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anosO Mo
Cúpula do governo ataca crime

O prefeito Olavo Condé, a cúpula de segurança de Minas e o deputado
Almir Paraca traçam planos para conter a criminalidade em Paracatu

CARNAVAL / 2014 

A programação do carnaval 2014 de Paracatu 
passou por idas e vindas, acertos e desacertos 
e as atrações mais tradicionais, como o desfile 
das escolas de samba,  estão ameaçadas. Mas 
a Prefeitura promete a seguinte programação:

28/2 - sexta-feira
 21h: Eleição do Rei e Momo e Rainha 
do Carnaval, em frente à Prefeitura  
21h30 -  Desfile do Bloco Turma do Beco
Concentração em frente ao Gabinete 
do deputado Almir Paraca
21h30 - Desfile do Bloco Pilek, 
Concentração na Praça do Santana
22h - Show com Emanuelle & Banda

1/3 - sábado 
16h Desfile do Rei Momo 
e da Rainha do Carnaval
 Desfile do Bloco Pão Moiado, concentração em 
frente ao Gabinete do deputado Almir Paraca
21h30 - Desfile do Bloco Las Bregas, 
concentração em frente ao União Esporte Clube
22h - Show Emanuelle & Banda

2/3 - domingo
16h - Matinê (Emanuelle & Banda) 
Desfile do Bloco Raio de Sol (terceira idade)
21h - Desfile do Bloco da 
Camisinha, concentração 
na antiga Escola Josino Neiva
22h - Show da Banda Republicana 
e Paula Mirella

3/3 - segunda-feira
Desfile do Bloco Passeio pelo Tempo, concen-
tração na Praça da Jaqueira
20 h - Desfile do Bloco da Galera da Bagaceira, 
concentração  na quadra Assampa
22h - Show Banda Republicana e Banana com 
Cevada (Maicon e Bruno)

4/3 - terça-feira
16h (matinê) com Emanuelle & Banda
22H - Show com a Banda Nova York
2h da manhã de quarta - Desfile do Bloco Acor-
da, concentração na Maçonaria do Santana

CARNAVAL DE OUTRORA 
Todas as noites no Largo da Jaqueira

Os 60 homicídios registrados em Paraca-
tu, ano passado, e os 13 dos primeiros 40 dias 
de 2014, conforme O Movimento vem regis-
troU,  mexeram com os brios das autoridades 
e forçaram a cúpula do Governo de Minas a 
promover ações emergenciais para combater 
a criminalidade. No último dia 18, a secretá-
ria adjunta de Defesa Social, Cássia Gontijo; 
o chefe do Estado Maior da PMMG, Divino 
Pereira de Brito (Coronel Brito); o superin-
tendente de investigações e Polícia Judiciária, 
Jeferson Botelho Pereira; e autoridades muni-
cipais se reuniram em Paracatu e entre outras 
decisões emergenciais, incluíram Paracatu no 
G15, grupo de municípios considerados prio-
ritários pelo Governo para ações de segurança 
pública. “Vamos trazer a Paracatu o Grupo de 
Intervenções Estratégicas, que reúne os ór-
gãos de Defesa Social (Polícias Civil, Militar e 
Federal), o Judiciário, o Ministério Público e as 
prefeituras municipais”, disseram. PÁGINA 3 

TEM JEITO, SIM
O Movimento publicou, na edição anterior, a primeira parte da reportagem 

especial sobre a Igreja São Sebastião do Pouso Alegre, alertando para o estado 
de abandono em que se encontra aquele patrimônio que, por incrível que pareça, 
é tombado pelo Município. A reportagem rendeu frutos: os intelectuais já se mo-
vimentam e o secretário de Cultura, Isac Costa Arruda, promete envidar todos 
os esforços pela restauração. Isac, que também é presidente do Comphap, disse a 
O Movimento  que Cultura não se faz apenas com eventos e a igreja agrega valor 
histórico e sentimental, que a Secretaria também abraça. Ele está verificando as 
questões legais para o Município fazer a restauração. O Padre Hilton Santana 
disse que não tem realizado nenhuma ação na Igreja São Sebastião, mas os vizi-
nhos dela  se prontificaram a ajudar na restauração.  PÁGINAS 4 e 5

Vasquinho 
enfrente 
Francisco
Após o carnaval, Paracatu vai expe-

rimentar mais outra grande mobiliza-
ção comunitária. No dia 29 de março, 
serão realizadas eleições para os Con-
selhos Administrativo e Fiscal da Coo-
perativa Agropecuária do Vale do Para-
catu Ltda. - a Coopervap. A disputa só 
perde em importância para as eleições 
municipais. Até o momento, apenas 
duas chapas concorrem ao pleito. A 
primeira é encabeçada pelo ex-prefeito 
e ex-presidente da Coopervap, Vasco 
Praça Filho - o Vasquinho, e Valdir Oli-
veira (região do Cunha) como candida-
to a diretor de negócios. O também 
ex-presidente da Coopervap, Francisco 
Sales Jales, que encabeçava a chapa de 
oposição, ao lado de Francisco Andra-
de Porto, desistiu e sua chapa passa a 
ser liderada por Francisco Andrade 
Porto, que tem o produtor de Unaí, 
Pedro Ferreira Junior, como diretor de 
negócios. As chapas devem ser regis-
tradas no início de março. 

GUSTAVO VAI VENCER LEUCEMIA
A luta do menino Gustavo Souto Rocha, de três anos, contra 

a leucemia, já surtiu efeito: o Hemocentro de Patos de Minas 
estará em Paracatu, dia 29 de março,  para realizar coleta de 
medula e sangue. Duas caravanas de Paracatu, com 30 pessoas 
cada uma, já foram até Patos, realizar os procedimentos. Segun-
do o vereador Glewton de Sá, em Paracatu já tem mais de 2.000 
pessoas interessadas em fazer o teste de compatibilidade para 
doação.  PÁGINA 8

Pelezinho sobe à tribuna
Antônio Vicente Lino - o Pelezinho, o Pele-

zinho do Trenzinho ou o Pelezinho do Novo 
Horizonte – uma das figuras mais populares 
de Paracatu, foi homenageado na noite de 
24 de fevereiro, pela Câmara Municipal, com 
Moção de Regozijo, pelos serviços prestados 
à cultura carnavalesca da Cidade.  Ele contri-
buiu para a fundação de escolas de samba e 
blocos, como Unidos do Cruzeiro, Unidos do 
Novo Horizonte, Arca de Noé, Pão Moiado, 
Camisinha e Saca Rolha.  A bateria nota 10 da 
Unidos tocou para o homenageado, em frente 
à Câmara. A moção foi proposta pelo vereador 
Osvaldinho da Capoeira.  PÁGINA 11

Francisco Andrade Porto 
e Pedro Ferreira Junior

Francisco Andrade Porto 
e Pedro Ferreira Junior

A comunidade paracatuense 
não quer que a Igreja de 
São Sebastião do 
Pouso Alegre 
desmorone

Vasquinho  Praça e Valdir Oliveira
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Na era do 
simulacro
*Wanderley Araújo

A partir dos anos 90, com o advento da internet no Brasil, o 
país passou a integrar a chamada Sociedade do Conhecimento, 
conceito inventado para denominar o novo paradigma das rela-
ções humanas, sociais e comerciais, imposto pela era da informa-
ção virtual, fenômeno detonado a partir do surgimento da rede 
nos EUA, no final de 1960. 

Com base nessa premissa, o conhecimento emerge como uma 
espécie de “fábrica de fábricas de pensamentos” e de criatividade 
– fluxo inesgotável de conhecimento produzindo novos conhe-
cimentos. 

O principal “ativo” das relações de produção e consumo passa 
a ser a capacidade inventiva das mentes empreendedoras. Essas 
mentes cibernéticas têm o desafio de superar não apenas os con-
correntes, mas também a si mesmas, num esforço dinâmico para 
criarem, freneticamente, novas fontes de necessidades e desejos. 
Prova disso? Alguém hoje consegue viver sem o Facebook? Sem 
o Whats App? Sem um celular moderno? 

Quem inventou essas necessidades “básicas” ao ser humano? 
As mentes da Sociedade do Conhecimento. Elas estão, neste exa-
to momento, enfurnadas em algum laboratório do Vale do Silício 
ou aqui mesmo no Brasil, em busca de novas superações para 
lançarem o que virá após o Facebook.

O homem do século 21 é um ser isolado e integrado. Um pa-
radoxo. Isolado na medida em que se tornou quase etiqueta social 
cada alma humana ficar “fuçando” no celular, como se os terrá-
queos em volta não existissem. E integrado porque no mundo 
virtual em que ele “fuça” os seus desejos e necessidades parecem 
ser atendidos. Se o homem da atualidade vai se tornar um pro-
duto melhor ou pior do que os “ancestrais” dos anos 60, 70 e 
80 do século passado, só o tempo vai dizer. Aposto na evolução. 
Acredito estarmos a caminho de algo que nos conduza para um 
mundo melhor, ainda que não esteja entendendo bem o que está 
a se processar nessa revolução das relações humanas e sociais. 

Na área da comunicação, a internet simboliza a tão falada 
“aldeia global” profetizada por alguém no passado, quando vis-
lumbrou um mundo cada vez mais estreito em conseqüência das 
transmissões de imagens e dados por via satélite. Os internautas, 
que no início da internet, ficavam presos fisicamente diante de um 
computador para “fuçar” na rede, agora dispõem de um compu-
tador andarilho que lhes faz companhia onde estiverem: o celular. 
O celular moderno faz tudo, “inclusive ligações telefônicas”. Pelo 
celular é possível acessar as notícias do Brasil e do mundo; falar 
com amigos e parentes em qualquer parte do planeta; produzir e 
disseminar informações; enviar e receber imagens e e-mails; assis-
tir a vídeos e canais de televisão. E agora então, com essa “droga” 
do Whats App, as pessoas “fuçam” no aparelhinho de cinco em 
cinco minutos. Um vício. Esse vício é o símbolo da era da infor-
mação. O laboratório do Professor Pardal em todo momento a 
criar novas necessidades e desejos para o homem conectado  do 
século 21. 

*Jornalista paracatuense, residente em  Vitória - eS
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Arrisque 
Errar!
“A diferença entre 
pessoas bem sucedidas 
das outras, não é o 
erro que cometem, 
mas como 
reagem a isso”. 

Gilclér Regina

Não existe hora melhor para 
começar a fazer a coisa certa do 
que agora. Não se permita ficar 
paralisado pela indecisão. Tenha 
confiança em sua preparação. 
Chega uma hora em que é neces-
sário agir. 

Se você fica em dúvida mui-
to tempo, ela irá aumentar e se 
transformar em medo. Sim, você 
pode tropeçar. Sim, você pode 
ser rejeitado. Sim, você pode fa-
lhar. Isso é a vida.

Os vencedores aceitam que 
durante suas tentativas eles po-
dem ter que fazer ajustes e até 
ter que começar de novo. A di-
ferença entre pessoas bem su-
cedidas das outras, não é o erro 
que cometem ou as vezes em que 
falham, mas como reagem a isso.

Muitas pessoas procuram por 
segurança no momento de agir. 
Porém, ao procurar garantias, 
elas frequentemente recebem 
advertências para tomar cuidado. 
E isso pode ser facilmente usado 
como desculpa para não agir. 

Vai aqui um alerta! Aqueles 
que mais amam você podem ser 
os que mais te aconselham a não 
arriscar. 

No meu livro “Sua vida não é 
uma questão de sorte” pela Edi-
tora Ideia, eu trabalhei essa ques-
tão dizendo: “Viver não dói... O 
que dói é a vida que não se vive!

Warren Buffet, um homem 
que sempre está na lista dos mais 
ricos do mundo disse certa vez: 
”Tenho um amigo que esperou 
20 anos para encontrar a mulher 
certa... O dia que ele a encon-
trou, ela não o quis porque ela 
também estava esperando anos 
para encontrar o homem certo, e 
não era ele”. 

Tem gente que espera para 
ser feliz quando crescer, quando 
casar, quando se formar, quando 
tiver filhos, quando os filhos se 
formarem, quando se aposen-
tar... Desse jeito, irão morrer sem 
conhecer a felicidade. 

Tem um ditado popular, acre-
dito ser um ditado mineiro, que 
diz: “Quem não arrisca não pe-
tisca”. As oportunidades são 
astutas, entram pelo quintal, en-
tram pela porta dos fundos e nós 
temos que estar preparados.

O medo é o maior ladrão de 
oportunidades!

Pense nisso, um forte abraço e 
esteja com Deus!

* Gilclér Regina, palestrante 
de sucesso, escritor com 
vários livros, CDs e DVDs 
motivacionais que já 
venderam mais de cinco 
milhões de exemplares. 
Clientes como General 
Motors, Basf, Bayer, Sebrae, 
Caixa, Banco do Brasil 
compram suas palestras. 
Mais de duas palestras 
realizadas no País 
e exterior.

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
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Cúpula do Governo de Minas e autoridades municipais decidem atacar problemas e incluem Paracatu no G15 

SEGURANÇA PÚBLICA 

Ações emergenciais
contra criminalidade
Os 60 homicídios registrados 

em Paracatu, ano passado e os 13 
dos primeiros 40 dias de 2014, 
conforme publicado nas pági-
nas de O Movimento,  mexeram 
com os brios das autoridades e 
forçaram a cúpula do Gover-
no de Minas a promover ações 
emergenciais para combater a 
criminalidade.

As decisões foram tomadas, 
no ultimo dia 18/2, em reunião, 
no Plaza Hotel de Paracatu, que 
reuniu a secretária adjunta de 
Defesa Social, Cássia Gonti-
jo; o chefe do Estado Maior da 
PMMG, Divino Pereira de Brito 
(Coronel Brito), o superinten-

dente de investigações e Polícia 
Judiciária, Jeferson Botelho Pe-
reira e autoridades municipais. 

Corrupção - Cássia Gonti-
jo abriu a reunião e concedeu a 
palavra ao prefeito Olavo Condé, 
que explicou a atual realidade do 
município, logo após, o deputado 
Almir Paraca pediu seriedade e 
transparência por parte de todos 
os presentes, pois aquela era uma 
oportunidade única de propor 
ações para combater, efetiva-
mente, o espírito de inseguran-
ça que paira sobre a população 
paracatuense.O deputado disse 
que a credibilidade das policias 
precisava melhorar perante a so-

ciedade, falou sobre as denúncias 
de corrupção na emissão de car-
teiras de habilitação e ressaltou a 
necessidade de se focar em ações 
emergenciais e preventivas para 
sanar os problemas dos homicí-
dios, tráfico de drogas e outros 
crimes que assolam Paracatu.

O  parlamentar defendeu um 
diagnóstico profundo que apon-
te a raiz dos problemas, propi-
ciando a apresentação de solu-
ções mais definitivas.

Já o presidente do Conselho 
Municipal de Segurança Pública, 
Marcos Plauto Cordeiro, disse 
que as polícias estão sendo muito 
criticadas pelas ruas da Cidade e 

O prefeito Olavo Condé; o Coronel Brito e a secretária
adjunta de Defesa Social, Cássia Gontijo; discutem
medidas contra violência em Paracatu 

Condé em reunião com governador Anastasia 
e o deputado Paulo Abi-Ackel

Assim como o deputado 
Almir Paraca, o prefeito de Pa-
racatu, Olavo Condé, também 
garante que deu sua parcela de 
contribuição em busca de mais 
segurança. Acompanhado do de-
putado federal Paulo Abi-Ackel 
(PSDB), vereadores da base e 
assessores de governo, além do 
presidente do Conselho Munici-
pal de Segurança Pública Marcus 
Plauto, Condé e comitiva foi re-
cebido no gabinete do governa-
dor do Estado de Minas, Antô-
nio Anastasia. 

Durante a reunião, realizada 
em 29 de janeiro deste ano, o 

O deputado estadual por Pa-
racatu, Almir Paraca (PT), ga-
rante que a preocupação com a 
crescente violência que assola o 
Município o levou a procurar o 
secretário de Defesa Social, Rô-
mulo Ferraz, na tentativa “de am-
pliar o olhar e o cuidado com a 
população paracatuense”. 

Durante um encontro em 
12/2, Paraca afirma que  Rômulo 
Ferraz declarou que 16 câmaras 
do programa Olho Vivo (vide-
monitoramento) serão instaladas 
em Paracatu, até junho de 2014. 

O deputado  lembrou que as 
câmeras foram reivindicações 
apresentadas na audiência públi-
ca que realizou, por meio da As-
sembleia de Minas, em junho de 
2013 em Paracatu. 

Outra exigência feita duran-
te a audiência é de que fossem 
disponibilizadas duas unidades 
comunitárias da Polícia Militar, 
uma no Paracatuzinho e outra no 
Alto do Açude.

Ainda segundo Paraca, para 
demais ações, o secretário infor-
mou que uma equipe formada 
pela secretária adjunta de Defe-
sa Social, Cassia Virgínia Serra 
Teixeira Gontijo; pelo chefe do 
Estado Maior da PMMG, Divino 
Pereira de Brito e pelo superin-
tendente de investigações e Po-
lícia Judiciária, Jeferson Botelho 
Pereira estaria em Paracatu no 

Grupo de Intervenção Estratégica 
– Inclusão de Paracatu no G15, grupo 
de municípios considerados prioritários 
pelo Governo do Estado para ações de 
Segurança Pública. “Vamos trazer para 
Paracatu o Grupo de Intervenções Estra-
tégicas”, disse. O grupo reúne os órgãos 
de Defesa Social (Polícias Civil, Militar e 
Federal), o Poder Judiciário, o Ministério 
Público e as prefeituras municipais. 

Operação Impacto - Trabalho inte-
grado entre Secretaria de Estado de De-
fesa Social (Seds), Polícia Civil, Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Mi-
nistério Público e Poder Judiciário. Tem 
como objetivo a repressão qualificada 
aos infratores envolvidos na prática de 
tráfico de drogas e outros crimes, com 
a intenção de diminuir o crime violento 

contra a pessoa e contra o patrimônio.
Programa Educacional de Resistência às 

Drogas (Proerd) - Esforço cooperativo es-
tabelecido entre a Polícia Militar, a Escola 
e a Família. Tem por objetivo dotar jovens 
estudantes de informações e habilidades 
necessárias para viver de maneira saudável, 
sem drogas e violência.

Comoveec - A Comissão de Mo-
nitoramento da Violência em Eventos 
Esportivos e Culturais (Comoveec) foi 
criada em 15 de julho de 2003 com o 
objetivo de incentivar a integração dos 
órgãos responsáveis pela segurança e 
contribuir para a diminuição de atos de 
vandalismo e violência, antes, durante e 
após a realização de eventos culturais e 
esportivos.

Operação Divisas Seguras - Ocorre 

de forma integrada entre a Seds, as Polí-
cias Militar e Civil, o Corpo de Bombei-
ros, o Ministério Público de Minas Gerais, 
as Receitas Estadual e Federal e a Polícia 
Rodoviária Federal, além dos Estados de 
São Paulo e Goiás. Tem como objetivo 
fazer um cerco à entrada de drogas, ar-
mas, explosivos, veículos roubados, entre 
outros materiais ilícitos no estado.

Igesp - O sistema de Integração da 
Gestão em Segurança Pública (Igesp) é 
um modelo de organização de gestão do 
trabalho policial, proposto pela Seds, que 
reúne ações e informações para obtenção 
de resultados em segurança pública, con-
jugando práticas da Polícia Civil, Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros, Tribunal de 
Justiça, Ministério Público e Subsecretária 
de Administração Penitenciária.

A promotora de Justiça, Ma-
riana Lisboa Carneiro, declarou 
receber muito mais reclamações 
sobre a Polícia Civil do que so-
bre a Militar. Ela disse ter sérias 
dificuldades para tratar dessas 
denúncias e que a venda do pró-
prio trabalho por parte dos poli-
ciais civis, assim como a venda da 
carteira de habilitação são pontos 
importantes e delicados que me-
recem atenção.

Juiz -  O juiz da Vara Cri-
minal, Rodrigo de Carvalho 
Assumpção, afirmou não ter 
problemas com as polícias, mas 

O superintendente da Polícia 
Civil, Jeferson Botelho Pereira, 
informou que o governo estadual 
autorizou a abertura de concurso 
público com 1.000  vagas para o 
cargo de investigador. e garantiu 
que Paracatu vai receber reforço 
no efetivo, equipamento e aten-
ção especial quanto às denúncias 
envolvendo policiais. 

“Temos também a gestão da 
frota que será distribuída no mês 
que vem e há necessidade urgen-
te de se fazer uma grande ope-
ração de repressão,  tirando de 
circulação aquelas pessoas que 
têm trazido inquietação e desas-
sossego para sociedade”, disse.  

O superintende também 
anunciou a implantação da 
Delegacia Virtual, plataforma 
que possibilita a população o 
registro virtual de ocorrências 
de casos que não estejam liga-
dos à violência, como perdas 
de documentos ou acidentes de 

nas redes sociais..
Ações eficazes - Os verea-

dores, em sua maioria, sugeriram 
medidas preventivas com base em 
ações socioeducativas e cobraram 
soluções eficazes. O uso de me-
nores por traficantes mais velhos, 
o tráfico de drogas, o tráfico de 
armas, os possíveis atos de cor-
rupção envolvendo policiais, o 
baixo número de investigadores 
e policiais militares, a necessidade 
de ronda nos bairros, a falta de 
valorização dos profissionais da 
segurança pública, o desalinha-
mento entre as polícias e a má si-
tuação das viaturas foram pontos 
levantados pelos parlamentares.

Condé se reuniu com  
governador Anastasia

trânsito sem vítima. Essas ocor-
rências correspondem a cerca 
de 50% dos atendimentos da 
Polícia Civil.

Nas ruas - O Coronel Bri-
to, chefe do Estado Maior da 
PMMG, declarou que o sistema 
utilizado pela PM não está apre-
sentando os resultados esperados 
em Paracatu e que as ações de-
vem ser revistas. Para ele, é pre-
ciso a descentralização do Bata-
lhão e do Tático Móvel.

“É preciso tirá-los do quartel 
e colocá-los em pontos estraté-
gicos do Município. Os policiais 
devem estar nas ruas para garan-
tir a sensação de segurança da so-
ciedade”, destacou.

Para garantir a presença da 
PM nas ruas, o Coronel Brito pe-
diu ao prefeito Olavo Condé que 
desembarace a liberação de imó-
veis para as duas Companhias e 
disse que uma delas pode ser co-
locada no Paracatuzinho.

Corregedoria - Para investi-
gar denúncias de corrupção e má 
conduta por parte de policiais, a 
secretária Cassia Gontijo disse 
que enviará a Corregedoria ao 
Município. 

A Corregedoria é um órgão 
específico de controle interno, 

responsável pela investigação 
dos desvios de conduta de poli-
ciais ou agentes penitenciários e 
socioeducativos, passando pelo 
abuso de força ou de autoridade 
e por faltas disciplinares previstas 
nos regulamentos internos das 
corporações.

Promotora diz que PC 
tem pontos delicados MEDIDAS QUE SERãO ADOTADAS

Almir Paraca cobrou 
providências do secretário 

PC e PM prometem novas ações e equipamentos 

destacou as pendências de alguns 
inquéritos que não são concluí-
dos pela Polícia Civil dentro do 
prazo processual estipulado, le-
vando, em alguns casos, à soltura 
de alguns indiciados. 

Ele elogiou o serviço de inte-
ligência que vem sendo realizado 
pela PM, principalmente no que 
diz respeito ao volume de solici-
tações de mandados de busca e 
apreensão. O juiz sustentou, ain-
da, que mais de 90% dos crimes 
tem envolvimento com drogas. 
“O crack é um problema que já fu-
giu ao nosso controle”, lamentou.

dia 18 de fevereiro - o que real-
mente ocorreu.  

Paraca questionou o secre-
tário sobre outros programas 
como o Fica Vivo (controle de 
homicídios) e Operação Divisas 
Seguras. O secretário esclareceu 
que o número de homicídios em 
Paracatu está abaixo do volume 
estipulado para a aplicação do 
Fica Vivo e que o Divisas Segu-
ras está sendo realizado uma vez 
por mês em todo o Estado. 

O secretário frisou, ainda, que 
o governo está preocupado com a 
relação das polícias com a comu-
nidade e que está empenhado em 
melhorar o convívio entre todos.

O parlamentar salientou a im-
portância de medidas socioedu-
cativas com o intuito de orientar, 
educar e formar crianças e ado-
lescentes contribuindo para que 
fiquem longe da criminalidade.

Quanto ao Centro Socioedu-
cativo de Unaí, o secretário afir-
mou que o problema está resol-
vido e que jovens que cometam 
crimes recorrentes serão acolhi-
dos pela unidade.

Tribuna - No dia seguinte 
(13/2), Paraca foi à tribuna do 
Plenário da Assembleia Legisla-
tiva e fez um pronunciamento 
sobre a violência em Paracatu e 
mencionou a visita da comitiva 
da Secretaria de Defesa Social do 
Estado de Minas Gerais à Cidade.

As medidas que serão tomadas ou reiteradas para combater a criminalidade em Paracatu são as seguintes.

Jeferson Botelho Pereira: 
Reforço no efetivo de Paracatu

Coronel Brito: Ações da PM 
na Cidade devem ser revistas

Deputado Almir Paraca em reunião  com o secretário Rômulo  Ferraz 

prefeito fez um relato da situação 
da segurança pública em Paraca-
tu e entregou ao governador um 
documento requerendo medidas 
enérgicas do Estado. 

Anastasia enfatizou que, his-
toricamente, Paracatu sempre foi 
referência de paz, hospitalidade, 
de pessoas ordeiras e de famílias 
de bem, referências que não po-
dem mudar. 

O prefeito disse, também, ao 
governador que as Polícias Mili-
tar e Civil  Precisam de uma rees-
truturação geral, pediu melhorias 
no sistema prisional da Cidade e  
demonstrou preocupação com a 

situação dos menores infratores 
e com as famílias em situação de 
vulnerabilidade. 

De acordo com a comitiva pa-
racatuense, Anastasia foi enfático 

ao determinar ao secretário de 
Defesa Social, Rômulo Ferraz, a 
implementação de medidas enér-
gicas para combater a criminali-
dade em Paracatu.
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Comunidade defende recuperação de patrimônio
SÃO SEBASTIÃO DO POUSO ALEGRE - II

Reportagem e fotos: Lorranne Marques
Texto final e edição:  José Edmar Gomes

O Movimento publicou, na edição anterior, a pri-
meira parte da reportagem especial sobre a Igreja São 
Sebastião do Pouso Alegre, localizada na chapada do 
Pouso Alegre, alertando para o estado de abandono 
em que se encontra  aquele patrimônio que, apesar 
de ser tombado pelo Município, (Lei nº 406/1958), 
está largado  à própria sorte, sem qualquer tipo de 
manutenção ou cuidado e necessita urgentemente de 
reformas e restauro. 

A matéria mostra também que a igreja foi ob-
jeto de um TAC (Termo de Ajuste de Conduta nº 
037/2006) que responsabiliza a Prefeitura Municipal 
e a Igreja Católica por ações de manutenção e con-
servação do local, diante do Ministério Público.

Apesar destas garantias, o que se percebe, até ago-
ra, é que aquele patrimônio, que faz parte da histó-
ria de Paracatu, está se perdendo. Mas a reportagem 
rendeu frutos positivos, os intelectuais da Cidade já 
começam a se movimentar e o secretário de Cultura, 
Isac Costa Arruda, promete envidar todos os esfor-
ços para conseguir a restauração.

Redes sociais - No final do ano de 2013 e início 
de 2014 muitos habitantes de Paracatu começaram 
a se manifestar nas redes sociais a respeito da si-
tuação da Igreja São Sebastião, reivindicando sua 
restauração. 

O Jornal O Movimento acompanhou os comen-
tários e também recebeu pedidos para averiguação 
do caso e até de ajuda para mobilizar a sociedade, 
as empresas e principalmente os poderes públicos e 
órgãos responsáveis.

O jovem Samuel Ted, de 18 anos, é um aman-
te da cultura paracatuense e ficou encantado com 
a história da igreja São Sebastião, antes mesmo das 
manifestações nas redes sociais começarem. Ele, en-
tão, iniciou a uma série de pesquisas sobre o bem. 
Através do livro “A Igreja de Paracatu”, do escritor 
Oliveira Melo, ele teve o primeiro contato com a 
igreja, mas como falava muito resumidamente, pro-
curou outras fontes e começou a fazer sua pesquisa. 
Segundo ele, quando encontrou o imenso patrimô-
nio histórico ficou maravilhado, mas a decadência 
da igreja e o desrespeito à lei de seu tombamento o 
entristeceu.

“Comecei a pesquisar há algum tempo e fui des-
cobrindo o quanto a igreja é importante. Depois, fi-
quei sabendo que uma parte da parede da igreja havia 
caído e fui até a Secretaria de Cultura informar. Eles 
foram até lá, mas os moradores da região já haviam 
providenciado a reforma da parede”, explica Samuel.

Samuel Ted é membro da Acontup (Associação 
de Condutores de Turismo de Paracatu) que objetiva 
articular ações que podem contribuir para o turismo 
da Cidade, através de conduções dos visitantes. Ele 
acompanha turistas que querem visitar as igrejas, ex-
plicando cada detalhe da história e estrutura delas. 
Ele acompanhou O Movimento até a Igreja São Se-
bastião do Pouso Alegre, auxiliando a compreensão 
do extenso patrimônio.

A historiadora Terezinha de Jesus Santana Gui-
marães foi uma das pessoas que se manifestou, publi-
cando fotos da igreja no estado em que ela se encon-
tra para conseguir ajuda  para socorrê-la. “Coloquei 
publicações nas redes sociais para chamar atenção e 
ver, se através da mídia, conseguimos parceiros para 
ajudar a igreja e o patrimônio de Paracatu. Muitas 
pessoas compartilharam, comentaram e curtiram, 
mostrando o quanto a igreja é importante para a Ci-
dade”, disse Terezinha.

A historiadora produziu, dia 17 de janeiro de 
2014, um laudo de vistoria da igreja onde fez constar 
que a estrutura da igreja está sendo comprometida 
pela ação de xilófagos (inseto que rói madeira), chu-
va, umidade ascendente do solo e pela falta de medi-
das de conservação. 

O laudo reforça que tanto a igreja, quanto o ce-
mitério possuem um altíssimo valor cultural, social 
histórico e artístico. “São espaços de memória his-
tórica”, “Considera-se de extrema importância a 
adoção de medidas emergenciais para a preservação 
desse bem, pois se trata de um exemplar de valor 
incalculável para que as gerações futuras tenham a 
oportunidade de conhecer e valorizar a riqueza de 
sua história e cultura”.

Dália - A escritora da Academia Brasileira de 
Letras e cronista de O Movimento, Dália M. Neiva 
Moreira Sales, foi procurada por diversas pessoas 
interessadas em saber se a igreja era tombada pelo 

Comphap - Conselho Municipal de Patrimônio 
Histórico e Artístico de Paracatu; Iepha/MG - Ins-
tituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 
de Minas Gerais ou pelo Iphan - Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional.  Ela informa 
que, atualmente, a igreja é tombada apenas munici-
palmente. 

“Penso que o que poderia surtir efeito seria uma 
campanha em toda a Cidade, com os empresários e 
a Prefeitura, para arrecadar os recursos necessários, 
cada um colaborando de alguma forma. Poderíamos 
fazer pequenos eventos para arrecadar dinheiro para 
começar a levantar a igreja. Fazer levantamento téc-

Paracatuenses denunciaram situação da igreja nas redes sociais e pediu a O Movimento para mobilizar comunidade pela restauração

nico e cobrar dos órgãos responsáveis. Tenho per-
cebido que a comunidade tem muita simpatia pela 
igreja e querem a restauração dela”. 

Dália escreveu para O Movimento uma crônica 
sobre a Igreja São Sebastião em 1999 (edição nº 176) 
que foi republicada em na edição nº 450. Na crônica, 
a escritora ressalta que 

A igreja já estava desgastada, mas ainda “firme, 
elegante e graciosa”. Ela cita vários elementos da 
igreja que anteriormente estavam inteiros e que a fa-
ziam suspirar de emoção e relembrar suas raízes. 

Lavoisier - O historiador, escritor, poeta, cineas-
ta, ex-diretor da Casa de Cultura, mas, principalmen-

Terezinha de Jesus: 
Igreja e cemitério têm 
altíssimo valor cultural

Dália M. Neiva Moreira Sales: 
Campanha em toda a Cidade

O cruzeiro no telhado da igreja parece pedir socorro até ao vento 
e a estrutura da igreja pode desmoronar se não houver intervenção 

As almas dos antepassados enterrados no cemitério ao lado 
da igreja aguardam melhores dias para a Casa de São Sebastião

Lavoisier Albernaz: 
Mais forte que  a lenda



O Movimento - ESPECIAL 5Paracatu-MG, 16 a 28 de fevereiro de 2014

Comunidade defende recuperação de patrimônio

Secretário de Cultura e presidente do Comphap, 
Isac Costa Arruda está verificando questões 
legais para o Município fazer a restauração

Paracatuenses denunciaram situação da igreja nas redes sociais e pediu a O Movimento para mobilizar comunidade pela restauração

O Secretário de Cultura do Município e pre-
sidente do Comphap, Isac Costa Arruda, disse a 
O Movimento que Cultura não é apenas eventos 
e a igreja de São Sebastião do Pouso Alegre faz 
parte da cultura paracatuense e lá está agregado 
um valor histórico e sentimental, que a Secretaria 
também abraça.

Isac Arruda informou que a igreja está naque-
le estado porque, ao longo do tempo foi deixada 
de lado, e que entende a necessidade de restau-
ração dela, mas muitos dizem que é difícil gastar 
cerca de um milhão de reais para restaurar um 
bem que, embora tenha seu valor, está longe da 
Cidade, não tem a visibilidade que deveria, nem 
uso contínuo.  Entretanto, Isac disse que  a Secre-
taria fará o possível.

Segundo ele, o laudo de vistoria feito pela his-
toriadora Terezinha, foi apresentado na reunião 
do Comphap no dia 5 de fevereiro deste ano e 
também foi discutido na reunião mensal do pre-
feito e secretários. O Comphap decidiu criar uma 
comissão para cuidar do caso. 

Farão parte dessa comissão, além do secretá-
rio de Cultura, os secretários de Obras e de Meio 
Ambiente e dois representantes da sociedade. 

“Ouvimos comentários que alguns moradores 
querem doar material e mão de obra para a restau-
ração da igreja e a comissão irá averiguar os fatos 
para ver o que será possível fazer, pois a madeira 
tem que ser uma madeira especial e a restauração 
também deve ser feita por pessoas capacitadas 
para tal”, explicou o secretário de Cultura. 

Isac garantiu que, de imediato, o secretário de 
Obras destacará um engenheiro para levantar os 
custos da reforma e o secretário de Meio Am-
biente vai providenciar a limpeza do local. “Após 
estes levantamentos, vamos ver o que cada um 
pode fazer e buscar recursos em outros locais e 
órgãos. Precisamos saber de onde virão recursos 

e estou à procura deles. Espero que, em dez dias, já 
tenhamos feito o diagnóstico para tomar outras atitu-
des”, finaliza Isac.

Os moradores da região próxima à igreja, Cássio 
Mendes Teixeira e Everaldo Mendes Teixeira infor-
mam que algumas pessoas já se interessaram em fazer 
um mutirão para reformar a igreja. Cássio disse que, 
quando a tentativa foi feita, o Iphan não autorizou.

“Não pode pintar, não pode rebocar, não pode 
nada sem autorização do Iphan”, disse Cássio. Já Eve-
raldo disse que na época em que tentaram restaurar, 
foi feito um abaixo-assinado, mas que a Igreja Cató-
lica não aceitou receber o dinheiro dos fazendeiros, 
porque evangélicos também estariam fazendo doação. 

O secretário de Cultura informou ainda que existe 
uma restauração na Matriz com um orçamento de R$ 
850.000,00, por isso, crê que a restauração da Igreja 
São Sebastião custará bem mais que este valor, já que 
a situação dela está bem pior. 

Para arrecadar esse valor ele diz ser necessário mo-
bilizar toda a Cidade e principalmente os grandes em-
presários, pois as cidades históricas lutam para manter 
o patrimônio, mas não recebem verba para isso, a não 
ser que tenha contrapartida. O município faz algumas 
ações para que então o governo repasse verbas.

Essas, de acordo com o secretário, são as primeiras 
medidas cabíveis e que depois de esgotada as ações 
que a Secretaria de Cultura puder fazer, pedirá apoio 

ao Ministério Público e ao Iphan. 
Ele diz querer levar o assunto ao Iphan já com 

soluções em mãos e não apenas denunciar, pois a 
denúncia deve ter uma ação corretiva. O Iphan, 
segundo ele, tem ações diretas para restauração de 
um bem e eles irão procurar o órgão, já com um 
projeto e uma justificativa. 

De acordo com informações que o secretário 
Isac levantou, o Dossiê de Tombamento da igreja 
foi feito para tentar receber o Tombamento Es-
tadual, mas, desde 2008, não veio resposta. Ele 
pretende resgatar o assunto e dar seguimento ao 
processo, junto aos órgãos estaduais. 

O secretário informou ainda que irá analisar 
as propostas da Igreja Católica e que verificará 
todas as questões legais para o Município fazer 
a restauração, pois tem consciência de que o di-
nheiro público não pode ser empregado em bens 
particulares.

Segundo o Padre Hilton Santana, no momen-
to, a Igreja Católica não tem realizado nenhuma 
ação na Igreja São Sebastião do Pouso Alegre, 
mas ele conversou com proprietários de terras e 
eles se prontificaram a ajudar na restauração. Ele 
vai se reunir com os interessados e com a Secreta-
ria de Cultura para providências. 

O padre informou  que atualmente a igreja não 
está recebendo celebrações, mas que é necessário 
montar uma comissão para tomar atitudes, pelo 
menos para fins culturais. “As pessoas querem re-
tomar aquele lugar. Elas pretendem realizar festi-
vidades novamente. Lembro-me que a última vez 
que celebrei na região foi em 1996 e não foi na 
igreja, mas  na escola ao lado, cheguei a visitar a 
igreja”, lembrou o Padre Hilton.

Já no Ministério Público, o promotor Paulo 
Campo Chaves nos informou que precisa analisar 
primeiramente o TAC em questão e os procedi-
mentos a serem feitos para só assim dar um pare-
cer sobre o caso.

te, filho e admirador da história de Paracatu, Lavoi-
sier Albernaz, lembra a época em que era criança e 
foi à Igreja São Sebastião com seus avós para uma 
festa. “Muitos cavaleiros, muitos burros bonitos. 
Era festa de São Sebastião. Na época, tinha novenas, 
tinha umas barraquinhas e a procissão acontecia lá 
mesmo. Era muita gente que morava ali, então era 
uma coisa muito bonita. A igreja de São Sebastião do 
Pouso Alegre é a igreja rural mais linda que eu já vi”, 
lembra o historiador. 

Lavoisier está produzindo um novo filme: “Mais 
forte que a lenda”, baseado em um conto de Afonso 
Arinos e disse que gostaria muito que a Igreja São Se-
bastião do Pouso Alegre fizesse parte do filme, mas 
no estado em que ela está atualmente, caindo, não 
tem condições. Boa parte da fita terá que ser filma-
da em Parati-RJ, que se parece muito com Paracatu, 
além de estar totalmente preservada historicamente. 
“Se a igreja for realmente restaurada, eu darei a maior 
atenção e prioridade a ela”, reforça. 

Lavoisier Albernaz contou que, quando foi dire-
tor da Casa de Cultura, iniciou o processo de con-
tratação da empresa Miranda Linz para fazer a res-
tauração da igreja, no valor de 1 milhão de reais. A 
empresa entregaria a obra pronta, com altar, com 
banco, “do jeito que manda o figurino”. “Nós fomos 
lá. Eles foram comigo e pusemos a última sustenta-
ção, com muita lona preta, para não cair. Infelizmen-
te, a contratação da empresa ocorreu”.

Ele lembra que na primeira gestão do ex-prefei-
to Vasco Praça Filho (Vasquinho), chegou a haver 
múrmuros de uma restauração na igreja. O historia-
dor organizou até uma festa entre os moradores da 
região para comemorar, assim que a igreja estivesse 
pronta, o que nunca ocorreu. Nem a restauração e 
muito menos a festa. Lavoisier acredita que agora a 
restauração custa muito caro, já que ela foi deixada 
de lado e é preciso começar do zero.

Segundo o historiador, quem doou o terreno em 
que se encontra a igreja a São Sebastião, na verda-
de, foi a esposa de Imeliano Silva Neiva, Carolina 
Ferreira Albernaz, filha do tenente-coronel Manoel 
Ferreira Albernaz. “Ela foi proprietária da fazenda 
Pouso Alegre, que era muito grande, e foi doadora 
do terreno e ficou o nome do esposo”, explica Al-
bernaz.

Secretário trabalha 
pela restauração
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CRAS 

No dia 11 de fevereiro de 
2014 ocorreu a solenidade de 
inauguração da nova Unidade 
do Cras (Centro de Referência 
da Assistência Social) em Para-
catu, localizada no bairro Bela 
Vista, rua Boa Vista, 186, próxi-
mo ao clube do União Esporte 
Clube. 

O evento contou com a par-
ticipação de autoridades locais, 
presidentes das associações de 
bairros, servidores municipais, 
vereadores e representantes de 
entidades como Polícia Militar, 
Caixa Econômica Federal e a co-
munidade.

O novo Cras atenderá, além 
dos moradores dos Bela Vista I e 
II, os bairros Bila Cruvinel, Santa 
Lúcia, Amoreiras I e II, Espla-
nada, Alto da Colina, Nossa Se-
nhora Aparecida, Santo Eduar-
do, Alto do Açude, Vista Alegre, 
Centro e São Domingos.

Na solenidade o prefeito de 
Paracatu, Olavo Condé, agrade-
ceu a presença de todos e o em-
penho dos envolvidos, que bus-
cam atender as famílias que mais 
necessitam, garantindo a ela seus 
direitos e uma melhor qualidade 
de vida.

A Secretária de Desenvolvi-
mento e Ação Social, Ana Amé-
lia, explicou como funciona os 
Centros, as ações desenvolvi-
das e apresentou as equipes dos 
CRASs que já estão em funcio-
namento e os servidores da nova 
Unidade. Ela ainda agradeceu o 
esforço e competência de todos 
da equipe de Ação Social.

No CRAS, as comunidades 
têm acesso a benefícios sociais e 
a unidade é a principal porta de 
entrada para essas benfeitorias”.

Além de toda a estrutura física 
para o funcionamento, o CRAS 
recebeu dois carros novos para 

Unidade do Bela 
Vista é inaugurada

O prefeito Olavo Condé descerra a placa inaugural do Cras Bela Vista

A equipe de atendimento do novo Centro, entre o padre Geraldo Marcone e Condé

A secretária de Desenvolvimento e Ação Social, 
Ana Amélia, explica o funcionamento dos Centros

Prefeito entrega as chaves de um dos carros 
que vão ser vir o Cras ao respectivo motorista

atender a sociedade, cujas chaves 
foram entregues pelo Prefeito a 
dois motoristas servidores do 
Município. 

No final do evento, o padre 

Geraldo Marcone e o pastor 
Marcos Oliveira abençoaram o 
local e os veículos. Os presentes 
ainda foram convidados a conhe-
cer as instalações do novo Cras, 

que possui salas para oficinas, 
atendimento psicológico, sala de 
convivência e fortalecimento de 
vínculos e um telecentro comu-
nitário.

SINDIJORI
Rede Sindijori de Comunicação Sindicato

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

Castelo a venda
O deputado estadual Leonardo Moreira colocou à venda o seu cas-

telo, localizado em São João Nepomuceno, na Zona da Mata mineira. 
O valor do imóvel não foi divulgado, porém a propriedade foi avaliada 
em R$ 25 milhões em 2009.

Na época, o local ganhou notoriedade por causa do pai do parla-
mentar, o ex-deputado Edmar Moreira, que ficou conhecido como 
“deputado do castelo” por não declarar a propriedade à Justiça Elei-
toral em sua prestação de contas na campanha eleitoral de 2006. O ex-
-deputado informou que havia passado a propriedade para seus filhos. 
O castelo tem 7.500 metros quadrados de área construída, e foi erguido 
entre 1982 e 1990. São 36 suítes e uma área de 192 hectares. O piso do 
castelo é revestido em mármore e o local conta com um heliporto. Só 
falta colocar o castelo no programa “Minha casa, minha vida”

(Jornal de Montes Claros - MG)

Déficit Comercial 
O déficit da balança comercial brasileira de produtos industrializa-

dos atingiu US$ 105,015 bilhões, o maior de toda a história, segun-
do o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
(MDIC). Do total, US$ 93,090 bilhões foi resultado de exportações 
e US$ 198,105 bilhões de importações. Em 2012, o déficit foi de US$ 
94,162 bilhões. O rombo da industria mostra que nem mesmo a des-
valorização do real em relação ao dólar no ano passado - mais de 15% 
- e o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as 
Empresas Exportadoras (Reintegra) foram suficientes para ajudar na 
competitividade da produção brasileira.

(Portal Gironews - São Paulo - SP)

O Brasil e o PT
As novas previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a 

economia brasileira são amargas. O relatório da entidade divulgado, re-
duziu ainda mais as expectativas de crescimento do PIB em 2014 e 2015, 
respectivamente, para 2,3% e 2,8%, atrás da média global e dos países 
emergentes, estes com expansão prevista de 5,1% e 5,4% para o biênio.

“O Brasil derrapa enquanto o mundo se recupera”, constata edito-
rial publicado no jornal “O Estado de São Paulo”. Para o jornal o país 
“foi muito menos prejudicado pela crise internacional do que pelos 
erros políticos acumulados em muitos anos. Foram menos perceptíveis 
no segundo governo Lula, embora graves, e tornaram-se indisfarsáveis 
nos três primeiros anos da presidente Dilma Roussef ”.

Segundo esta análise, o Brasil segue na rabeira do mundo porque não 
fez os ajustes das contas públicas, conforme o exemplo mundial. “O 
governo demorou, em parte por inépcia gerencial, em parte por limita-
ções ideológicas, a se esforçar certamente para atrair capitais privados 
para investimentos em logísticas e em energia”, aponta o editorial do 
Estadão, que acresce, como agravante. “O atraso nos enormes investi-
mentos da Copa do Mundo e o consequente aumento de custo”.

(Jornal Diário das Gerais - Caratinga/MG)

Queda da cerveja
A produção nacional de cerveja teve a primeira queda em quatro 

anos, segundo dados do Sistema de Controle de Bebidas (Sicobe) da 
Receita Federal. Em 2013, 13,46 bilhões de litros foram produzidos no 
país, uma quantidade 2% inferior à de 2012, quando foram produzidos 
13,74 bilhões de litros.

Nos anos anteriores, a produção tinha registrado alta. Entre 2010 e 
2011, a produção saltou de 12,84 bilhões de litros para 13,27 bilhões, 
um aumento de 3,3% . Entre 2011 e 2012, o aumento foi de 3,5% (de 
13,27 bilhões para 13,74 bilhões de litros).

Em 2013, segundo os dados do Sicobe, apenas a venda de cervejas 
em lata teve alta. Passou de 5,33 bilhões de litros para 5,58 bilhões, uma 
alta de 4,7%. No caso de garrafas de vidro e de vidro retornável, houve 
queda na produção, de 7,5% e 4,1%, respectivamente. 

Em 2012, foram produzidas 8 bilhões de litros para garrafas de vidro 
retornável, ante 7,4 bilhões em 2013. Os litros de cerveja de garrafas 
descartáveis foram 462,3 milhões em 2012 e 443,4 milhões em 2.013. A 
Ambev que se cuida com o grande número de cervejas artesanais que 
estão ocupando lugar de destaque no Brasil.

(Portal NewTrade - São Paulo - SP)

Copa do Mundo
Pensa aí e meta a boca no trombone. - Tenho recebido mensagens 

de vários amigos e leitores querendo saber minha opinião sobre a Copa 
Mundial de Futebol, a ser realizada no Brasil. Querem saber se sou a 
favor ou contra e porque. Sempre gostei muito de futebol. Atualmente 
acompanho, com entusiasmo, o futebol nacional do primeiro escalão. Po-
rém, como médico e como cidadão, sou Totalmente Contra a realização 
da Copa do Mundo no Brasil, dentro da preocupante e assustadora reali-
dade nacional, que é muito desfavorável ao brasileiro pobre e remediado. 
Lembro-me que, quando o Brasil ganhou o bicampeonato mundial no 
Chile, meu pai disse-me uma frase que jamais esqueceria: - Meu filho, o 
futebol ainda vai atrapalhar muito o Brasil. Vai haver inversão tremenda 
de valores. E quando os políticos descobrirem que futebol dá dinheiro, 
lavagem de dinheiro, prestígio e voto, então é que a coisa vai encarniçar.

Isto foi dito em 1962, dois anos antes da ditadura militar assumir 
o poder, e 23 anos antes da ditadura dos políticos cravar as garras em 
Brasília. Se futebol, como instituição, desse retorno ao Brasil, então 
nosso país que é Penta Campeão Mundial, deveria ter mudado para 
melhor desde que ganhamos a primeira copa na Suécia, em 1958. E 
nada disto aconteceu por causa deste esporte. Continuamos um país 
de muitas desigualdades e muito roubo. 40.000 assassinatos todos os 
anos, cadeias/presídios superlotados, total insegurança pública, hospi-
tal públicos caindo aos pedaços, doentes morrendo à míngua, escolas 
esfarrapadas, irrefreável narco-destruição da família brasileira, estradas 
esburacadas e perigosas, 20 milhões de alcoólatras, aposentadorias ridí-
culas para os pobres e remediados, impostos absurdos e draconianos, 
roubalheira ampla/geral/irrestrita, e por aí a coisa vai de mal para bem 
mais do que pior. A Copa do Mundo não oferecerá a menor ajuda para 
aliviar esta retumbante tragédia nacional.

(Renzo Sansoni - Guia Mania - Belo Horizonte-MG)

Tim Tim
Por ter descumprido contratos de planos de celular corporativo, 

emitido fatura indevida e incluído o nome da empresa Confins Consul-
toria, Construções e Locação Ltda., no cadastro de devedores, a Tim 
Celular S/A, foi condenada a indenizá-la em R$ 10 mil por danos mo-
rais. A decisão é do juiz da 2a. Vara da Comarca de Pedro Leopoldo, 
Henrique Alves Pereira, que condenou ainda a empresa ao pagamento 
de dano social no valor de R$ 300 mil. Conforme o magistrado, a Tim 
é uma das empresas que mais lesam os direitos dos consumidores, A 
Confins Consultoria relatou que, em 21 de março de 2011, contratou 
com a empresa de telefonia dois planos de linha celular corporativos 
Tim, vinculados ao plano Empresa Mundi 100, com aparelho Motorola 
Screen EX 128 e aparelho Samsung Galaxy. Esclareceu que o segundo 
plano previa a recuperação de linha que  era do sócio da empresa, o que 
não ocorreu. Essa é mais uma da Tim
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Manchas brancas, vermelhas ou marrons 
em qualquer parte do corpo, com alteração 
da sensibilidade são sintomas da doenças

País é capacitado para sediar Copa do Mundo, mas é único que não conseguiu eliminar doença. É estranho”, disse embaixador do OMS

HANSENÍASE

Brasil registra 33 mil casos/ano
Brasília  (ABr) - O embai-

xador especial da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para 
Eliminação da Hanseníase, Yo-
hei Sasakawa, lamentou,  em 18 
de dezembro de 2013, o fato de 
o Brasil ainda não ter atingido o 
patamar estabelecido pelo orga-
nismo para erradicação da doen-
ça, que é menos de um caso da 
doença a cada 10 mil habitantes. 
Ao lembrar os avanços da ciên-
cia, que garantiram tratamento e 
cura, ele enfatizou que é preciso 
intensificar os esforços para ata-
car a doença, marcada pela discri-
minação e pelo estigma.

“O Brasil é um país capacita-
do para sediar a Copa do Mundo 
e as Olimpíadas, mas é o único 
que não conseguiu eliminar a 
doença. É uma questão muito 
estranha”, disse o embaixador, 
durante solenidade, na Câmara 
dos Deputados, da qual também 
participaram integrantes da Fren-
te Parlamentar de Erradicação da 
Hanseníase e Doenças Eliminá-
veis.

Sasakawa destacou, por outro 
lado, o empenho do Brasil para 
garantir o pagamento de inde-
nização a pacientes que foram 
segregados em razão da doença. 
“Neste aspecto, o Brasil é o país 
mais adiantado e deve servir de 
modelo para o mundo”, acres-
centou.

Tratamento - De acordo 
com o Ministério da Saúde, a 
meta é eliminar a hanseníase - 
menos de um caso para cada 10 
mil habitantes - até 2015. “Para 
a eliminação da hanseníase é ne-
cessário a execução de ações pro-
gramáticas, como diagnóstico, 
tratamento, vigilância dos con-
tatos, prevenção de incapacida-
des e reabilitação física, além da 
educação em saúde. Atualmen-

te, essa endemia atinge cerca de 
29,3 mil pessoas em tratamento 
no país. A doença tem cura e o 
tratamento é gratuito pelo SUS”, 
informou a pasta.

Conforme o ministério, o País 
registrou cerca de 33 mil casos 
novos em 2012, queda de 32,6% 
em comparação a 2002, quando 
foram identificados 49 mil novos 
casos. “De acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde, Sudão 
do Sul e Libéria também são pa-
íses que buscam eliminar a carga 
dessa endemia”. 

O ministério, informa que, em 
dezembro, foram repassados R$ 
15,6 milhões a 40 municípios para 
o combate da doença – essas cida-
des respondem por cerca de 24% 
dos casos novos de hanseníase. 
Em março, uma campanha foi 
lançada para diagnosticar casos 
suspeitos de hanseníase em esco-
las públicas, quando 9,3 milhões 
de estudantes em cerca de 750 
municípios foram examinados.

Para o deputado Nilmário 
Miranda (PT-MG), coordena-
dor da frente parlamentar, ainda 
que o Brasil seja referência na 
reparação às violações de direi-
tos humanos, é já pague indeni-
zações a ex-pacientes, é preciso 
avançar mais e estender essa 
reparação aos filhos que foram 
separados dos pais que tinham 
hanseníase até a década de 1980. 

O isolamento 
de pessoas 
com a doen-
ça, imposto 
oficialmente 
pelo governo, 
durou pelo 
menos 40 
anos.

Famíl ias  
-  No fim da 
década de 
1940, uma lei 
federal de-
terminou o 
afastamento 

compulsório de recém-nascidos 
filhos de vítimas da doença, o 
que provocou a separação de 
milhares de famílias. Muitos dos 
filhos desses pacientes, nascidos 
nos chamados leprosários, foram 
abandonados à própria sorte ou 
levados para unidades conheci-
das como preventórios.

“Temos que trabalhar em 
duas frentes: na erradicação da 

doença e pela reparação dos di-
reitos humanos também dos 
filhos, na medida em que se re-
tirou dessas crianças o direito 
do convívio familiar, tendo sido 
internados em condições de alta 
violação de direitos. Isso tem que 
ser reparado”, disse.

A Comissão Nacional dos Fi-
lhos Separados pelo Isolamento 
Compulsório calcula que o nú-
mero de brasileiros nessa situ-
ação possa chegar a 40 mil. Em 
agosto, o governo anunciou que 
pretende indenizar os filhos se-
parados dos pais em decorrência 
da doença.

Apelo Global - Após a so-
lenidade na Câmara, represen-
tantes do Movimento de Rein-
tegração das Pessoas Atingidas 
pela Hanseníase (Morhan) e 
filhos que viveram a separação 
compulsória foram recebidos 
pela ministra Maria do Rosário, 
na sede da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da Re-
pública. 

Ela assinou o Apelo Global 
contra a Hanseníase, movimen-
to que reúne diversas entidades 
internacionais e manifesta o 
compromisso de luta contra a 
discriminação global das pessoas 
atingidas pela hanseníase.

O coordenador do Morhan, 
Arthur Custódio, que também 
participou do ato na secretaria, 

defendeu a intensificação das 
campanhas ligadas à doença no 
Brasil, para garantir que a po-
pulação saiba identificar os sin-
tomas e procure atendimento 
médico para identificar precoce-
mente os sintomas. 

Ele lembrou que são registra-
dos cerca de 33 mil novos casos 
a cada ano no Brasil, o que faz 
com que o país, em números 
absolutos, fique atrás apenas da 
Índia que, com uma população 
cinco vezes maior, tem 127 mil 
novos casos por ano.

Cura - A hanseníase é uma 
doença infectocontagiosa crô-
nica que atinge, principalmente, 
a pele e os nervos dos braços, 
mãos, pernas, pés, rosto, orelhas, 
olhos e nariz. O tempo entre o 
contágio e o aparecimento dos 
sintomas varia de dois a cinco 
anos. Se for logo diagnosticada, a 
cura pode chegar a mais de 80% 
dos casos. 

Os sintomas mais comuns são 
manchas brancas, vermelhas ou 
marrons em qualquer parte do 
corpo, com alteração da sensi-
bilidade, caroços, algumas vezes 
avermelhados e doloridos, perda 
de sensibilidade ao calor, à dor 
e ao tato, febre, edemas e dores 
nas juntas. O tratamento pode 
durar de seis meses a um ano e é 
oferecido pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Apesar de criticar o Brasil, Sasakawa (mão estendida) elogiou o pagamento
de indenização a pacientes que foram segregados em razão da hanseníase

E D I T A L
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL

PESSOA FÍSICA
EXERCÍCIO DE 2014

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA, em conjunto com as 
Federações Estaduais de Agricultura e os Sindicatos Rurais e/ou de Produtores 
Rurais com base no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1.971, que dispõe sobre 
a Contribuição Sindical Rural - CSR, em atendimento ao princípio da publicidade 
e ao espírito do que contém o art. 605 da CLT, vêm NOTIFICAR e CONVOCAR 
os produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural ou empreendem, 
a qualquer título, atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” 
ou “Empregadores Rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso II, alíneas a, b e c do 
citado Decreto-lei, para realizarem o pagamento das Guias de Recolhimento da 
Contribuição Sindical Rural do exercício de 2014, devida por força do que esta-
belecem o Decreto-lei 1.166/71 e os artigos 578 e seguintes da CLT, aplicáveis à 
espécie. O seu recolhimento deverá ser efetuado impreterivelmente até o dia 22 
de maio de 2014, em qualquer estabelecimento integrante do sistema nacional 
de compensação bancária. A falta de recolhimento da Contribuição Sindical Rural 
até a data de vencimento acima indicada, constituirá o produtor rural em mora e o 
sujeitará ao pagamento de juros, multa e atualização monetária previstos no artigo 
600 da CLT. As guias foram emitidas com base nas informações prestadas pelos 
contribuintes nas Declarações do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - 
ITR, repassadas à CNA pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com amparo 
no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1.996, reme-
tidas, por via postal, para os endereços indicados nas respectivas Declarações. Em 
caso de perda, de extravio ou de não recebimento da Guia de Recolhimento pela 
via postal, o contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, à Fede-
ração da Agricultura do Estado onde têm domicílio, até 5 (cinco) dias úteis antes 
da data do vencimento, podendo optar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela 
internet, no site da CNA: www.canaldoprodutor.com.br. Eventuais impugnações 
administrativas contra o lançamento e cobrança da contribuição deverão ser feitas, 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da guia, por escrito, perante 
a CNA, situada no SGAN Quadra 601, Módulo K, Edifício CNA, Brasília - Distrito 
Federal, Cep: 70.830-903. O protocolo das impugnações poderá ser realizado pelo 
contribuinte na sede da CNA ou da Federação da Agricultura do Estado, podendo 
ainda, a impugnação ser enviada diretamente à CNA, por correio, no endereço 
acima mencionado. O sistema sindical rural é composto pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil–CNA, pelas Federações Estaduais de Agricultura 
e/ou Pecuária e pelos Sindicatos Rurais e/ou de Produtores Rurais. 

Brasília, 28 de fevereiro de 2014. 

Kátia Regina de Abreu
          Presidente

Abandono de emprego

Prezado Maikon Luiz de Araújo, Favor entrar em 
contato com a empresa Wanderley Gonçalves Eireli 
- ME no endereço Av. Ismael Pinheiro nº 91, Bairro 
Paracatuzinho, na cidade de Paracatu - MG para tra-
tar de assunto do seu interesse o mais rápido pos-
sível ou será considerado abandono de emprego. 
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Hemocentro de Patos virá no dia 29 de março para coleta.  Paracatu já tem mais de 2.000 pessoas dispostas a fazer teste

LEUCEMIA

CÂNCER

Gustavo atrai doadores de coluna

Hospital de Barretos 
atenderá Paracatu

A luta do menino Gustavo 
Souto Rocha, de três anos, por-
tador de leucemia, e de sua mãe, 
Lorena Souto, mobiliza Paracatu 
e já surtiu efeito: o Hemocentro 
de Patos de Minas estará na Cida-
de no dia 29 de março para rea-
lizar coleta. Gustavo, atualmente, 
está em tratamento no Hospital 
do Câncer de Uberlândia. 

Desde o início da doença, Lo-
rena Souto divulgou o caso nas 
redes sociais e pediu  doações 
de medula óssea, a quem fosse 
geneticamente compatível com 
Gustavo. 

Para doar é necessário que a 
pessoa tenha entre 18 e 54 anos 
e boa saúde. A princípio é coleta-
do uma amostra de sangue com 
5 a 10ml do doador para testes. 
Esses testes determinam as ca-
racterísticas genéticas que são 
necessárias para a compatibilida-
de entre o doador e o paciente. 

No dia 29 de março, quando 
o Hemocentro de Patos de Minas 
estiver em Paracatu,  este proce-
dimento será realizado nos inte-
ressados em doar medula óssea. 
Quando uma pessoa faz esse pro-
cedimento, entra no circuito de 
doação e seu nome vai para o Sis-
tema Universal, onde é feito o cru-
zamento de dados entre o doador 
e paciente, até achar aqueles que 
são compatíveis, para então ser re-
alizado o transplante. O Sistema é 
Universal, ou seja, o doador pode 
doar para alguém de outro país.

A medula é retirada do inte-
rior dos ossos da bacia, por meio 
de punções, sob anestesia, e se 
recompõe em apenas 15 dias. 
Para o doador, a doação gera 
apenas um incômodo passageiro, 
mas para o doente, a doação faz 
toda a diferença, pois diferencia a 
vida e a morte. 

Paracatu - O fato chamou 
atenção também de alguns verea-
dores da Cidade, como Glewton 
de Sá, que se empenhou em 
ajudar Gustavo e sua família e 
iniciou uma campanha para mo-
bilizar a sociedade para a doa-
ção. Outros casos, além do de 
Gustavo,  têm chamado atenção 
para a necessidade de um Posto 
Avançado do Hemocentro em 
Paracatu. 

Casos como o da jovem Tatia-

Não perca mais tempo! Seja independente no volante, procure já 
o Centro de Treinamento Nova Direção, um local que irá desenvol-
ver suas habilidades de condução.

A Nova Direção capacita os condutores já habilitados a perderem 
seus medos ou traumas da direção, nas categorias A e B. O foco está 
em saber como o aluno está se sentindo, o que ele está vivendo, seus 
problemas e os seus motivos para não ter desenvolvido a habilidade 
de dirigir. A partir deste momento será possível desenvolver os ensina-
mentos práticos, aliados ao trabalho psicológico e emocional do aluno. 
Quando a Nova Direção realiza o trabalho interior do aluno, facilmente 
o resultado é adquirido, que é o desenvolvimento prático de condução.

A Nova Direção possui profissionais de extrema qualidade, que se 
preocupam em compreender o aluno e ajudá-lo a se sentir seguro e 

dirigir de acordo com normas e técnicas necessárias. Aqui, são os 
profissionais que fazem a diferença, não é o carro, o dinheiro, a sala 
de aula ou o escritório. 

Com aulas das 7h da manhã às 20h da noite e atendimento em 
horário comercial, o centro de treinamento Nova Direção também 
proporciona a você toda a discrição que você deseja. As aulas po-
dem ocorrer em um carro descaracterizado, para que você não fi-
que constrangido ao ser identificado fazendo aula, apesar de já ser 
habilitado. As aulas também podem acontecer no seu próprio carro, 
para que você se sinta seguro e adaptado ao carro que irá conduzir 
cotidianamente. Pratique a direção em rodovias, centros urbanos e 
em trânsito de massa. Resgate sua autoconfiança. Não esqueça, o 
primeiro passo, é sair de casa e vir até a Nova Direção!

ne Rocha, que faleceu em 2010, 
em virtude da demora em encon-
trar um doador compatível. A 
jovem morreu no dia em que o 
doador foi encontrado. 

Segundo Glewton de Sá, a 

Unidade Móvel do Hospital 
de Câncer de Barretos realizará, 
no dia 19 de maio, em Paracatu, 
exames e cirurgias gratuitos para 
tratar os tipos mais comuns da 
doença: de colo de útero (papali-
colau), próstata e de pele. 

Pela segunda vez, a Unidade 
estará na Cidade graças ao em-
penho da coordenadora repre-
sentante do Hospital do Câncer 
de Barretos, no Noroeste de MI-
nas  em Paracatu, Rafaela Xavier 
Luiz. A coordenadora e uma co-
missão de voluntários organiza-
ram um show, na noite de 9 de 
novembro de 2013, no Parque de 
Exposições, com a dupla Pedro 
Paulo & Matheus, que arrecadou 
R$ 40.000,00 que foram destina-
dos ao hospital de Barretos. 

A Unidade é equipada com 

luta em busca de um hemocen-
tro na Cidade é antiga. Ele conta 
que, em 2011, uma comitiva de 
Paracatu teve uma reunião com a 
presidente do Hemominas para 
solicitar um posto avançado do 
órgão. 

Na reunião agendada pelo en-
tão cidadão Olavo Condé, atual 
prefeito da Cidade, ficou deter-
minado que a Cidade seria con-
templada com o posto, mas que 
a Prefeitura teria que disponibili-
zar o espaço para tal. Porém, até 
hoje, nada foi feito. 

O vereador questiona a fal-
ta de iniciativa do atual prefeito 
Olavo Condé, que quando era 
apenas um cidadão  comum se 
dispôs a trazer um hemocentro 
para a Cidade. “Hoje, como pre-
feito, será que não é mais impor-
tante o hemocentro?”, questiona 
Glewton.

Mobilização - Após essas mo-
bilizações, várias pessoas se pre-
dispuseram a ir até Patos de Minas 
fazer a coleta para entrar no Sis-
tema Universal e verificar a com-
patibilidade com algum enfermo. 

Duas caravanas de Paracatu 
com média de 30 pessoas em 
cada já se deslocaram até Patos, 
nos dias 10 e 17 de fevereiro, 
para realizar o procedimento. 
Muitos foram apenas para coleta 
de medula, mas acabaram tam-
bém doando sangue. 

Segundo  Glewton de Sá, em 
Paracatu já tem mais de 2.000 

pessoas interessadas em fazer 
o teste de compatibilidade para 
doação. “Isso é fantástico. A so-
lidariedade do povo paracatuen-
se impressiona, inclusive através 
das redes sociais,  hoje já temos 
pessoas fazendo os testes em 
Uberlândia, Belo Horizonte e até 
em Palmas - TO. Tomou uma 
proporção de corrente do bem, 
de ajuda ao próximo”, conta 
Glewton.

“Nós estamos muito otimistas 
e torcendo para que o Gustavo 
consiga um doador o mais rápi-
do possível. Nós já conseguimos 
muitas vitórias, como a vinda do 
hemocentro de Patos, antes do 
previsto. O hemocentro só pode-
ria vir no dia 26 de abril a Para-
catu, mas graças às mobilizações, 
as doações já feitas e a uma ótima 

equipe empenhada em contribuir 
pela causa, com o Tom Cruvinel, 
Douglas Fernandes e Rafaela Xa-
vier, o hemocentro estará conos-
co no dia 29 de março. 

Agradecemos muito ao He-
mocentro Patos de Minas, atra-
vés da Simone, que organizou 
para o hemocentro vir o quanto 
antes e, também, a Expresso Pla-
nalto que nos cedeu um ônibus 
para as duas vezes que fomos em 
caravana àquela cidade sem qual-
quer custo”, reforça o vereador. 

O Transplante de Medula Ós-
sea é, em muitos casos, a única 
esperança de cura para muitos 
portadores de leucemias e outras 
doenças do sangue e do siste-
ma inume. A doação de medula 
óssea é um gesto muito belo de 
solidariedade e amor ao próximo. 

mini-ambulatório e um pequeno 
centro cirúrgico e o Dr. Rafael 
Luiz Haikel Júnior, pós-doutor 
em cirurgia oncológica pela Uni-
versidade de Paris, é o médico 

responsável pela carreta, que 
conta ainda com uma equipe de 
cinco pessoas.

Os pacientes que farão os exa-
mes e cirurgias serão seleciona-
dos através do Programa Saúde 
Familiar (PSF) e por triagens feita 
por equipe responsável. O enfer-
meiro Vinicius Moreira irá reali-
zar um treinamento junto à equi-
pe da carreta, nos dias 26, 27 e 28 
de fevereiro e informações mais 
detalhadas sobre o atendimento. 

Pequenas cirurgias - Nos 
exames de papanicolau serão 
atendidas mulheres de 18 a 60 
anos, que já tenham iniciado vida 
sexual. Nos exames de próstata 
serão recolhidos o sangue (PSA) 
e realizado o toque retal no mes-
mo dia. Já no caso do câncer de 
pele, será feita uma triagem no 

dia 10 de março pelo dermatolo-
gista Gabriel e, a partir dessa tria-
gem, os pacientes farão exames e 
até pequenas cirurgias.

Vale lembrar que os pacientes 
com diagnóstico de câncer já de-
finido não poderão ser atendidos 
na Unidade, pois ela funciona 
apenas como uma prevenção, ou 
seja, supostos novos casos. As-
sim, quem já está em fase de tra-
tamento não necessita ir, já que 

sua prevenção é feita na Unidade 
que está realizando o tratamento. 

“Agradeço imensamente a du-
pla Pedro Paulo & Matheus que 
realizou o show com valor re-
duzido com o qual conseguimos 
arrecadar o dinheiro para ajudar 
o hospital. Agradeço também 
ao José Queiroz, presidente da 
Associação dos Voluntários de 
Combate ao Câncer, a Sueli da 
Silva, vice-presidente da mesma 

associação, a todos os Rotarys de 
Paracatu e Lojas Maçônicas que 
sempre estiveram presentes nes-
ta caminhada”, agradece Rafaela 
Xavier. 

A coordenadora ainda contou 
que cedeu um dia de atendimen-
to da Unidade Móvel, que seria 
de Paracatu, a Unaí, já que esta 
sempre foi parceira no transpor-
te de passageiros pacientes de 
Paracatu.

A campanha que a mãe de Gustavo empreende pela internet 
já sensibilizou cerca de dois mil potenciais doadores

Duas caravanas de Paracatu já foram a 
Patos de Minas para se submeterem à coleta

Rafaela Xavier: Agradecimentos 
a Pedro Paulo &  Matheus 
e aos parceiros

A Unidade Móvel do Hospital de Câncer de Barretos 
virá a Paracatu, dia 19 de maio, para 
exames e cirurgias gratuitos

Glewton de Sá: Solidariedade 
dos paracatuenses impressiona

LEUCEMIA
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DIA DAS MULHERES

ROSIVAL ARAUJO

MARLI RIBEIRO

PELEZINHO

Eloísa Cunha avança na luta 
pelos direitos das mulheres

CUT indica vereador como representante dos trabalhadores 
na mineração no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto

Parlamentar aprova lei que protege crianças e adolescentes 

Carnavalesco recebe homenagem na Câmara

CÂMARAEM AÇÃO

A vereadora Eloísa Cunha 
(PMDB), após cumprir um ano 
do mandato, consolida-se como 
a primeira parlamentar da Cidade 
a lutar pela mulher e pela igual-
dade de direitos entre gêneros. 
Além de vereadora, ela é procu-
radora especial da mulher e pre-
sidente PMDB Mulher.

Ao reverenciar o Dia 8 de 
Março, Dia das Mulheres, Eloísa 
reconhece que elas já conquista-
ram certos direitos, ao longo dos 
anos, como o voto, o estudo e o 
de votar e ser votada. “Hoje, o 
papel da mulher perante a socie-
dade e dentro da própria casa é 
bem diferente da época em que 
ela não podia trabalhar, nem es-
tudar”, admite. 

A vereadora, no entanto, enten-
de que há muito que avançar para 
alcançar a igualdade entre homem 
e mulher. Para ela, o preconceito 
e a violência persistem e as mu-
lheres ainda recebem, na maioria 
das vezes, um salário inferior ao 
do homem. “Dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicí-
lios (PNDA) de 2007 indicam que 
a equiparação de salários, entre 
homem e mulher que executam 
a mesma função, só deve ocorrer 
daqui a 87 anos”, adverte.  

O Brasil está em 7º lugar no 
ranking da violência contra a 
mulher. A cada cinco minutos, 
uma mulher é agredida e, a cada 
uma hora e meia, uma mulher é 
assassinada no País, sendo que 
em 70% dos casos o agressor é 
o marido ou namorado, de acor-
do com relatório do Ministério 
da Justiça de 2012. Nos últimos 
trinta anos, 90mil mulheres fo-
ram assassinadas no Brasil. A 
maior parte dessas mulheres são 
negras, pobres, de escolaridade 
baixa e sem nenhuma qualifica-
ção profissional.

Casa da Mulher - Segundo 
Eloísa Cunha, Paracatu está longe 
de contribuir para que esta realida-
de mude. A Casa da Mulher Cris-
tina Carolina Caldas está fechada 
há mais de um ano e o Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher 
não tem conseguindo sensibilizar 
a Prefeitura sobre sua importân-
cia, reduzindo uma conquista das 
mulheres locais a mero dormitó-
rio de jogadores de futebol. 

A vereadora, através do Re-
querimento de nº 739/2013 , 
de 22 de julho de 2013, pediu 
ao prefeito que reabrisse a Casa, 
com profissionais habilitados a 
trabalhar contra a violência que 
se abate sobre grande parte das 
mulheres do Município, mas o 
local  continua fechado. Ela tam-
bém enviou ao prefeito o Ofício 
nº 01/2013, em 4 de setembro de 
2013, como procuradora especial 
da mulher, reiterando o pedido 
de reabertura da Casa.

No Ofício, a vereadora ainda 
solicitou a proibição de patrocí-
nio a eventos que veiculem ima-
gens e músicas que denigram as 
mulheres, homossexuais, negros 
e negras; a aquisição de placa de 
fósforo a ser acoplada ao mamó-
grafo convencional, localizado na 

Antônio Vicente Lino, mais 
conhecido como Pelezinho, Pe-
lezinho do Trenzinho ou Pele-
zinho do Novo Horizonte, foi 
homenageado na última segun-
da-feira, 24, na Câmara Munici-
pal pelos belos serviços presta-
dos a Paracatu, principalmente à 
cultura carnavalesca. Natural de 
Araxá – MG, Pelezinho tem 66 
anos e é casado com Rita Pinhei-
ro Lima, há 44 anos, pai de sete 
filhos e avô de 17 netos. 

Pelezinho veio para Paracatu 
na década de 70 para trabalhar na 
fazenda Lafersa. Ao final do ex-
pediente, ele ouvia e cantava um 
bom samba, sua grande paixão. 
Logo, fundou, com alguns par-
ceiros, a primeira e única escola 
de samba da zona rural de Para-
catu, a “Alegria da Vila”.

A partir daí, Pelezinho nun-
ca mais parou e contribuiu para 
a fundação de outras escolas de 
samba e blocos carnavalescos da 
Cidade, como Unidos do Cruzei-
ro, Unidos do Novo Horizonte, 
Arca de Noé, Bloco Pão Moiado, 
Bloco da Camisinha e Saca Rolha. 

A Moção de Regozijo foi pro-
posta pelo vereador Osvaldinho da 
Capoeira e aceita por unanimidade 
por todos vereadores. Familiares 
e amigos de Pelezinho lotaram o 

Em junho de 2013, a Presiden-
ta Dilma Roussef  enviou à Câma-
ra dos Deputados um Projeto de 
Lei que vai mudar todas as regras 
sobre a mineração no Brasil. Vi-
sando o crescimento  do setor e 
o desenvolvimento do Brasil o 
projeto chega ao Congresso Na-
cional com muitas mudanças em 
relação as regras atuais que ainda 
reporta à Lei de 1967.

Mudanças na Compensa-
ção Financeira pela Exploração 
Mineral-CFEM (recursos que 
hoje as mineradores pagam aos 
Municípios, Estados e a União) 
passam, para alguns tipos de mi-
nérios,  serem taxados  em dobro 
em relação aos que se paga hoje, 
como o ouro, por exemplo.

Outra mudança é que o Go-
verno propõe a criação da Agên-
cia Nacional e o Conselho Na-
cional  de Mineração, órgãos que 
passam a ditar as linhas e a de-
cidir sobre a mineração no País.

O vereador Rosival Araujo 
esteve no lançamento do Projeto 
no Palácio do Planalto, em Brasí-
lia e posteriormente foi indicado 
pela Central Única dois Trabalha-
dores - CUT para ser o represen-
tante dos trabalhadores na mine-
ração no Parlamento  e no Poder 
Executivo nacionais. 

Com o objetivo de apresentar 
propostas ao Projeto de Lei n. 
5087/13, vários representantes 

Clínica da Mulher, para realizar 
mamografia digital; e ainda pro-
vidências para atender a Lei Fe-
deral nº 12.845/2013 que dispõe 
sobre o atendimento obrigatório 
e integral de pessoas em situação 
de violência sexual. Mas, segundo 
a vereadora, nenhuma das reivin-
dicações, no entanto, foram aten-
didas, mesmo sendo obrigação 
também do Município.  

Delegacia da Mulher - Com 
muito esforço e lutando para 
conseguir parcerias, a vereado-
ra conseguiu trazer a Paracatu 
a Delegacia Especializada em 
Atendimento à Mulher (Deam), 
que hoje funciona na 13ª Delega-
cia de Polícia.  Trouxe também a 
delegada (que hoje está em outra 
cidade), um carro (que hoje está 
quase parando por falta de revi-
são), uma moto (que está parada 
por falta de bateria) e um com-
putador. Todos estas conquistas 
para a mulher ocorreram em par-
ceria com a coordenadora da Co-
ordenadoria Especial de Políticas 
Públicas para Mulheres (Cepam), 
Eliana Piola.

Hoje, a Delegacia da Mulher 
conta uma equipe defasada, mas 
os poucos profissionais que ali 
estão, fazem um trabalho de ex-
celência, segundo a vereadora. 
São eles: um investigador, Wil-
son Silveira; uma investigadora, 
Adriana Barcelos; e duas escri-
vãs, Francisca Barbosa e Helen 
Anechine; além da delegada, Tais 
Regina Silva, que também atua 
em outra delegacia. Segundo in-
formações da vereadora, cem 
mulheres vítimas de violência são 
atendidas por mês.

Procuradoria - Na Câmara 
Municipal, Eloísa Cunha con-
seguiu criar a Procuradoria Es-
pecial da Mulher, que é mais 
um instrumento de combate à 
violência contra a mulher, cujos 
procuradores adjuntos são os 
vereadores Juscelino Carteiro e 
Prof. Hamilton Batista. 

Para a vereadora, uma das pri-
meiras providências para que as 
mulheres se sintam mais à vonta-
de para resolver seus problemas 
é retirar a Delegacia da Mulher 
de dentro da 13ª DP, para que 
a mulher agredida não se sinta 

constrangida ao  procurar os seus 
direitos perante a Lei.

Cunha acredita que, se no 
mesmo ambiente estiver junto a 
Delegacia Especializada da Mu-
lher (DEAM), o Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Mulher 
(CMDM) e o Centro de Referên-
cia da Mulher (CRM), que ainda 
precisa ser criado; as mulheres 
paracatuenses terão maior segu-
rança ao buscar ajuda. Outra ins-
tituição a ser criada, em seu pon-
to de vista, é a Casa de Passagem,  
onde a mulher se sentirá segura 
até que a situação seja resolvida.

“A mulher precisa se forta-
lecer, com a ajuda do homem, 
buscando chegar ao poder em 
todas as esferas. Buscar as políti-
cas públicas já existentes, melho-
rar seu nível de escolaridade, se 
qualificar para o mercado de tra-
balho, buscando emprego e/ou 
renda, participar de associações 
e cooperativas, podendo assim 
fazer suas próprias escolhas, não 
dependendo financeiramente do 
agressor”, reforça Eloísa Cunha.

É realidade que boa parte das 
famílias brasileiras são chefiadas 
por mulheres que trabalham em 
jornada dupla, dentro e fora de 
casa, mesmo assim, a opressão 
que muitas ainda sofrem é assus-
tadora.

Maria da Penha - A prin-
cipal lei criada para coibir essas 
agressões é a Lei Maria da Penha, 
denominação popular da Lei nú-
mero 11.340, que entrou em vi-
gor em 22 de setembro de 2007, 
que visa aumentar o rigor das 
punições das agressões contra as 
mulheres no âmbito doméstico 
ou familiar.

Segundo o art. 7º da Lei Maria 
da Penha as formas de violên-
cia contra a mulher são: violên-
cia física (qualquer conduta que 
ofenda sua integridade ou saúde 
corporal); violência psicológica 
(qualquer dano emocional e dimi-
nuição da autoestima, entre ou-
tros); violência sexual (qualquer 
conduta que a constranja a pre-
senciar, a manter ou a participar 
de relação sexual não desejada); 
violência patrimonial (qualquer 
conduta que configure retenção, 
subtração ou destruição de seus 
objetos, bens documentos, entre 
outros); violência moral (qual-
quer conduta que configure calú-
nia difamação ou injúria).

“Ainda estamos longe de co-
memorar o dia 8 de março - Dia 
Internacional da Mulher. Temos 
sim que lutar em busca da igual-
dade de direitos, pois eles estão 
na Constituição Brasileira, mas 
que de fato não são respeitados”, 
adverte Eloísa Cunha.

plenário para homenageá-lo. 
A homenagem foi divida em 

partes. Em um primeiro momen-
to foi passado um vídeo onde fi-
lhos, netos e amigos demonstra-
ram com belas palavras o carinho, 
amor e respeito ao grande Rei do 
Carnaval de Paracatu. As palavras 
de carinho diziam que o carnava-
lesco é um exemplo de simplici-
dade, superação e honestidade. 

Osvaldinho da Capoeira fri-
sou que o homenageado já dei-
xou seu nome na história de 
Paracatu. “A honra é nossa. A 
honra é minha em te homenage-
ar. Pessoa que presta um serviço 
brilhante `a Cidade. Sou seu fã e 
tiro o chapéu pelo que você tem 
feito. Exemplo de negro, guerrei-
ro e vencedor que, mesmo sem 
apoio, nunca desistiu de um so-
nho. Obrigada por escolher Para-
catu para viver”.

Osvaldinho ressaltou ainda 
que ele nunca realizou propôs 
nenhuma moção na Câmara e 
que nada mais justo que esta 
primeira homenagem seja para 
o Rei Pelezinho. “Não podia ser 
para outra pessoa”, reforçou o 
vereador.

Em outro momento da ho-
menagem, a bateria da escola 
de samba do Unidos do Novo 

Horizonte, da qual Pelezinho faz 
parte, tocou do lado de fora da 
Câmara animando e emocionan-
do todos os presentes. 

A Fundação Conscienciarte 
também apresentou, através do 
vereador Osvaldinho, uma ho-
menagem a Pelezinho, que tra-
balha na Fundação há 20 anos 
como motorista de veículos de 
transporte coletivo de passageiro. 
“Nos orgulhamos de tê-lo como 
funcionário e parceiro da Funda-
ção Conscienciarte”. 

Os vereadores presentes disse-
ram palavras de respeito, carinho 
e admiração ao homenageado,  
“pai do carnaval paracatuense”. 

Por fim, Pelezinho usou a tri-
buna para agradecer à  homena-
gem e dizer que fica muito feliz 
em ser reconhecido finalmente 
como paracatuense. “Agradeço 
a todos aqueles que sempre nos 
ajudaram em época de carnaval e 
no dia-a-dia. Nós fazemos a cul-
tura que faz também crescer a Ci-
dade, pois o carnaval paracatuen-
se recebe muitos turistas. Gente 
que vem de longe para ver nossas 
escolas de samba. Agradeço ao 
vereador Osvaldinho, meu ami-
go. Eu não vou parar por aqui, 
só paro quando Deus me levar”, 
afirmou o homenageado.

Marli Ribeiro:  
Amo trabalhar 
com crianças 
e adolescentes

A criança 
terá como se 
defender dos 

abusos com a 
proposição da 

vereadora Marli

Eloísa Cunha 
denuncia o 
fechamento 
da Casa da 
Mulher de 
Paracatu

A vereadora 
defende as

mulheres 
nas ruas de 

Paracatu

A vereadora Marli Ribeiro 
comemora a sanção da Lei Or-
dinária n°3008/2013, que prevê 
a “Semana de Combate a Vio-
lência, ao Abuso e a Exploração 
Sexual da Criança e do Adoles-
cente”, a ser comemorada na se-
gunda semana do mês de outu-
bro de cada ano.

A data escolhida foi intencio-
nal, já o que o Dia das Crianças é 
comemorado no dia 12 do mes-
mo mês. “Amo trabalhar com 
crianças e adolescentes. E nada 
melhor do que desenvolver esse 
projeto o mais próximo do dia 
delas. Há anos, Deus colocou esse 

desejo em meu coração. Quero 
que a informação chegue até eles 
antes da violência e das drogas. O 
foco é prevenção”, disse Marli.  
São muitas as ações e objetivos 
que a proposição a norma prevê, 
como palestras e oficinas, ambas 
preventivas, educativas e de valo-
rização da vida, dirigida à criança, 
ao adolescente e a comunidade. 

Segundo a vereadora, o foco 
é despertar as famílias para situ-
ações de risco vivenciadas pelas 
crianças e adolescentes, como 
violência doméstica e sexual, 
prostituição, exploração no tra-
balho e uso de drogas e álcool, 

visando criar ambiente de ma-
nutenção de um padrão cultural 
favorável aos direitos da criança e 
do adolescente, entre outros.

Para a vereadora, se num pas-
sado não tão distante, denúncias 
de abuso contra crianças e adoles-
centes ficavam em silêncio, hoje, 
a realidade é bem diferente. “Os 
números são alarmantes e só tem 
crescido à medida que ações de 
divulgação, por meio de várias mí-
dias, têm trazido esclarecimentos 
aos menos entendidos e vitima-
dos. E se antes, o medo impedia 
as vítimas de “gritar” o mal que 
sofriam, seja dentro de casa, na 

escola e/ou na rua, hoje se sentem 
seguras ao denunciar o agressor”.

Marli Ribeiro tem consciên-
cia da delicadeza do assunto e, 
principalmente, a necessidade de 
levar até a sociedade mais escla-
recimentos sobre as medidas de 
prevenção ou de denúncia; quan-
do os fatos já ocorreram, segun-
do, ela aí é que está  a importân-
cia da proposição 

Quanto à demanda de mão de 
obras para execução das ações 
durante a semana de evento, a ve-
readora se mantém otimista. “Sei 
que a demanda não é pequena, 
porém, estarei à frente das ações, 

juntamente com uma equipe que 
já me acompanha há anos em 
meus projetos. Também tenho 
certeza que posso contar com o 
apoio da comunidade, com os 
representantes do Executivo, do 
Legislativo e até mesmo, das au-
toridades judiciais.”, afirma Marli. 

Marli Ribeiro afirma que ação 
como esta vem para quebrar ta-
bus e informar a sociedade dos 
seus direitos. “Que as denúncias 
diminuam não por medo, mas 
pela ausência de violência. E que 
esta lei iniba e diminua a violên-
cia em todos os seus âmbitos, em 
Paracatu”, deseja a vereadora.

das comunidades, dos indígenas 
e dos quilombolas estão se mobi-
lizando em várias ações em Bra-
sília para que a Comissão Espe-
cial,  que foi instituída na Câmara 
Federal para analisar o Projeto, 
receba as sugestões de Emendas 
à Lei que venha atender as de-
mandas da sociedade.

 Por parte dos trabalhadores da 
mineração no Brasil, o Vereador 
Rosival Araujo, Vice-presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores 
da Mineração em Paracatu, que 
conhece os problemas relacio-
nados não só dos trabalhadores, 
mas também das comunidades 
impactadas pela mineração, apre-

sentou 15  propostas de emendas  
que versam sobre a temática que 
envolve os problemas na relação 
com as empresas  e destas com 
as comunidades, especialmente 
as comunidades vizinhas à mina. 

Estas propostas foram elabo-
radas em um seminário com to-
dos os Sindicatos da Mineração 
do Brasil que ocorreu na sede da 
CUT Nacional, em Brasília sobre 
a liderança e coordenação do Ve-
reador Rosival Araujo. O tema 
continua em discussão em Bra-
sília e acredita-se que o Projeto 
não deve ser votado no primeiro 
semestre de 2014. 

(Fonte: opcaopopular.com.br)

Os vereadores se reúnem para abraçar Antônio Vicente Lino – o Pelezinho

Vereador Rosival Araujo entrega ao relator do PL 5087/13, 
deputado federal Leonardo Quintão,  propostas dos trabalhadores 
e das comunidades atingidas pela mineração
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ACIDENTES

Carreta atinge Vectra 
e mata empresário
O empresário de Três Marias, 

Emerson Silva Oliveira, vinha 
prestar serviço em uma minera-
dora em Paracatu e quando che-
gou no Km 84, da BR-040, se en-
volveu em um acidente e morreu 
no local. A batida aconteceu na 

45º BATALHÃO

MEIO AMBIENTE

Polícia Militar tem 
novo comandante 

Produtor é multado por degradação

O empresário de Três Marias,  Emerson Silva Oliveira, morreu no KM 
84 da BR-040, após seu carro bater de frente contra uma carreta

Em alta velocidade o motorista da Hilux 
não teve tempo de desviar da carreta

O fazendeiro desmatava áreas de preservação permanente e foi multadol

Tenente Coronel Aquino (e) passa cargo 
para o Tenente Coronel Reinaldo (d)

Quatro pessoas da mesa
família ficam feridas, após
veículo sair da pista, bater em 
árvore e capotar na BR-040

RONDAPOLICIAL
Chave mixa - Três adolescentes foram flagrados pela polícia 

empurrando um moto na Rua Adão Pereira de Lima, em João Pi-
nheiro. O chassi da moto estava lixado e ilegível. O veículo não 
tinha placa de identificação, apresentava a cor preta com fundo de 
tinta vermelha e  estando ainda com uma chave mixa na ignição.  

Alan/edvaldo - Alan Boitrago Cabeceira, 21, é foragido da jus-
tiça e tentou fugir da PM pulando muro de várias residências, com 
ajuda de Edvaldo Dias Guimarães, 38. Ambos foram presos. Tam-
bém foi apreendida a irmã de Edvaldo,  a adolescente T. D. G. 16 
anos, por desacato e desobediência às ordens dos militares. 

Paulo Henrique - Na Rua Vereador Hélio da Silveira, Chapadi-
nha, a PM encontrou Paulo Henrique Ferreira da Costa, 18. Ele foi 
levado à delegacia. 

Daniel - Daniel Jordão Gomes, 30, era suspeito de participar de 
um furto a uma casa, na  Rua  Olhos D’água, centro. Ele possuía 
mandado de prisão em aberto e foi preso.  

Darlan - Darlan Pires de Oliveira era um dos dois ocupantes de 
uma moto que passava pela Rua Benedito JJ Anselmo, Paracatuzi-
nho. Ele tinha mandado e prisão em aberto e foi preso.   

Warlen - Warlen Douglas Albano possuía mandado de prisão e 
foi encontrado pela policia andando pelas ruas da cidade.  

Luiz - Militares se encontravam na portaria de uma mineradora, 
aguardando dados para registro de uma ocorrência, quando passou 
Luiz Lopes Machado, 30,  em atitude suspeita. Foi constatado que 
ele possuía mandado de prisão em aberto.  

Valdiron - Valdiron dos Santos Borges, 28, estava na Rua da 
Contagem, Paracatuzinho, onde foi preso. 

N.J.R. - Militares receberem informações que havia um homem, 
em uma academia no centro da Cidade, que possuía um mandado 
de prisão em aberto. No local, os policias  abordaram N. J. R. que 
foi conduzido à DP.

Honda - Uma moto Honda CG150 vermelha, placas HNQ – 
0492, foi encontrada em um matagal, próximo ao campo de avia-
ção, Aeroporto.  

Uno - Um uno prata, placas KCI-4422, foi furtado em frente à 
residência do proprietário - à Rua  Melquiades Gonçalves de Car-
valho, no Bela Vista. Se alguém tiver informações sobre o referido 
veículo, favor ligar no 190, não é necessário se identificar.

Gol - Um Gol branco, placas GMM-6681, foi furtado na  Rua 
Tertuliano Coelho, em João Pinheiro. 

Dinheiro falso - Um dos adolescentes comprou algumas 
mercadorias em uma mercearia no JK e pagou com uma nota de 
R$100,00 falsa. O comerciante só percebeu o golpe depois que o 
jovem já havia indo embora. Horas depois, o mesmo jovem voltou 
na mercearia tentando passar outra nota de R$100,00. Desta vez, o 
proprietário foi esperto e chamou a policia, porém o autor conse-
guiu fugir. A PM alerta os comerciantes que o dinheiro falso voltou 
a circular na Cidade.

Após dois anos à frente do 
45º. Batalhão de Polícia Militar, 
com sede em Paracatu, o Te-
nente Coronel Carlos Sandro de 
Oliveira Aquino deixou o cargo 
e foi transferido para Uberlân-
dia. “Deixo o cargo com a sen-
sação do dever cumprido, pois, 
sabemos que não é tarefa fácil 
comandar 45º. Batalhão, porém 
conseguimos várias conquistas 
em parceria com a comunida-
de.”

Aquino foi  substituído  pelo 
Tenente Coronel José Reinaldo 

Em Arinos, o produtor rural 
M. L. L. G. de 31 anos, foi preso 
suspeito de cometer o crime de 
exploração florestal em área de 
preservação permanente. Os mi-
litares de Meio Ambiente consta-
taram que atividades causadoras 
de poluição ambiental eram pro-
movidas na propriedade. 

O local de acondicionamento 

Uma mulher de aproximada-
mente 30 anos ficou ferida após 
envolver-se em um acidente, en-
tre duas motos, no Rua Joaquim 
Murtinho. Eram por volta das 
duas e meia da tarde desta terça-
-feira (18/2),  quando um entre-
gador  de bebidas subia a rua,  e 
a condutora da outra moto saia 
do estacionamento. A moto do 
entregador bateu no retrovisor 
da moto da vítima. A mulher re-
cebeu os primeiros atendimentos 
da equipe dos bombeiros civis 
e foi encaminhada ao Hospital 
Municipal com ferimentos leves.

Carreta/moto - O condutor 
de uma moto Honda vermelha 
- Mério Machado Gontijo, 49 - 
seguia pela  Rua Dona Mariana, 

O acidente aconteceu no KM 
17, da BR- 040, próximo à divisa 
de Minas e Goiás. Mário César 
Rodrigues, disse a O Movimen-
to que saiu de Barro Alto-GO e 
seguia para o Espírito Santo con-
duzindo  uma carreta carregada 
de seringueira e quando chegou 
em Paracatu percebeu uma forte 
pancada na traseira da carreta e 
notou que foi atingido por uma 
Hilux preta com placas de Cris-
talina-GO. 

“Não vi nada. Apenas escutei 
a pancada na traseira do cami-
nhão. Estava devagar em uma 
subida e o motorista da caminho-
nete com certeza estava em alta 
velocidade”, comentou Mário 
César. 

De acordo com a Policia Rodoviária Federal, o 
cinto de segurança pode ter salvado a vida de uma 
família de Goiás, que capotou o carro, na BR-040, a 
pouco mais de 20 quilômetros do centro de Paracatu. 

O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira 
(13/2). A chuva e a neblina podem ter sido a cau-
sa. A motorista da Strada seguia sentido Paracatu/
Cristalina, momento em que foi fazer uma ultrapas-
sagem, perdeu o controle da direção do carro, saiu 
da pista, bateu em um árvore e capotou.  

A condutora Neusimar Rodrigues, 55, e o pai 
Juraci Rodrigues dos Santos, 78, sofreram lesões le-
ves e foram encaminhados ao Hospital Municipal 
para exames de praxe. Os outros dois passageiros, 
a esposa de Juraci, Inês Aurora de Jesus, 74, e, o 
neto Geber Mendonça, 18, não precisaram de aten-
dimento.  

Seis pessoas foram encaminhadas ao Hospital Municipal, após se 
envolverem em acidente na BR-040, no trevo que dá acesso a estrada 
da Região do Entre- Ribeiros. Emerson de Jesus, 24; Rosilene de Jesus, 

mão de direção do Vectra con-
duzido por Emerson e ainda não 
se sabe porque a carreta invadiu 
a contramão e bateu de frente. 
O motorista da carreta nada  so-
freu.  O acidente aconteceu na 
tarde de quinta-feira (13/2). 

Alta velocidade causa acidente  Motos batem no centro da Cidade
O único ocupante da cami-

nhonete, Roberto Victor Inácio,  
45,  foi salvo graças ao cinto de 
segurança e ao air bag que foi 
acionado no momento da batida. 
Ele foi encaminhado ao Hospital 
de Paracatu com lesões no tórax. 
Testemunhas disseram que a ca-
minhonete andava em alta velo-
cidade, o que pode ter provocado 
o acidente. 

A caminhonete ficou com a 
frente toda destruída. A Policia 
Rodoviária Federal sinalizou o 
local do acidente, pois a pista 
apresentava perigos devido ao 
óleo que se espalhou. O trânsito 
na rodovia ficou em meia pista 
até a retirada dos veículos e o 
controle do óleo. 

Paracatuzinho, momento em que 
bateu na carroceria de uma  car-
reta que estava estacionada próxi-
mo a ponte que liga Vila Mariana/
Paracatuzinho. Mério foi encami-
nhado ao Hospital Municipal, 
com escoreações pelo corpo e 
uma suposta fratura na perna.  

Kombi/moto - Segundo Isa-
que de Melo, 37, ele conduzia 
uma Kombi -  placas de Itumbia-
ra-GO e, ao entrar com o veiculo 
dentro de uma garagem de uma 
república, na Rua Waldemar Bo-
telho, ele não viu a moto que se-
guia atrás do carro e tentou fazer 
uma ultrapassagem pela direita. 
O condutor da moto Dorvalino 
de Souza, bateu na Kombi  e so-
freu fratura na perna esquerda.

Seis pessoas ficam feridas

Cinto de segurança salva família

53;  Patrícia, 31; e, Victor Rodrigues, 9 anos estavam em um Fox que 
seguia sentido João Pinheiro/Paracatu e, quando chegou próximo ao 
trevo, bateu em uma Strada, que tentou convergir para entrar na estrada 
do Entre- Ribeiros.  Os dois ocupantes da Pick UP, Sebastião Almeida 
e Sebastião Costa, também sofreram lesões e foram socorridos. Nenhu-
ma das seis vítimas corre risco de morte.  

O acidente entre um Fox e uma Strada, no trevo que dá acesso ao Entre-Ribeiros, deixa seis pessoas feridas

Parreira, que é  natural de Cam-
po Belo-MG, porém estava tra-
balhando  em Unaí. 

“Vamos lutar para amenizar a 
crime em Paracatu e ter uma ci-
dade melhor de se viver”, disse o 
novo comandante. 

A passagem de comando 
se deu na manhã de sexta-feira 
(21/2), com prestígio de várias 
autoridades. Entre elas, o prefei-
to de Paracatu, Olavo Condé, o 
deputado estadual Almir Paraca, 
representantes do Ministério Pú-
blico e do Judiciário. 

dos agrotóxicos não atendia o es-
tabelecido pelo órgão competen-
te; a manutenção do maquinário 
não atende ao previsto nas nor-
mas ambientais; o local de abas-
tecimento não possui canaletas 
a fim de centralizar e conduzir 
todo o material poluidor (óleo, 
graxa etc.); existe uma área des-
tinada a lavar o maquinário que 

não atende ao que é previsto pe-
las normas ambientais vigentes e 
um poço tubular, utilizado para a 
captação de água, não possui do-
cumentação exigida por lei. 

Foi detectada, em áreas de ve-
redas, a construção de estradas 
vicinais e, em área de preservação 
permanente (APP), a construção 
de duas pontes. Os desmates to-

talizaram uma área de 858 hecta-
res. A lenha era queimada e de-
pois enterrada em valas. 

O proprietário disse que não 
possuía nenhuma documentação 
para executar os desmates. Ele 
foi multado em  R$ 1.298.145,00 
e as atividades foram suspensas 
até que sejam regularizadas junto 
ao órgão ambiental.         
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COMARCA DE PARACATU-MG - PRIMEIRA VARA CíVEL - EDITAL DE CITAÇãO - PRAZO TRINTA DIAS - O Dr. Antônio 
Fortes de Pádua Neto, MM. Juiz de Direito na Primeira Vara Cível da Comarca de Paracatu, Estado de Minas Gerais, na 
forma da Lei, etc... Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
e Secretaria, se processam os termos de uma Ação de Execução, processo nº 0064479-30.2011.8.13.0470, movida pela 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO PARACATU LTDA, inscrita no CGC sob o nº 23. 153.943/0001-50, tendo 
como procurador Max Botelho Victor Rodrigues, inscrito na OAB/MG sob o nº 21.161 e outro, contra ARIEL RIBEIRO PI-
NHO e Outro, e por este Cita o Executado ARIEL RIBEIRO PINHO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 114.143.241-20, que 
se encontra em LUGAR INCERTO E NãO SABIDO, para, no prazo de três dias, pagar, a quantia de R$ 179.733,97 (cento 
e setenta e nove mil, setecentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), referente ao principal e acessórios, a ser 
acrescida de honorários de advogado do autor e custas iniciais. O executado, independentemente de penhora, depósito ou 
caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de quinze dias, contados 
da publicação deste edital, o executado tem direito de parcelar o débito em até seis vezes na forma do artigo 745-A do CPC. 
E, para conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. Paracatu-MG, 
31 de janeiro de 2014. (aa) Joana Mara de Sousa, Escrivã Judicial, assino. Antônio Fortes de Pádua Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE PARACATU – MG – 1ª VARA CíVEL- 
EDITAL DE CITAÇãO -  PRAZO VINTE DIAS – O Dr. 
Antônio Fortes de Pádua Neto, MM. Juiz de Direito da 
Primeira Vara da Comarca de Paracatu, Estado de Minas 
Gerais, na forma da Lei, etc... Faz saber a todos quantos 
o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo e secretaria da Primeira Vara, se pro-
cessam os termos da ação de COBRANÇA, processo nº 
0066326-67.2011.8.13.0470, movida pela NOVA VEíCU-
LOS E PELAS LTDA contra CARLOS PAIXãO COELHO 
TAVARES , e por este CITA o CARLOS DA PAIXãO CO-
ELHO TAVARES, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob 
o nº 687.464.001-34, que se encontra em lugar incerto e 
não sabido, para os termos da ação supra, podendo con-
testa-la querendo, no prazo de quinze (15) dias, ficando  
ciente que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 
como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor, nos 
termos do artigo 285 do CPC. E, para conhecimento de 
todos, expediu-se o presente edital, que será publicado 
e afixado na forma da lei. Paracatu- MG, 12 de novembro 
de 2013. (aa) Elson C. Soares França, Escrivão Judicial, 
assino. Antônio Fortes de Pádua Neto, Juiz de Direito.

Maconha tem sido apreendida em grandes quantidades em Paracatu

13º. HOMICÍDIO 

DROGAS

ASSALTOS

ARMAS 

Bebedeira leva à morte na carvoaria

Jovens são 
presos com um 
kg de maconha

Menores atacam mercearia

Militares encontram 38 no telhado

Autor do crime disse à polícia que cachaça o deixou cego. Crime ocorreu na região do Machadinho 

José Lima de Oliveira, o Baia-
ninho, 40, foi morto com gol-
pes de faca na noite de sábado 
(15/2), na Fazenda Lavras, região 
do Machadinho. O corpo foi en-
contrado na manhã de domingo- 
pelo gerente da fazenda - com 
três golpes de faca no peito. Pou-
cas horas depois, a Polícia Militar 
prendeu o suspeito de praticar o 
crime. Valdivino Francisco Dias, 
o Careca 43, foi encontrado pró-
ximo ao perímetro urbano ten-
tando fugir a pé. 

Ambos são moradores de 
rua e há duas semanas estavam 
na fazenda trabalhando em uma 
carvoaria. No dia do homicídio, 
Baianinho e Valdivino estavam 

Ralisson Pedro Peres Rodri-
gues, 18; e, Divino Junior Batis-
ta Oliveira, 23, foram presos em 
Paracatu com quase um kg de  
maconha. Eles estavam em um 
Golf  prata que começou a ser 
perseguido pela polícia na Ave-
nida Bias Fortes, Bairro Bandei-
rantes. Ao notar aproximação da 
viatura, Ralisson e Divino entra-
ram em uma rua não pavimenta-
da, sentido a Rodovia MG 188. 

Próximo ao trevo da BR-040  
um deles jogou fora um tablete 
de maconha pesando 880 gra-
mas. Os autores abandonaram o 
veiculo e entraram em um mato 
tentando fugir a pé, porém não 
conseguiram. Ralisson e Divino 
são de João Pinheiro e disseram 
aos militares que receberam a 
quantia de R$ 200,00 do para-
catuense Roberto Carlos Gon-
çalves Gouveia - o Betinho, 22,  
para fazerem o transporte da 
droga. Betinho foi encontrado 
pela PM no Bom Pastor.

Adolescentes - Com os ado-
lescentes I. A. O. 17 anos e A. 
M. S. 16 anos, a PM apreendeu 
14g de maconha e R$26,25, na  
Rua Marcos Neves M Teixeira, 
Novo Horizonte, e conduzidos 
à delegacia.

Um tablete de maconha, pe-
sando 30,3g, foi encontrado 
com o adolescente R.R.S.V. 17 
anos. Ele estava em uma moto 
azul na Rua João Canuto de Fa-
rias. O veículo fora furtado no 
dia 30/12/2013 e estava com o 
chassi raspado.  

Cocaína - Na Rua Francisco 
Menhô,  Bela Vista, a Polícia Mi-
litar encontrou Igor de Melo Ara-
gão, 18; Ricardo Oliveira Cunha, 
22; e, Marcelo Soares Chaves, 
29. Com eles foram apreendidos  
duas cartelas de comprimido  
Plamil do Paragaui,  doze  pape-
lotes de cocaína, R$52,00 e um  
celular sem precedência. Os três 
foram encaminhados à DP.

Cocaína/Maconha - No 
Bairro Bouganville, em João Pi-
nheiro, na casa de Marcos An-

Em cumprimento a mandado 
de busca e apreensão, na casa de 
Rosimeire Pereira Santana, 25; 
Wemerson Ferreira da Silva e um 
adolescente de 17 anos, militares 
encontraram em cima do telhado 
da área de serviço, um revólver 
.38, carregado com seis  cartu-
chos intactos. Dentro da casa, fo-
ram localizadas duas motosserras 
de procedência duvidosa e, den-
tro do tubo da cama, foi encon-
trada uma bucha de maconha. 

Dentro de um tambor, em 
uma residência no Alto da Coli-
na, a PM encontrou um revólver 
.38, com três munições intactas. 
Segundo a polícia, a arma per-
tence a Milton Cosme Pereira 
dos Santos, 25, que ameaçou um 
adolescente de 16 anos para que 
ele guardasse a arma. Milton não 
foi encontrado.

Outro revólver .38 com cinco 
munições foi encontrado dentro 
do quarto de uma adolescente 
de 16 anos, que mora no Bairro 
Paracatuzinho. Também foram 
apreendidos  um notebook, um 
celular, 39 papelotes de cocaína, 
embalados prontos para venda. 

Em Brasilândia de Minas, os 
militares encontraram um revól-
ver .38, com cinco munições e 
mais seis munições intactas do 
mesmo calibre, dentro de um As-
tra que pertence a Gilberto Alves 
da Silva - o Cigano. O carro es-
tava parado em um lavador. Gil-
berto foi preso

Dentro de um tambor, em 
uma residência no Alto da Coli-
na, a PM encontrou um revólver 
.38, com três munições intactas. 
Segundo a polícia, a arma per-
tence a Milton Cosme Pereira 

Três jovens armados com re-
vólver renderam o proprietário 
de uma mercearia - à Rua Prata, 
Amoreiras II - assaltaram o es-
tabelecimento e fugiram sentido 
Bela Vista II levando o celular 
da vítima e aproximadamente 
R$150,00. Segundo a polícia, pe-
las características, os autores são 
menores de idade.

Bar - Anderson Lino Alves, 
30, estava em um bar, no Alto do 
Açude, bebendo e depois pediu 
uma carteira de cigarro. Quando 

Dívida quase leva Nikhon à morte 

Daniel Nikhon, 25, estava na Praça Júlia Camargos, Paracatuzinho, 
e se desentendeu com um colega por causa de R$ 80,00. O autor saiu 
do local e voltou armado com revólver dizendo que iria matar Nikhon.

A vítima se escondeu em um bar quando ouviu o barulho de dois 
tiros. As balas não acertaram Daniel Nikhon. As marcas ficaram na 
porta do bar. O autor fugiu a pé e até o fechamento desta edição não 
foi encontrado. 

A polícia acredita que a confusão começou por causa do uso e tráfi-
co de drogas, pois a vítima e o autor são usuários. O autor estava preso 
uma semana antes de tentar contra a vida do colega. 

na casa do gerente, ingerindo 
bebida alcoólica. Os dois foram 
para o alojamento e horas depois  
Valdivino voltou a casa do geren-
te, bêbedo e bastante alterado pe-
dindo para levá-lo na cidade.  

Valdivino disse à policia que 
estava embriagado na noite de 
sábado quando discutiu com 
a vítima e garantiu que não se 
lembrava de mais detalhes. Na 
delegacia, ele afirmou que foi “a 
cachaça que o deixou  cego”. A 
faca não foi encontrada. 

O caso será investigado pela 
Polícia Civil. 

Desaparecimento - Militares 
do Corpo de Bombeiros de Unaí 
procuram por José Félix da Silva, 

61, que está desaparecido desde 
o dia 21/2. Ele estava pescando 
em plataforma às margens do 
Rio Escuro, na Fazenda Dois Ir-
mãos, na Região Capão Grande. 
Segundo moradores da região, na 

ocasião João Félix fazia uso de 
bebida alcoólica. Foram encon-
tradas em cima da plataforma, 
apenas um pé do chinelo que a 
vítima usava, iscas e outros per-
tences.  

tônio de Miranda, 22, e, Marcos 
Felipe Bento Pereira, 20, a polícia 
apreendeu uma porção de ácido 
bórico;  um prato sujo  de cocaí-
na;  uma bucha de maconha em-
balada pronta para o comércio; 
plásticos utilizado para embala-
gem da droga; duas cartas com 
a conversação entre Marco An-
tônio  e um preso em Paracatu. 
O detento preso por tráfico de 
drogas

Crack - No Alto do Açude, a 
PM viu quando um jovem jogou 
fora uma pedra de crack e fugiu. 
Dentro de uma casa, foram en-
contrados Sebastião Alves da 
Silva - Pitico, 19; Priscila da Sil-
va Pereira, 19; e os adolescentes 
- D.K.F.S.C. 17 anos e M.A.M. 
S. 16 anos. Pitico era foragido 
da Justiça e com ele os militares 
encontraram R$42,00. Com D. 
K. foram apreendidos R$ 20,00 e 
próximo a eles os policiais  locali-
zaram mais duas pedras de crack. 
Também foram apreendidos dois 
celulares, uma câmera digital, um 
notebook e um micro system. 

Com Emerson Fernando de 
Aguiar, 25; e, Marcos Paulo de 
Jesus, 18, a Polícia Militar en-
controu três pedras de crack, 
R$210,00 e um celular. Eles 
estavam em uma moto Suzuki 
vermelha, na Rua Antônio Pi-
res, Água Limpa, em  João Pi-
nheiro. Segundo a PM, a moto 
é idêntica a que estava sendo 
usada nos assaltos a  postos de 
combustíveis na cidade. Ambos 
foram presos. 

Ainda em João Pinheiro, no 
mesmo Água Limpa, na casa  de 
Ricardo Henrique dos Santos, 
conhecido Chibobes e Sara Jane 
Fernandes, 18, os militares en-
contraram seis  pedras de crack.

Com Bruno Gustavo Oliveira, 
24; e, um adolescente de 14 anos, 
a PM de Luizlândia do Oeste, 
distrito de João Pinheiro, apreen-
deu 21 pedras de cack. Eles es-
tavam em uma moto 250 preta. 
Bruno é inabilitado e conduzia o 
veículo. 

 

outros clientes saíram do bar, o 
autor aproximou-se do balcão, 
pediu um cartão telefônico, em 
seguida sacou uma faca e anun-
ciou o assalto. A vítima reagiu 
empurrando Anderson, conse-
guindo desarmá-lo, que fugiu 
sem nada levar. Anderson foi 
encontrado na Rua Córrego dos 
Meninos e conduzido à DP. 

República - Segundo um dos 
moradores de uma republica - à 
Rua Guarani, Bairro Amoreiras 
I - ele se ausentou de casa por 

alguns minutos e quando voltou 
viu que a casa havia sido furtada. 
A PM prendeu um suspeito e na 
pensão onde ele vive foram en-
contrados a maior parte do ma-
terial furtado - aparelhos de som, 
projetor, uma mala com roupas e 
dois notebooks.  

escola - Um homem fazia a 
limpeza de um lote - à Rua Jo-
nas Nascimento, Paracatuzinho 
- quando encontrou  um moni-
tor de computador 14 polegadas 
- marca positivo - um teclado e 

mouse. O material tinha selo da 
Secretaria de Estado da Educa-
ção (Mec/Seed-Proinfo Urbano  
47/2007). A polícia suspeita que 
o equipamento fora furtado, ano 
passado, na Escola Estadual De-
lano Brochado.

Pedestre - Um jovem passa-
va de bicicleta pela Rua Afonso 
Novais Pinto, centro, onde foi 
agredido, com socos e chutes, 
por três adolescentes. A polícia 
apreendeu dois suspeitos - P.R.N. 
e F.G.P., ambos de 16 anos.

Este 38 foi encontrado dentro do quarto 
de uma adolescente, no Paracatuzinho

dos Santos, 25, que ameaçou um 
adolescente de 16 anos para que 
ele guardasse a arma. Milton não 
foi  encontrado.

espingardas - Através de 
ação rápida, a Polícia de Meio 
Ambiente apreendeu três espin-
gardas calibre 22, 28 e 32, na zona 
rural. O fato se deu após os mili-
tares desconfiarem da procedên-
cia de uma carga de fertilizantes 
transportada em um Fiat Strada, 
na região do Jambreiro.  O carro 
não foi encontrado. O dono da 
propriedade onde as armas fo-
ram encontradas será chamado à 
delegacia para comprovar a pro-
cedência das espingardas, além 
de outras providências que serão 
tomadas. 

Em João Pinheiro, militares 
vistoriaram um rancho, na zona 
rural, de propriedade de S.R. de 
63 anos. No local, abordaram 
V.R.R. de 31 anos, com apetre-
chos de pesca (rede, tarrafa e 
molinete) e 4,800 kg de pescado. 
Também foram apreendidas uma 
espingarda cartucheira, calibre 
28 e seis munições. O proprie-
tário foi localizado no povoado  

Ru r a l m i n a s - I I , 
onde fez a entre-
ga de mais uma 
espingarda calibre 
36 e seis muni-
ções, declarando 
à Guarnição PM 
que não possuía 
documentação do 
armamento. Os 
homens foram 
presos. Eles fo-
ram multados em  
R$2.198,25 pela 
prática ilegal de 

pesca em local proibido e no pe-
ríodo da Piracema.

Três adolescentes foram fla-
grados pela polícia empurrando 
uma moto na Rua Adão Pereira 
de Lima, em João Pinheiro. O 
chassi da moto estava lixado e 
ilegível. O veículo não tinha pla-
ca de identificação, apresentava a 
cor preta com fundo de tinta ver-
melha e  estando ainda com uma 
chave mixa na ignição. 

Na casa de um dos adoles-
centes foram encontrados uma 
espingarda cal.36;  um revólver 
cal.32; seis cartuchos cal.36 - sen-
do cinco intactos e um deflagra-
do; uma chave mixa e uma lata 
de tinta spray preta, que prova-
velmente foi  utilizada para pintar 
a moto. 

Os militares receberam infor-
mações que as armas pertenciam 
a Willian Everaldo da Cruz - o Zé 
Galinha, 24, que é tio do menor. 
Na casa de Zé Galinha foram lo-
calizadas 17 pedras de crack; uma 
balança digital; uma chave mixa; 
quatro calças jeans ainda com a 
etiqueta e uma bermuda xadrez.

Uma senhora foi à delegacia e 

disse que as roupas apreendidas 
foram furtadas na casa dela. Se-
gundo a polícia, Willian iria co-
meter um homicídio utilizando a 
espingarda apreendida.

Rifle - Um rifle calibre .22, 
carregado com oito munições e 
uma bolsa contendo trinta e uma 
munições do mesmo calibre, fo-
ram encontrados  dentro de um 
Corsa em uma estrada da zona 
rural de Paracatu. De acordo 
com a Polícia de Meio Ambien-
te, o carro tinha dois ocupantes. 
O passageiro O.J.G. de 39 anos 
assumiu ser o proprietário da 
arma de fogo e munições, mas 
não possuía registro. O homem 
foi preso. 

Em Bonfinópolis de Minas, os 
policiais de Meio Ambiente apre-
enderam um rifle .22, uma tarrafa 
e uma rede. Os materiais estavam 
em uma propriedade rural de um 
senhor 65 anos, onde existia um 
desmate ilegal em uma área de 
mais de dois hectares. O proprie-
tário disse que não possuía docu-
mentação do armamento, bem 
como dos apetrechos de pesca. 

Ele foi preso e multado em 
R$ 1.965,27 por desmate ilegal e 
em mais R$1.237,48 por guardar 
aparelho de pesca de uso proibi-
do. Foram apreendidos 175 esté-
reos de lenha e as atividades na 
área desmatada foram suspensas. 

Faca - A polícia encontrou 
uma faca com Osmany Pereira 
da Silva. Ele disse aos militares 
que tinha a intenção de matar um 
homem. Osmany possuía man-
dado de recaptura em seu desfa-
vor, pois é fugitivo do presídio de 
Unaí. 
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TRUCO ENDURO DE REGULARIDADE

PARACATU X BRASILIENSE 

Bocão e Carlinhos 
vencem primeiro 
torneio do Cunha

Prova atrai 120 pessoas a ponto turístico

Empate não fez
Águia deslanchar 

CAMPEONATO DA AMIZADE 

CANDANGÃO 2014

Resultados ruins complicam Paracatu 
Treinador afirma que falta perna no segundo tempo e lamenta má preparação na pré-temporada

A semana foi de maus resulta-
dos para o Paracatu Futebol Clu-
be. No domingo (23/2), a Águia 
jogou bem em casa mas empatou 
com o Brasiliense  em 0 a 0. Já 
nesta quarta feira (26/2), a equi-
pe foi derrotada pelo Santa Maria 
por  1 a 0, no Estádio Bezerrão, 
em Brasília, em  jogo foi válido 
pela 8ª. rodada da Campeonato 
Brasiliense. 

A sequência de maus resulta-
dos complicou a situação do time 

Através de iniciativa da Associação dos Morado-
res, com apoio da vereadora Eloísa Cunha, o domin-
go (23/2) foi movimentado no Povoado do Cunha.  
Vinte e oito duplas disputaram as premiações do 1º. 
Torneio de Truco do Povoado, que atraiu pessoas de 
outras regiões e da Cidade. 

Após disputas acirradas e momentos de descon-
tração, Valdeci Bocão e Carlinhos do Alto do Açude 
sagraram-se campeões. A dupla recebeu R$200,00, 
troféu, camisetas e bonés.  

Marcinho do Cunha e João do Ipê Florido fi-
caram em segundo lugar e faturaram troféus, 
R$100,00, camisetas e bonés. Em terceiro lugar, fi-
caram Robertinho e Murilo da Lagoa. Eles foram 
premiados com medalhas e R$50,00.  Elizeu e Allan 
da Lagoa ocuparam a quarta colocação. 

Segundo os organizadores, o evento superou as 
expectativas, tanto de público quanto no número de 
inscrições. 

Mais de 120 pessoas, de várias idades, participa-
ram da  primeira etapa  do enduro de regularidade, 
promovido pelo Projeto Pedala Paracatu, no domin-
go (23/2). Os competidores foram divididos em 24 
equipes e percorreram, a pé, mais de 14 km de per-
curso ecológico. Além de concorrerem as premia-
ções da prova, os participantes também puderam 
conhecer os encantos das cachoeiras da região do 
Sagarana, ponto turístico na zona rural de Paracatu. 

“Durante o trajeto as equipes tinham que passar 
por três cachoeiras. Em  cada uma delas, ficar até 
20 minutos parados. O  pessoal podia tomar banho, 
descansar e  fotografar. 

O organizador, Georgimar Alves, que garante 
que o principal motivo  do enduro de regularidade 
é  proporcionar aos atletas uma caminhada legal e 
ainda oferecer a oportunidade de prestigiar as paisa-
gens de Paracatu”, completa. 

Vence a prova aquele grupo que conseguir se 
manter dentro da média do horário estabelecido. 
Durante o percurso da prova existem os Postos de 
Controle (PC’s) secretos que registram a passagem e 

Para o torcedor paracatuense 
o jogo mais esperado da compe-
tição foi o confronto entre Para-
catu e Brasiliense, na tarde do do-
mingo (23/2), no  Frei Norberto. 
A partida foi válida pela sétima 
rodada e mais de duas mil pesso-
as  empurraram a Águia do No-
roeste para cima dos visitantes. 

Faltou pouco para o Paracatu 
vencer o Brasiliense, que dispu-
ta três competições: Candangão,  
Copa Verde e Copa do Brasil. 
Mesmo com status de campeão 
do ano passado, atual vice-líder 
e com elenco formado por joga-
dores experientes  - que jogaram 
em grandes clubes brasileiros -  
como:  Flávio Braz, Ramon  e Zé 
Roberto, o Jacaré foi engolido no 
primeiro tempo pela Águia. 

Jogo - Paracatu começou to-
mando as ações do jogo e ame-
açou o goleiro Welder em dois 
lances perigosos, logo aos quatro 

paracatuense na tabela. Com 
apenas cinco pontos,  a equipe 
deixou a zona de classificação e 
agora luta para não ser rebaixada 
e para se classificar, tem que  ven-
cer os próximos três jogos que 
faltam e ainda torcer por combi-
nações de resultados.  

A partida - O primeiro tempo 
foi equilibrado e de poucas chan-
ces de gols para ambos os lados. 
Paracatu teve duas oportunida-
des claras, porém mal concluídas. 

O mesmo aconteceu com o San-
ta Maria, que conseguiu acertar 
uma bola na trave. Como nin-
guém encontrou o caminho do 
gol, a etapa inicial ficou no 0 a 0.

No segundo tempo, o Santa 
Maria teve mais domínio e, aos 38 
minutos, o atacante Allan apro-
veitou um cruzamento da direita 
para chutar rasteiro e  marcar o 
único gol do jogo. O Paracatu 
teve poucas chances claras e, mais 
uma vez,  não soube aproveitá-

-las. Com a vitória, o Santa Maria 
soma 14 pontos e está entre os 
primeiros colocados. 

Campanha - Nas oito parti-
das que realizou, o Paracatu ven-
ceu uma (1x0 em cima do Gama); 
empatou duas (0x0,  com  Ceilan-
dense e Brasiliense) e perdeu cin-
co (4x2 para o Sobradinho;  1x0 
para Ceilândia e Santa Maria; 2x1 
para Luziânia e  Formosa). Mar-
cou cinco gols e sofreu nove.  

Próximos jogos - Nessa fase 

classificatória, o Paracatu fará 
mais três partidas. No sábado de 
carnaval (1/3), o time enfrenta 
o Capital. O jogo está marcado 
para as 16h, no Estádio Cave, no 
Guará-DF. 

No domingo (9/3), recebe o 
Legião, no Estádio Frei Norberto, 
a partir das 15h30. E no domin-
go (16/3) vai até o Estádio Elmo 
Serejo encarar o Brasília, vice-
-campeão do ano passado, às 16h. 

Sistema de disputa - O Cam-

peonato Brasiliense começou no 
dia 18 de janeiro, com a fase clas-
sificatória prevista para encerrar 
em 16 de março. A competição 
reúne 12 equipes, jogando entre 
si, em chave única. As oito me-
lhores pontuadas passam para as 
quartas de final. O campeão e o 
vice-campeão garantem vagas na 
Copa do Brasil do ano que vem. 
Os dois times que ocuparem as 
últimas colocações serão rebaixa-
dos para Série “B”, em 2015.

o horário dos pilotos. 
“A equipe  campeã é a mais regular. Tem as pes-

soas que são mais apressadinhas e acham que tem 
que correr para chega na frente e, cada vez que elas 

passavam antecipadas no PC, 
perdem três pontos por segundo 
antecipado. 

Se passar atrasada perde ape-
nas um ponto por segundo. No 
enduro de regularidade não é 
corrida e sim regularidade”,  ex-
plica Georgimar. 

Georgimar explica ainda que 
o enduro de regularidade conta-
rá com cinco provas. A comissão 
organizadora já prepara a segun-
da etapa no dia 13 de abril. Desta 
vez, os participantes vão compe-
tir de bicicleta. 

“As inscrições serão abertas 
no dia 10 de março. A taxa é de 
R$ 50,00 e 5 kg de alimentos não 

perecíveis. Os competidores ganham  camiseta, café 
da manhã e almoço.”

No final das cinco provas, os alimentos arrecada-
dos serão doados a instituições de caridade.  

e seis minutos. Na primeira ten-
tativa, o meia Fabrício cabeceou 
e o arqueiro segurou sem rebote. 

Depois foi a vez de Douglas 
Alemão arriscar de fora da área 
e ver a bola passar rente ao poste 
do Jacaré. Aos 30 minutos, Fa-
brício, fez grande jogada indivi-
dual e bateu de perna esquerda. 
A bola passou rente à trave e foi 
para linha de fundo, para deses-
pero da torcida local. 

Com Zé Roberto e Ramon 
apagados em campo, o Brasilien-
se tinha dificuldades para criar 
oportunidades. O único lance de 
perigo do visitante se deu aos 41 
minutos. Luiz Carlos fez jogada 
individual pela esquerda e passou 
para Zé Roberto chutar pren-
sado. Como ninguém acertou a 
pontaria, na etapa  inicial o placar 
permaneceu em branco.  

Fabrício - No intervalo, o 
Brasiliense trocou o uniforme 

amarelo pelo branco e melhorou 
no jogo. Com maior participação 
dos homens de criação, o Jacaré 
era presença constante no campo 
do inimigo, porém, sem ameaçar 
o goleiro Dida. 

Mas, foi o Paracatu que chegou 
com mais perigo na área adversá-
ria. Com apoio da torcida, aos 24 
minutos, Fabrício cobrou falta no 
ângulo do  goleiro Welder, que 
conseguiu fazer uma bela defesa e 
evitar o gol.  Dois minutos depois, 
Luan ganhou a marcação e dispa-
rou à esquerda de Welder, que, 
mais uma vez, salvou o Jacaré. O 
pressão paracatuense continuou, 
aos 36 minutos, Danilinho deixou 
Douglas Alemão na cara do gol, 
mas o lateral- direito  pegou mal 
na bola e desperdiçou mais uma 
grande oportunidade para a equi-
pe da casa. Apesar do domínio do 
time local, em tarde de pontaria 
ruim, o placar ficou no 0 a 0. 

Em entrevista a O Movimento, o técnico Gau-
chinho, que assumiu o comando do grupo na se-
gunda rodada, desabafou e disse que a seqüência de 
maus resultados se dá por falta de planejamento du-
rante a pré-temporada. Ele observa que o time joga 
bem, mas falta perna no segundo tempo. 

“Não gosto de criticar trabalho de outros profis-
sionais, mas cheguei ao limite. No intervalo, tinha 
que tirar dois jogadores que não agüentavam mais, 
porém pedi para eles irem para o sacrifício e, no iní-
cio do segundo tempo, fui obrigado a fazer as subs-
tituições”, reclama o comandante da Águia. 

Gauchinho lamenta ter de fazer as substituições, 
colocando atacantes para tentar ganhar o jogo. “Sou 
obrigado a mexer em setores para não deixar o time 

Gauchinho diz que falta perna no 2º tempo 
desguarnecido. Substituições forçadas e não táti-
cas”, desabafa. 

Reinaldo - Já Reinaldo Rinaldi,  técnico do Bra-
siliense, disse que o time está cansado da sequência 
de jogos. “Jogamos contra uma equipe boa que vem 
escapando da zona de rebaixamento, porém reco-
nheço que não fizemos um bom jogo. O time can-
sou pela sequência de jogos, mas de todos os males, 
o menor, conseguimos somar mais um ponto e con-
tinuar encostado no líder Luziânia”,  ponderou. 

Entretanto, no dia seguinte (24/2), o treinador 
Rinaldi foi demitido. A diretoria do Jacaré contra-
tou João Carlos Cavalo, que começou a temporada 
no comando do Sobradinho, porém foi dispensado 
pelos maus resultados´, após o início do certame.

Parte de uma equipe que participa do Enduro de Regularidade

A Águia  Dourada  do Noroeste  andou perto de  
vencer o Jacaré, mas faltou bico de chuteira. 

Já contra o Santa Maria  também pernas


