representando o presidente Edmundo, 
exibe o Mérito Federaminas

Rato na Coca-Cola 
O Telejornal R7 Urgente da Rede Record produ-

ziu uma rara e chocante reportagem sobre a Coca-
-Cola, a bebida de fórmula “Secreta” que é grande 
anunciante em todo o mundo e menos no interior, 
principalmente no de Minas Gerais e por isso mes-
mo não é incomodada pela velha imprensa, prin-
cipalmente das capitais, embora pesem sobre elas 
denuncias graves. A matéria, que citou os riscos de 
câncer pela ingestão da bebida (nos EUA a fórmula 
foi mudada por exigências das autoridades sanitá-
rias, para abrandar os efeitos cancerígenos), apre-
sentou o caso do brasileiro Wilso Batista de Rezen-
de, que há treze anos sofreu danos irreversíveis no 
seu sistema neurológico após consumir Coca-Cola 
com veneno de rato. Ele entrou na justiça contra a 
fabricante da bebida e guardou até uma garrafa con-
tendo um rato dentro, mas até hoje a multinacional 
consegue adiar a decisão judicial. A única resposta 
da Coca-Cola à imprensa é que vai aguardar o fim 
do processo.

( Jornal O Cometa Itabirano - Itabira/MG)

Missão Mineira na China 
Um missão mineira, empreendida pela Fiemg 

em parceria com o CREA esteve recentemente 
na China. A primeira etapa foi realizada em Hong 
Kong onde os integrantes da comitiva participaram 
da Feira HKTDC-Eletrônicos, o maior evento do 
setor da Asia.

A segunda etapa foi em Guangzhou, onde a 
comitiva foi recebida por representantes do Con-
sulado Geral do Brasil, onde houve uma apresenta-
ção pelo embaixador Vicente Lessa sobre os dados 
econômicos da região de Guangzhou. A delegação 
visitou ainda uma unidade do Grupo Internacional 
CIMC, localizado em Jiang men e dedica a fabrica-
ção de containers e construções modulares. Na ava-
liação dos participantes da missão, o encontro foi 
altamente positivo resultando no agendamento de 
uma visita de dirigentes deste grupo a Minas Gerais 
objetivando avaliar a viabilidade de instalação de 
uma unidade no Brasil. A comitiva participou tam-
bém da solenidade de abertura da E-Canton Fair 
International Sourcing Salon For Trade Delegation 
e das rodadas de negócios da maior Feira multiseto-
rial do mundo.

(Boletim Fiemg - Belo Horizonte/MG) 

Papai Noel para Empresas
O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 

(BDMG) colocou à disposição das empresas um 
empréstimo para quitação do Décimo Terceiro Sa-
lário deste ano. Segundo informações do Banco o 
crédito é fácil, rápido, aprovado na hora, o melhor, 
as empresas só começam a pagar o ano que vem. A 
taxa de juros é a partir de 0,85% ao mês.

(Informativo BDMG-Belo Horizonte/MG)

Atlas Tecnológico
O mercado mineiro tem nas mãos a nova edição 

do Atlas Tecnológico de Minas Gerais: “vitrine de 
negócios” que apresenta os fornecedores de produ-
tos e serviços e TI para público dos diversos setores 
da economia de Minas. O objetivo da publicação é 
apresentar essas empresas ofertantes, gerar negócios 
e contribuir para o crescimento das empresas e dos 
setores da economia mineira. O Atlas Tecnológico 
traz o escopo de produtos e serviços oferecidos por 
mais de 1.000 empresas de TI do estado, segmenta-
dos em mais de 47 atividades diferentes como: Sof-
tware por encomenda, automação comercial, banco 
de dados, gerenciamento de projetos entre outros. 

Acesse : www.atlastecnologicodemg.com.br  
(ARS - Fiemg - Belo Horizonte/MG)

Trabalho Escravo
Uma fiscalização realizada pelo Ministério Pú-

blico do Trabalho (MPT) resgatou 25 trabalhadores 
encontrados em condições de trabalho escravo em 
uma obra de nova Fábrica da Ambev em Uberlân-
dia/MG. A ação realizada em conjunto com o Mi-
nistério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Polícia 
Militar, levou à prisão de um encarregado armado 
no alojamento ocupado pelos trabalhadores. Segun-
do às informações do MPT, a arma apreendida não 
tinha registro e o funcionário não possuia porte le-
gal para o uso. No primeiro semestre deste ano, a 
Ambev anunciou investimento de R$ 550 milhões 
na construção da unidade, mas não se preocupou 
com os trabalhadores que alegaram também que 
os alojamentos estão em péssima condições de hi-
giene, não havia colchões para todos eles, com al-
guns obrigados a dormir na garagem da casa. Os 
trabalhadores também denunciaram que a refeição 
servida era azeda e que havia grande quantidade de 
insetos no local.

(Portal NewTrade - São Paulo/SP)

Mensalão
Marcos Valério, conhecido como operador do 

Mensalão, manifestou vontade de cumprir sua pena, 
depois de condenado pelo STF, em Sete Lagoas. Ele 
está no grupo de réus que impetraram recursos com 
os chamados embargos infligentes , mas pode ter 
ordem de prisão emitida mesmo antes que o Tribu-
nal conclua a análise de tais recursos. Como deve ter 
pena mais longa, Marcos Valério declarou sua prefe-
rência para cumpri-la em Sete Lagoas. A população 
da cidade está indignada.

( Jornal Diário Boca do Povo - Sete Lagoas/MG)

Risco de Extinção 
O clamor vem de São Lourenço. Águas Minerais, 

mais uma riqueza brasileira em risco de extinção.
Até hoje persiste a dúvida sobre a melhor legis-

lação para a proteção de nosso bem natural. Inte-
resses financeiros defendem a colocação da água 
mineral na legislação das atividades mineradoras, 
fato este que permite a ação danosa de grupos que 
objetivando apenas obter lucros, podem explorar 
nossas águas minerais até que se esgotem. Na rea-
lidade o correto seria o tratamento e controle dos 
nossos mananciais de águas minerais dentro das 
políticas estabelecidas para os recursos hídricos. 

É triste observar como as questões acabam 
sendo, tratadas em nosso país. Apesar do obvio, 
a questão encerra os interesses financeiros, e con-
seguem redirecionar as discussões. E, enquanto se 
briga por “benefícios setoriais de grupos ou pes-
soas”, nossas águas continuam indo para o ralo. 
Brasil! mostra sua cara!

( Jornal Panorama - Baependi/MG) 

Desaposentação
Até parece que estamos falando de “Alice no 

país das maravilhas” em que personagens loucos 
falam de coisas estranhas como desaniversário ! 
Pela legislação vigente o aposentado pode re-
nunciar a sua aposentadoria e voltar a trabalhar 
e a contribuir para o INSS, com o objetivo de, no 
futuro, obter uma nova aposentadoria. No nosso 
rude entendimento a aposentadoria seria um es-
tagio de vida do trabalhador, que após se dedicar 
ao seu trabalho, cumprindo os condicionantes 
previsto na lei, de idade e tempo de serviços e/ou 
contribuição, teria o direito de entrar em um justo 
período de descanso. 

De acordo com a lei, ele pode se aposentar 
porque retornar dentro desta mesma lei? A res-
posta para tal situação é simples. A forma absurda 
e desumana com que o Brasil vem tratando os 
aposentados, com seus ganhos sendo corrigidos 
pela inflação sem qualquer recomposição, de di-
reito, pela falência da Previdência ocasionada pela 
ação danosa dos políticos corruptos que insistem 
neste fundo de reserva financeira dos trabalhado-
res. Os governantes não se podem iludir, pois a 
grande maioria dos aposentados que estão ainda 
na ativa , o fazem para não morrer de fome e para 
ter direito ao uso de medicamentos e cuidados 
médicos que se somam nesta idade. Temos que 
respeitar e garantir os direitos de quem já cum-
priu com o seu dever para com o País.

( Jornal O Registro - Extrema/MG) 

Cartel 
O Ministério Público de Minas está investigan-

do a possível formação de um cartel pelas distri-
buidores de gas de cozinha. Entre as empresas 
envolvidas no cartel estão a Ultragaz, Copagaz, 
Nacional Gaz, Supergasbraz e Liquigás. A ação 
estaria impulsionando o preço dos botijões que 
estariam sendo entregues com valores variando de 
R$ 40,00 a R$ 54,00. Mais uma vez a lei de “Ger-
son de tirar vantagem em tudo”, sendo aplicada 
e quem paga a conta é o consumidor, que sequer 
tem a quem o defender de forma adequada. Se no 
Brasil a pena para roubo fosse o corte das mãos, 
não haveria hoje, mãos para carregar e entregar os 
botijões ! Que Deus nos ajude.

( Jornal Folha do Povo - Itaúna/MG) 

Sucessão 2014
O planalto foi pego de surpresa. As estratégias 

para 2014 de permanência do atual governo por 
mais um mandato, já tem um novo obstáculo a ser 
superado. A ex-ministra Marina Silva e o ex-gover-
nador de Pernambuco, Eduardo Campos, ambos 
da equipe do ex-presidente Lula, estão buscando 
mais forças em uma chapa para a presidência em 
2014. A possibilidade surge com a negativa do 
STE, em conceder registro ao partido da ex-sena-
dora, que pretendia sair como candidata por esta 
nova sigla. Esta união preocupa o planalto, já que 
Marina está logo após a Presidente, nas últimas 
pesquisas de intenção de votos. O fato registra 
ainda a preocupação dos petistas quanto à mudan-
ça de discurso que deverá ser feita na campanha. 
Segundo o planalto Dilma deverá reforçar a tática 
de construção de sua imagem de “realizadora”, já 
que no discurso social ela se diz imbatível.

( Jornal do Pontal - Ituiutaba/MG)

Mais Municípios 
A notícia sobre a criação de novos municípios 

no Brasil tem preocupado. Em Araxá, a Câmara 
Municipal não quer atender a recomendação do 
Ministério Público para promover a redução do 
número de cargos comissionados nos gabinetes 
dos vereadores. Hoje a Câmara conta com 21 fun-
cionários efetivos e 132 comissionados e, destes, 
90 estão lotados nos gabinetes dos vereadores. Se 
o fato em Araxá, por si só já é preocupante, ima-
ginem o que poderá ocorrer com a aprovação das 
novas regras de emancipação para a criação de no-
vos municípios, em fase de aprovação no governo 
Federal. Estima-se que a partir da nova lei, mais 
180 municípios possam ser criados. Uma emanci-
pação adequada, dentro de normas corretas, é de 
direito e pode trazer ganhos à população. Entre-
tanto, com o atual quadro de políticos espalhados 
pelo Brasil, conforme o exemplo citado de Araxá, 
a criação dos “trenzinhos da alegria” poderão re-
sultar em um maior desperdício de dinheiro pú-
blico. Novos municípios, novas Câmaras e muito 
mais cargos comissionados.

( Jornal O Clarim - Araxá/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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MAURIÇÃO 

TRAGÉDIAS NAS RODOVIAS MG-188

PM prende suspeito de outros homicídios 

Casal de feirantes 
morre na BR-040 

Motorista Bebum 
cai na ponte 

Delegado Amarantino Neto conclui inquérito que apurava um dos crimes de grande repercussão na Cidade

CASO SÍLVIO 

PC prende um dos autores e procura outro 

Após um ano e oito meses de 
investigação, a equipe de Homi-
cídios da Polícia Civil - chefiada 
pelo delegado Amarantino Neto 
- concluiu o inquérito que apura-
va um dos crimes mais comenta-
dos, nos últimos anos, em Para-
catu: o assassinado do produtor 
rural Sílvio Oliveira Campos, 71. 

“Já temos a autoria e a ma-
terialidade definida. Os autores 
são dois adolescentes. Trata-se 
de K.S.D.M, 16 anos e J.G.R.C, 
17 anos. Tudo está delineado 
nos autos, com vasto conjunto 
probatório como: depoimentos 
e  laudos periciais”, garante o de-
legado. 

Segundo Amarantino Neto, há 
certa dúvida sobre a motivação, 
porém o trabalho foi finalidade e 
encaminhado ao Judiciário. 

A ambulância fez o salvamento, mas levou feridos com porta aberta 

O motorista de um ônibus, 
Sebastião Melo de Moura, 50, 
perdeu o controle da direção e 
caiu debaixo da  ponte na MG-
188, que fica entre o Chapadinha 
e Primavera. De acordo com a 
PM, Sebastião estava com visí-
veis sinais de embriaguez e foi 
conduzido à delegacia.

Antes de cair debaixo da pon-
te, o ônibus bateu em dois veícu-
los na Vila Mariana - um Pólo e 
um Siena - que estavam estacio-

Gilberto Domingos e Dirce 
Aparecida, de João Pinheiro, to-
dos os sábados vendiam laranjas 
e outras frutas na Feira Livre do 
Produtor, em Paracatu. Na sexta-
-feira (1º/11), o casal saiu de JP 
e seguia para Paracatu, onde iria 
dormir para trabalhar no outro 
dia. Quando chegou próximo 
ao trevo de Lagoa Grande, na 
BR-040, há 56 km de Paracatu o 
casal se envolveu em acidente e 
morreu no local. Segundo infor-

Maurício da Silva Duarte, conhecido 
como “Maurição” (foto), 27, morador do 
Paracatuzinho, foi encontrado dormindo 
numa casa do São João Evangelista, pela 
Polícia Militar. 

“Estávamos monitorando o autor e na 
manhã de 12/11, ficamos sabendo que 
ele estava no São João Evangelista. Con-
seguimos mandado de busca e consegui-
mos pendê-lo.”, explica o Sargento San-

“Há uma pequena dúvida so-
bre a motivação. O menor que 
pilotava a moto confessou o de-
lito e contou detalhes de como 
se deu o crime. O outro não quis 
cooperar com a investigação e 

se limitou a dizer 
que não participou 
do fato, pois esta-
va em casa com a 
família, versão que 
foi desmentida”, 
explica a autorida-
de policial. 

O delegado ga-
rante que o adoles-
cente que tinha 16 
anos - e, hoje, está 
com 17 - pilotava a 
moto e foi o autor 
dos disparos.  “Ele 
está foragido e 

sendo procurado. Já o ex-menor 
de 17 anos que, hoje, está com 
19, está preso no Presídio Para-
catu, por cometer outro crime”. 

“O delegado informa, ainda, 
que a moto usada no crime foi 

apreendida e, agora, é preciso 
encontrar o autor foragido e a 
arma usada no homicídio. “O re-
vólver é mais difícil de encontrar, 
devido o tempo em que ocorreu 
o crime. Além disso, a arma já 
passou na mão de muita  gente, 
inclusive de pessoas que já mor-
reram”, explica Amarantino 

Crime - O produtor rural Síl-
vio Oliveira Campos, foi assassi-
nato a tiros, próximo a um chur-
rasquinho - à Rua Dom Serafim, 
Arraial D’Angola - por volta das 
9h30 da noite, de 2 de março do 
ano passado. 

De acordo com que foi apura-
do pela PM, Sílvio parou no local 
para comer um churrasquinho, 
antes de seguir para a fazenda 
Ouro Verde , a 18 quilômetros 
do centro de Paracatu. 

No momento em que desceu 
da caminhonete, foi surpreendi-
do por dois ocupantes de uma 
moto. Um deles atirou contra a 
vítima três vezes. Os disparos 
atingiram a cabeça e as costas de 
Sílvio, que foi levado ao hospital, 
mas morreu logo em seguida.   

A equipe de O Movimentoa-
companhou todos os trabalhos 
e cobrou das autoridades empe-
nho e agilidade na conclusão do 
inquérito. Quando o crime com-
pletou um ano, em março deste 
ano, este jornal publicou uma 
carta de desabafo de Andréia Fa-
ria Campos, filha da vítima, que 
temia que o caso entrasse no es-
quecimento. 

Na mesma edição (nº 435), O 
Movimento ouviu novamente o 
delegado Amarantino Neto, que 

As filhas de Sílvio, Hellen e Andreia, 
clamaram por justiça quando crime 
completou um ano, em março de 2013

prometeu empenho no caso e o 
editor deste Jornal, jornalista José 
Edmar Gomes, na sua Carta do 
Editor, escreveu:  

“... este jornal faz questão de 
publicar a carta de Hellen, como 
um grito que estava entalado na 
garganta de muitos filhos, ir-
mãos, esposas, pais e mães, que 
vêm perdendo seus filhos e en-
tes queridos para uma violência 
atroz e crescente, que não se 
justifica numa cidade de menos 
de cem mil habitantes, como é o 
caso de Paracatu”.

Agora, com o esclarecimen-
to do caso, O Movimento faz 
questão,  também, de destacar o 
empenho do delegado Amaranti-
no  e sua equipe, a quem cumpri-
menta e parabeniza efusivamente  
pela conclusão do inquérito.

mações do Corpo de Bombeiro 
Civil, o condutor de um Peuge-
ot 307, de Brasília, transitava no 
mesmo sentido e bateu na trasei-
ra da F 4000, com placas de São 
Paulo, ocupada por Gilberto  e 
Dirce.  

Gilberto perdeu o controle 
da direção, saiu da pista e bateu 
nas árvores. Gilberto morreu na 
hora. Dirce, logo depois. O mo-
torista do Peugeot foi conduzido 
ao pronto socorro com dores e 

ficou internado. O casal de fei-
rantes foi enterrado no feriado 
de Finados, em João Pinheiro. 

Corsa - A família viajava num 
Corsa, de João Pinheiro/Para-
catu, no km 83 da BR-040, a 41 
quilômetros de Paracatu, o mo-
torista provavelmente dormiu, 
saiu da pista e bateu em uma 
árvore. O pai de família morreu 
na hora. A esposa e os filhos de 
11 a 12 anos  tiveram ferimentos 
leves.

O Linea, conduzido pela em-
presária paracatuense, Sônia Oli-
veira, bateu de frente com um Uno 
ocupado por José Afonso (fun-
cionário da Câmara Municipal) e 
pelo filho de 15 anos, no KM 25 
da BR-040, próximo à Curva da 
Morte. De acordo com dados da 
Policia Rodoviária Federal.

Os ocupantes do Uno ficaram 
presos nas ferragens e foram so-
corridos com ajuda do corpo de 
bombeiros civis. O motivo do 
acidente pode ter sido uma ul-
trapassagem  feita pelo Línea que 
bateu de frente com o Uno. 

Risco - Durante o resgate, o 
adolescente ferido e a enfermeira 
do HM correram risco de novo 
acidente. A ambulância que foi 
fazer o socorro não era apropria-
da para o serviço e a porta tra-
seira do veículo ficou aberta, pois 
não cabia a maca.   

Dr. Almir Amaral - CEM 18946-S MG 

Cirugia Geral 
Endoscopia Alta   

Colonoscopia 

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

Fone: (038)3672-2042

Acidente deixa três feridos
O Linea bateu de frente contra o Uno, cujos ocupantes ficaram presos nas ferragens

nados. Sebastião tentou fugir da 
polícia e acabou provocando o 
acidente na MG-188. Ele era o 
único ocupante do ônibus e fe-
lizmente ninguém saiu ferido.

Bebum 2 - Militares do 3º Pe-
lotão de Meio Ambiente e Trân-
sito, durante no Trevo do Para-
catuzinho - abordaram o Monza, 
conduzido Wardeson Franscisco 
da Silva, que informou que não 
possuía CNH e apresentou o 
CRLV de 2012. Wardeson tam-

bém apresentava visíveis sinto-
mas de embriaguez, mas recu-
sou o Etilômetro. O veículo foi 
removido e o infrator preso em 
flagrante.  

Bebum 3 - Já no Km 49, da 
MG-188, os policiais  abordaram 
uma Parati conduzida por Ben-
jamim Kean da Costa Cardozo. 
Os militares constataram que o 
condutor apresentava visíveis si-
nais de embriaguez e também foi 
preso.

doval, um dos responsáveis pela prisão.
Ainda de acordo com a PM, Maurição 

possui uma extensa ficha criminal, pelos 
crimes de homicídio e porte ilegal de 
arma de fogo. 

Na casa onde Mauricio foi encontra-
do, a proprietária - Regiane Duarte Boi-
trago - chegou exaltada e foi apreendida 
por desacato e por crime ambiental (cria-
ção de pássaros da fauna silvestre).



12 Paracatu, 16 a 30 de novembro de 2013 O Movimento - PARACATU

O deputado estadual 
paracatuense, Almir Paraca,  
é o idealizador do projeto 
Conscienciarte

REGOZIJO

TV DIGITAL

APOIO A ASSOCIAÇÕES

Conscienciarte recebe 
Moção de Rosival Araújo

Avanço tecnológico 
chega a Paracatu

Requerimento de Contador 
finalmente é aprovado

CÂMARAEM AÇÃO

O vereador Joãozinho Contador (PSDB), logo 
no início do seu primeiro mandato, em 2009, su-
geriu ao então prefeito Vasquinho, por meio do 
Requerimento 111/2009, que criasse um departa-
mento específico para atender às demandas das as-
sociações rurais e urbanas.  O referido requerimento 
foi votado e aprovado nas sessões plenárias da Câ-
mara Municipal, porém, não foi acatado pelo Poder 
Executivo. 

 O vereador reiterava o pedido, a cada ano legis-
lativo. No entanto, não obteve êxito à época quanto 
a este intento. Há que se observar que os Poderes 
Legislativo e Executivo são independentes e harmô-
nicos, sendo que o que deve prevalecer é o interesse 
público, aquilo que possa beneficiar a coletividade. 
Neste sentido o prefeito Municipal Olavo Condé, 
foi sensível ao apelo de Contador e criou esse de-
partamento, que já funciona desde abril deste ano.

As associações funcionam como se fossem uma 
empresa e possuem obrigações tributárias mensais 
a serem cumpridas para que funcione de forma efe-
tiva. “Os membros de diretoria, muitas vezes, no 
intuito de ajudar um setor especifico, criam uma as-
sociação, sem possuir conhecimento técnico, nem 
recursos para fazê-la funcionar a contento”, observa 
Joãozinho Contador. 

Para o vereador, nestes casos, é necessário que o 

A Fundação Conscienciarte 
recebeu, no último dia 11 de no-
vembro, na Câmara Municipal, 
uma Moção de Regozijo que re-
conhece e parabeniza o trabalho 
que vem sendo realizado nos seus 
20 anos de existência. O autor da 
honraria foi Rosival Araújo (PT) 
que recebeu apoio unânime dos 
demais vereadores.

Na cerimônia, os vereadores 
convidaram ao plenário persona-
gens fundamentais na criação e 
desenvolvimento da Fundação: a 
superintendente executiva, Edina 
Sueli das Dores; a presidente da 
Fundação, Marly Botelho Ulhoa 
e o deputado Almir Paraca(PT), 
idealizador e fundador do Proje-
to Conscienciarte, que em 1995 
se tornou Fundação. 

“A Fundação Conscienciarte é 
considerada um patrimônio cul-
tural, ecológico, cultural e edu-
cacional do povo de Paracatu. A 
moção foi extremamente justa, 
pois este trabalho beneficia toda 
a cidade. Queremos ampliar cada 
vez mais esse projeto, para que 
os jovens que possam ter uma 
ocupação, para que não tomem 

Logo no início do seu 
mandato, o Vereador Cabo 
Camilo(PDT) apresentou, ao 
prefeito Olavo Condé, um reque-
rimento, datado de 2 de fevereiro 
de 2013, para implantação da TV 
Digital em Paracatu e, finalmen-
te, os paracatuenses foram con-
templados com mais este avanço 
tecnológico.

A nova plataforma para a ope-
ração da televisão brasileira pos-
sibilita melhoria na qualidade dos 
sinais e ofere serviços interativos. 
Com a TV Digital, o sinal da TV 
é recebido sem interferências. 

outros caminhos e 
possam entrar no 
mercado de traba-
lho”, disse Rosival.

A Adesp, Agên-
cia de Desenvolvi-
mento Sustentável 
de Paracatu, atra-
vés do vereador 
enviou uma placa 
de homenagem 
para à Fundação 
como forma de 
congratular pelo 
belo trabalho.

Edina das Do-
res agradeceu a homenagem fei-
ta pelo vereador e a presença de 
todos na sessão. “Nosso trabalho 
na Fundação é sempre mais de 
semear do que de colher. Mas 
hoje estamos colhendo aquilo 
que foi plantado. Espero poder 
semear de forma efetiva para que 
muitos outros anos possam vir. 
Agradeço as palavras destinas a 
Fundação e a mim, aos convida-
dos, parceiros, alunos e funcioná-
rios que fortalecem a Fundação 
Conscienciarte”, disse a superin-
tendente.  (LM)

Ou seja, sem chuviscos, chiados, 
cores borradas, muito comuns 
nos canais analógicos. O sistema 
está sendo implantada em diver-
sas cidades do País, desde 2006.

O vereador Cabo Camilo 
não mediu esforços para trazer 
mais um avanço tecnológico 
em benefício dos paracatuenses. 
“Procuro, no meu mandato, de-
sempenhar o meu papel e, prin-
cipalmente, trabalhar para que 
a população tenha uma melhor 
qualidade de vida. Isso me dei-
xa muito satisfeito e feliz”, disse 
Cabo Camilo.

poder público intervenha, para promover o suporte 
necessário ao desenvolvimento das atividades. “Não 
há como se furtar a isso. Para isso que fomos eleitos 
e é nesse sentido que devemos pautar nossas ações”, 
ponderou Joãozinho , que lembrar que o vereador 
quando apoia uma entidade, apoia diretamente a co-
munidade que ela representa.
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Antônia Gomes dos Santos 
mostra o açafrão plantado, 
colhido e preparado por ela

QUILOMBOS DE PARACATU I

Apesar do progresso que vem 
chegando a essas comunidades, 
muito tem sido preservado pe-
los quilombolas de Paracatu. Na 
comunidade de São Domingos, 
visitada por O Movimento, os 
quilombolas ainda realizam ativi-
dades ancestrais, como as danças, 
comidas típicas e principalmente 
a agricultura como principal fonte 
de renda.

A senhora Antônia Gomes 
dos Santos, quilombola da comu-
nidade São Domingos, conta que, 
hoje, além de sua aposentadoria, 
ela se sustenta com a venda de 
açafrão, que ela mesma planta no 
quintal de casa. Como o açafrão é 
colhido apenas uma vez no ano, 
ela disse que sobrevive com mui-
to pouco, já que resta somente a 
aposentadoria dos tempos que 
trabalhou na Prefeitura.

“Antigamente eu fazia chapéu 

Por Lorranne Marques

A morte de Zumbi dos Palmares no dia 20 de novembro de 1695, 
marca a comemoração do Dia da Consciência Negra no Brasil. A data 
relembra a escravidão que o povo negro tanto resistiu, e reforça o valor 
e direitos dos negros na sociedade brasileira.

Paracatu está marcada pelos traços culturais deixados pelos negros 
escravos, principalmente em forma de folclore e culinária. Além disso, 
é evidente a presença forte dos descendentes dos quilombolas até hoje, 
que cultivam e reavivam a tradição.

Mais da metade da população 
de Paracatu é constituída por 
negros, frutos da forte presen-
ça da mineração, que fazia uso 
de escravos para existir. Mesmo 
depois de passados muitos anos 
do fim da escravidão quando fa-
lamos em negros refugiados, em 
quilombos, nossa memória nos 
remete a negros escravos que 
viviam e se escondiam na zona 
rural, isolados da sociedade.

Nos dias de hoje, porém, 
acompanham o desenvolvimento 
da sociedade, mas a maior parte 
das comunidades de Minas Ge-
rais ainda vive na zona rural, de 
acordo com os dados do Centro 
de Documentação Eloy Ferreira da Silva (Cedefes). Porém, estas comu-
nidades atualmente sofrem bastante influência do desenvolvimento das 
cidades e das novas tecnologias que vem surgindo.

Em Paracatu, especificamente, existem cinco comunidades que es-
tão localizadas nos arredores da cidade, seguindo a tendência do Esta-
do. São elas: Cercado, Comunidade dos Amaros, Machadinho, Pontal 
e São Domingos.

Lucas Ferreira Souto Júnior, 
conhecido na comunidade como 
“Geléia”, lamenta que a minera-
dora venha prejudicando a co-
munidade, já que as nascentes 
d’ água estão sumindo. Segundo 
ele, o que motiva a esquecer esses 
problemas do mundo de hoje é 
dança realizada uma vez por ano, 
tradição que ainda prevalece dos 
velhos tempos. 

A dança mais praticada pelos 
quilombos de São Domingos, 
como forma de preservar a tradi-
ção, é a Caretada ou Caretagem. 
Todos os anos, entre os dias 24 e 
25 de junho, os quilombolas saem 
em caminhada pela comunidade, 
festejando e dançando, como 
forma de homenagear São João 
Batista. 

A festa é composta apenas 
por homens e alguns deles se 
fantasiam de cavalheiros, outros 
de damas e visitam as casas da ci-
dade durante a noite inteira. Os 
ensinamentos da festividade são 
passados de pai para filho, forta-
lecendo o elo com os antecesso-
res, já que a cada nova celebração 
relembram suas raízes e histórias. 

Aureliano Lopes dos Reis é o 
quilombola mais antigo de São 
Domingos com 101 anos de ida-
de. Ele nasceu dia 16 de junho 
de 1912 na própria comunidade 
e só saiu de lá para trabalhar em 
Brasília, por alguns anos, de onde 
conseguiu sua aposentadoria, 
base de sua sobrevivência atual. 

O ancião trabalhou na extra-
ção do ouro, atividade muito forte 
na região, na lavoura, na coopera-
tiva da Cidade e ainda como ser-
vente de obras, na construção do 
Hospital Municipal de Paracatu. 
Na comunidade, ele possui uma 

casa erguida à base de barro, que 
segundo ele pagou 70 “réis” para 
construí-la, há mais de 80 anos.

Apesar da idade avançada, o 
senhor Aureliano se mostra bas-
tante forte e vigoroso, continua 
acordando cedo para cuidar de 
sua horta e ainda participa ativa-
mente das atividades da comuni-
dade. Está sempre presente em 
eventos da cidade ligados a área 
cultural, às vezes sendo homena-
geado e fazendo o que sempre 
gostou, contando “causos”. 

Uma atividade que o senhor 

FOTOS: Lorranne Marques
DIAGRAMAÇÃO: Jorge Ribeiro
PRODUÇÃO E EDIÇÃO: José Edmar Gomes

Magna Aparecida Lopes, filha 
do senhor Aureliano, que recep-
cionou a reportagem com muito 
carinho, afirma que, apesar dos 
malefícios que a mineradora de 
ouro traz à comunidade, como 
poeira, barulho das bombas de 
dinamite e falta de água nas nas-
centes, a empresa é uma grande 
parceira de São Domingos. 

Segundo ela, a empresa já 
fez várias doações para a comu-
nidade: galpão para Pastoral da 
Criança, cozinha comunitária, 
reforma da sede da associação, 
desintegrador para moer açafrão, 
bomba para o poço de água, fá-
brica de biscoitos, um veículo 
para transporte em caso de emer-
gência (que atualmente não mais 
existe por falta de manutenção e 
mau uso por parte de alguns mo-
radores) e outras doações. 

Além de todas essas benfeito-
rias, Dona Magna, relatou ainda, 
que esta empresa ajuda a comuni-
dade com o pagamento de meta-
de da conta de água. A água vem 
de um poço artesiano que faz a 

A religiosidade 
popular 

ainda é forte 
entre os 

quilombolas 
de São 

Domingos

São Domingos: entre bombas e poesia

Mineradora paga metade da conta 
d’água das famílias: R$ 15,00 por mês

Dança contra males da mineração

Aureliano faz questão de partici-
par todos os anos é justamente a 
dança da Caretagem. Ele contou 
que antigamente dançava, mas 
nos dias de hoje apenas toca “xi-
qui-xiqui” acompanhando os de-
mais instrumentos. Em sua casa, 
ele guarda roupas, instrumentos 
e máscaras que são utilizadas na 
festa, além de outras lembranças.

“A vida antigamente não era 
fácil. Não conheci meu pai, que 
morreu com problema de cora-
ção quando eu tinha seis meses 
de idade. Minha mãe lutou muito 
e morreu com mais de 90 anos. 
Sou do tempo que tudo era feito 
a cavalo ou até mesmo a pé, na 
precata mesmo. Eu vendia cebola 
na cidade, hoje não posso mais, 
eu só planto e quando as pesso-
as querem elas vem aqui e com-
pram”, relatou senhor Aureliano. 

Segundo dona Antônia, “Ge-
léia” e também o senhor Aurelia-
no, os bens que cada um planta, 
colhe, ou cria na comunidade, 
são vendidos na própria comuni-
dade, como uma espécie de troca 
direta entre os moradores, lem-
brando a época do escambo (ne-
gociação de bens e serviços por 
outros, sem uso de dinheiro). O 
sentimento de coletividade ainda 
é forte entre os quilombolas, é 
como se todos fizessem parte de 
uma mesma família. 

Aureliano 
Lopes: 101 
anos de 
idade e muita 
história para 
contar

Foto bem 
produzida do 
casal Aureliano 
e Luísa Lopes 
quando jovens

Geleia esquece as mágoas 
dançando a Caretada

Foto da Caretada preservada pela Família Lopes

Dona Magda abre o 
seu Baú de Poesias 

a O Movimento

distribuição para as casas dos mo-
radores, que pagam apenas uma 
taxa única de R$ 15,00 por mês.

Assim como em toda Cidade, 
na comunidade São Domingos 
existe muita desigualdade social 
entre os moradores: parte da co-
munidade possui asfalto e as ca-
sas possuem televisão e compu-
tadores. Por outro lado, algumas 
casas, são construídas de barro, 
em ruelas esburacadas e de difícil 
acesso. 

Dona Magna mostrou a O 
Movimento, objetos que ficam 
em uma área reservada da casa 
de seu pai, que são expostos para 
visitação previamente agendada, 
tudo com a finalidade de resga-
tar os valores culturais e a me-
mória do seu povo. Com uma 
tremenda simpatia, ela declamou 
diversos poemas de sua autoria, 
escritos à mão em um caderno 
que fez questão de mostrar à re-
portagem. Dona Magna mostra 
objetos do “museu” Aureliano 
Lopes, que podem ser visitados 
após agendamento. 

Do Baú de Dona Magna:

Sopro da lavadeira
“Eu, com a trouxa na cabeça. 
Descendo ladeira abaixo. 
Procuro e não te acho. 
Olhando para um lado e outro. 
Nada de encontrar água pra lavar. 
Procurei o Criminoso. Rapadura. Cachoeira. 
E nada de te encontrar.
Onde está você? Maria da Fé? BuBuBu. Esmerel. 
E o poço da Sê Preta. 
Está escondido no meu passado? 
Ou está ausente da minha mente?
Insistia ainda mais. Fui descendo córrego baixo. 
Encontrei uma triste recordação. 
Era o Poço Santos Reis, que não encontrava mais.
Tinha tanto nome bonito que havia neste lugar. 
Ladeira Vermelha, O Poço da Moça, Confisco. 
Que bonito era esse lugar.
Onde está a água deste córrego? 
Nas máquinas e no tanque que lava o ouro do nosso lugar. 
A Kinross veio com a sede. Levou a água do nosso lugar. 
As nascentes não existem. 
Só tem areia fixa que não serve para lavar”.

(Magna Aparecida Lopes)

Magna Lopes, 
moradora da 
comunidade São 
Domingos mostra 
como era apurado 
o ouro no proces-
so artesanal

Apesar da infraestrutura precária, o ar bucólico da comunidade é cativante

de palha, plantava mandioca, ba-
nana, cará, mas agora eu não con-
sigo mais e também a terra está 
acabando, porque foi dividindo 
com os irmãos e com os filhos”, 
disse dona Antônia.

Dança do balaio, Capoeira, 
Dança da Caretagem e a Missa de 
Santo Reis, também são lembran-
ças que dona Antônia tem da épo-
ca que era jovem e são praticadas 
até hoje.
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A PM continua recolher armas irregulares em toda Paracatu

Objetos roubados foram recuperados pela PM

48º. HOMICÍDIO

46º. HOMICÍDIO 

ARMAS 

DROGAS

Homem é morto dentro de casa

Rafael é executado 
no Flamenguinho

47º. HOMICÍDIO 

Crime teria participação de três pessoas. Uma delas confessou que matou por vingança pela qual esperou dez anos

Homem executa desafeto dentro de igreja

O 47º. homicídio de 2013, 
em Paracatu, chocou a sociedade 
pela ousadia do autor, que exe-
cutou Arly Barbosa Guimarães, 
33, morador do Bairro Nossa 
Senhora de Fátima, durante um 
culto, na Catedral da Bênção,  na 
Avenida Olegário Maciel, uma 
das principais vias urbanas da 
Cidade. 

Cerca de duas horas após o 
crime, três pessoas foram pre-
sas. O homicídio aconteceu 
20h40min, da noite de 16 de 
novembro. Populares relataram 
à PM, que suspeito Altamir Bal-
tazar da Silva, 19, chegou à Igreja 
trajando blusa de frio clara com 
capuz, pegou a arma com um 

São João Evangelista - Cleiton Pereira da Silva, 29, andava de 
bicicleta no São João Evangelista II e, quando viu a viatura PM, 
tentou fugir e jogou um embrulho, com oito pedras de crack, 
sobre um caminhão. O sistema informatizado apontava mandado 
de prisão contra Cleiton, que foi peso. 

Betim - Também no São João Evangelista II, na Rua Jorge 
Araújo Caldas, policiais abordaram Roberto Carlos Gonçalves 
Gouveia, 22, o “Betim”. Próximo a ele foi localizada uma por-
ção de maconha e, na sua casa, uma moto Honda vermelha, com 
chassi raspado e a placa e sem lacre. No quarto do autor, resquí-
cios de maconha. 

Vanderli/Rafael - Ainda no Bairro São João Evangelista II, 
a PM viu quando Rafael Pires Costa, 23 - numa moto com ade-
sivos de farmácia - entregou algo para Vanderli Pereira Melo, 25. 
Vanderli estava com uma cédula de R$ 10,00 e portava celular e 
R$ 50,00. No local, uma bucha de maconha. Militares abordaram 
Rafael, que disse ser usuário. Rafael e Vanderli foram presos. 

Bela Vista II -  Na Avenida Brasília, Bela Vista II, militares 
abordaram o menor Í. R. M. 15 anos, com 34 pedras de crack, 
R$29,00 e um celular. Do outro lado da rua, o menor A. B. R. M. 
J. irmão do outro adolescente, com um celular e fotos de alguém 
portando uma arma de fogo. Os adolescentes  foram apreendidos.  

Paracatuzinho - Com Tiago Rodrigues Lima, 26, a PM en-
controu 12 pedras de crack; R$74,00 e um chip de procedência 
duvidosa. Ele foi encontrado na Rua Dercílio Dias, Paracatuzi-
nho, e foi preso. 

Rua Praiana - Na Rua Praiana, também no Paracatuzinho, 
militares viram  o menor L. B. S. 14 anos, dispensando um tablete 
de maconha. O adolescente alegou que a droga era de Leonardo 
Junior Dias de Oliveira, 20. Leonardo foi encontrado e preso. 

Amoréias II - Pedro Henrique Vieira de Souza, 18, foi fla-
grado com dois embrulhos de droga - um de cocaína e outro 
da maconha - e R$15,00, na  Rua Diamante, Amoreiras II, e foi 
conduzido à delegacia.  

Boca da Onça - A PM realizava patrulhamento pela Rua Wol-
ney Meireles, JK, na “Boca da Onça”, e viu quando Ramon Ce-
lestino Silva, 19, jogou algo no chão: três papelotes de. Ramon e 
a droga foram encaminhados à delegacia.

Centro - Na  Praça Getúlio Vargas, centro, militares aborda-
ram os autores Douglas Martins dos Santos, 20, Gilvan Batista de 
Oliveira, 18, Willian Souto Peres, 21, Guilherme Souto Peres, 19, 
João Eduardo de Campos Moura, 22, e, os menores P. R. N. 16 
anos e L. L. B. A. Q. 13 anos, fumando maconha. 

Na mochila de Douglas, uma porção de maconha e R$260,00. 
Douglas havia fornecera o cigarro de maconha e a droga perten-
cia a ele. 

Shortão - Gabriel Alves dos Santos, 18, o “Shortão”, foi en-
contrado com uma bucha de maconha na Rua Um, Bairro Divi-
nópolis, João Pinheiro. Na sua casa, havia R$700,00. A mãe de 
Gabriel ficou surpresa com o dinheiro, pois seu filho não traba-
lha. Gabriel não soube informar a origem do dinheiro. 

Samuel - A Patrulha de Prevenção de Homicídios recebeu in-
formações de que Samuel Pires de Andrade, 19, estava vendendo 
droga, no Cais, em Pinheiro. Samuel fugiu pelos fundos e, os mili-
tares localizaram 20 tabletes de maconha;  uma faca;  balança digi-
tal e um tubo utilizado na embalagem da droga. Samuel foi preso.  

João Pinheiro - Na Rua Jesuíno Costa Carvalho, Água Limpa, 
militares abordaram os menores I. M. J. 16 anos e G. G. S. S. 17 
anos, pois existiam várias denúncias de que os dois comercializam 
drogas na região. I colocou na boca cinco buchas de maconha, e 
estava em seu poder R$51,00. Os adolescentes foram apreendidos.

Brasilândia de Minas - Na casa de José Antônio Camilo da 
Rocha e Raquel Ferreira de Souza, militares localizaram 19 pedras 
de crack, e R$ 237,00. Raquel foi presa. Militares estão atrás de 
José Antônio.

Revólveres - Militares de Meio Ambiente  aprenderam, na Fazenda 
Casa Nova, na comunidade do Ribeirão, com Afrânio Pinto Rabelo, 
três revólveres calibre .22; mais dois revólveres e munições. Na casa ao 
lado, cartuchos e redes. Afrânio foi preso.  

Pistola - Na Fazenda Bonsucesso, Thiago César Cunha de Melo 
teve atrito verbal com Elder Santos Silva e alguém  chamou a polícia. 
Thiago  declarou que possuía, uma Pistola .380, registrada, mas a polí-
cia constatou que o registro estava vencido. Thiago foi preso. 

38 -  Um 38, com número de série raspado e nove  munições foram 
encontrados dentro da bolsa de Marileide de Almeida Santos, 27. Ela 
parou sua moto a 200 metros de uma blitz, mas foi alcançada. Marileide  
também não possuía CNH e  foi presa.

32 - A PM abordou um Escort verde na Avenida Henrique Neiva, 
Novo Horizonte, ocupado por quatro pessoas e conduzido por Marco 
Aurélio Dias, 32, que apresentava sintomas de embriaguês. No carro 
havia uma bucha de maconha e um 32, com numeração raspada e seis 
munições intactas. Todos foram presos.

Mais 32 - Na Rua Ladeira do Bonfim, Santa Lúcia, policiais milita-
res perceberam quando o menor L. P. B., 17 anos, passou conduzindo 
uma bicicleta azul/cinza e arremessou  um 32contra o portão de uma 
residência. A bicicleta roubada. 

Réplica - Na residência de Rone Monteiro Pacheco, 24, a PM loca-
lizou uma réplica de pistola de pressão; bucha de maconha e R$33,00. 

Carabina - Militares do 3º. Pelotão de Meio Ambiente e Trânsito 
abordaram uma D10, conduzida por José Luiz das Dores e Júlio César, 
e encontraram munições de calibre .22.  Cristiano Luiz da Silva, que 
seguia atrás, assumiu a propriedade das munições. Uma Carabina/Rifle 
- marca CBC - calibre .22, foi localizada na fazenda de Pedro Correia 
de Andrade. Cristiano assumiu  a propriedade da arma. Cristiano e Júlio 
César foram presos em flagrante.  

Espingarda - Após denúncia de desmate na Fazenda José Macha-
do, Comunidade do Ribeirão, militares encontraram um espingarda cal. 
12 pendurada na parede. Pedro Alves de Paulo assumiu a propriedade, 
mas o registro estava vencido. Pedro foi preso.

As polícias Civil e Militar pro-
curam pelo autor ou autores do 
46º. Homicídio, em Paracatu, 
este ano. Rafael Araújo Rodri-
gues, 24, foi executado com três 
tiros - um na testa, que transfixou 
saindo na orelha e dois na nuca. 
O crime aconteceu por volta das 
23h, do feriado de Finados. 

A Polícia Civil trabalha parta 
descobrir a identidade do cor-
po encontrado dentro de uma 
residência - à Avenida Olegário 
Maciel, Bairro Santa Lúcia - lo-
cal conhecido como Baixada dos 
Totós e identificado como ponto 
de uso e trafico de drogas. 

Inicialmente o cadáver foi 

indivíduo que estava em um Gol 
vermelho, perguntou quem era 
Arly e foi até a vítima. 

Imagens - Altamir disparou 
contra a cabeça, nuca e costas de 
Arly, que morreu no local. Após 
o fato, o autor saiu correndo. Os 
militares foram informados que 
havia câmera de monitoramento 
no local e as imagens mostraram, 
além Gol, uma Saveiro branca 
passando a todo momento em 
frente à igreja. 

Os agentes de inteligência 
descobriram que o autor era filho 
de um dono de oficina de moto 
e encontraram o Gol em frente 
à residência do suspeito Altamir. 
No Gol, estava Caio Willian Pe-

reira Rosa, 19, além de seis muni-
ções .32 e a blusa de capuz. 

Dentro da casa, estavam Vic-
tor Arnaldo Teixeira de Melo 
Peres, 18 - suspeito de dirigir a 
saveiro no momento do crime - e  
Altamir, além de  oito cartuchos 
vazios .38; três cartuchos vazios 
.32 e 13 munições intactas .32.

Dentro da igreja, a perícia da 
PC encontrou nove cartuchos 
(estojos) calibre .32 espalhados 
pelo local. A vítima sofreu dez 
perfurações. 

Assalto - Na delegacia, Alta-
mir confessou a autoria do ho-
micídio e disse que matou Arly 
para se vingar de um possível 
assalto que ele ajudara a fazer no 

comércio de sua família, há 10 
anos, quando ele(Altamir) ainda 
era criança. 

“Eles espancaram minha fa-
mília e roubaram R$ 40 mil”, 
disse o suspeito. A PM também 
constatou que a mãe de Altamir 
teve um atrito com Arly, em 22 
de abril de 2013.

Durante a ação criminosa, 
uma bala acertou o tornozelo de 
uma mulher de 35 anos, que es-
tava sentada no banco da frente 
ao de Arly. Ela foi encaminhada 
ao Hospital Municipal, e liberada 
em seguida.  

Altamir informou que jogou 
a pistola 765 em algum lugar da 
Avenida Joaquim Murtinho, mas 

a arma não foi localizada. Arly 
Barbosa Guimarães, que estava 
se redimindo na igreja, possuía 
uma extensa ficha criminal, que 
incluía roubo, trafico de drogas e 
homicídio tentado.

O delegado Amarantino Neto, 
responsável pelo caso, disse a O 
Movimento que os três suspeitos 
foram autuados em flagrante e se 
encontram presos no Presídio de 
Paracatu. 

“Altamir confessou o crime e 
manteve a versão de ter cometi-
do o delito em virtude do assalto 
que aconteceu há 10 anos”, co-
mentou o delegado. O caso con-
tinua sendo investigado. 

identificado como sendo de um 
certo Marcos Fabiano, o Marqui-
nho, que aparenta ter 32 anos, 
que seria de Cristalina, mas resi-
dia em Paracatu há alguns anos. 

O dono da casa disse que a ví-
tima chegou à residência por vol-
ta de meia noite, de segunda-feira 
(18/11), pedindo abrigo e alegou 

que a casa dele estava bagunçada 
e não dava para dormir. 

Quando os dois estavam dor-
mindo, por volta das 3h, a teste-
munha disse que ouviu um baru-
lho e quando levantou para ver o 
que era, encontrou uma camisa, 
pendurada na parede, pegando 
fogo e o corpo caído ao chão 

com um ferimento na cabeça e 
sangrando muito. 

A perícia esteve no local, mas 
devido à falta de iluminação não 
foi possível constatar a causa da 
morte. O caso continua sendo 
um mistério e será investigado 
pela equipe de Homicídios da 
PC. 

 

Adolescente leva tiros, no Paracatuzinho 
Um adolescente estava na porta de casa, na Rua Gaspar Gotlib, 

Paracatuzinho,  quando um ciclista efetuou dois tiros em sua di-
reção e fugiu. Um dos disparos acertou o tórax e adolescente foi 
conduzido ao HM com a bala alojada, mas  não corre risco de mor-
te. A vítima tem passagens por furto de veículos, tráfico de drogas, 
roubo e porte ilegal de arma, o que pode ter ligação com o crime.

Homem baleado está inconsciente
Luciano Monteiro dos Santos, 34, chegou à casa de familiares, 

no Bela Vista - ferido por um tiro e foi levado ao HM, inconscien-
te, foi direto para o bloco cirúrgico. A tentativa de homicídio ainda 
é um mistério, A PM não teve contato com a vítima, que segue em 
estado grave. 

O corpo foi encontrado no 
Campo do Flamenguinho, na 
Travessa Dom Elder Câmara, 
Bom Pastor. O motivo é desco-
nhecido, porém a vitima era co-
nhecida no meio policial. Quem 
tiver informações sobre o crime 
pode ligar: 190, 181, 197. A iden-
tidade será preservada.

Leia versão digital de 

O jornal necessário
vimentoO Mo

Arly Barbosa Guimarães 
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Cinco homens armados levaram veículo para estrada 
vicinal e roubaram objetos pessoais e mais de R$4 mil

Ônibus é assaltado 
na divisa GO/MG 

Pai agride filha de 13 anos por gravidez 
Ao tomar conhecimento de que a filha de 13 anos estava grávida, Roberto começou agredí-la com 

chutes, socos e apertar o pescoço da adolescente, sendo necessário a mãe da menina interferir, mas o 
pai pegou uma faca e começou a ameaçar a filha de morte. 

O tal Roberto foi preso em flagrante e a filha foi conduzida ao Pronto Socorro com escoriações e 
hematomas nos dois olhos, no braço direito e pescoço. Os policiais também conduziram à DP um ado-
lescente de 13 anos, apontado como possível pai. O Conselho Tutelar foi acionado e vai acompanhar 
o caso junto à Polícia Civil. 

RONDA POLICIAL
Bruno - Na Rua Professor José Botelho Filho, Nossa Senhora de Fátima, militares abordaram Bruno 

de Almeida Barbosa, 18,  e após consultarem no sistema informatizado, constataram um mandado de 
internação em  desfavor do autor. Bruno foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Wendis - Wendis Luiz Chaves, 21, foi encontrado na Rua Zinco, Amoreiras II.  Após consultarem no 
sistema informatizado, constataram que Wendis possuía um mandado de prisão em aberto. 

Daniel - Daniel Moreira Porto, 29, foi abordado em  Blitz de Trânsito na Rua Salgado Filho, Bela 
Vista, e o sistema informatizado apontou que havia um mandado de prisão em seu desfavor. 

Cassiano - No Bom Pastor, militares depararam-se com um grupo de indivíduos em atitudes sus-
peitas, na esquina da Rua Dom Elder Câmara com a Rua Cinco. Foi constatado mandado de prisão em 
desfavor Cassiano Vitor Rodrigues, 18, que foi conduzido à delegacia. 

Desobediência Judicial - Adolescentes estavam perturbando aulas na Escola Estadual Delano Bro-
chado, no Paracatuzinho. Eles entraram por  um buraco no muro. No local, os policiais encontraram L. 
C. M. 16 anos, G. B. C. 17 anos e M. G. O. L. 16 anos no interior da quadra da escola e constataram que 
os menores estavam descumprindo uma ordem judicial de prisão domiciliar. 

Adolescente - Na Rua Severiano Silva Neiva, Alto do Açude, militares abordaram dois indivíduos e 
constataram um mandado de busca e apreensão em desfavor do menor D. C. L. 17 anos. O adolescente 
foi encaminhado à delegacia. 

JK - Na Rua Dona Maria da Conceição de Araújo, Bairro JK - à  os militares visualizaram um grupo 
em atitude suspeita. Durante a abordagem, alguns indivíduos evadiram-se, porém o menor infrator D. V. 
L. 16 anos, foi alcançado, sendo constatado que o menor está cumprindo prisão domiciliar e deveria está 
em sua residência. 

Sebastião Batista - Em João Pinheiro, o oficial de justiça solicitou apoio da polícia,  à Rua Aparício 
Saraiva, para cumprir uma determinação judicial. Sebastião Batista Franco, 51 anos, citado no processo, 
passou a obstruir o trabalho do oficial de justiça e dos funcionários que ali estavam. Em consulta ao sis-
tema informatizado, foi constatado um mandado de prisão em desfavor de Sebastião. 

Juninho - Durante levantamentos, militares constataram que José Eustáquio Lopes Modesto, 31,  
conhecido como “Juninho”, possuía em seu desfavor um mandado de prisão da Comarca de Monte 
Carmelo/MG. A PM iniciou os trabalhos de monitoramento e viu o momento em que o autor chegou à 
residência dele - à Rua Raul Botelho, Alto do Córrego e o prendeu.  

Assalto - Um lojista se dirigia ao banco e foi  surpreendido por dois ocupantes de uma moto. Um deles 
sacou um revólver e roubou  R$1.600,00, um cheque do Sicoob no valor de R$3.319, 90 e duplicatas de 
fornecedores da loja. 

Chácara - Vitor Soares, João Victor e os menores aproveitaram o momento em que os moradores de 
uma chácara saíram e furtaram ferramentas e utensílios domésticos. Um dos autores já havia trabalhado 
na chácara e tinha feito ameaças. A PM conduziu os autores à delegacia. Os materiais furtados foram 
recuperados.

Vila Mariana - Armados com facas, três  assaltantes pularam o muro e invadiram uma casa na Vila 
Mariana e roubaram um Pálio  com caixas de remédios; um celular; uma máquina fotográfica e R$ 250,00. 
O carro com as caixas de remédio foi localizado, na BR 040, próximo ao Nossa Senhora de Fátima. 

Celular - Seis menores atacaram uma jovem, na Rua Rio Grande do Sul, e tomaram seu celular, mas 
foram apreendidos em seguida.

Festa - Um festa, na Rua José Teixeira de Oliveira, Paracatuzinho, perturbou a vizinhança e PM foi 
acionada. Pedro Henrique Teixeira de Oliveira, 21, se apresentou como organizador. Como a algazarra 
continuou, todos foram submetidos à busca pessoal, dentre eles os menores L. C. M. 16 anos e D. G. C. 
17 anos, que estavam desobedecendo à ordem judicial de prisão domiciliar. 

Uno -  Uma senhora de 38 anos estacionou Uno Mille prata, em frente à casa de sua irmã, à  Rua 
Pinheiro Chagas,  onde o carro foi furtado. 

Yamaha - A moto roxa de um padeiro o deixou na mão, às 4h da manhã Para não chegar atrasado, ele 
deixou a moto na Rua do Ávila e foi trabalhar a pé. Por volta das 11h, um espertinho já  havia passado 
por lá, consertado  e furtado a moto. 

Honda - Após ser furtada, um moto Honda/CB 300 vermelha, foi encontrada, na Rua do Fico, JK. 
Militares  abordaram Edmilson Barbosa dos Santos, 29, que indicou onde ele havia escondido a chave da 
moto e também o capacete da vítima. 

Inabilitado - Militares de Vazante abordaram a moto Honda/CG 125 azul, com dois ocupantes. O 
sistema informatizado constatou que a moto não estava devidamente licenciada, o condutor Michael 
Douglas Soares dos Reis, 18, é inabilitado e o passageiro Sebastião Rodrigues de Melo, 32, possuía um 
mandado de prisão em aberto. 

Dinheiro falso - Dois adolescentes - 13 e 14 anos - foram apreendidos por tentar passar notas de 
R$50 e R$100 falsas no comércio. 

Mais dinheiro falso - Na Rua Gastão Pereira Lepesqueur, a PM encontrou  W. A. O. 12 anos e G. P. 
N. 14 anos, com uma cédula de R$100,00 e uma de R$50,00. O menor G. informou que teria fabricado 
as cédulas em sua residência. 

Vazante - Na Fazenda do Cabeludo, em Vazante, militares depararam-se com o menor H. P. S. 14 
anos, conduzindo uma moto, cujas placas GOC-43, não correspondiam as características e a numeração 
do chassi se encontrava raspada.  Antônio Pereira da Silva, 46, responsável pelo menor, relatou que com-
prara a moto em um leilão, mas foi preso. 

João Pinheiro - O proprietário de uma Opala cinza deixou o veículo na Praça Coronel Hermógenes e 
viu  o carro sendo furtado por um indivíduo de blusa verde. Pouco depois, o carro estaria fazendo mano-
bras perigosas no Bairro Itaipu. Marcelo Estevao da Silva, 32, o “Marcelinho”, seria o autor do furto. No 
interior do veículo, foi localizada a blusa verde que o autor utilizava. Marcelinho foi preso em flagrante. 

Crime ambiental - Grande quantidade de peixes e alevinos mortos foram encontrados no córrego da 
Fazenda Boa Esperança, no Entre-Ribeiros. De acordo com a Polícia Ambiental, o fato ocorreu devido a 
um derramamento de vinhaça, subproduto de álcool, oriundo da empresa DPV. Mais de seis quilômetros 
do córrego foram poluídos. 

Piracema - O período de restrições para a pesca em Minas Gerais, nas Bacias Hidrográficas do leste 
do Estado e dos Rios Grande, Paranaíba e São Francisco, começou no dia 1º de novembro de 2013 e vai 
até 28 de fevereiro de 2013. 

Riachinho - Policiais militares da 16ª Companhia PM Independente de Meio Ambiente e Trânsito (No-
roeste) apreenderam pescado irregular e um pescador profissional com pescado irregular. O pescador não 
fez a declaração de estoque dos peixes sobre o período da Piracema, conforme previsto em lei, e foi preso.

Um ônibus, que fazia a linha Belém/Rio de Janei-
ro, com 42 passageiros, foi abordado por assaltantes 
na Ponte do Rio São Marcos - divisa dos estados de 
Minas Gerais e Goiás, por volta das 3h da madruga-
da do último dia 10. 

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cinco ho-

mens armado saíram de um gol vermelho e começa-
ram a atirar em direção ao ônibus que foi obrigado 
a parar. Os ladrões entraram no ônibus e levaram o 
veículo para uma estrada vicinal, já no município de 
Paracatu, e roubaram objetos dos passageiros e mais 
de R$4 mil. Os assaltantes não foram identificados. 

PM prende suspeitos de roubo 
Um caminhoneiro entregava de bebidas na Rua Ricardo Adjuto,  Paracatuzinho, quando foi surpre-

endido por dois indivíduos, armados com um revólver, que ordenaram-lhe que olhasse para o chão e 
roubaram uma certa quantia em dinheiro, evadindo-se em duas bicicletas.

Os militares depararam-se com o Eliton Pires Silva, 20, em uma bicicleta com as mesmas caracterís-
ticas, que desceu da bicicleta e saiu correndo, mas foi encontrado em um lote. 

O autor confessou  que havia participado do roubo e no momento da fuga havia jogado a arma em-
baixo do sofá de uma residência ali próximo. A PM encontrou o revólver cal. 38, carregado com cinco 
munições intactas. Eliton informou ainda que o comparsa no roubo era um adolescente de 17 anos, 
morador do Bom Pastor, onde o menor foi encontrado. Na casa, havia dez pássaros da fauna silvestre 
brasileira, sem registro. O dinheiro do roubo não foi recuperado.

Homem é preso por estelionato e furto
José Hamilton Soares, 50, foi abordado, na Rua Coromandel, Vazamor, município de Vazante, sus-

peito de ser autor de um furto de cigarro em um supermercado. Ele portava um talão de cheques, em 
nome de Alan Vinicius Pereira Soares Machado, de Lagamar/MG, e R$ 732,15. 

Alan relatou que o autor esteve na loja onde ele trabalha e levou o seu talão de cheques que estava 
em cima do balcão, e que já havia registrado a ocorrência em Lagamar/MG. 

As malas do autor foram localizadas em um bar, com vários materiais/objetos, dentre eles, perfu-
mes, os quais foram pagos com um cheque em nome de Alan. 

José Hamilton comprou em várias lojas da cidade, inclusive em uma joalheria - onde o autor furtou 
três anéis. Segundo ele, os cigarros furtados no supermercado e o relógio comprado em uma loja com 
um dos cheques furtados, foram vendidos.



Campeonato organizado pela Secretaria de 
Esportes mobilizou a meninada  e revelou talentos

CATEGORIAS DE BASE 

Santana e Jóquei 
Clube são campeões 
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O Campeonato Municipal das 
Categorias de Base encerrou-se 
no sábado, 9 de novembro, com 
a disputa de quatro partidas no 
Estádio Paulo Brochado. O pri-
meiro confronto foi entre equi-
pes da categoria Pré-Mirim. 

O título de campeão foi dis-
putado pelo Santana e Jóquei 
Clube. Jogando em casa, os colo-
rados venceram por 1 a 0. 

Além do título de campeão, o 
Santana conquistou o troféu de 
goleiro menos vazado - Gusta-
vo Alves dos Santos - que levou 
apenas um gol durante a compe-
tição.  O artilheiro também é co-
lorado: Arthur Gonçalves Silva, 
que marcou seis gols. 

Esta categoria contou com 
oito times, divididos em duas 
chaves. Além de Santana e Jó-
quei, participaram da Copa o 
União Esporte Clube, AABB, 
Primavera, Tricolor, Alto do 
Açude e JK. 

Mirim - Na categoria Mirim, 
só deu Jóquei Clube. Na final, a 
equipe “A” do Jóquei  venceu a 
“B” por 4 a 0. 

O grupo “A” também ficou 
com os troféus de artilheiro 
como Luiz Eduardo, que marcou 
seis gols e de goleiro menos va-
zado: Bruno Araújo, que sofreu 
apenas um gol. 

A categoria Mirim contou 
com quatro equipes, jogando en-
tre si, em chave única. Além dos 
finalistas também participaram 
União e Alto do Açude. 

Infantil - No duelo da cate-
goria Infantil, o Jóquei derrotou 
o Santana por 1 a 0.  Entretanto, 
os troféus de goleiro menos va-
zado e artilheiro ficaram com o 
time colorado. Isaque Assunção, 
do Santana, levou apenas um gol 
e Paulo César da Silva foi o gole-
ador com nove gols. 

Seis equipes brigaram pelo tí-
tulo de campeão infantil. Na fase 
classificatória, Jóquei “A” e “B”, 
Santana , União, AABB e Alto do 
Açude iniciaram a competição, 
em chave única. 

Juvenil - o duelo mais acir-
rado do dia foi da categoria Ju-
venil. Após o empate por 2 a 2, 
no tempo regulamentar, o Jóquei 
Clube soltou o grito de campeão 
ao vencer o Alto do Açude, por 8 
a 7,  nos pênaltis. 

Maicon Guimarães, do Jóquei, 
foi o goleiro menos vazado com 
cinco gols. Lucas Lima, do Alto 
do Açude; Ricardo Ferreira e 

Alexandre Gonçalves, ambos do 
Jóquei, foram os artilheiros. Cada 
um marcou três gols. 

Nesta categoria, cinco equipes 
disputaram o título de campeão, 
em chave única. Além de Alto do 
Açude e Jóquei Clube, participa-
ram União, Nossa Senhora de 
Fátima e Santana. 

Organizado pela Secretaria de 
Esportes, O Campeonato, orga-
nizado pela Secretaria de Espor-
tes, começou dia 14 de setembro 
e encerrou-se em 9 de novembro. 
O Objetivo foi aumentar as op-
ções de lazer para a meninada da 
cidade e, ao mesmo tempo, reve-
lar talentos para o cenário local.

Paulo César, do Santana, artilheiro Infantil

Ricardo, Alexandre e Lucas, artilheiros Juvenil

Isaque Assunção, do Santana, 
goleiro menos vazado Infantil

Macon Guimarães, do Jóquei Clube, 
melhor goleiro Juvenil

Vatinho, secretário de Esportes, 
entrega troféu de goleiro 
menos vazado a Gustavo 
Alves, do Santana

Vice-prefeito, José Altino, 
premia Arthur Gonçalves, 
do Santana, com troféu 
de artilheiro Pré-mirim

Santana Futebol Clube, campeão Pré-mirim Jóquei Clube Paracatuense, vice-campeão Pré-mirim

Santana Futebol Clube, campeão da categoria Infantil

Jóquei Clube, vice-campeão Infantil

Alto do Açude, vice-campeão Juvenil

Jóquei Clube Paracatuense, campeão Juvenil

Equipes “A”  e “B” do Jóquei Clube, campeã e vice da categoria Mirim 


