
                                                                                                                                             

 

Municípios têm dificuldade para
aderir ao Sistema  de Cultura

Semana do Cooperado é sucesso

Três filhas fica sem 30 reses
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anosO Mo
Quilombolas 
vão ganhar 
casas novas

Moradora do São Domingos recebe o contrato 
da casa nova, ao lado do vereador Ragos Oliveira

Não foi zebra, não. Foi o maior vexame da história 
recente dom futebol brasileiro. Vergonha!

JUNIORES 
AVANÇAM NO DF
O Paracatu Futebol Clube 

venceu o Brasília por 2 a 1, no 
domingo 6 de julho, e pode 
chegar à final do Campeonato 
de Juniores do DF, no domin-
go, 6 de julho,  na  primeira 
partida da fase semifinal, e 
precisa de um simples empate 
no jogo de volta, dia 11, em 
Brasília. Se passar para final, a 
equipe tem vaga garantida na 
Copa São Paulo de Futebol 
Junior de 2015. PÁGINA 16 

Noventa e quatro famílias 
do São Domingos serão agra-
ciadas com casa própria, atra-
vés do Programa Nacional de 
Habitação Rural - PNHR, que 
é um braço do Minha Casa 
Minha Vida. Os contratos 
foram formalizados dia 29 de 
maio, na Câmara Municipal, 
e as casas serão construídas 
na área onde residem os re-
manescentes de quilombolas. 
Cada família contará com R$ 
28mil para construção e mais 
R$ 1.000,00 para regulariza-
ção da documentação, mas 
cada família pagará apenas 
R$ 1.140,00, em quatro pres-
tações anuais de R$ 285,00, 
a partir de 2015, segundo o 
vereador Ragos Oliveira(PT) 
que  mediou as negociações. 
PÁGINA 5

Kinross entrega parque
A mineradora Kinross Paracatu entregou oficialmente, dia 6 de junho, os primeiros 3.400 hec-

tares do Parque Estadual de Paracatu ao Estado de Minas Gerais, em evento na FazendaRodeio 
Gaúcho, que fica dentro da reserva, no KM 14,5 da BR 040. No futuro, o parque vai preservar um 
patrimônio verde total de 6.400 hectares, equivalentes a nove mil campos oficiais de futebol. O 
vice-presidente da Kinross, Gilberto Azevedo, disse que se sente orgulhoso em contribuir com o 
Estado, com o meio ambiente e com o País. O parque é uma das condicionantes para compensar 
o impacto ambiental da mineração. PÁGINA 8

O fazendeiro Luiz Moreira dos Santos, em estado de desespe-
ro, registrou Boletim de Ocorrência, dia 1º de julho, dando conta 
do furto de 30 novilhas e vacas, da Fazenda Três Filhas, na ma-
drugada da segunda-feira, 30 de junho. A fazenda está localizada 
às margens da BR 040, KM 23 e, segundo Luiz, durante a madru-
gada, os ladrões cortaram cercas e furtaram o gado que possuí 
a marca LM na anca direita. Informação sobre o furto deve ser 
repassada à Polícia Militar ou à Delegacia de Polícia Civil.

O principal desafio do 
novo delegado, Edson Mo-
rais, que assumiu a 23ª Dele-
gacia Regional de Segurança 
em Paracatu, dia 23 de junho, 
é resgatar a credibilidade da 
Polícia Civil na Cidade. A 
corporação sofreu forte des-
gaste após rumores da venda 
de Carteira Nacional de Ha-
bilitação e do afastamento do 
delegado regional anterior, 
Hamilton Cravo, e a prisão 
de seis agentes suspeitos de 
extorsão. “Vamos fazer ações 
estratégicas, principalmente 
na área operacional, com foco 
nos crimes violentos,  como 
os homicídios”, avisa o novo 
delegado. PÁGINA 13

Mais uma fraude no INSS
O Ministério Público Federal em Paraca-

tu denunciou quatro pessoas por crimes de 
corrupção ativa e passiva, inserção de dados 
falsos em sistema de informações e formação 
de quadrilha; além de lavagem de dinheiro. 
O chefe da Agência de Previdência Social de 
João Pinheiro, José Henrique Rangel Borges, 
usava a senha de acesso ao sistema para inserir 
dados falsos, em conluio com Vagner Lopes 
Cunha e Maria Geralda da Silva, funcionários 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais daque-
la cidade. O prejuízo pode chegar a R$ 8 mi-
lhões. PÁGINA 11

Os participantes da audi-
ência pública realizada na Câ-
mara Municipal de Paracatu, 
dia 9 de junho, pela Comis-
são de Cultura da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais, 
constataram que efetivar a 
adesão ao Sistema Nacional 
de Cultura ainda é um desa-
fio no Noroeste de Minas. 

Paracatu sediou, no período de 1º a 8 de junho, uma das 
maiores festas dos últimos anos de integração do homem  do 
campo com o da cidade. A 24ª edição Semana do Cooperado, 
realizada pelo Comitê Educativo da Coopervap, de 1º a 8 de ju-
nho, foi sucesso de público, oportunidade de negócios, integra-
ção e valorização das famílias que vivem na zona rural. A festa 
contou com torneio leiteiro, leilões, comidas típicas, eleição da 
rainha das comunidades e homenagem a mulher do campo, en-
tre outros eventos. PÁGINA 12

Professor Márcio
O professor Márcio 

José dos Santos - que é 
geólogo, mestre em ad-
ministração e mestre em 
planejamento e gestão am-
biental - encerra, nesta edição (pág. 2), a série 
de artigos denominada Território e Poder em 
Paracatu, que estuda as relações entre a comu-
nidade e a mineradora Kinross e  joga luz sobre 
os impactos sociais, políticos, econômicos e am-
bientais que a atividade trouxe à Cidade. A visão 
do professor foca o futuro, enquanto muitos, 
inebriados pelo brilho do ouro, estão presos no 
presente. Esta colaboração do professor Márcio 
engrandece a visão editorial deste Jornal. 

José Edmar Gomes 
Editor de O Movimento

Em um Mineirão dominado pelas cores do Brasil, 
quem fez a festa foi a torcida alemã. Em apenas 30 
minutos, ainda na primeira etapa de jogo, a Alema-
nha já vencia a partida por 5 a 0. Alguns torcedores 
brasileiros resolveram ir embora, antes mesmo do 
intervalo. No final do jogo, a Alemanha venceu a 
partida por 7 a 1 e se garantiu para a final da Copa de 
2014 e o Brasil “pagou’” um mico maior do que um 
orangotango: o sonho do hexa virou um tremando 
vexame, porque nossa seleção não jogou nada.

ONZE HERÓIS MIRINS
Onze integrantes da equipe mirim de jiu jitsu do Projeto Valorizando Vidas conquistaram 

medalhas de ouro e prata, no Campeonato Brasiliense, organizado pela Confederação Brasileira 
da modalidade do DF (CBJJE). Eles (foto) foram homenageados pela Prefeitura. PÁGINA 6

Segundo o secretário de Ar-
ticulação Institucional do Mi-
nistério da Cultura, Bernardo 
Novais da Mata Machado, 
é precisoque os municípios 
criem um órgão gestor da 
cultura, um conselho de po-
lítica cultural, um plano mu-
nicipal de cultura e um fundo 
para esse fim. PÁGINA 4

Os participantes da audiência pública constataram que a 
adesão ao Sistema Nacional de Cultura ainda é um desafio  

Edson 
Morais 

é o novo 
delegado

O parque vai preservar a fauna e a flora do cerrado
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NADA DE 
HEXA, VEXA!

Delegado deve 
recuperar 
credibilidade 
da PC
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SINDIJORI
Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais

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

Rede Sindijori de Comunicação

*Gilclér Regina

Dedicamos uma vida ao trabalho e a 
empresa.  O dia que você parar irá sen-
tir saudades... Mas sentirá também muito 
orgulho do seu legado.

Um verdadeiro líder não forma se-
guidores, ele forma novos líderes. Sua 
missão foi cumprida.

Mas a vida continua e a viagem deve 
ser tão boa quanto o destino, portanto, o nosso de-
sejo maior é que  continuemos com essa felicida-
de, uma viagem continua... Ser feliz é sempre viver o 
hoje, viver o agora.

E esta felicidade não está no destino, está jus-
tamente na viagem, na continuidade de todos os 
seus dias, afinal, a vida continua sendo uma mara-
tona, mesmo que algumas coisas passem rápido de-

Direitos e Deveres

A Copa do Mundo está chegando ao 
final e os resultados apresentados até 
agora oferecem bons motivos pra co-
memoração. O Brasil está no foco do 
mundo, milhares de turistas de todos os 
cantos do mundo estão nas 12 cidades-
-sede dos jogos e se mostram satisfei-
tos com a organização preparada para 
recebê-los - os novos estádios e, especialmente, a 
tradicional hospitalidade de mineiros e brasileiros. 
No campo do futebol, embora ainda precise melho-
rar, a Seleção Brasileira avança bem se classificou 
em primeiro lugar. Neymar brilha entre as grandes 
estrelas mundiais.

Na área da segurança pública, apesar do susto do 
dia da estréia quando a violência das manifestações 
ameaçou torcedores e colocou em risco o precio-
so acervo do Circuito Cultural da Praça da Liber-
dade, merece o nosso reconhecimento a estratégia 
operacional realizada pelas polícias Civil e Militar. O 
núcleo desse sistema, que vem produzindo bons re-
sultados, é a preservação do direito de todos os seg-
mentos da população: de um lado, os manifestantes 
que vão às ruas para fazer os seus protestos pacífi-
cos; de outro lado, o combate aos excessos pratica-
dos por grupos extremado cujo interesse exclusivo 
é o de promover a propagar a baderna, assim que 
deve ser; a polícia garante o direito à livre manifesta-
ção daqueles que querem protestar pacificamente e 
estes, por sua vez, respeitam o direito da sociedade 
de torcer em um ambiente de paz e tranquílidade.

A preservação dos direitos e deveres de manifes-
tantes e da sociedade em geral exige que o Estado 
atue de forma unida, assegurando sinergia entre as 
ações da polícia, do Ministério Público e do Poder 
Judiciário. O que a sociedade deseja é que esses orga-
nismos da sociedade caminhem na mesma direção e 
tenham como foco o real interesse da sociedade. “O 
setor produtivo rejeita a transformação de protestos 
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Há trinta e três anos cheguei ao mundo por meio 
de Medjugorje como Rainha da Paz, para difundir 
o chamado pela paz e pelo amor universal de Deus 
entre as nações.

Hoje, no sagrado aniversário de Minhas Apari-
ções em Medjugorje, Bósnia-Herzegovina, anuncio-
-lhes que Meu Coração Imaculado agradece a todos 
os filhos que despertaram a Meu chamado maternal 
e agradeço a todos os que trabalham para difundir 
Meu chamado em Medjugorje, bem como na Amé-
rica do Sul. 

Assim, desejo demonstrar ao mundo que Minha 
Consciência Mariana é onipresente e misericordio-
sa, ela traz ao mundo a possibilidade de libertar-se 
do mal que sufoca os corações e que apaga a luz 
nas almas.

Queridos filhos, que hoje seja um dia de celebra-
ção e de graças ao Pai Eterno e a Jesus Cristo por 
terem permitido que, uma vez mais, Eu os salvasse e 
intercedesse por suas almas, tesouros divinos para o 
Senhor e pureza imaterial para o Universo Celestial. 

Neste dia, em que se completam trinta e três 
anos de aparições em Medjugorje, Minha mensa-
gem principal é chamá-los novamente à oração. Por 
todas as preces, orações, jejuns e oferendas de amor 
que Meus queridos filhos Me doaram, seu planeta 
sagrado ainda pode permanecer no Grande Projeto 
de Deus. Principalmente a humanidade, está sendo 
considerada perante o universo como um projeto 
resgatável, o que antes era impossível em razão das 
graves ofensas cometidas.

Que em comunhão com Meu Filho, Meus ama-
dos, a Luz do Espírito Santo possa abrir e expandir 
suas consciências; assim, serão dignos de receber o 
Reino de Deus em suas moradas. Filhos Meus, con-
tinuem caminhando na lei do esforço e do sacrifício 
por aqueles que não o fazem e pelos que não que-
rem ver Deus em seus corações. 

Em um futuro próximo, o Senhor demonstrará 
ao mundo Sua Misericórdia e Sua Piedade. Esse será 
o momento em que, tanto a humanidade desperta 

MEDJUGORIE - 33 ANOS
Mensagem da Virgem  Maria, Mãe de Deus, transmitida 
ao vidente frei Elias, neste junho de 2014, em São Paulo)

quanto a adormecida virão chegar, entre as nuvens 
os sóis e as estrelas, a gloriosa presença de Cristo 
Redentor. 

Agora que, após tantas Graças e Instruções, es-
tão mais maduros, peço-lhes uma maior abertura de 
seus corações para poderem reconhecer a Vontade 
do Senhor. Assim darão testemunho vivo aos que 
não vivem Cristo, o Salvador.

Hoje é um dia de Glória, de Adoração e de Co-
munhão; é um dia de alegria e júbilo.

Oração da Virgem Maria pelos 33 anos 
de Suas Aparições em Medjugorje

Uma Estrela de Luz
brilhou sobre a colina,
era a presença da Rainha da Paz.
Um legado eterno foi entregue a Seus filhos,
era a instrução para se buscar a paz do coração.
Redenções e conversões se derramaram como Graças,
era o raio da Reconciliação com o Reino de Deus.
Uma ponte de luz elevou-se da Terra,
eram as orações de Seus filhos,
os que clamavam por uma Nova Humanidade.
A resposta de uns poucos,
se tornou Graça para muitos,
era o Amor e a intercessão da Senhora da Paz.
Uma comunhão profunda,
proclamou a Grande Alteza Universal,
a Soberana Rainha da Paz,
uniu novamente os corações com o Rei do Amor.
E por muito tempo o Céu tocou a Terra,
era a unidade de todos os Seus filhos
com o Pai Celestial.
Salve, Mãe do Amor!
Salve, Rainha da Paz!
As estrelas de Tua Coroa,
agora e sempre,
iluminam nosso caminhar.
Amém
Agradeço-lhes por responderem a Meu chamado!
Bênçãos e Paz para todos os Meus filhos de Sorocaba.
Sua Mãe, Maria, Rainha da Paz

legítimos, que devem ser protegidos, em 
verdadeiros atos de bandidagem”.

Essa é a posição assumida, desde 
os protestos de junho e julho do ano 
passado, pelo setor produtivo mineiro 
reunido no Fórum das Entidades Em-
presariais de Minas Gerais. Nosso po-
sicionamento é francamente favorável 
às manifestações pacíficas e de repúdio 
ao vandalismo. Reconhecemos, como 

legítimas e democráticas, manifestações que expres-
sem o inconformismo da população contra prática 
políticas vigentes no país. E, com veemência, repu-
diamos a criminosa ação de vândalos, arruaceiros e 
marginais que se infiltram nas manifestações para 
agredir a sociedade, praticar a violência e cometer 
crimes que devem ser punidos de acordo com a lei.

É com esse sentimento que aguardamos o mo-
mento de comemorar o hexacampeonato da Seleção 
Brasileira, mantendo a nossa crença em princípio e 
valores que constituem as bases do bem-estar social 
e da verdadeira democracia: o direito de trabalhar, 
produzir e gerar riqueza para o Brasil e para os bra-
sileiros. Assim como não está mais disposta a con-
viver com lideranças políticas que têm como único 
objetivo se perpetuar no poder, a sociedade brasi-
leira também rejeita a transformação de protestos 
legítimos em verdadeiros atos de bandidagem.

Não se pode permitir que nossas ruas e avenidas, 
por onde passaram movimentos cívicos tão emble-
máticos, dos quais as “Diretas, Já” são o símbolo 
maior sejam agora transformadas em passarela para 
atos de vandalismo contra a sociedade brasileira e 
contra a democracia, comprometendo a imagem 
do país no exterior e desgastando eventos impor-
tantes para o país. Aos governantes - no Executivo, 
no Legislativo, no Judiciário e no Ministério Público 
- compete a responsabilidade de agir para garantir 
manifestações pacíficas e um ambiente de paz para 
a população. Sem conivência com a violência, a ba-
derna e o desrespeito à lei e aos direitos coletivos.

.  

TERRITÓRIO E PODER EM PARACATU
Estudando as relações entre a comunidade local e a mineradora RPM/Kinross

Parte 10 (Final)

*Márcio José dos Santos

Esta série de artigos chega ao seu final e a inten-
ção é encerrá-la com uma auto-análise. O objetivo 
proposto no primeiro texto, publicado em agosto 
de 2013, foi expor as relações entre a mineradora 
RPM/Kinross e a sociedade paracatuense, para ana-
lisá-las à luz de teorias do poder. Mesmo reconhe-
cendo as limitações deste autor, essas análises são 
pontos de vista importantes ao se considerar que 
não partem de um observador que tenta ser neu-
tro, mas que expressa de maneira clara o seu próprio 
olhar, como forma de resistência contra a degrada-
ção ambiental de Paracatu.

Pela publicação desta série, pouquíssimas pesso-
as se manifestaram e algumas que o fizeram, quase 
como condolências, me perguntavam: - Você acha 
que muitas pessoas lêem seus artigos?; ou - Qual o 
tipo de leitor que lê os seus artigos? ou ainda, - Qual 
o efeito dos seus artigos?

Alguns leitores são o que se chama “formado-
res de opinião”: analisam, discutem, repercutem e 
tomam posição. Mesmo que tomem posição con-
trária, ninguém sai ileso de uma leitura em que os 
argumentos se apóiam na razão. E os artigos desta 
série têm sido quase o único contraponto à imensa e 
avassaladora propaganda da Kinross. 

Durante quase um ano estivemos presentes na 
imprensa expondo a rede de poder da Kinross e as 
conseqüências nefastas da dominação imposta à so-
ciedade paracatuense: os impactos sobre as popula-
ções dos bairros periféricos à mina, com as explo-
sões, barulho e poeira tóxica; a demolição de bairros 
e expulsão de moradores; as omissões, a complacên-
cia ou até mesmo o conluio de órgãos e autoridades 
públicas em suas várias instâncias, como aqueles que 
se envolveram para maquinar um Termo de Ajusta-
mento de Conduta da Kinross ou para contratar um 
estudo epidemiológico de fachada, à custa do erário 
público; o envolvimento da PMMG em serviços de 
escolta de carregamento de ouro, policiamento das 
áreas internas da mina e até mesmo a montagem 
de um absurdo e ilegal sistema via rádio, ponto a 
ponto, uma espécie de “telefone vermelho” entre a 
Kinross e a PMMG; os danos ambientais e patrimo-
niais resultantes do mau gerenciamento da estação 
de captação de água do São Domingos; a má gestão 
ambiental da poeira fugitiva da mina, com utiliza-
ção de aspersão de água contaminada; os efluentes 
contendo arsênio, metais pesados e produtos quí-
micos tóxicos que circulam em sistema aberto, ao 

contrário das barragens mais seguras; os efluentes 
contendo cianeto, que até hoje não passam por sis-
tema de tratamento “detox”, para reduzir os custos 
do beneficiamento do minério e aumentar os lucros 
da empresa; a falta de transparência da mineradora, 
que esconde do público os resultados do monitora-
mento ambiental...

Como se vê, não é pouca coisa. Mas, vamos ser 
realistas: poucas pessoas lêem meus artigos e dos 
poucos que lêem somente alguns concordam com 
meus pontos de vista. Mas, para mim, não é isto que 
conta!

Sabe o que conta? Em menos de 20 anos, a mina 
Morro do Ouro estará esgotada. Restará, do ouro 
e do esplendor, uma cratera cheia de água tóxica, 
terras desoladas, ambiente contaminado e gente tris-
te, velha, desiludida e conformada. Os jovens que 
ficarem por aqui ouvirão histórias fantásticas sobre 
o que foi levado, e alguns irão perguntar: - Ninguém 
brigou, ninguém protestou? Todos se iludiram? Não 
havia pessoas conscientes?

Sim, caro leitor, está aí uma coisa que conta: as 
gerações futuras certamente darão valor às vozes 
do passado, que não se calaram. É preciso ter um 
registro delas, para que não se percam, e é isto que 
estamos fazendo aqui. 

Isto não seria possível sem o espaço democrá-
tico do jornal O Movimento. Em todos os artigos 
publicados, jamais houve uma palavra censurada ou 
questionamentos dos seus conteúdos. Portanto, te-
nho grande satisfação de expressar agradecimentos 
a O Movimento, a seus proprietários e colabora-
dores, que dão mostra da legítima liberdade de ex-
pressão, no dizer de George Orwell: “Liberdade de 
expressão é poder dizer aquilo que o outro não quer 
ouvir”.

Finalizando, para responder sobre o efeito desta 
série na sociedade, não teremos aqui uma resposta 
típica de jogador de futebol, cujo time está perden-
do: - O jogo está difícil, mas no segundo tempo a 
gente ‘vamos’ lutar e virar o jogo! Não: este jogo é 
diferente, já se sabe desde o início quem vai ganhar e 
quem vai perder. A história é sempre contada pelos 
vencedores, e a mineradora Kinross continuará es-
crevendo a história da cidade. Pelo menos enquanto 
durar a ilusão dos perdedores, até que o ouro se es-
gote e a mineradora se vá. Mas, embora seja um jogo 
de cartas marcadas, não estamos aqui para entregar 
o jogo, sem luta e sem voz. 

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

Uma Vida Útil e Feliz!
“Uma palavra convence... Um exemplo arrasta multidões. 
O exemplo de Jesus Cristo há mais de mil anos continua vivo em nossos corações”. 

mais fazendo-nos pensar erroneamente 
que ela é uma emergência..

Um pensamento que sempre fica no 
ar é este: Uma pessoa é tão velha quanto 
sua última ideia nova. Assim nós temos jo-
vens velhos e velhos jovens.

Aqui temos a certeza que produzin-
do seremos sempre um daqueles que a 
vida vai chegando, mas você continua 
sendo de vanguarda, com novos pensa-

mentos. E seremos admiramos por isto!
Estaremos sempre juntos com a torcida, em 

pensamento, no coração e mesmo fisicamente. 
Porém, o nosso desejo maior é que Deus continue 
iluminando e abençoando a nossa vida!

Pense sempre nisso em todos os seus próxi-
mos 100 anos, um forte abraço e esteja sempre 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, Banco 
do Brasil compram suas palestras. Mais de 3.000 palestras realizadas no Brasil e em outros países

Palavras de Olavo Machado Júnior, presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg  
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A Caravana é composta por representantes das cidades do Noroeste e integrantes dos partidos 

Vereador Cabo Camilo, deputado Sargento Rodrigues; presidente da 
Câmara, Glewton de Sá; prefeito Olavo Condé e o capitão Carlaid, 
durante a sessão de entrega do título

POLÍTICOS NA ESTRADA

CIDADANIA HORÁRIA

Pré-candidatos Fernando Pimentel e Antônio Andrade estão percorrendo regiões de Minas para identificar problemas 

Caravana da Participação passa por Paracatu

Sargento Rodrigues recebe título em Paracatu

Reportagem: 
Lorranne Marques

O pré-candidato ao governo 
de Minas Gerais, Fernando Pi-
mentel (PT) e o pré-candidato a 
vice, o ex-ministro da Agricultu-
ra, Antônio Andrade (PMDB), 
visitaram Paracatu, dia 26 de ju-
nho, acompanhados pela Carava-
na da Participação. 

A caravana conta com repre-
sentantes das cidades do No-
roeste mineiro, correligionários 
e integrantes dos partidos que 
compõem a Coligação Minas 
Pra Você (PT, PMDB, PROS, 
PRB e PC do B), empresários, 
líderes religiosos, sindicalistas, 
estudantes e trabalhadores que 
debateram temas e situações que 
estão afetando a região, como o 
aumento da criminalidade, uso e 
consumo de drogas. 

Professores - O vereador 
Glewton de Sá (PROS) lembrou 
que Antônio Andrade tem cami-
nhado ao lado dos paracatuenses 
e pediu atenção dos pré-candi-
datos ao plano de cargos e salá-
rios dos professores estaduais: 
“Queremos ter de volta o que 
foi covardemente tirado dos pro-
fessores. Nada mais justo que o 
Plano seja novamente colocado 
em prática”.

Já o presidente da Campo, 
Emiliano Botelho, lembrou atu-
ação dos dois candidatos no 
agronegócio, como ex-ministro 

do Desenvolvimento e ex-mi-
nistro da Agricultura. Segundo 
ele, o agronegócio nunca esteve 
tão bom quanto agora e, há oito 
anos, vem mudando para melhor, 
graças ao empenho de Fernando 
Pimentel, que foi ao Japão ne-
gociar e, hoje, o Brasil é o maior 
exportador de carne suína do 
mundo. 

Emiliano destacou a atuação 
de Antônio Andrade, que che-
gou a ir à China duas vezes, em 
menos de dez dias, para firmar 
acordos de exportação de milho 
e soja, tornando o Brasil o maior 
neste aspecto. 

Desigualdade - O deputado 
estadual Almir Paraca expôs que 
uma das maiores dificuldades 
que o Noroeste mineiro encon-
tra é a desigualdade perante as 

O deputado estadual Washing-
ton Fernandes Rodrigues(PDT), 
mais conhecido como Sargento 
Rodrigues, recebeu, dia 6 de ju-
nho, a mais alta condecoração da 
Câmara Municipal: o título de Ci-
dadão Honorário Paracatuense, 
que distingue pessoas que traba-
lham pela elevação do povo e da 
Cidade.

Na solenidade estiveram pre-
sentes o prefeito municipal de 
Paracatu, Olavo Condé; o ve-
reador Cabo Camilo, autor do 
requerimento; os vereadores, 
Glewton de Sá, Greik de Olivei-
ra, João Arcanjo, Rosival Araú-
jo, Joãozinho Contador, Marlon 
Gouveia, o subcomandante do 
45º Batalhão de Polícia Militar, 
Valter Carlaid, prefeitos e verea-
dores de cidades vizinhas, além 
de militares da ativa e da reserva 
e populares. 

Sargento Rodrigues é baiano, 
sexto de uma família humilde de 
sete filhos. Ficou órfão de pai 
aos quatro anos e mudou-se para 
Belo Horizonte, em 1968, onde 
trabalhou como vendedor de jor-
nal, vigilante mirim e office boy. 

Bacharel em Direito e em Co-
municação Social e pós-gradua-
do em Estudos de Criminalidade 
e Segurança Pública, o deputado 
se tornou militar aos 20 anos foi 
se destacando no meio policial. 
Em 1997, liderou o movimento 
pela valorização da corporação 
e foi expulso da PM, juntamente 
com outros 185 militares.

 Em sua primeira candidatura, 
como vereador de Belo Horizon-
te, foi o policial mais bem vota-
do do Estado. Em 1998, foi o 
segundo deputado estadual mais 
bem votado em MG. 

O autor da homenagem, ve-
reador Cabo Camilo, reforçou 
os serviços que o Sargento tem 
prestado a Paracatu e disse ter a 
honra de ser amigo do deputado. 
“Ele é um exemplo a ser seguido, 
lutou pela instituição democráti-
ca e pela pessoa humana. Nasce 
um novo cidadão paracatuense 
ao receber esse título por mérito. 

O vereador destacou que a 
seu requerimento foi acolhido 
por unanimidade e agradeceu ao 
deputado pela atenção aos seus 
pleitos, como o aumento do nú-
mero de militares, valorização da 
PM, envio de viaturas e ambulân-
cias. “O deputado vem atuando 
em prol da segurança pública, 

outras regiões, pois foi abando-
nado pelo Estado e as conquistas 
atuais da região, principalmente 
de Paracatu, se dão apenas por 
ações do governo federal. 

O deputado federal Nilmário 
Miranda concordou com Para-
ca  no sentido de que o governo 
estadual não tem dado a devida 
assistência ao Noroeste.

O deputado federal Silas Bra-
sileiro observou que o progres-
so e o desenvolvimento podem 
finalmente chegar ao Noroeste 
mineiro e que o primeiro passo 
está sendo dado através da Cara-
vana, que tem a finalidade de ou-
vir as dificuldades da população. 

“Pimentel sabe sobre comér-
cio, sabe agregar valor e sabe 
vender nossos produtos lá fora. 
Isso, o Noroeste necessita muito. 

O Toninho em dez meses fez a 
diferença, pois sabe ouvir, apre-
sentar mudanças e tem sensibili-
dade para mudar”.

Amigos - O também deputa-
do federal e presidente do PT em 
Minas, Odair Cunha, afirmou que 
os pré-candidatos já fizeram mui-
to por Minas e podem fazer mais. 

“Essa dupla não foi arranjada, 
não foi por acaso, é uma dupla 
que fez boas ações no governo 
e quem já faz pelo Brasil e por 
Minas fará muito mais como go-
vernadores do Estado”. 

O pré-candidato a vice-gover-
nador, Antônio Andrade, disse se 
sentir muito feliz já que foi por 
aqui que começou sua vida polí-
tica e onde tem grandes amigos. 
Ele disse que sempre trabalha 
pensando no que é necessário fa-

zer para o País com base no que 
vê e faz no Noroeste mineiro”. 

“Não podemos assumir o go-
verno e ficar nos queixando que 
Minas é o Estado mais endivida-
do do País, que possui a maior 
carga tributária. Temos que fazer 
com que empresas se interessem 
em vir para o Estado, abaixando 
os tributos. Temos que resolver a 
questão da Lei 100, que afeta os 
professores. Quero dizer que nós 
estamos em casa e temos os ver-
dadeiros amigos que nos acom-
panham”, afirmou Andrade.

Segurança - Fernando Pi-
mentel afirmou que o programa 
de governo será construído a 
partir da vontade dos mineiros. 

“Estamos correndo cada can-
to do Estado, com simplicidade 
e humildade. Queremos ouvir e 

aprender com cada um, para fa-
zer o melhor quando chegarmos 
ao governo”.

Sobre a atual deficiência na se-
gurança pública, o pré-candidato 
disse que os policiais civis de Mi-
nas têm o menor salário do Brasil 
e isso os desmotiva. 

“Temos que reequipar a po-
lícia; aumentar o efetivo da PM, 
que hoje está abaixo do exigido 
por lei, que é de 51 mil milita-
res na Lei Estadual e temos hoje 
apenas 43 mil; dar atenção à Po-
lícia Civil e fazer o que não está 
sendo feito”.

Pimentel disse, ainda, que o 
Noroeste terá atenção qualifica-
da, em função de sua importân-
cia econômica do agronegócio e 
da agricultura familiar, minera-
ção, cultura e história.

mas age também na educação, 
saúde, esporte e lazer. Meu muito 
obrigado a todos”.

Representantes de categorias 
e instituições beneficiadas por 
ações do deputado manifestaram 
sua gratidão, através de vídeos e  
pessoalmente:

Sargento Norberto - Pre-
sidente da Associação da Vila 
dos Policiais Militares de Para-
catu - “O deputado é um grande 

parlamentar, que tem ajudado a 
Polícia Militar, sempre defenden-
do nossa classe. Acompanho o 
trabalho desde 1997, onde houve 
uma grande mudança, como uma 
espécie de divisor de águas. Ago-
ra a PM é mais humana, através 
da luta do deputado, pois her-
damos o que foi construído em 
97. Hoje temos o terreno para a 
construção da Vila Militar e ele é 
um grande parceiro da Associa-

ção. Agradecemos pelo empenho 
e dedicação para com Paracatu e 
com os militares e seja bem-vin-
do como mais novo cidadão de 
Paracatu”.

O comandante do 45º BPM, 
Ten Cel Reinaldo Parreira, atra-
vés de vídeo, também agradeceu 
o empenho do deputado que tem 
sido fundamental para Paracatu e 
disse que para o Batalhão ele tem 
sido um apoiador em recursos 
humanos e logísticos e em nome 
de todos os militares agradeceu. 

O subcomandante do Bata-
lhão, capitão Carlaid, que repre-
sentou o comandante do 45º 
BPM, disse que a carreira militar 
nem sempre é reconhecida, mas 
que se sente feliz em saber que 
existem políticos, como o de-
putado, que estão ao lado dos 
militares e lutam pela causa. “A 
criminalidade está alta e depen-
demos dos nossos legisladores 
para que nossa classe possa ser 
valorizada”, finalizou o capitão.

Já na área da saúde, o depu-
tado pode ouvir uma paciente 

da hemodiálise, Dulce Afonso 
e a senhora Dilma Luiz de Cas-
tro, que representou a secreta-
ria de saúde, que agradeceram a 
destinação de uma ambulância 
específica para os pacientes que 
fazem hemodiálise, levando mais 
conforto e qualidade para os 
pacientes. “Que Deus continue 
te abençoando, para que possa 
trazer mais benefícios para todos 
nós”, disse Dulce. 

Representando a cidade de 
Riachinho, o vereador Zezé No-
nato também agradeceu ao de-
putado que destinou 60 mil me-
dicamentos e 150 mil reais para 
compra de um veículo destinado 
a saúde da cidade. A cidade de 
Natalândia também agradece a 
destinação de R$ 1milhão para 
construção e reformas de pontes 
e casas. 

O Comandante da Polícia Mi-
litar de Natalândia, Sgt Laércio e 
o diretor do presídio de Paraca-
tu, José Cláudio Pereria da Silva, 
também agradeceram as melho-
rias para os profissionais de segu-

rança pública e prisionais do Es-
tado, que vão deste infraestrutura 
até melhoria de salários. 

A Guarda-Mirim e a Casa de 
Cultura também homenagearam 
o novo cidadão paracatuense, 
com placas e lembranças dos 
artesãos da Cidade. A represen-
tante da guarda-mirim, Lucilene 
do Carmo Alves, ressaltou que 
a Polícia tem o objetivo do bem 
comum e agradeceu o deputado 
pela renúncia, muitas vezes, da 
vida pessoal, por esse objetivo e 
disse que a sociedade precisa de 
políticos assim, para assegurar as 
crianças e adolescentes o que é 
de direito: uma vida digna. 

Graciele Mendes, diretora da 
Casa de Cultura, também com-
partilhou com os presentes sua 
admiração pelo deputado: “Fi-
quei surpresa em saber que ele é 
sensível à cultura e à literatura e 
até indica a leitura de livros. Es-
tou aqui para reconhecer que esta 
honraria é oportuna e comparti-
lho com a ideia do vereador Cabo 
Camilo”. (Lorranne Marques)

Os vereadores de Paracatu 
destacam a importância do de-
putado Sargento Rodrigues para 
Paracatu e apoiam a homenagem:

João Arcanjo - “Paracatu tem 
passado por momentos difíceis 
no setor de segurança pública e 
aprendemos a confiar e apoiar a 
Polícia Militar. Temos um coman-
dante que está nos transmitindo 
confiança e nunca deixamos de 
confiar na PM. E temos certeza 
que o senhor representa muito 
bem a classe em todo o Estado”.

Rosival Araújo (PT) - “Quero 
destacar dois pontos: o primeiro 
é a representatividade de classe, 
com toda luta, através daquele 
movimento grevista e percebe-
mos que mesmo sendo autori-
dade parlamentar, não esqueceu 
suas origens militares. Outra 
questão é expansão do ato de par-
lamentar, além de olhar para os 
militares, olhou para outras clas-
ses e isso é importante porque 
são poucos parlamentares que 
conseguem olhar outras áreas”. 

Marlon Gouveia - “Sua res-
ponsabilidade aumentou muito 
hoje, deputado, e o senhor sabe 
bem disso. Parabéns! Um incan-
sável na luta das questões sociais 

Vereadores valorizam trabalho do deputado
e nada mais justo do que isso. 
Sabemos das emendas e projetos 
propostos para a Cidade. Irá che-
gar ainda mais longe”.  

Greik de Oliveira - “A cada 
dia, vamos nos aproximando 
mais e ficando fãs do seu tra-
balho. Aqui o senhor tem um 
defensor que é o Cabo Camilo. 
Paracatu vai dar a contribuição 
que o senhor merece por nos ter 
ajudado em tantos aspectos”.  

Joãozinho Contador (PSDB) 
- “O senhor agora passa a ser ci-
dadão paracatuense, uma cidade 
hospitaleira e acolhedora e pro-
curamos reconhecer o trabalho 
e empenho voltado à Paracatu. 
Se destina verbas para Paracatu 
é porque  tem vínculo e gosta 
daqui. Esperamos que com isto 
encurte ainda mais a distância en-
tre Belo Horizonte e Paracatu e 
que faça nossa Cidade ser ainda 
melhor”. 

Glewton de Sá (Pros) - “Essa 
é uma noite de festa para Paraca-
tu, por temos você como cidadão. 
Conceder este título a uma pes-
soa tão honrada, que não possui 
nenhuma mancha em seu nome, 
que tem uma luta de classe mas 
não fica preso a ela, o torna um 

homem de excelência e essencial 
para a Paracatu. Agora, o senhor 
não terá apenas um vereador co-
brando e pedindo para Paracatu, 
mas sim 17 vereadores”.

Condé - O prefeito Olavo 
Condé também fez questão de 
agradecer ao homenageado os 
cuidado com Paracatu. “Agrade-
ço em nome de todos os cida-
dãos paracatuenses as emendas 
destinadas à Cidade. Agradeço 
ao vereador Cabo Camilo que 
acompanhou todo este processo 
e te trouxe para nossa Cidade. 
Parte do dinheiro do Município 
está indo para o PRESERV, e 
precisamos sim buscar junto aos 
deputados recursos para nos aju-
dar. Estamos pagando quase um 
milhão de reais por mês em razão 
dessa dívida antiga. É bom saber 
que podemos contar com o se-
nhor”,  disse o prefeito.

Mãe - O homenageado agra-
deceu a todos e disse ter ficado 
surpreso com o vídeo mostrado, 
contanto sua trajetória pessoal e 
política. “Nada foi fácil, esse ví-
deo é um retrospecto da minha 
vida e quero dizer que é muito 
bom ser lembrado como cida-
dão. A trajetória política sempre 

foi de forma séria, transparente e 
respeitosa e minha responsabili-
dade acaba de aumentar muito”.

O deputado lembrou o quanto 
sua mãe foi essencial em sua vida, 
pois sozinha criou os sete filhos e 
os norteou sobre o caminho do 
bem. Dirigindo a palavra aos jo-
vens, o novo cidadão paracatuense 
lembrou que também era jovem e 
com a mesma origem humilde da 
maioria e conseguiu através de 
muita garra e força de vontade 
se tornar um político de caráter e 
conquistar seus objetivos. 

“A Polícia Militar é uma for-
ma de contribuir e tentar moldar, 
ajudar e contribuir para a for-
mação desses jovens, através da 
guarda-mirim”.

O deputado lembrou que, em 
1997, foi considerado um líder 
negativo, que estava abalando 

os pilares sagrados de uma insti-
tuição tão antiga como a Polícia 
Militar, que eram hierarquia e 
disciplina. 

“O tempo tem provado que 
não era ilegal ou maldoso o que 
queríamos para o País. O que 
fazíamos era lutar pelo respeito 
e dignidade da pessoa humana, 
buscávamos do governo e do co-
mando da PM respeito, conside-
ração e apoio”.

Ele finalizou dizendo que tem 
muito orgulho de ser o primeiro 
deputado estadual eleito quatro 
vezes com voto e classe e disse 
que só é deputado porque é 2º 
sargento da PM. Segundo ele, 
não existe uma instituição que 
funcione tão bem quanto a PM, 
pois trabalha 24hs por dia, e nada 
pode ser equiparado a ela.  

(Lorranne Marques)

O deputado 
Sargento 
Rodrigues 
mostra a 
homenagem 
recebida da 
Câmara 
Paracatuense

Fernando Pimentel, Antônio Andrade e Almir Paraca 
na linha de frente da Caravana da Participação
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O presidente da Câmara, Glewton de Sá; deputados Almir Paraca e 
Elismar Prado e o secretário de Articulação Institucional do Ministério 
da Cultura, Bernardo Novais da Mata Machado; durante audiência que 
constatou a distância entre os municípios e o Sistema Nacional de Cultura

Senadores e deputados 
confraternizam-se, 
após a aprovação 
da PEC do Trabalho 
Escravo, que tramitou 
15 anos no 
Congresso 
Nacional    

Cine Sto. Antônio: resistência ao cerco das novas mídias
Isac Arruda: Falta 
equipamentos culturais 

Ragos Oliveira: Nem 1% dos 
R$ 260 milhões do orçamento 
de Paracatu é destinado ao setor

Elismar Prado: Maioria dos 
municípios não tem conselhos 
de política cultural

AUDIÊNCIA PÚBLICA

TRABALHO ESCRAVO

Municípios do Noroeste não têm planos municipais, nem conselhos de política cultural exigidos pelo Ministério da Cultura

Cultura está longe dos municípios

Militantes preveem interferência de ruralistas na regulamentação da PEC

Efetivar a adesão ao Sistema 
Nacional de Cultura ainda é um 
desafio no Noroeste de Minas. A 
constatação é dos participantes 
da audiência pública realizada na 
Câmara Municipal de Paracatu, 
dia 9 de junho, pela Comissão de 
Cultura da Assembleia Legislati-
va de Minas Gerais (ALMG).

O secretário de Articulação 
Institucional do Ministério da 
Cultura, Bernardo Novais da 
Mata Machado, explicou que são 
feitas certas exigências para os 
repasses de recursos da União 
para os estados e municípios. 

É preciso, por exemplo, que os 
municípios criem um órgão gestor 
da cultura, um conselho de políti-
ca cultural formado por represen-
tantes do governo e da sociedade 
civil, um plano municipal de cultu-
ra e um fundo para esse fim. 

“Já temos a adesão de todos 
os Estados e de 49% dos muni-
cípios brasileiros. Agora, o foco 
é na implantação dos instrumen-
tos que vão possibilitar o funcio-
namento do Sistema Nacional”, 
informou.

Mata Machado também sa-
lientou as dificuldades para fi-
nanciar o trabalho. Segundo ele, 
desde 1985, quando foi sanciona-
da a Lei Sarney, primeira lei de fi-
nanciamento cultural, até a atual 
Lei Rouanet, os incentivos fiscais 
são a principal forma de repas-
se financeiro. Segundo ele, isso 
pode fazer com que os recursos 
sejam alocados a partir de uma 
lógica de mercado, o que pode 
produzir desigualdades regionais.

O Sistema Nacional de Cultu-
ra prevê o repasse direto de di-
nheiro, mas ainda luta, de acordo 
com Mata Machado, com difi-
culdades orçamentárias. Ele afir-
mou que em 2014 serão quase R$ 
2 bilhões investidos em cultura 
nacionalmente a partir de incen-
tivos fiscais. 

Para investimento direto, es-
tão previstos R$ 150 milhões. 
Apesar de tudo, ele elogiou a 
transformação do Sistema Na-

cional de Cultura em exigência 
constitucional, a partir da altera-
ção do artigo 216 da Constitui-
ção da República em 2012.

A necessidade de se ter orça-
mentos impositivos, que garan-
tam que parte dos orçamentos 
municipais e estaduais sejam 

O Ministério Público Federal 
(MPF) denunciou os fazendei-
ros José Álvares Rezende e José 
Zacarias Álvares Rezende, pai e 
filho, respectivamente, pelo cri-
me de redução de trabalhadores 
à condição análoga a de escravo 
(artigo 149 do Código Penal). 
Também foram denunciados o 
lavrador João Batista da Silva e 
o motorista Valtercílio Rosa da 
Silva, todos residentes em Unaí, 
a cem quilômetros de Paracatu.

De acordo com a denúncia, 
José Álvares e José Zacarias são 
proprietários das fazendas Bo-
caina e Camisa, e contrataram os 
outros dois denunciados, João 
Batista e Valtercílio, para interme-
diarem a contratação de mão-de-
-obra destinada aos serviços de 
carvoaria em suas propriedades. 

As vítimas eram responsáveis 
por todo o processo produtivo, 
desde o corte da lenha e trans-

Brasília (ABr) -Nem a de-
mora de 15 anos diminuiu o 
entusiasmo com que militantes 
reagiram à aprovação, dia 27 de 
maio, da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) do Trabalho 
Escravo no Senado. 

Aprovado por unanimidade, o 
texto altera o artigo 243 da Cons-
tituição Federal - que já previa a 
expropriação de terras usadas 
para o plantio de plantas psico-
trópicas - autorizando o Estado a 
desapropriar também os imóveis 
urbanos e rurais onde for cons-
tatada a exploração de trabalho 
análogo à escravidão.

Para representantes de enti-
dades, a disputa agora se dará 
em torno da regulamentação da 
proposta, em que, entre outras 
coisas, será explicitado o que é 
trabalho escravo. 

“A proposta de emenda foi 
aprovada por unanimidade por-
que a bancada ruralista tem 
certeza de que, na sequência, 
conseguirá aprovar uma regula-
mentação que vai tornar a PEC 
inócua. O jogo é esse”, disse o 
coordenador da campanha con-
tra o trabalho escravo da Comis-
são Pastoral da Terra (CPT), Frei 
Xavier Plassat.

Expropriação - O senador 
Romero Jucá (PMDB-RR) é o 
relator do Projeto de Lei do Se-
nado 432/13, que disciplina o 
processo de expropriação de ter-
ras, diferenciando o descumpri-
mento da legislação trabalhista 
do que se entende por trabalho 
semelhante à escravidão. 

O projeto de regulamentação 
também prevê que a expropria-
ção só seja autorizada depois que 
o proprietário da área tenha es-
gotado todos os recursos legais 
contra a sentença penal conde-
natória.

O Secretário Municipal de 
Cultura, Isac Costa Arruda, res-
saltou a falta de equipamentos 
culturais na região Noroeste do 
Estado. Segundo ele, não existem 
teatros na região e o único cine-
ma, localizado em Paracatu, está 
prestes a ser fechado. 

“Não vai adiantar ter ‘vale-
-cultura’ se não tivermos onde 

direcionados para a cultura, 
foi salientada pelo vereador de 
Paracatu, Ragos Oliveira dos 
Santos(PT).

“Tenho certeza de que hoje 
nem 1% dos R$ 260 milhões do 
orçamento de Paracatu é destina-
do ao setor e a secretaria tem que 

Presidente da organização 
não governamental Repórter 
Brasil, referência até mesmo para 
o Ministério do Trabalho quando 
se trata da coleta de informações 

sobre o trabalho escravo no país, 
o jornalista Leonardo Sakamoto 
classificou a aprovação da PEC 
do Trabalho Escravo como uma 
conquista histórica dos trabalha-

dores brasileiros. Sakamoto lem-
brou que, apesar da PEC 57 ter 
sido apresentada em 1999, uma 
primeira proposta semelhante já 
havia sido protocolada no Con-
gresso em 1995.

“Essa é uma discussão antiga. 
Com a PEC, a questão [do traba-
lho escravo] vai ser disciplinada. 
A PEC servirá como um elemen-
to de dissuasão, fazendo com que 
alguns empregadores pensem 
um pouco mais”, disse Sakamo-
to, que também espera uma nova 
disputa, dessa vez em torno da 
regulamentação da proposta.

“A regulamentação é neces-
sária, pois é preciso deixar claro 
quando e como a terra onde for 
flagrada o trabalho escravo e tudo 
o que houver nela será confisca-

do e o que será feito desses bens. 
Mas haverá uma grande disputa”, 
disse Sakamoto, garantindo que 
não há consenso em torno do 
projeto relatado por Jucá. 

Para o jornalista, não restam 
dúvidas quanto ao conceito de 
trabalho escravo contemporâneo 
- que vai além dos casos em que 
o trabalhador sofre violência fí-
sica direta.

“O projeto ignora alguns as-
pectos já previstos no Código 
Penal, que já deixa muito claro o 
que é trabalho escravo. Não há, 
portanto, qualquer dúvida quan-
to ao que seja trabalho escravo. 
Isso é uma discussão bizantina 
que acaba por perpetuar a inse-
gurança jurídica. 

“O certo é que ainda não há 

consenso, de forma que acho 
uma leviandade cravar um prazo 
para que a regulamentação seja 
aprovada”, acrescentou o jorna-
lista, afirmando que represen-
tantes do governo já discutem 
uma proposta regulamentadora 
alternativa que tem o apoio das 
organizações da sociedade civil.

Coordenador do projeto de 
combate ao trabalho escravo da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), Luiz Antonio 
Machado disse que a aprovação 
da PEC reforça o compromisso 
do Brasil com a erradicação do 
trabalho escravo. 

“É mais um passo para che-
garmos ao que queremos. Sobre 
a regulamentação, o que espera-
mos é que não haja retrocessos 
que afetem tudo o que já foi con-
quistado nos últimos 20 anos e 
que levou o país a se tornar uma 
referência no combate a esse 
mal”, disse Machado, destacando 
que a escravidão, hoje, não está 
associada apenas à restrição da 
liberdade de ir e vir, mas também 
a outros desrespeitos aos direitos 
básicos dos trabalhadores.

Em nota, a Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura (Contag) informou 
que “em nenhuma hipótese acei-
tará que o conceito de ‘trabalho 
escravo’ seja alterado para be-
neficiar quem adota essa prática 
criminosa.”

Entre 1995 e o final de 2013, a 
Divisão de Fiscalização para Er-
radicação do Trabalho Escravo 
do Ministério do Trabalho, res-
gatou 46.478 pessoas submetidas 
a condições semelhantes à escra-
vidão. No mesmo período, foram 
inspecionados 3.741 estabeleci-
mentos em todo o Brasil, o que 
resultou em mais de 44 mil autos 
de infração lavrados no período.

Homens sofriam degradação e servidão por dívida em Unaí

Ameaça de fechamento do Cine Sto. Antônio gera preocupação

porte até a queima e produção 
do carvão vegetal. 

A fiscalização encontrou qua-
tro pessoas submetidas a con-
dições degradantes de trabalho, 
sem registro em carteira e com a 
liberdade cerceada em virtude de 
dívidas contraídas com os empre-
gadores. Os débitos eram ano-
tados em cadernos, aos quais os 
trabalhadores não tinham acesso.

Higiene - O MPF relata que 
tanto a frente de trabalho quan-
to os barracos não dispunham de 
instalações sanitárias: as vítimas 
faziam suas necessidades fisio-
lógicas ao ar livre, no mato, sem 
qualquer conforto, privacidade e 
higiene, sujeitas, inclusive, a aci-
dentes com animais peçonhentos.

O local de preparo das refei-
ções também ficava ao ar livre 
e como não havia local adequa-
do, elas eram feitas no chão ou 
em cima de pedaços de madeira, 

com as vasilhas nas mãos. 
Também não havia água po-

tável em quantidade suficiente. 
Na verdade, a mesma água usa-
da para o consumo, que ficava 
armazenada em tambores, sem 
tampa, era utilizada para o ba-
nho, lavar as roupas e cozinhar.

Os alojamentos, por sinal, 
além de situados próximos aos 
fornos de carvão, não tinham 
portas ou janelas capazes de ofe-
recer boas condições de vedação. 
Os barracos eram bastante pre-
cários, de lona plástica, com telha 
“brasilit” e chão de terra batida. 
Não havia eletricidade.

As camas haviam sido impro-
visadas pelos próprios trabalha-
dores, com madeiras retiradas do 
local. 

Ferramentas - Também não 
tinham sido fornecidos equipa-
mentos de segurança, muito me-
nos ferramentas de trabalho aos 

empregados, que tinham de ad-
quirí-los com a quantia que rece-
biam como pagamento. Uma das 
vítimas, por exemplo, teve de ad-
quirir a própria motosserra de que 
necessitava para o corte da lenha.

Para o Ministério Público Fe-
deral, os proprietários das fazen-
das, José Zacarias e José Álvares, 
sabiam das condições degradan-
tes do trabalho, tendo em vista 
que visitavam frequentemente 
os locais, situados próximos às 
sedes, e participavam inclusive da 
gestão das atividades, além de se-
rem seus principais beneficiários. 

José Batista e Valtercílio eram 
os gerenciadores do trabalho nas 
carvoarias, administrando a exe-
cução das tarefas, assim como a 
contratação e dispensa dos em-
pregados.

O crime de trabalho escravo 
tem pena que vai de 2 a 8 anos 
de prisão.

FOTO WILSON DIAS: ABR

tinha apenas um conselho de pa-
trimônio, mas não um conselho 
de política cultural, que é necessá-
rio para aderir ao Sistema”, disse.

Ele afirmou que as reuniões, 
que também tinham oficinas com 
técnicos do Ministério da Cultu-
ra, ajudaram os municípios a se 
organizarem para aderir ao pro-
grama federal. “Precisamos agora 
fazer o trabalho funcionar”, disse. 

Ele pediu, ainda, ajuda para 
incentivar os empresários a ade-
rirem ao “vale-cultura”. E acres-
centou que cobrará do Governo 
do Estado o envio de um projeto 
de lei para a ALMG para efetivar 
a participação estadual no Siste-
ma Nacional de Cultura.

O deputado Almir Paraca 
(PT), por sua vez, disse que Pa-
racatu é uma referência na região 
Noroeste e, por isso, deve dar 
exemplo aos demais municípios. 
“Precisamos fazer o dever de 
casa, criar o conselho, o fundo e 
fazer o Sistema funcionar”, disse.

fazer um trabalho heroico com a 
iniciativa privada”, disse.

 O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Glewton de Sá Guima-
rães, reclamou ainda da falta de 
interesse de muitos prefeitos do 
interior do Estado para trabalhar 
no fomento da cultura local.

Sistema - O presidente da co-
missão, deputado Elismar Prado 
(PT), lembrou que, no ano pas-
sado, a comissão percorreu várias 
cidades para divulgar e incentivar 
a adesão ao Sistema Nacional 
de Cultura. “Observamos que a 
maioria dos municípios mineiros 

usufruir desse benefício”, disse, 
referindo-se ao cartão criado pelo 
Governo Federal para que empre-
sários ofereçam aos seus funcio-
nários um valor mensal que deve-
rá ser investido em bens culturais.

A representante do Sebrae, 
Patrícia Dias de Rezende, dis-
se que a instituição realizou um 
diagnóstico em 2013 para saber 

como poderia atuar na cultura da 
região. O diagnóstico apontou 
para a necessidade de se investir 
em formação, o que o Sebrae está 
fazendo em 2014, segundo ela. 

A representante do Sesc de 
Paracatu, Daniella Aparecidade 
Soares Vilela, disse que trabalhar 
a cultura é a essência da missão 
da entidade, que está à disposi-

ção para ajudar na implantação 
do Sistema Nacional de Cultura.

Participação - Alguns dos 
presentes pediram a palavra ao fim 
da reunião. Em geral, elogiaram 
a iniciativa do Sistema Nacional 
de Cultura, mas reclamaram, por 
exemplo, da dificuldade para se 
utilizar a plataforma do Ministério 
da Cultura. Também foi lembrado 

que o primeiro edital para repasse 
de verba federal não contemplou 
Minas Gerais porque o Estado foi 
um dos últimos a aderir ao Siste-
ma e ainda não criou o aparato 
necessário para que ele seja efe-
tivado. Também foi entregue aos 
parlamentares um abaixo-assinado 
pedindo a preservação do Cine-
-Teatro Santo Antônio.

FOTOS: GUILHERME DARTANHAN

Patrícia Rezende: Sebrae está 
investindo em formação

Daniella Vilela: Sesc à disposição 
para ajudar implantar Sistema
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DIA 29 DE JULHO, DAS 14H ÀS 23H E DIA 30 DE JULHO, DAS 9H ÀS 18H 
Jóquei Clube Paracatuense - Av. Olegário Maciel, 1070 - Centro | Paracatu

INSCRIÇÕES GRATUITAS ATÉ 21/7
pelo site fomentaminas.com.br - Informações: (38) 3672 3511 | 3672 6382

VEM AÍ O 
FOMENTA NOROESTE.
TUDO QUE VOCÊ  
PRECISA SABER 
PARA AMPLIAR 
A PARTICIPAÇÃO 
DA SUA EMPRESA 
NAS CONTRATAÇÕES 
PÚBLICAS.

twitter.com/sebrae_mg|fb.com/sebraemg | sebraemgcomvoce.com.br
BLOG
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Patrocínio: Realização:

Se você tem uma micro ou pequena empresa e quer se aproximar do setor público, este é o seu lugar. Você vai 

receber orientações através de palestras e painéis temáticos, seminários e oficinas. E também vai participar 

de importantes encontros de negócios relacionados às compras governamentais. Não perca. É o Sebrae 

trabalhando para o crescimento da sua empresa e do nosso estado. 

SÃO DOMINGOS

Programa Nacional de Habitação Rural vai construir 94 residências na comunidade, patrocinadas por Ragosoliveira

Quilombolas ganharão casas do PNHR
Reportagem: 
Lorranne Marques

Noventa e quatro famílias do 
Povoado São Domingos serão 
agraciadas com casa própria, 
através do Programa Nacional de 
Habitação Rural - PNHR, que é 
um braço do Minha Casa Minha 
Vida. Os contratos foram forma-
lizados dia 29 de maio, na área 
onde residem os remanescentes 
de quilombolas. 

Cada família contará com R$ 
28mil para construção da casa e 
mais R$ 1.000,00 para regulariza-
ção da documentação. Cada uni-
dade custará, portanto, aos cofres 
do governo federal, R$ 29.500,00. 

O proprietário da casa, po-
rém, terá que pagar somente R$ 
1.140,00, em quatro prestações 
anuais de R$ 285,00, a partir de 
2015, quando as famílias já devem 
estar morando em suas casas. 

Ragos - Segundo o vereador 
Ragos de Oliveira, que patrocinou 
oprojeto, com seu apoio, já foram 
construídas 150 casas no Alto 
do Açude, 140 no JK e reformas 
mais 600 em toda a Cidade. 

“Nenhuma outra comunidade 
quilombola do Estado de Minas 
Gerais conseguiu o privilégio de 
receber tantas casas por um preço 
tão baixo”, vangloria o vereador.

“Precisamos fazer uma refle-
xão neste momento: se falásse-
mos há 12 anos em construir ca-
sas custando pouco mais de mil 
reais para o proprietário, todo 
mundo diria que era impossível. 
E aqui estamos tornando isso 
realidade. Depois que o PT assu-

miu o governo, nós começamos 
a ver esse tipo de situação acon-
tecer,” reforçou o vereador. 

Identidade - Ragos Oliveira 
ressaltou ainda que, com a cons-
trução das casas, os quilombolas 
poderão voltar ou continuar a 
morar no quilombo, preservar 
sua identidade e cultura. Segun-
do ele, em breve, serão assinados 
contratos de mais dois quilom-
bos, perfazendo a construção de 
250 a 300 casas. 

Emoção - A gerente-geral da 
Caixa Econômica Federal, uma 
das instituições que financia o 
PNHR, Ana Carolina, disse que 
o dia era especial, pois um lon-
go caminho foi percorrido até os 
quilombolas realizarem o sonho 
da casa própria.

O representante do Olhar Et-
nográfico - instituto que realizou 
a pesquisa antropológica do po-
voado para subsidiar o projeto, 
Ricardo Calaça - disse que mem-
bros da comunidade colaboraram 
para se chegar a este resultado.

Segundo ele, a questão fundi-
ária é extremamente importante 
para as comunidades tradicionais 
e a casa própria é maior, ainda. 
“É uma emoção muito grande 
perceber que as pessoas ficam 
felizes e realizam os sonhos.”, re-
forçou Ricardo. 

A presidente da Associação 
dos quilombolas do São Do-
mingos, Irene dos Reis Oliveira, 
também se manifestou para agra-
decer a parceria de todos e dizer, 
que, apesar das críticas, ela nunca 
se cansou e trabalhou para que o 
sonho de todos fosse realizado. 

O responsável pela Gerên-
cia de Desenvolvimento Urba-
no da Caixa, em Brasília, Daniel 
Miranda Fialho, considerado o 
“Pai” do PNHR,explicou que o 
Instituto Etnográfico está auto-
rizado a receber os recursos do 
governo federal para começar a 
construção das casas.O Instituto 
montou o projeto de engenharia 
com todos os detalhes das casas, 

Luta - “Estou muito feliz e 
emocionada, pois me lembro, 
como se fosse hoje, quando Ra-
gos chegou para mim e disse que 
tinha um projeto ousado para a 
comunidade. 

“E eu aceitei embarcar com ele 
nessa luta. Fui criticada, conside-
rada como desonesta, mas eu sem-

pre trabalhei em nome de quem 
realmente precisa. Eu sei o quanto 
é triste não ter uma casa, não ter 
sua identidade”, ressaltou Irene.

Para a presidente, este projeto 
que tem que ser muito valoriza-
do, pois dependeu de muita luta. 
Nós lutamos, junto ao Ministério 
das Cidades, junto à Fundação 

Palmares, para o projeto andar. 
Nenhuma outra Associação de 
Quilombolas fez o que estamos 
fazendo, com o privilégio da casa 
própria”, lembrou Irene. 

Projeto cristão - Os represen-
tantes da Associação ressaltaram 
que o Projeto começa bem antes 
da casa e não é apenas para a co-

munidade, mas para a Cidade. “Se 
Paracatu tem mais de 200 anos, 
imagine esta comunidade. Agra-
deço muito ao Ragos, que fez re-
alidade esse sonho. Agradecemos 
à Nossa Senhora, pois este é um 
projeto cristão”, disse Romilda, 
moradora da comunidade e mem-
bro da diretoria da Associação.

incluindo a acessibilidade para 
pessoas com deficiência e idosos.

Daniel explicou que a CEF 
virá a Paracatu para verificar o 
andamento da obra para evitar 
atrasos na construção e ressaltou 
a importância da comunidade 
participar das reuniões de acom-
panhamento do projeto. 

A assessora de relações com 
a comunidade da Kinross, Ana 
Cunha, parabenizou o vereador 
Ragos Oliveira, por estar à frente 
desta necessidade básica e frisou 
que, para a mineradora, também 
é importante ver o sonho dos vi-
zinhos se tornar realidade e que 

a empresa está analisando formas 
de entrar no projeto, para levar 
mais benefícios à comunidade.

Para a moradora do São Do-
mingos, Maria Benta, a assinatura 
deste contrato representa a reali-
zação de um sonho: “Estou mui-
to feliz, com o coração acelerado. 
Não consigo definir a emoção 
que estou sentindo. Não espe-
rávamos receber uma casa dessa 
forma, pois são muitos anos de 
luta para essa conquista”. 

O esposo de Maria Benta, Vla-
dimir, contou a O Movimento que 
eles moram na casa dos pais e que 
a alegria é muito grande de saber 

que, finalmente, daqui a poucos 
meses, terão uma casa só deles. 

Romilda de Fátima também 
ressaltou sua felicidade “indire-
ta”, já que possui três filhos que 
serão beneficiados com as casas. 
Ela disse estar muito alegre, pois 
sozinho ninguém consegue nada 
e que, em parte das comunidades 
do São Domingos, inclusive a 
sua, mora todo mundo junto. 

“A filharada toda mora jun-
to com os pais, além dos netos 
e noras. No São Domingos, isso 
é comum, justamente pela inca-
pacidade de construir uma casa. 
Agora, viveremos mais felizes”.

obras 
não devem 
sofrer atrasos

Vereador Ragos Oliveira, entre autoridades e moradores: incentivo às moradia decente e barata
Moradores da comunidade do São Domingos 
assinam contrato que lhes dá direito  à casa própria
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Lídia YoshikoKonishi assume a presidência 
do Rotary Clube Paracatu Universitário, 
no lugar de Antônio José Machado

Os onze atletas do Projeto Valorizando Vidas, que ganharam medalhas 
de outro e prata em Brasília, são homenageados pelo prefeito Olavo Condé

O vereador quer atender aos candidatos que 
foram aprovados e ainda não foram nomeados

45º Batalhão de Polícia Militar sempre se integrou à 
comunidade, como na arrecadação de donativos natalinos 

Membros dos Conselhos Diretores do Rotary Club Paracatu e 
da Casa da Amizade, que tomaram posse dia 27 de junho

ROTARY CLUB PARACATU

45º BPM VALORIZANDO VIDAS

CONCURSO PÚBLICO

Novo Conselho Diretor toma posse

Batalhão comemora sete anos 
de serviços ao Noroeste de Minas

Onze atletas ganham 
ouro e prata em Brasília

Marco Oliveira pede 
prorrogação à Prefeitura

O Rotary Club Paracatu e 
Casa da Amizade de Paracatu 
empossaram novos Conselhos 
Diretores para o Ano Rotário 
2014/2015, no último dia 27 de 
junho.  O casal Marcelo Corrêa 
de Araujo e Querubina Pádua 
Araujo substitui José Eduardo 
Trevisan Moraes e Helena Schus-
sler Appelt, que presidiram as 
entidades na gestão 2013/2014.

Na concorrida cerimônia, 
foram feitas homenagens, em-
possados novos rotarianos e 
apresentados trabalhos da gestão 
anterior.

O rotariano Marcelo Araujo, 
que logo seria empossado pre-
sidente, recebeu o Título Paul 
Harris, a mais importante co-
menda do Rotary International. 
Em seguida, o Rotary Club Pa-
racatu empossou cinco novos 
rotarianos: Rosely Vaz, Sandrelle 
Felix, Júlio Cesar Mota, Márcio 
Mendes e Thiago Keller.

A gestão anterior foi home-
nageada com imagens das ações 
dos ex-presidentes José Eduardo 
e Helena Appelt, que realizarem 
homenagens etransmitiram a 
presidência do Rotary Club Pa-
racatu e Casa da Amizade, dei-
xando um legado de trabalho e 
competência.

Lema - Querubina Pádua, a 

Marcelo Araújo apresentou marca e lema internacionais para Ano Rotário 2014/2015: Faça o Rotary brilhar

O vereador Marcos Oliveira formalizou requeri-
mento à Mesa da Câmara, dia 26 de maio, solicitando 
à Prefeitura Municipal a prorrogação do concurso pú-
blico, realizado em 2012, conforme Edital 01/2012. 

O item 1.6. do Edital determina que o prazo de 
validade do Concurso será de dois anos, contados 
a partir da data de publicação da homologação do 
resultado final, podendo ser prorrogado uma vez 
por igual período a critério da Prefeitura Municipal. 

O requerimento visa atender aos candidatos que 
foram aprovados e ainda não foram nomeados. O 
concurso foi realizado para provimento de cargos 
efetivos de nível fundamental, médio e superior do 
quadro de pessoal do Município.

O projeto Valorizando Vidas 
foi criado há mais de 10 anos, 
pelo vereador, mestre e cabo PM 
Gilvan Rodriguez, com objetivo 
de educar e socializar crianças e 
adolescentes que vivem em áreas 
de vulnerabilidade social, através 
do esporte.

Neste ano, o projeto foi am-
pliado, com novas modalidades 
esportivas, entre elas, ojiujitsu, 
que já conta com uma seleção 
mirim, coordenada pelo mestre 
Samuel (Timbó) e pelo instrutor 
Leonardo Buda. O projeto aten-
de mil crianças e adolescentes, 
com aulas de capoeira, canto, mú-
sica, futebol, caratê e, agora, o jiu-
jitsu, em nove bairros da Cidade.

No dia 8 de junho, a equipe 

Reportagem: 
Lorranne Marques

A PM realizou, na noite de 18 
de junho, solenidade na Câmara 
Municipal de Paracatu para co-
memorar o 7º aniversário do 45º 
Batalhão de Polícia Militar, na 
presença do comandante da 16ª 
Região de Polícia Militar, Coro-
nel Cícero Leonardo da Cunha, 
e do comandante do 45º BPM, 
Tenente-coronel José Reinaldo 
Parreira.

Além dos pilares de ordem e 
respeito, presentes em qualquer 
solenidade militar, o evento con-
tou com incorporação da Bandei-
ra realizada e anúncio regular des-
tinado ao Comandante da Região 
de autorização para abertura. 

A execução do Hino Nacio-
nal foi um dos momentos que 
emocionou os presentes, pois foi 
realizada por um saxofonista da 
banda de música da 16º Região.

O 45º Batalhão - criado por 
meio da Resolução 3927, de 27 
de abril de 2007, com sede na 
Rua Frei Anselmo, 435, Lavra-
do - abrange os municípios de 
Paracatu, João Pinheiro, Vazante, 
Brasilândia de Minas, Guarda-
-Mor e distritos de Canabrava e 
Luislândia do Oeste. 

O Batalhão é pautado por 
trabalho de prevenção criminal, 
fundamentado na legalidade, nos 
preceitos dos direitos humanos e 
no policiamentocomunitário. 

A data também foi comemo-
rada com atividades que forta-
lecem o vínculo entre a PM e a 
comunidade. Entre elas, a apre-
sentação do quartel da PM a 
alunos das escolas de Paracatu; 
palestras para o público interno 
sobre saúde mental e valorização 
pessoal; torneio de abordagem 
policial; semana da saúde; tor-
neio de futebol de salão; manhã 
de lazer; corrida rústica e passeio 
ciclístico. 

Um dos momentos mais im-
portantes da solenidade foi a ho-
menagem aos membros da cor-
poração, em reconhecimento aos 
serviços desenvolvidos. Como 
destaques na Modalidade Ope-
racional foram homenageados os 
militares:

- 1º Sgt 
Maria Cristina C. Carros 
- Paracatu;
- 3º Sgt
Gildeon Ribeiro da Fonseca 
- Paracatu;

Universitário 
também tem 
nova diretoria
O Rotary Clube Paracatu Universitário reali-

zou, no último dia 20 de junho, na sede social do 
Rotary Clube Paracatu a solenidade de posse da 
nova diretoria do ano rotário 2014/2015, Distrito 
4760. A nova presidente do Rotary Universitário 
da cidade é Lídia Yoshiko Konishi, que assume 
o lugar de Antônio José Machado, que presidiu a 
gestão 2013/1014.

nova presidente da Casa da Ami-
zade, disse que assume com a 
responsabilidade de hornar a his-
tória de sucesso da Casa.

Marcelo Araújo apresentou a 
marca e lema internacionais do 
Rotary para o ano: “Faça o Ro-
tary brilhar” e explicou a concep-
ção:  a marca foi baseada em um 
ensinamento oriental: “é melhor 
acender uma vela que lamentar a 
escuridão”. 

“Se cada rotariano reavivar a 
chama guardada em seu íntimo, 
nossos princípios e propósitos 
serão aclarados, o caminho em 
direção à paz será iluminado, 

amarcha será menos árdua e ou-
tras lideranças que comungam 
nossos valores se juntarão a nós.

“Portanto “Façamos o Rotary 
brilhar” e que cada rotariano seja 
uma vela, iluminando melhores 
caminhos para o mundo. Cami-
nhos que nos levarão à realização 
de um sonho incrível: um mundo 
de paz, saúde, menos desigualda-
des e melhores oportunidades a 
todos os homens.”

O casal assume com a pro-
posta de manter os trabalhos 
realizados pelas entidades e, cada 
vez mais, integrar esforços para a 
realização de ações sociais.

- SD PM Antônio Fábio Car-
doso de Oliveira - João Pinheiro;

- SD PM 
Valdison A. do Nascimento 
- Brasilândia de Minas
- SD PM 
Luiz Henrique Pereira 
- Vazante 
Os destaques na modalidade 

Motorista Padrão foram:
- SD PM 
Radisley Francisco Pires 
- Paracatu
- SD PM 
Manoel dos Santos Souza 
- João Pinheiro. 
O 45º BPM também homena-

geou, através do Certificado de 
Colaborador Benemérito, parcei-
ros notáveis que têm colaborado 
com o trabalho da PM:

- Empresa FUCHS, de Bra-
silândia de Minas, representada 
por Roney Glaucos Martins Cos-
ta (gerente)

- Juiz de Direito da Comar-
ca de Paracatu - Dr. Rodrigo de 
Carvalho Assumpção

- Promotor de Justiça da Co-
marca de João Pinheiro - Dr. Lu-
cas Silva e Greco

- Empresa Kinross Brasil Mi-
neração, representada por Gil-
berto Carlos Azevedo

- Empresa Agropecuária Ros-
sato S/A, representada pelo Ma-
noel Rossato da Cruz

Outros militares foram ho-

menageados, “pelos bons e leais 
serviços prestados”, através da 
“Medalha de Mérito Militar”, 
que os premia ao longo de sua 
carreira, nos graus bronze (10 
anos de serviço militar), prata 
(20 anos) e ouro (30 anos de efe-
tivo serviço). 

A medalha ainda leva em con-
sideração o bom desempenho 
profissional, bom conceito pe-
rante superiores, pares e subor-
dinados e ficha conceitual sem 
punições. Os merecedores das 
medalhas foram:

- Tenente Coronel 
José Reinaldo Parreira (Prata);
- 1º Sgt PM Maria 
Cristina Cerqueira Barros;
- 3º Sgt PM 
Neusélio Batista de Freitas;
- 3º Sgt PM 
Geraldo Vandezar 
de Oliveira dos Reis;
- 3º Sgt PM 
Odalvis Monteiro dos Santos. 
Na final da solenidade, os 

presentes puderam apreciar um 
momento singular: a outorga 
da Medalha Alferes Tiraden-
tes, principal comenda da Po-
lícia Militar de Minas Gerais, 
destinada a galardoar militares 
e personalidades que prestam 
relevantes serviços à corpora-
ção. A outorga máxima da PM 
foi destinada ao 3º Sgt Wanderli 
Monteiro Lopes.

mirim representou Paracatu no 
Campeonato Brasiliense de Jiu-
jitsu, organizado pela Confedera-
ção Brasileira da modalidade do 
DF (CBJJE), no Ginásio de Es-
portes da Candangolândia. 

O projeto Valorizando Vidas 
forneceu transporte, alimentação 
e taxas de inscrições para 20 atle-
tas mirins. Todos competiram e 
quatro ganharam medalhas de 
prata e sete ganharam medalhas 
de ouro.Já no dia 11 de junho, os 
atletas mirins foram recebidos 
pelo prefeito municipal, Olavo 
Condé, pela secretária de gover-
no, Francy Helle Condé e pelo 
secretário de Esportes, Walter 
José de Souza, na sede do gover-
no municipal. 

O prefeito e sua equipe para-
benizaram os jovens pela conquis-
ta e, principalmente, pelo trabalho 
desenvolvido nas Escolas Júlia 
Camargos e Delano Brochado, 
que são beneficiadas pela Asso-
ciação de Capoeira Arte Mundial. 

A Prefeitura ainda se dispôs 
a colaborar com os projetos da 
equipe que ajudam o fortaleci-
mento de uma sociedade melhor.

A Associação, em nome do 
Projeto Valorizando Vidas, agra-
dece o apoio dos colaboradores, 
da Secretaria de Governo, Secre-
taria de Comunicação, Secretaria 
de Esportes, Secretaria de Cultu-
ra, ao vereador Gilvan e a Kai-
ros Construtora e Prestadora de 
Serviços. 
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EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Situação das escolas 
divide vereadores

UFMG CONTRA DENGUE

Dispositivo ativado por radiação 
mata larvas do Aedes aegypti

O tijolo químico, cortado em cubos, reage 
na superfície da água, por meio de um 
processo fotocatalítico, e libera uma 
substância mortal para a larva

Hamilton Batista: 
Ótimo trabalho

Belo Horizonte - Pesquisa-
dores da UFMG desenvolveram 
um dispositivo que, em contato 
com a água e a radiação solar, 
impede a eclosão dos ovos do 
mosquito Aedes aegypti e mata 
as larvas recém-nascidas. Trata-
-se de um tijolo de concreto au-
toclavado tratado quimicamente, 
cuja densidade é menor que a da 
água, o que o faz flutuar.

O grupo estudou o processo 
de proliferação do inseto e ve-
rificou que, após a ovulação, os 
ovos eclodem e formam larvas, 
que se desenvolvem em pupas. 
As pupas se transformam rapida-
mente em um mosquito – seis a 
12 horas.

“Nossa intenção era trabalhar 
um processo ambientalmente 
correto e que contribuísse com 
os métodos e tecnologias já dis-
poníveis para evitar a proliferação 
da dengue”, conta o professor Ja-
dson Belchior, do Departamento 
de Química do ICEx, coordena-
dor da pesquisa, iniciada há um 
ano e meio e que também envol-
ve o professor Luiz Carlos Alves 
de Oliveira, dois doutorandos, 
um pós-doutorando e uma aluna 
de graduação.

Larva - Belchior explica que a 
larva irrompe quando o ovo en-
contra um local propício para se 
desenvolver. Além de água limpa, 
a larva precisa de material orgâ-
nico e oxigênio. A proposta foi 
criar um mecanismo que não dei-
xasse a larva eclodir ou não per-
mitisse o desenvolvimento das já 
formadas, matando-as por asfixia 
ou por falta de alimentação, uma 
vez que exterminar o mosquito é 
mais difícil.

Segundo o professor Luiz 
Carlos, depois de receber tra-
tamento químico, geralmente 
cortado em cubos ou tabletes, o 

O vereador Hamilton Batis-
ta utilizou a tribuna da Câmara 
Municipal, dia 9 de junho, para 
ressaltar ações da Secretaria de 
Educação em 2013 e no decorrer 
deste ano. 

Segundo ele, escolas passaram 
por pintura geral, troca de piso, 
construção de mais salas, portões 
com interfone, caixas d’água, for-
ros PVC, quadras poliesportivas, 
rampas com acessibilidade, venti-
ladores e internet,. 

“A Secretaria de Educação 
estava com uma boa estrutura 
quando a nova administração 
da Prefeitura assumiu e, através 
da secretária Fátima Ulhoa, tem 
feito um ótimo trabalho e conti-
nuado um trabalho que já vinha 
sendo desenvolvido. Quero para-
beniza-la pelo que já foi feito e 
dizer que muito trabalho deve ser 
feito ainda”.

O vereador disse que escolas 
que serão ampliadas pelo dobro 
do tamanho,  com a finalidade 
de atender a demanda da socie-
dade. “Quem está falando agora 
é o professor e não o vereador 
e posso dizer que as escolas pú-
blicas estão bem à frente das es-
colas particulares, pois preparam 
o aluno para a vida e não para o 
vestibular”, afirmou o vereador. 

Debate - A defesa da educa-
ção municipal levou a uma in-
tensa discussão na Câmara, pois 
na opinião de alguns vereadores, 
o setor não vive um momento 
tão glorioso como o exposto por 
Hamilton.

O vereador Oswaldinho da 
Capoeira perguntou a Hamilton 
porque a o Caic Profª Márcia 
Macedo Meireles e a Escola Gil-
date M. dos Santos que, segundo 
o Oswaldinho, estão caindo aos 
pedaços, não foram reformadas. 

Segundo Capoeira, está fal-
tando professor há 30 dias em 
algumas escolas e os alunos estão 
indo mais cedo para casa. “Esse 
momento glorioso não existe. Al-
gumas escolas não têm merenda, 
pois não têm gás, quando têm o 
gás, não tem alimentos para fazer 
a merenda”, denunciou. 

Hamilton Batista rebateu di-
zendo que o Caic sofrerá nova 
pintura e a Gildate receberá o 
recurso de R$ 332 mil para a re-
forma, que irá começar em bre-
ve, pois falta apenas o trâmite de 
licitação.  

Tragédia - O vereador 
Glewton de Sá entrou no debate 
e disse que a Escola não necessita 
somente de pintura, pois segundo 
ele a fiação está a mostra e o mato 
está tomando conta. “O Caic ne-
cessita de um olhar mais atento. 
Fui visitá-lo e presenciei a realida-
de. Se o problema não for resolvi-
do, o quanto antes, pode aconte-
cer uma tragédia. Só pintura não 
irá resolver, porque o problema é 
mais grave”, protestou Glewton.

O vereador Joãozinho Con-
tador (PSDB), que é da base do 
governo municipal,  frisou que o 
maior problema dos bens públi-
cos é a manutenção. Para ele, a 
construção é fácil com recursos 

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE PARACATU

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Em obediência ao Estatuto Social da Entidade e demais 
legislações aplicáveis, pelo presente Edital ficam con-
vocados todos os representados quites e no gozo de 
seus direitos sindicais para a Assembleia Geral ordiná-
ria a ser realizada no dia 3 de Julho de 2014, às 18:00 
(dezoito) horas, em sua sede social à Rua Salgado Filho, 
nº. 615, Bairro Bela Vista, Cidade de Paracatu, Estado 
de Minas Gerais para tratar da seguinte ordem-do-Dia: 
a) Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório e Con-
tas da Diretoria relativos ao exercício financeiro encerra-
do em 31 de dezembro de 2013. Caso não haja compa-
recimento legal, referida Assembleia será instalada em 
segunda convocação, às 19:00 (dezenove) horas, deste 
mesmo dia e no mesmo local com qualquer número de 
convocados presentes. 

Paracatu, 27 de Junho de 2014.  
Robertus Ferdinandus Maria Van Doornik 

Presidente

tijolo reage na superfície da água 
por meio de um processo fotoca-
talítico - que necessita de radia-
ção solar. No momento em que 
ocorre a combinação de água, luz 
e tablete, um produto - ainda em 
sigilo de patente - é liberado, evi-
tando a proliferação.

A tecnologia pode ser utiliza-
da em qualquer lugar onde hou-
ver a possibilidade de acúmulo de 
água, como vasos de plantas, ca-
lhas e caixas d’água. Sem água ou 
luz, o dispositivo não entra em 
atividade, pois é preciso ocorrer 
a combinação das duas condi-
ções para desencadear a ação.

Manta flexível - Em um se-
gundo momento do processo de 
desenvolvimento da tecnologia, 
os pesquisadores se voltaram 
para outra questão: em alguns 
locais, como calhas, o material 
poderia não ser o formato mais 

adequado para uti-
lização. Foi desen-
volvida uma manta 
flexível de tecido 
sintético com as 
mesmas proprie-
dades químicas 
dos tabletes, mas 
que facilita a adap-
tação a determi-
nadas estruturas, 
já que assume o 
formato e adere à 
superfície em que 
for colocado.

Jadson Bel-
chior afirma que 
o dispositivo, em 
princípio, tem 
vida útil média de 
quatro a cinco me-
ses. Quando está 
inerte por falta de 
água ou de luz, o 
material não perde 
as características. 

“Havendo água e luz continua-
mente, a durabilidade é de cerca 
de quatro meses. Se, por exem-
plo, houver um intervalo de dois 
meses na atividade, a durabilida-
de sobe para seis meses”, salien-
ta. Com relação à concentração, 
o professor diz que, em uma cai-
xa d’água de 200 ou 500 litros, o 
ideal é que a superfície seja co-
berta pelo material.

O princípio ativo utilizado 
não é nocivo à saúde huma-
na nem afeta a potabilidade da 
água. No entanto, a tecnologia 
ainda depende da aprovação da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). A próxima 
etapa a ser desenvolvida pelos 
pesquisadores é a aplicação da 
tecnologia a um conjunto de 
protocolos estabelecidos pelos 
órgãos competentes para ca-
racterizar o tipo de utilização 

do dispositivo. A previsão é de 
que o processo de aprovação, a 
partir do momento em que for 
enviado para análise da Anvisa, 
leve em torno de um ano.

Patente - Os dois depósitos 
de patentes - relativos ao trata-
mento químico do tijolo e da 
manta - foram realizados em 
março e em maio, respectivamen-
te. Agora, a pesquisa está voltada 
para a otimização da potência 
da tecnologia, visando à utiliza-
ção de quantidades menores do 
produto e com maior eficiência. 
Essa evolução será objeto da ter-
ceira patente, a ser depositada 
dentro de um ou dois meses.

Embora ainda não tenha de-
senvolvido estudo de viabilidade 
econômica, a equipe já consta-
tou que, pelo menos em escala 
laboratorial, o custo é reduzido. 
“As matérias-primas são encon-
tradas em abundância na natu-
reza, e o suporte também é de 
baixo custo. Acreditamos que a 
tecnologia chegará ao mercado 
também com um valor acessí-
vel”, projeta o professor Luiz 
Carlos. A fabricação é simples, 
lembra Jadson. “Todo o proces-
so gasta dois dias, mas vislum-
bramos a possibilidade de que 
esse tempo possa ser reduzido 
ainda mais.”

A pesquisa desenvolvida pela 
UFMG é financiada pela empre-
sa Vértica Serviços e Tecnologia 
Eireli. O projeto é de 24 meses 
- atualmente está no sexto mês 
- e custa, nessa fase de pesqui-
sa de bancada, cerca de R$ 300 
mil, com aportes semestrais. As 
amostras de ovos do mosquitoA-
edes aegypti empregadas nos tes-
tes são fornecidas pela Secretaria 
de Saúde de Belo Horizonte. 

(Tatiana Palhares
/Boletim 1866)

federais, mas a manutenção fica a 
cargo do Município.

Boas notícias - Já o vereador 
João Macêdo (Dem) ressaltou 
que falar de educação é sempre 
bom e que a Secretaria de Edu-
cação está desenvolvendo um 
grande trabalho e pediu para que 
fosse divulgado o que está sendo 
realizado na parte pedagógica do 
Município. 

Diante do pedido, o vereador 
Hamilton disse ter boas notícias 
sobre a parte pedagógica. Segun-
do ele, a Secretaria está utilizando 
materiais a níveis de escola parti-
cular. “O Município está preocu-
pado com a baixa remuneração 
dos professores, que não é atra-
tivo e acaba distanciando os pro-
fissionais. A intenção é valorizar 
mais a educação”. 

Glewton de Sá ainda lembrou 
que os professores, apesar do sa-
lário ainda inadequado, recebem 
melhor que os profissionais do 
Estado. Glewton disse que ele 
e o vereador Juscelino Carteiro 
conseguiram, na Secretaria de 
Esportes, 58 lousas interativas e 
somente uma parte delas lousas 
foram entregues, sendo que o di-
nheiro já foi repassado à Prefei-
tura.  (Lorranne Marques)

João Macedo: 
Falar de educação é bom

Glewton de Sá: 
Perigo de tragédia
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KINROSS

Mineradora entrega Parque a MG
A mineradora Kinross Para-

catu entregou oficialmente, dia 
6 de junho, os primeiros 3.400 
hectares do Parque Estadual de 
Paracatu ao Estado de Minas 
Gerais, em evento na Fazenda 
Rodeio Gaúcho, que fica dentro 
da reserva, cuja entrada se dá em 
frente ao KM 14,5 da BR 040. 

No futuro, o parque vai preser-
var um patrimônio verde total de 
6.400 hectares,equivalentes a nove 
mil campos oficiais de futebol. 

O vice-presidente da Kin-
ross, Gilberto Azevedo, disse, 
em nome da empresa e dos fun-
cionários, que se sente orgulho-
so em contribuir com o Estado, 
com o meio ambiente e com o 
País, através dos investimentos 
feitos na Cidade.

“Este será um santuário da 
preservação da fauna e da flora, 
que foi realizado com um traba-
lho em conjunto e servirá para 
que as gerações futuras possam 
aproveitar os benefícios do que 
estávamos fazendo aqui”.

Bertholdino Teixeira, diretor-
-geral do IEF, instituição respon-
sável pela gestão do Parque, disse 
que a senhora Ilma será a gerente 
do Parque e que foi fundamental 
recebê-lo com a documentações 
pronta. “A parte mais burocráti-
ca é a regularização fundiária das 
terras. Se você é dono da pro-
priedade, fica mais fácil a trans-
ferência para o Estado”, afirmou.

Bertholdino disse ainda que a 
ideia é fazer com que o Parque se 
torne auto-sustentável, inclusive 
financeiramente. Para isso, será 
necessário estruturá-lo para visi-
tações, já que ocupa local bastan-
te privilegiado, próximo a Brasí-
lia, a Paracatu e Patos de Minas. 

Cerrado - O secretário de es-
tado adjunto de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, 
Danilo Vieira Júnior, ressaltou 
que o momento é de alegria e que 
isto dá ao Estado e à população a 
motivação necessária para conti-
nuar na luta, buscando preservar 
o cerrado, que é tão preocupante 
nos dias atuais. 

“A consciência ecológica, com 
o apoio público, do setor produ-
tivo e da sociedade civil fazem a 
preservação. O Parque futuramen-
te estará devidamente adequado 
para visitação da população, pro-
porcionando lazer de qualidade. O 
esforço conjunto gera a realização 
de sonhos como este”, finalizou o 
secretário adjunto.

Mamíferos - A área abriga 
cerca de 40 famílias de aves, ma-
míferos como o gambá-orelha-
-branca, o lobo-guará e o taman-
duá-mirim e diversas espécies da 
flora típica do cerrado, comporta 
também as Áreas de Proteção 
Especial (APEs) Santa Isabel e 
Espalha, que protegem os recur-
sos hídricos da região. 

Segundo a Kinross, o Parque 
Estadual de Paracatu cumpre 
um importante papel na preser-
vação de ecossistemas naturais 
de grande relevância ecológica 
e beleza cênica. O espaço dará 
suporte à realização de pesqui-
sas científicas, contribuindo para 
a preservação e o desenvolvi-
mento da educação ambiental. 

Estado recebe 3.400 hectares da reserva, que teráárea total de 6.400, equivalentes  a nove mil campos de futebol

Parque Estadual de Paracatu terá área 
de 6.400 hectares, equivalente a nove 

mil campos de futebol profissional

Espera-se também que nele pos-
sam ser desenvolvidas atividades 
de recreação, em contato com a 
natureza e de turismo ecológico.

Condicionantes - A criação 
do Parque Estadual de Paracatu 
é uma das condicionantes esta-
belecidas pelo Conselho Estadual 
de Política Ambiental (Copam) 
no licenciamento ambiental do 
projeto de expansão da Mina 
Morro do Ouro. O prefeito de 
Paracatu, Olavo Condé lembrou 
que as questões ambientais estão 
sendo cumpridas. “Sabemos que 
a empresa é compromissada com 
o meio ambiente e que as leis es-
tão sendo cumpridas. Quero na 
oportunidade agradecer ao To-
nhão, presidente do Mover, que 
realiza um trabalho belíssimo 
em nossa Cidade”. Autoridades 
e representantes da comunidade 
plantaram, durante o evento, mu-
das de árvores típicas do cerrado, 
como a Aroeira, Pequi e Tabe-
buia, pelas autoridades e repre-
sentante da comunidade.

Presenças - A solenidade de 
entrega do Parque ao Estado de 
Minas contou com a presença do 
presidente da Kinross,Antônio 
Marinho; do vice, Gilberto Aze-
vedo; do diretor-geral do IEF, 
Bertholdino Teixeira; do secre-
tário de estado adjunto de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, Danilo Vieira Júnior; 
do secretário de planejamento 
municipal, Erasmo Neiva; dos 
promotores Marcelo Mafra e Pau-
lo Campos; do prefeito municipal, 
Olavo Condé; além de funcioná-
rios da empresa, representantes 
da Polícia Militar, dos Bombeiros 
Voluntários, Movimento Verde, 
Supram e comunidade. 

Autoridades e membros da diretorias da Kinross na 
solenidade de entrega da parque ao Estado de Minas

O secretário de estado adjunto de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, Danilo Vieira 
Júnior, planta muda de árvore nativa do cerrado

Gilberto Azevedo, vice
-presidente da Kinross: Orgulho 
em contribuir com o Estado
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SÃO SEBASTIÃO 

Caretas dançam para João Batista
Reportagem: 
Renato Lopes

A comunidade católica de São 
Sebastião celebrou a novena em 
Honra a São João Batista, entre 
14 e 23 de junho. A festa faz par-
te da cultura popular e, de acordo  
com os moradores do povoado, 
já são mais de cem anos de tra-
dição. 

“Esse é o terceiro ano que 
estou à frente da festa de São 
João Batista e, para mim, é um 
orgulho fazer parte de uma ce-
lebração centenária. Ainda mais 
que celebrar São João Batista é 
celebrar o primo de Jesus, que 
morreu na cruz para nos salvar. 
Para a Igreja, São João Batis-
ta foi exemplo de humildade”, 
disse o padre Paulo Giovanni, 
responsável pela Igreja de São 
Sebastião.   

A missa de encerramento, re-

Há mais de cem anos, grupo chega após a Missa, entra na igreja, canta, recebe bênção e dança em volta do mastro

Os caretas participam da festa em louvor a São João Batistas, 
no Povoado de São Sebastião, há mais de cem anos

São Benedito continua sendo sucesso de público, em Paracatu

alizada no dia 23, foi interrom-
pida no momento do Ato Peni-
tencial, para os fiéis saírem em 
procissão pela Rua Principal do 
povoado, momento em que os 
devotos de São João Batista pa-
garam promessas e agradeceram 
a Deus e ao Santo pelas graças 
recebidas durante o ano. No fi-
nal da celebração, os festeiros 
deste ano e os nomeados para o 
ano que vem receberam bênção 
especial. 

“A cada ano, a Festa de São 
João Batista fica melhor e, com 
certeza, ano que vem, vamos fa-
zer mais uma belíssima novena 
como manda a tradição do povo-
ado”, comentou o padre. 

Caretagem - Como ocorre, 
há mais de cem anos, a novena de 
São João Batista conta com um 
atrativo a mais. Sempre na noite 
do dia 23 para 24, data em que 
se celebra São João, os festeiros e 

A quadra po-
liesportiva cober-
ta do Bairro Bela 
Vista II, constru-
ída pela parceria 
entre a comunida-
de, a Prefeitura e a 
empresa Kinross, 
foi inaugurada, dia 
26 de junho, em 
ritmo de festa ju-
nina, com quadri-
lha, comidas típi-
cas e uma partida 
de futebol entre 
os funcionários da 
empresa e a comu-
nidade.

A praça é o único espaço do 
bairro destinado totalmente à 
prática de esportes, nas modali-
dades de futebol, vôlei e capo-
eira, voltadas a crianças, jovens 
e adultos e ainda sediar eventos 
culturais diversos. 

Essa é a terceira quadra po-
liesportiva entregue, este ano, 
pela parceria entre a comunidade, 
o poder público e a Kinross, que 
já construiu outras quadras no 
Alto da Colina e Amoreiras II. 

O vice-presidente e gerente-
-geral da Kinross, Gilberto 
Azevedo, explica que tais ações 
fazem parte da política de inves-
timentos sociais da Kinross, ob-
jetivando oferecer uma melhor 
qualidade de vida aos moradores 
De Paracatu. 

“Estamos muito felizes com 

O cantor e compositor Pedro Antônio (foto) e 
sua banda foram atração do Zás, na sexta-feira (27 
de junho), ao meio-dia, no Teatro da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. O músico apresentou 
o álbum solo Carta ao Velho Rosa, que faz uma ho-
menagem ao escritor João Guimarães Rosa. Acom-
panhado de sua viola, Pedro traz um mistura da tra-
dicional MPB com músicas de raiz caipira.

Pedro Antônio já gravou com renomados com-
positores brasileiros, entre eles, Osvaldo Montene-
gro. Também foi integrante do grupo Terramérica, 
participando de diversos festivais nacionais. Nascido 
em Paracatu, no Noroeste de Minas, o músico fun-
dou ainda, com quatro amigos, o grupo Mina das 
Minas, com o qual se apresentou em vários países 
da Europa.

Outra festa que chama aten-
ção dos católicos, em junho, é a 
novena em honra a São Benedito, 
na Igreja do Rosário, de nos dias 
20 a 29. 

Durante os nove dias, a fes-
ta atraiu turistas e boa parte da 
população. Mas, não era para ser 
diferente, poisos festeiros capri-
charamna ornamentação. Logo 
na entrada do Largo do Rosário, 
oratórios davam boas-vindas a 

Festa de São Benedito melhora a cada ano

BELA VISTA II

ZÁS

Kinross e Prefeitura inauguram 
outra quadra poliesportiva

Pedro Antônio canta em BH

inauguração de mais esse local 
que beneficiará toda a Cidade. 
Aqui, o esporte é a base para o 
desenvolvimento das crianças e 
jovens, não apenas na parte físi-
ca, mas também como cidadãos 
de bem”, reforçou Azevedo.

O presidente da Associação 
de Moradores do Bela Vista II, 
José Luiz Cândido, confirmou 

A edição do Hallel 2014 co-
meçou às 8h, do domingo, 15 de 
junho, com a celebração da Santa 
Missa, presidida pelo dispo dioce-
sano Dom Jorge Alves Bezerra e 
encerrou-se com a procissão do 
Santíssimo até o até palco central.

O evento proporcionou atra-
ções musicais, pregações, mo-
mentos de oração e reflexão, 
no palco central e nos Módulos 
compostos pela Capela de Prega-
ção, Capela Jovem, Mundo Novo, 
Capela Mariana eHallelzinho.

O cantor e missionário,Márcio 
Todeschini, da Comunidade 
Canção Nova, que foi uma das 
atrações de 2014, afirmou que o 
Hallel de Paracatu é uma oportu-
nidade de viver sua missão.

“Quando eu recebi o chama-
do de Deus, só queria servi-Lo, 
através do dom Ele me deu. 
Hoje, sou muito feliz e realizado, 
pois vivo minha missão e ainda 
encontro amigos e irmãos, como 
aqui no Hallel, por todo o Brasil 
e até fora dele”, disse.

O cantor e missionário Eros 
Biondini, que se apresenta no 
Hallel de Paracatu, desde a pri-
meira edição, disse que a grande 
realização da sua vida é ouvir as 
pessoas cantarem suas músicas e 
serem transformadas. 

Para Biondini, devemos vi-
ver a essência e a simplicidade 
do Evangelho. “É assim que eu 
encaro minha missão”.  O cantor 
afirma que, de forma particular, 
tem um carinho muito grande 
por Paracatue é acolhido de for-
ma muito amorosa por seu povo. 

“Se Deus nos marcou com 

amor, então nós devemos acolher 
e deixar marcas de amor na vida 
das pessoas”,ensinaBiondini.

A jovem Dayana, que veio em 
uma das caravanas de Uberlân-
dia, afirmou que a sua participa-
ção no Hallel de Paracatu mudou 
a sua visão e o seu jeito de enxer-
gar o mundo. 

“Experiência maravilhosa 
que tive o privilégio de vivenciar 

HALLEL

Encontro que 
transforma vidas

ra ao santo continua em volta da 
fogueira e, na sequência, o grupo 
apresenta a tradicional dança dos 
caretas, que faz parte do folclore 
da Cidade. Ao término da apre-
sentação, o grupo visita algumas 
residênciasdo povoado, onde 
canta e dança até o dia amanhe-
cer. Uma tradição que passa de 
geração em geração. 

Este ano, a festa atraiu a pre-
sença do pesquisador Vandeir 
José da Silva, professor da Fa-
culdade Finom, que está fazendo 
um documentário sobre a tradi-
ção no São Sebastião. 

“Acho interessante esse tipo 
de cultura. Com apoio da comu-
nidade, vou fazer um documen-
tário dessa história e levar para 
Portugal, que também tem uma 
festa semelhante, para comparar 
os dois eventos”, comentou o 
professor. 

Recôncavo - A caretagemé 

devotos e convidados. 
Maria Geni Gonçalves, de 

São Paulo, ao passar pelo Lar-
go do Rosário, não resistiu e foi 
conferir.“Estava andando pelas 
ruas históricas e, quando deparei-
-me coma ornamentação, desco-
bri que era a festa de São Benedi-
to. Parei e participei da novena e, 
se Deus quiser, vou voltar todos 
os anos”, entusiasma-se a turista. 

Tudo na festa encantou o pú-

blico. Além da decoração, as co-
midas típicas foram um atrativo 
a mais. “Sou devota de São Be-
nedito e, a cada ano, a festa fica 
mais bonita e as comidas típicas 
mais gostosas. Este ano, trouxe 
toda família”, disse Neide Batis-
ta, do Bairro Prado. 

Na barraca de artesanato, o pú-
blico pôde levar uma lembranci-
nha da festa e de São Benedito. O 
tema deste ano foi “A Alegria que 

uma celebração realizada em lou-
vor a São João Batista, durante os 
dias 23 e 24 de junho, de forma 
a marcar o início das comemora-
ções juninas, em Paracatu. Quan-
to a sua origem, há hipóteses de 
que tenha chegado juntamente 
com os escravos. 

Os ensaios, a bandeira, as 
máscaras e as roupas coloridas 
são elementos cheios de simbo-
logia para seus atores e persona-
gens principais. Em Paracatu, a 
caretagem constitui-se de quatro 
grupos: dois na zona rural (Ar-
raiais de São Domingos e de São 
Sebastião), e mais dois no Para-
catuzinho e Alto do Açude. 

Acredita-se, que os movimen-
tos migratórios, ocorridos no 
Brasil Colônia, vindos da região 
Nordeste, especificamente do 
Recôncavo Baiano, foram os res-
ponsáveis pela introdução da em 
Paracatu.

participantes da novena recebem 
a presença dos caretas. 

O grupo de caretagem che-
ga após a Missa, vai direto para 
dentro da Igreja, onde canta para 

saudar a imagem de São João e, 
depois recebe a bênção do padre. 
Depois vão para fora, levanta e 
dança em volta do mastro de São 
João Batista. A ladainha em hon-

se renova e comunica”. E, pela re-
ação das pessoas,deu certíssimo.

Santo Antônio - Junho é o 
mês das tradicionais de Paraca-
tu. De 1º a 13, é realizada a no-
vena em honra a Santo Antônio, 
padroeiro da Cidade. Centenas 
de fiéis lotam a Matriz, todos os 
anos, para rezar a novena, que 
se encerra com Missa Campal e 
procissão pelas ruas do núcleo 
histórico. (Renato Lopes)

que o espaço ajudará na for-
mação dos jovens e crianças e, 
principalmente que auxiliará o 
poder público, as famílias e a co-
munidade a manter as crianças 
e adolescentes longe do mundo 
das drogas. Segundo ele, já está 
tendo ‘disputa’ para entrar na es-
colinha de futebol que funciona-
rá no local.

O prefeito Olavo Condé e o presidente da associação dos moradores 
do bairro, José Luiz Cândido, também participam da Inauguração

O vice-
-presidente e 
gerente-geral 
da Kinross, 
Gilberto 
Azevedo, 
fala aos 
moradores 
do Bela 
Vista II

e sentir Deus tão perto de mim 
como nunca havia sentido, espero 
que esse sentimento de de querer 
buscar o bem, as coisas do alto, 
permaneça pra sempre em minha 
vida”, testemunha a jovem.

Durante o evento, foram ar-
recadadas várias toneladas de ali-
mentos que foram destinadas à 
Sociedade São Vicente de Paula e 
a famílias carentes da comunidade.

Dom Jorge Bezerra fala aos jovens,no Hallel de 2014

Alimentos doados são destinados à Sociedade São Vicente de Paula
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Era uma vez uma moradia feita de lona de plástico escuro e varas. Sem banheiro, frágil de dar dó...

o senhor Lucas e a dona Maria 
Gercina recebem a nova casa

Um belo dia chega ao Bairro Vista Alegre a SoCiEDADE DE São ViCENTE DE PAULA 
e a FACULDADE  ATENAS  e inicia-se a TRANSFoRMAÇão...

De modo especial e publicamente agradecemos a direção e funcionários da FACULDADE ATE-
NAS por abraçar tão nobre causa e ter patrocinado esta obra, nós da SoCiEDADE DE São ViCENTE 
DE PAULA continuamos a busca de novos parceiros com vistas a trabalharmos juntos na árdua luta 
de diminuir a desigualdade social.

Para você que raramente visita a periferia da cidade de Paracatu lembramos, existem inúmeras fa-
mílias com 3, 4, 5 e até mais pessoas se amontoando em moradias de tamanhos reduzidos, algumas 
famílias em casas de apenas um cômodo, sem banheiro ou qualquer conforto, necessitando de uma 
boa alma que os auxilie, junte-se a nós.

SoCiEDADE São ViCENTE DE PAULA em Paracatu-MG   - 038 36712015
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TRANSPORTE 

Cargas da Votorantim são pesadas demais
A empresa paulista Votoran-

tim Metais está sendo alvo de 
uma ação do Ministério Público 
Federal (MPF) por ter violado as 
normas que regulam o transporte 
de cargas em território brasileiro. 

Nos últimos dois anos, ca-
minhões da Votorantim Metais 
foram flagrados 1.981 vezes, por 
balanças fixas e móveis, trans-
portando carga com peso acima 
do permitido. 

Esse alto número de autua-
ções originou-se de equipamen-
tos instalados em curtíssimo 
trecho da malha rodoviária bra-
sileira: apenas nas rodovias fede-
rais que passam pelos municípios 
de João Pinheiro e Paracatu, no 
Noroeste de Minas.

De 1º de janeiro a 31 de de-
zembro de 2012, as balanças 
do Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(Dnit) registraram 391 infrações 
praticadas pela Votorantim. No 
mesmo período de 2013, o núme-
ro de autuações subiu para 1.590. 

A diferença é que, se em 2012, 
as infrações foram registradas 

Em 2013, mineradora foi autuada 1.590 vezes por transportar carga além do peso: multas chegariam a R$ 4milhões

por balanças instaladas em rodo-
vias federais próximas às cidades 
de João Pinheiro e Paracatu, os 
números de 2013 dizem respeito 
apenas às autuações registradas 
pela balança de João Pinheiro. 
Mesmo assim, foram quase cin-
co vezes maior do que o total do 
ano anterior.

“Ou seja, é evidente o flagran-
te e crescente desrespeito, pela 
Votorantim Metais, à legislação 
que regula o transporte de cargas 

Na edição Nº 457, que circu-
lou a partir do dia 10 de junho, 
O Movimento publicou matéria 
assinada pela Assessoria de Co-
municação Socialdo Ministério 
Público Federal em Minas Ge-
rais, dando conta deque o MPF 
ingressara com ação civil pública 
contra a empresa canadense Kin-
ross Brasil Mineração S/A por 
danos causados ao patrimônio 
público e ao meio ambiente, em 
decorrência da extração ilegal e 
clandestina de quase 42 tone-
ladas de prata, durante mais de 
22 anos. A reportagem informa, 
ainda, que a conduta do DNPM 
- Departamento Nacionalde Pro-
dução Mineral - que deixou trans-
correr mais de duas décadas sem 
a adoção de medidas que impe-
dissem ou fizessem cessar as ati-
vidades irregulares, também seria 
investigada. Sobre o assunto, a 
empresa enviou nota assinada 
por Amanda Barros, da Ideia Co-
municação Empresarial, de Belo 
Horizonte, informando que:

“Em relação à matéria divul-
gada hoje, pelo site Jusbrasil, a 
Kinross Brasil Mineração escla-
rece que: 

O Ministério Público Federal 
(MPF) em Paracatu/MG denun-
ciou quatro pessoas pelos crimes 
de corrupção ativa e passiva (arti-
gos 333 e 317), inserção de dados 
falsos em sistema de informa-
ções (artigo 313-A) e formação 
de quadrilha (artigo 288), todos 
do Código Penal; além de crime 
de lavagem de dinheiro, previsto 
na Lei 9.613/98.

Entre 2002 a 2008, José Hen-
rique Rangel Borges era o chefe 
da Agência de Previdência Social 
de João Pinheiroe possuía uma 
senha que lhe davaacesso ao sis-
tema de concessão de benefícios 
previdenciários. 

Foi assim que, em conluio com 
os também denunciados Vagner 
Lopes Cunha e Maria Geralda da 
Silva, funcionários do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de João 
Pinheiro, teria fraudado 308 be-
nefícios, por meio da inserção de 
informações falsas no sistema da 
Previdência, dando um prejuízo 
que pode chegar a R$ 8 milhões 

O transporte de cargas com 
excesso de peso também “au-
menta o número de acidentes, 
inclusive os com vítimas fatais e 
a gravidade das lesões, dado que 
o veículo com excesso de peso 
tem o seu sistema de frenagem 
absolutamente comprometido 
e sua massa exponencialmente 
elevada.

A baixa velocidade com que 
trafegam nas subidas e a alta ve-
locidade aliada à dificuldade de 
frenagem nas descidas (que fa-
zem com que forcem passagem 
- empurrem - os motoristas de 
carros menores que trafegam em 
velocidade normal) geram ainda 
estresse aos demais usuários e 
elevados riscos de acidentes”.

O MPF destaca ainda outro 
efeito adverso: “a baixa velocida-

A ação do MPF reitera fatos 
notoriamente conhecidos, como 
as consequências do excesso de 
peso sobre a vida útil das rodo-
vias federais, assim como dos ris-
cos para a segurança dos usuários 
e dos danos ao meio ambiente e à 
ordem econômica. 

Um desses fatos, sempre ci-
tados quando se fala no assunto, 
é o de que veículos de carga tra-
fegam pelas rodovias brasileiras 
com sobrepeso de 10 a 30%. 

Este excesso, seja do peso por 
eixo, do peso do peso bruto to-
tal ou da capacidade máxima por 
tração, ocasiona o desgaste pre-
maturo do pavimento asfáltico 
e das estruturas da rodovia. Na 
verdade, um excesso médio de 
10% de peso por eixo reduz em 
até 40% a vida útil projetada para 
o pavimento. 

“Na prática, significa dizer que 
uma rodovia reformada para du-
rar 10 anos acaba durando apenas 
seis. Com isso, a União é obrigada 
a despender novos recursos, em 
regra, milionários, para restaurar 
o bem público que foi destruído 
por interesses genuinamente pri-
vados”, lembra o procurador da 
República José Ricardo Teixeira.

“Isso porque a lógica do exces-
so de peso segue a da obtenção do 
maior lucro possível, e a verdade 
é que as empresas abarrotam seus 
caminhões com carga acima dos 

e estabelece limites para o peso 
transportado em nossas rodo-
vias. 

“Se a cada ano o número de 
autuações cresce drasticamente, 
torna-se evidente a obtenção de 
lucros abusivos à custa de toda a 
sociedade, bem como a necessi-
dade de tutela do Poder Judiciá-
rio, pois a mera atuação adminis-
trativa, por meio da imposição de 
multas, não tem se mostrado su-
ficiente”, afirma o procurador da 

República, José Ricardo Teixeira 
Alves, autor da ação.

Acordos - O procurador re-
lata que, na tentativa de ameni-
zar os prejuízos já causados ao 
patrimônio público federal, o 
MPF realizou reuniões com re-
presentantes da empresa para 
analisar e discutir a possibilidade 
de formulação de acordos extra-
judiciais que fizessem cessar a 
conduta ilegal e estabelecessem 
medidas compensatórias para os 
danos já causados. A Votorantim 
Metais, no entanto, se recusou a 
celebrá-los. 

Para o procurador da Repú-
blica, ficou evidente que “não se 
trata de falta de conscientização, 
mas de uma prática que visa ob-
ter o maior lucro possível a qual-
quer custo, em especial às custas 
dos interesses difusos e coletivos, 
que são normalmente mais di-
fíceis de serem percebidos pela 
sociedade e de desencadearem 
alguma reação por parte dela. 

“Por isso, diante da intransi-
gência da empresa, que se traduz 
mesmo em ato de desobediência 

civil, já que ela se recusa a cum-
prir a legislação pertinente, não 
tivemos outra saída a não ser in-
gressar em juízo para obter uma 
ordem que os impeça de conti-
nuar trafegando com excesso de 
peso”.

Pedidos - A ação (ACP nº 
1264-91.2014.4.01.3817)pede 
que a Justiça Federal, além de 
proibir a Votorantim Metais de 
continuar trafegando com exces-
so de peso, condene-a a pagar a 
quantia de R$ 1. 981.000, 00, a 
título de indenização por dano 
material, bem como igual valor, 

O MPF relata que o lucro 
dos integrantes da quadrilha era 
gerado desde a confecção dos 
documentos falsificados até o re-
cebimento dos benefícios e o con-
sequente pagamento, pelos bene-
ficiários, dos serviços prestados. 

Para encobrir a origem crimi-
nosa desses valores, parte do pa-
gamento era destinada a conta de 
terceiros, configurando o crime 
de lavagem de dinheiro.

Durante as investigações, vá-
rios segurados afirmaram ter de-
positado quantias na conta ban-

aos cofres do instituto.
A fraude envolvia afronta a 

normas internas da Previdência 
Social, entre elas, a aceitação de 
documentos que se sabia serem 
falsos, como fichas inverídicas 
de cadastro junto ao comércio 
e documentos com” ausência de 
autenticidade, veracidade e con-
temporaneidade”.

Desvio - A denúncia descreve 

que os funcionários 
do sindicato eram 
os responsáveis pela 
arregimentação de 
pessoas interessadas 
em obter benefícios 
previdenciários, e as 
utilizavam como ins-
trumento para o des-
vio de dinheiro dos 
cofres públicos.

Na maioria das ve-
zes, Vagner e Maria 
Geralda falsificavam 
a documentação ne-
cessária e forjavam 
declarações falsas de 

exercício de atividade rural. 
Em contraprestação aos “ser-

viços” prestados pelos dois acu-
sados, os beneficiários tinham de 
pagar um percentual fixado entre 
30 e 50 por cento dos valores re-
cebidos a título de atrasados. A 
maior parte dos benefícios era 
paga com valores retroativos. 
Vagner e Maria Geralda alegavam 
que o percentual seria destinado-

PRATA DE PARACATU

FRAUDE

Kinross diz que segue 
orientação do Conama

Quadrilha especializada teria desviado 
R$ 8 milhões na agência do INSS de JP

“A empresa possui licença 
ambiental para realizar lavra a 
céu aberto com tratamento a 
úmido - minerais metálicos, ex-
ceto minério de ferro, que inclui 
a produção do ouro e de seu sub-
produto prata. Todo o processo 
de licenciamento está em dia e de 
acordo com os órgãos regulado-
res, seguindo as orientações do 
CONAMA. 

“A presença de prata como 
subproduto da produção de ouro 
foi relatada pela empresa em seus 
relatórios anuais de Lavra e nos 
Planos de Aproveitamento Eco-
nômico (PAE) desde o início 
de suas atividades e ao longo de 
todo o processo de licenciamen-
to, com o devido recolhimento 
de impostos (CEFEM). 

“A Kinross reafirma seu 
compromisso com a ética e com 
a legislação brasileira e reforça 
sua postura idônea de buscar 
transparência em suas opera-
ções, parcerias e contratos na 
comunidade onde está inseri-
da. A empresa está tranquila e 
aguarda a citação oficial do ór-
gão para que possa protocolar 
sua defesa”.

A Kinross afirma que tem licença para extrair ouro e prata

As fraudes contra o INSS, em João Pinheiro, 
vêm sendo investigadas, desde 2009, 
quando a Polícia Federal desencadeou 
a Operação Sofisma, que apreendeu 
documento na agência da cidade

Mais de 300 benefícios teriam sido fraudados em seis anos
cária da acusada Fátima Romeira 
de Oliveira, esposa de Vagner Lo-
pes Cunha. Há registro também 
de depósito na conta de uma filha 
de José Henrique Borges.

Segundo o Ministério Público 
Federal, dos 33 dossiês monta-
dos pela equipe de auditoria do 
INSS, foi apurado prejuízo supe-
rior a 300 mil reais. No entanto, 
como há indicação de terem sido 
fraudados 308 benefícios, a sus-
peita é que o montante subtraído 
pela quadrilha seja muito maior, 
podendo chegar a quase oito mi-

lhões de reais. A denúncia imputa 
aos quatro acusados os crimes de 
formação de quadrilha e lavagem 
de dinheiro, cujas penas, soma-
das, podem ir de 4 a 13 anos de 
prisão. No caso da lavagem, há 
possibilidade de aumento da 
pena em até 2/3 por se tratar de 
crime cometido por organização 
criminosa.

Os funcionários do sindica-
to rural, Vagner Lopes e Maria 
Geralda Silva, responderão ainda 
pelos crimes de corrupção ativa, 
com pena prevista de 2 a 12 anos, 

que também pode sofrer aumento 
de 1/3 por ter sido praticado com 
violação de dever funcional pelo 
servidor público, e inserção de da-
dos falsos em sistema de informa-
ções, com pena de 2 a 12 anos. Por 
esse crime também responde o ex-
-chefe da Agência da Previdência 
Social em Paracatu, José Henrique 
Borges, acusado também de cor-
rupção passiva. O crime de cor-
rupção passiva prevê pena de 2 a 
12 anos de prisão, novamente com 
aumento de 1/3 por ter o servidor 
violado dever funcional. 

ao pagamento de advogados ou 
de “custas”.

Segundo a denúncia, quando 
o beneficiário discordava dos 
valores, era a vez de o chefe da 
Agência do INSS, José Henrique, 
pressionar os aposentados, di-
zendo-lhes que o não pagamen-
to poderia acarretar a perda do 
direito ao benefício. Em alguns 
casos, inclusive, a vantagem inde-
vida era paga diretamente a ele. 

Como os beneficiários eram 
pessoas muito humildes, que des-
conheciam até mesmo o caráter 
ilícito de sua conduta, não lhes 
restava outra alternativa a não ser 
entregar a quantia solicitada pela 
quadrilha.

Os crimes também se davam 
em outra vertente: a homologa-
ção ilícita da condição de segu-
rado especial a pessoas falecidas, 
inclusive com efeitos retroativos, 
fraude que era operacionalizada 
pelo servidor do INSS, mediante 
a alteração dos dados desses segu-
rados no sistema da Previdência.

no mínimo, por dano moral cole-
tivo pela violação ao patrimônio 
público federal; ao direito à vida, 
à integridade física e à saúde dos 
demais usuários da rodovia; à se-
gurança pessoal e patrimonial; ao 
meio ambiente e à ordem econô-
mica e concorrencial.

O Movimento tentou saber 
a posição da Votorantim Metais 
sobre o assunto, mas a assessora 
de imprensa, Juliana Pio, respon-
deu apenasque  “A Votorantim 
Metais informa que ainda não 
foi notificada da ação judicial em 
questão.”

Balanças do Dnit, como esta,  registraram 1.590 infrações 
de caminhões a serviço da Votorantim, em 2013

O sobrepeso nas cargas dos caminhões da Votorantim, segundo 
o MPF,  contribui para deterioração de rodovias federais

Sobrepeso de cargas chega a 30%

Peso excessivo provoca acidentes 

limites permitidos apenas para 
transportarem quantidade maior 
de material em número menor de 
viagens. Ou seja, elas ainda esta-
belecem uma concorrência des-
leal em relação a outras empresas 
que resolverem cumprir a lei”.

A ação registra que o Manual 
de Estudos de Tráfego elabora-
do pelo Dnit enumera diversas 
consequências decorrentes do 
excesso não só do peso por eixo, 
mas também do peso bruto total, 
entre elas, o desgaste dos compo-
nentes do próprio veículo, como 
eixos, molas e freios, aumentan-
do o risco de acidentes, e o com-
prometimento das estruturas das 
rodovias.

“A conduta adotada pela ré 
deteriora o piso asfáltico da ro-
dovia, diminuindo seu tempo de 
vida útil, e causa-lhe danos ime-
diatos como buracos, fissuras, 
lombadas e depressões, imperfei-
ções no escorrimento das águas 
e deterioração dos acostamentos, 
que passam a ser utilizados como 
pista de rolamento. 

Além disso, pelas péssimas 
condições em que deixam a ro-
dovia, torna o serviço público de 
transporte interestadual e inter-
municipal bem mais lento, geran-
do atrasos, estresses, danos nas 
bagagens e nos demais veículos e 
toda sorte de contratempos aos 
demais usuários”, lembra o MPF.

verificada na BR-040 próximo a 
João Pinheiro/MG”.

Pesam também contra o 
transporte de cargas com exces-
so de peso os danos causados ao 
meio ambiente, pelo aumento do 
consumo de combustíveis fósseis 
não renováveis e pela liberação 
acentuada de fumaça e gás car-
bônico.

Para o Ministério Público 
Federal em Paracatu/MG, é evi-
dente que a conduta da ré gera 
enorme dano à coletividade, 
impondo-se a obrigatoriedade de 
repará-lo, pois a “empresa contri-
buiu e continua a contribuir para 
a destruição, inutilização e dete-
rioração de rodovias federais que 
cortam esta região, pondo em 
risco a vida das pessoas e o patri-
mônio público e privado”.

de com que trafegam nas subidas 
e os danos causados ao pavimen-
to asfáltico (buracos), que for-
çam os motoristas a trafegarem, 
em certos trechos, em velocida-

des muito baixas, facilitam a atu-
ação de ladrões no furto e roubo 
de cargas e pertences pessoais 
de passageiros. Aliás, essa situa-
ção concreta era constantemente 
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A 24ª edição da festa que integra campo e cidade é considerada uma das melhores dos últimos tempos 

COOPERVAP 

Semana dos Cooperados
Paracatu sediou, no período de 1º a 8 de junho,  

uma das maiores festas dos últimos anos de integra-
ção do homem  do campo com o da cidade.  Trata-
-se da Semana do Cooperado, que em sua 24ª. edi-
ção foi sucesso de público, animação, oportunidade 
de negócios e acima de tudo de integração e valori-
zação das famílias que vivem na zona rural. 

A Semana do Cooperado foi organizada pelo Co-
mitê Educativo da Coopervap, com apoio da diretoria 
liderada pelo presidente Vasco Praça Filho - o Vas-
quinho- e o diretor de negócios Valdir Rodrigues e 
contou com atrações para toda família como: torneio 

Elas são sinônimo de força. 
Dados estimam que as mulheres 
são responsáveis por mais de 50% 
da produção mundial de alimentos 
e, muitas vezes, não tem o devido 
reconhecimento da sociedade.

A Coopervap, pensando nisso, 
dedicou um espaço na abertura 
oficial da Semana do Cooperado 
para homenageá-las. Este ano, 17 
mulheres das regiões rurais do 
município receberam das autori-
dades uma lembrança, em reco-
nhecimento da grandeza e con-
tribuição para o crescimento do 
setor rural. Uma noite que ficará 
na lembrança destas guerreiras do 
campo. As homenageadas foram 
indicadas pela própria comunida-
de onde elas estão inserida. 

Fazenda Moderna vence festival de música popular
Outro evento bem prestigiado foi o 6º. Festival de Música Popular, organizado por Geraldo Junior e Co-

mitê Educativo da Coopervap. 
O objetivo é divulgar e incentivar a criação e a produção musical; revelar talentos; promover intercambio 

cultural entre artistas de diversas regiões; promover as manifestações musicais inerentes à cultura caipira e 
proporcionar lazer e cultura gratuito para a Cidade e Região. 

No primeiro dia, 18 canções concorreram aos prêmios. Dez foram classificadas para final da sexta-feira 
(6/6). O vencedor do Festival deste ano foi Pelota, com a canção “Fazenda Moderna”. 

- No sábado (7/6), foi feito o 
repasse anual de novilhas leiteiras 
prenhas de genética de alta qua-
lidade. As novilhas foramadquiri-
das pela Coopervap e repassadas 
aos cooperados - a preço de custo, 
em 12 parcelas -  sendo que 60% 
dos animais  foram destinados ao 
pequeno produtor que produz até 
200 litros de leite por dia. 

“A Coopervap trata com 
igualdade todos os seus coopera-
dos e, neste caso, o pequeno pro-
dutor teve prioridade para que 
todos possam melhorar a produ-
tividade e a renda família para ter 

A abertura oficial do evento, 
na quarta feira (4/6, contou com 
a participação de várias autorida-
des, que não pouparam elogios a 
Vasquinho e Valdir e enalteceram 
o homem do campo. 

Joaquim Babosa - Vasqui-
nho abriu os discursos convi-
dando a todos para fazerem uma 
reflexão sobre a trajetória do 
ministro-presidente do Supremo 
Tribunal Federal, o paracatuen-
se Joaquim Barbosa. Ao elogiar 
o trabalho de Barbosa, citando 
como exemplo de um homem 
simples, lutador e honesto -que 
moralizou o país - Vasquinho 
chamou a todos para fazer um 
movimento para não deixar o 
ministro sair do Supremo. 

“O momento é de unirmos 
forças e fazermos um movimen-
to “Fica Joaquim” para que ele 
não largue o STF agora. O Brasil 
ainda precisa muito da hones-
tidade e dignidade de Joaquim 
Barbosa”, comentou o presiden-
te da Coopervap. 

Segundo Vasquinho, o exem-
plo de Barbosa é para lembrar 
que a Semana do Cooperado é 
um momento de conversar sobre 
vários assuntos. “E um dos prin-
cipais assuntos que deve entrar 
em pauta nesse momento é a situ-
ação do Brasil, pois muitas coisas 
que vêm acontecendo estão pre-
judicando o homem do campo.”

Vasquinho também é 
exemplo - Já o diretor de ne-
gócios da Coopervap, Valdir 
Rodrigues falou da satisfação de 
trabalhar ao lado Vasquinho na 
Coopervap, que é a maior empre-
sa genuinamente paracatuense e 

leiteiro comunitário, leilões, shows com artistas regio-
nais, concurso de forró, concurso de pratos típicos, 
comidas típicas, torneio de truco, torneio de futebol 
society,  julgamento de animais, eleição da rainha das 
comunidades, homenagem a mulher do campo, missa 
sertaneja, festival de música, tropeada pelas ruas da 
Cidade,  repasse de novilhas, além de outras. 

Uma das novidades deste ano foi a ideia lançada 
pelo presidente Vasquinho, com aprovação unâni-
me, de transformar o espaço onde acontece eventos 
de som automotivo em um espaço dedicado exclu-
sivamente ao forró, resgatando as raízes do evento.

Novilhas prenhas 
são repassadas a 
preço de custo 
em 12 parcelas

Mulher do campo 
é homenageada

Autoridades prestigiam abertura e elogiam  Vasquinho e Valdir  
referência em todo País. Segundo 
Rodrigues, Vasquinho também é 
um exemplo dos poucos homens 
honestos e trabalhadores que o 
Brasil tem.

“A cada dia que convivo, pas-
so a admirar mais Vasquinho pela 
seriedade e o compromisso que 
tem com os cooperados, com 
a Coopervap e, acima de tudo, 
com a nossa Cidade”, elogiou.  

Resgate das raízes - Já o 
presidente da Campo - Compa-
nhia de Promoção  Agrícola, o 
paracatuesne Emiliano Botelho, 
lembrou de quando ele presidiu 
a Coopervap e teve a oportuni-
dade de fundar o  Comitê Educa-
tivo e, consequentemente, criar a 
Semana do Cooperado. 

“Graças a Deus, tenho a 
maior satisfação de ver a Sema-
na do Cooperado, em sua 24ª. 
edição, voltando as suas raízes 
de valorizar o homem do campo 
com uma festa dedicada a ele. E 
a participação dos cooperados é 
muito importante para ajudar nas 
decisões da Cooperativa. Parabe-
nizo a atual diretoria por dar con-
tinuidade a esse trabalho”.

Gilberto Azevedo - O ge-
rente-geral da mineradora Kin-
ross, Gilberto Azevedo, também 
participou da festa, destacando a 
importância da Coopervap para a 
Cidade e o País. 

“É uma empresa de destaque 
nacional. Por isso, parabeniza-
mos os diretores e cooperados 
pelo trabalho à frente da Coope-
rartiva.”

Condé - O prefeito de Para-
catu, Olavo Condé, agradeceu 
todos os cooperados pelo em-

penho em prol do crescimento 
da Cidade e desejou sucesso aos 
diretores Vasquinho, Valdir e to-
dos os membros do Conselho de 
Administração da Coopervap.  

Inácio Franco - O deputado 
do PV, Inácio Franco, também se 
encantou com a festa e, como pro-
dutor rural, disse que o homem do 
campo é quem sustenta o País. 

“Como deputado, sou teste-
munha que,nós produtores ru-
rais,  somos responsáveis pelo 
equilíbrio da balança comercial 
do Brasil. Apelo a todos que 
valorizem sempre o homem do 
campo, para continuar sendo o 
principal fonte de renda para o 
País”, disse o deputado. 

Missa - E os elogios aos pro-
dutores rurais não pararam por ai. 
Durante a Missa Sertaneja, o ce-
lebrante padre Paulo Giovani, fez 
questão de mostrar a importância 
do homem  do campo para eco-
nomia do País. Citou exemplos, 
com passagens bíblicas, dos cui-
dados que se deve ter com a terra. 

“A terra é um bem abençoado 
por Deus. É de onde sai o nosso 
sustento. Temos que saber tratá-
-la para que a nossa mesa seja 
sempre farta. O mesmo carinho 
temos que ter com o homem e a 
mulher do campo, com a família 
que vive na zona rural que tem 
a missão de produzir e colocar 
o alimento na mesa dos brasilei-
ros”, ressaltou o padre. 

No momento do Ofertório, os 
diretores Vasquinho e Valdir ofer-
taram os produtos Coopervap.

No final da celebração, o pa-
dre Paulo Giovani abençoou os 
cooperados.

“Agradeço sempre a Cooper-
vap pelo carinho que a diretoria 
tem por todos nós que moramos 
na zona rural. Obrigado a todos 
que tiveram a ideia de fazer esta 
homenagem”, agradeceu Ade-
lina Francisco, da região Nova 
Lagoa Rica 

“As famílias que vivem na zona 
rural andam esquecidas pelos go-
vernos estadual e federal, pois fal-
ta muito incentivo. Em Paracatu, 

graças a Deus temos a Cooper-
vap que nos dá todo apoio. Com 
esta empresa nos sentimos valo-
rizados”, elogiouAgda Albernaz, 
da região do  Ribeirão. 

Exposição - A Coopervapjá 
começa a preparar a maior festa 
do interior de Minas . A 28ª.  Ex-
posição Agropecuária e Indus-
trial de Paracatu será realizada no 
início de agosto. A organização já 
está a todo vapor.

As mulheres do campo recebem merecida homenagem da Coopervap

uma melhor qualidade de vida”, 
destaca Vasquinho. 

Para Marcos Rogério deMi-
randa, membro do Comitê Edu-
cativo, o repasse de novilhas é 
uma resposta aos anseios de 
muitos e principalmente aos pes-
simistas de plantão, que semeiam 
a discórdia e o medo. 

“Esse é um momento impar 

da Cooperativa, pois todos nós 
somos responsáveis pelo presen-
te e futuro de nossa Coopervap.
Diante disso, trabalharemos  em 
prol de todos e esqueçamos os 
problemas passados e que ja-
mais nos deixemos seduzir pelos 
“compradores de leite”, que só 
desejam a discórdia e a desu-
nião”, completa Marcos Rogério. 

Grandes nomes da música 
regional participam do festival

O organizador, Geraldo Junior, 
anuncia Pelota como vencedor

Vasquinhoe Valdir premiaram os 
vencedores do concurso de pratos típicos

Centenas de cooperados participam da  Missa
Sertaneja celebrada pelo padre Paulo Giovani

Seis lindas garotas concorreram 
ao título de Rainha das Comunidades

Presidente da Coopervap, Vsco Praça Filho – o Vasquinho

Diretor de 
negócios, Valdir 
Rodrigues

Emiliano Botelho, 
presidente 
da Campo

Gilberto Azevedo, 
gerente-geral da Kinross

Deputado 
Inácio Franco

Ex-presidente da Coopervap, Edmundo 
de Sá; presidente Vasquinho; cooperado 
Quizinho Santiago; prefeito Olavo 
Condé e o deputado Inácio Franco

Autoridades e cooperados homenagearamToinzinho da
Chapada, pelos relevantes serviços prestados à Coopervap
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ASSALTOS

Gerente de 
posto é morto 
a tiros em JP

Hamilton Cravo já saiu da prisão domiciliar, mas os agentes José Fernandes e Wílson estão  
em prisão domiciliar em Paracatu. Mais quatro estão presos na Casa de Custódia de BH

O delegado Hamilton Cravo continua 
em prisão domiciliar, em Paracatu

DENÚNCIA DE EXTORSÃO

Policiais civis 
continuam presos
O principal desafio do novo 

delegado, Edson Morais, que as-
sumiu a 23ª Delegacia Regional 
de Segurança em Paracatu, dia 23 
de junho, é resgatar a credibilida-
de da Polícia Civil na Cidade. A 
corporaçãosofreu forte desgaste 
após rumores da venda de Car-
teira Nacional de Habilitação e 
do afastamento do delegado re-
gional anterior, Hamilton Cravo, 
e a prisão de seis agentes suspei-
tos de extorsão.

“Primeiramente vamos fazer 
um diagnóstico profundo, estu-
dando as peculiaridades da Cida-
de e os fenômenos que envolvem  
os crimes. Após o diagnóstico, 
vamos fazer ações estratégicas, 
principalmente na área operacio-
nal, com foco nos crimes violen-
tos, como os homicídios”, expli-
cou o novo delegado. 

A população têm motivos de 
sobra para desacreditar da Polícia 
Civil, pois, além do número de 
homicídios ter aumentadoassus-
tadoramente, nos últimos anos, 
o delegado regional anterior foi 
afastado do cargo e preso domi-
ciliarmente,  pela  Corregedoria 
de Polícia Civil, suspeito de ex-
torsão. Além do delegado, seis 
agentes da PC também passam 
pelo mesmo processo, quatro es-
tão presos na Casa de Custódia 
de Belo Horizonte e dois estão 
em prisão domiciliar. 

Busca e apreensão - Após 
desenvolver a Operação Cedeq, 
membros da  Corregedoria Geral  
estiveram na Cidade, no dia 6 de 
junho, para cumprir mandados 
de prisão, expedidos pela justiça, 
após solicitação da própria Cor-
regedoria.

As investigações apuram de-
núncia de crimes de extorsão 
ocorridos no final de 2013. Tam-
bém foram cumpridos quinze 
mandados de busca e apreensão 
nas residências dos policiais, 
onde foram apreendidos diver-
sos documentos e um veículo, 
que serão analisados no decorrer 
da investigação.  

O juiz de direito da Vara Cri-
minal da Comarca de Paracatu, 
Rodrigo de Carvalho Assunpção, 
expediu os mandados de prisão 
temporária no dia 4 de junho. Na 
denúncia,o Ministério Público 
pediu a suspensão do exercício 

de função pública, prisão preven-
tiva, medidas cautelares diversas 
e busca e apreensão em desfavor 
dos investigadores da Polícia Ci-
vil Saulo de Oliveira Costa,Jesiel  
Moreira Carvalho, Marco Antô-
nio Lopes, José Fernandes Filho, 
Wilson Schott da Silveira, Ricar-
do Luiz Soares e do delegado 
Hamilton Cravo. 

Os investigadores são suspei-
tos de terem cometido o “crime 
incurso no artigo 316 do Código 
Penal: “Exigir, para si ou para 
outrem, vantagem indevida em 
razão da função que exerce”.  
Já o delegado  é suspeito de ter 
incorrido no crime previsto no 
artigo 319 do Código Penal, que 
é  retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício para 
satisfazer interesse pessoal.  

A denúncia da possível ex-
torsão foi feita por dois homens 
que foram presos em 2013, 
com carro roubado e clona-
do em Paracatu. Eles afirmam 
que receberam a oferta inicial-
mente de R$100.000,00, de-
pois deR$50.000,00, e por fim, 
R$10.000,00, para serem libera-
dos. O valor seria pago na manhã 
de 9 de agosto de 2013. 

Já o investigador Ricardo Soa-
res é apontado pelos denuncian-
tes por ter exigido R$1.000,00 
para não veicular a notícia num 
órgão de comunicação local. 

Todos os investigadores nega-
ram o crime de extorsão e afir-
maram que o Ministério Público 
teria dado ouvido a dois crimi-
nosos que, inconformados com 
a prisão, resolveram acusá-los 
injustamente. Apenas um dos 
investigadores, Ricardo Soares, 

quis falar com a imprensa,mas 
o delegado da Corregedoria não 
permitiu.  

Os investigadores Saulo, Je-
siel, Marco Antonio e Ricardo 
foram levados para Belo Hori-
zonte onde devem permanecer 
presos na Casa de Custódia pelo 
prazo de até 120 dias, enquanto 
corre o processo.  

Já Wilson, José Fernandes e 
Hamilton Cravo estão em Paraca-
tu em prisão domiciliar e tiveram 
suspenso o exercício de função 
pública enquanto durarem as in-
vestigações. Os acusados afirmam 
que são inocentes e que provarão 
isso no decorrer da ação.

Em relação à prisão destes 
policiais, o novo delegado Ed-
son Morais não quis falar sobre 
o assunto. Ele disse apenas que a 
Polícia Civil de Minas Gerais está 
dando apoio ao trabalho e foi por 
isso que ele aceitou o desafio de 
assumir a regional com sede na 
Cidade. 

Venda de CNH - Correm 
boatos na Cidade dando conta de 
que os policiais e o delegado Ha-
milton Cravo estariam sendo in-
vestigados também pela venda de 
Carteiras Nacional de  Habilita-
ção, prática que, segundo comen-
tários, vem ocorrendo há anos 
em Paracatu. A Corregedoria 
Geral da Polícia Civil, entretanto, 
não confirmou tal informação a 
O Movimento.

Sobre esse assunto, o novo 
delegado esclareceu a O Movi-
mento que não há provas ainda 
de que isso tenha ocorrido na 
Cidade, mas, segundo ele, o De-
tran de Paracatu será assumido 
por uma pessoa de sua confian-

ça e,“com certeza, se tinha algo 
errado no órgão”, será corrigido. 

“Posso garantir a toda popu-
lação que viemos para Paracatu 
para prestar serviço sério e ho-
nesto. Estou sendo muito bem 
recebido na Cidade e as portas da 
Delegacia Regional estarão sem-
pre abertas a qualquer cidadão”, 
acrescentou. 

Homicídios - O novo dele-
gado Edson Morais, 33, é natural 
do Estado de São Paulo e está na 
profissão há 10 anos. Antes de 
assumir a Regional de Paracatu, 
trabalhava em Uberaba e sempre 
esteve à frente de delegacias es-
pecializadas em crimes violentos, 
principalmente homicídios. 

Edson foi indicado pela Se-
cretaria de Estado de Defesa So-
cial para coordenar a Regional de 
Paracatu, com a missão de ajudar 
a estruturar a Polícia Civil com 
efetivo, equipamentos e veículos 
para melhorar a prestação de ser-
viço à comunidade, dificuldade 
enfrentada há anos. 

“Saio de uma área de confor-
to, pois estava próximo de casa 
e da minha família e venho para 
Paracatu com apoio da direção 
geral da Polícia Civil e de todos os 
órgãos que compõem a adminis-
tração da Polícia Civil no Estado.

Garanto a todos, pelos fatos 
que vêm ocorrendo na Cidade, 
que a Polícia Civil está com os 
olhos voltados para Paracatu. Es-
tamos buscando mais delegados, 
mais investigadores e, na medida 
que conseguirmos,  isso  vai  dar 
um impacto no quadro de pes-
soal e vamos reforçar a atividade 
policial”, disse Edson Morais a O 
Movimento. 

O novo delegado regional, Edson Morais, é especia-
lizado na investigação de crimes de homicídios

A Polícia Civil investiga 
o assassinato, a tiros, de um 
homem, 31 anos, na noite da 
quarta-feira (4/6) em um posto 
de gasolina no km 190 da BR-
040, entre João Pinheiro e Luis-
lândia. A polícia trabalha com 
a possibilidade de latrocínio, 
mas ainda está investigando se 
há outra razão que levou os la-
drões a dispararem. 

Ladrão de farmácia 
foge com R$ 4 mil 
Uma funcionária de uma farmácia, na Av. Deputado Quintino 

Vargas, estava baixando as portas, quando foi surpreendida por um 
homem que anunciou o assalto e, de posse de uma arma, exigiu o 
dinheiro do caixa, se não iria “atirar para matar”. A vítima entregou 
R$ 4.000,00 e o ladrão fugiu. 

Vaca - Uma vaca é roxa escura com úbere preto, prenha desete 
meses e uma bezerra  de dois anos e meio e chifre de 10 centíme-
tros foram furtadas de uma chácara fica na Rodovia MG 188.  

À mão aramada - Alessandro Fernandes Morais, 20, foi preso 
suspeito de participar de um assalto a pedestre no centro. Ele esta-
va com amigo, no Bom Pastor, que fugiu, pulando muros, seguran-
do algo na cintura, mas Alessandro não conseguiu fugir e com ele 
os militares encontraram R$ 445,00. 

Segundo Alessandro, o dinheiro era fruto de seu trabalho, po-
rém os militares fizeram contato com o pai dele, que disse que 
Alessandro  não está trabalhando. 

Durante a ocorrência, a PM recebeu informações de que teria 
ocorrido um roubo à mão armada no centro. Três homens rou-
baram R$ 420,00. A vítima reconheceu Alessandro como um dos 
autores do roubo. 

Supermercado - Um garoto de 16 anos é suspeito de participar 
de assalto a um supermercado no Paracatuzinho. Dois homens ar-
mados - um deles branco, baixo, de barba, usava camiseta vermelha 
e bermuda e o outro moreno, baixo, ambos com os rostos cobertos 
- renderam funcionários e clientes e levaram R$ 100,00 do caixa. 
Eles fugiram de bicicleta. O adolescente apreendido foi reconheci-
do por uma testemunha. O menor já é conhecido no meio policial 
por outros crimes.

Mercearia - Dois homens armados assaltaram uma mercearia, 
no Nossa Senhora de Fátima.   Os ladrões levaram R$150,00 e fugi-
ram a pé. A polícia identificou um suspeito, mas ninguém foi preso. 

Cerâmica - Uma cerâmica - à Rua José dos Reis Calçado, Par-
que das Andorinhas, em João Pinheiro - foi assaltada. A funcionária 
estava no escritório quando chegaram dois homens encapuzados, 
armados e levaram certa quantia em dinheiro e fugiram a pé. Nin-
guém foi preso. 

Notebook - A polícia recebeu denúncia de um assalto, no Cida-
de Nova II, e que os autores fugiram num Corsa azul, levando um 
notebook. O veículo foi encontrado na Avenida Olegário Maciel e 
autores tentaram fugir mas, próximo ao Colégio Atenas, jogaram 
um revólver cal.38 e o notebook roubado, desceram do carro e 
fugiram a pé, pela Rua João Gonçalves de Carvalho. A PM con-
seguiu prender Denildo dos Santos Xavier, 20; e, apreender um 
adolescente de 17 anos. 

Reault - Dois ocupantes de uma moto escura, usando capacetes 
com viseiras baixas -roubaram um Renault, placa JHL-0255, na Rua 
Custódio Caetano de Souza, Paracatuzinho. Informações pelo 190. 

Celular - Três homens assaltaram uma mulher, na Rua Pi-
nheiro Chagas. Eles pediram o celular, o que foi negado, e um 
dos homens a segurou e conseguiu roubar o aparelho. Um ado-
lescente de 15 anos foi apreendido suspeito de estar envolvido 
no roubo. Na casa do menor, a PM encontrou dois estojos de 
munição cal.38. 

 

Até o momento, ninguém 
foi preso. Segundo a Polícia 
Militar de João Pinheiro, dois 
criminosos armados chegaram 
ao posto de gasolina e ren-
deram os frentistas. Após se 
apropriarem de R$ 700, os sus-
peitos procuraram pelo geren-
te e efetuaram quatro disparos 
e dois deles atingiram a vítima, 
que morreu no local.
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DROGAS

Idoso é preso por cárcere 
privado e tráfico de drogas

Vítima tinha só 12 anos e o autor 13. Mãe disse que os 
dois brincavam com espingarda e que tiro foi acidental

 

TRAGÉDIA EM JP

TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS

Garoto mata 
amiguinho 
sem querer 

Dinheiro, celulares e drogas apreendidos pela PM com traficantes

Um adolescente de 12 anos 
morreu, depois de ser atingindo 
por um tiro de espingarda dis-
parado acidentalmente por um 
amigo, de 13 anos, na Vila São 
Sebastião, distrito de João Pi-
nheiro, na manhã de 14 de junho. 
De acordo com a Polícia Militar, 
testemunhas ligaram no quartel 
pedindo socorro à vítima, que foi 

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

Na Rua Catarina Bastos Damascena, Paracatuzi-
nho, militares realizaram monitoramento próximo à 
casa de um adolescente e perceberam quando um 
homem saiu da casa em atitude suspeita. Quando 
policiais chegaram à frente da casa, o adolescente 
tentou fugir, mas foi apreendido. 

Dentro da casa, havia resquícios de crack. Já num 
canteiro de cebola,estavam 61  pedras e mais uma 
porção de crack, pesando 22g. Também foram apre-
endidos três celulares e um MP4, de procedência 
duvidosa. 

Mais pedras - Quarenta e três pedras de crack, 
três munições .40 e três papelotes de pó de crack 
misturado com Diazepan foram encontrados na 
casa de Athos Ramon Monteiro dos Santos – à 
Avenida Otávio Pinheiro, Porto, em Brasilândia de 
Minas. 

Segundo a polícia, Athos é envolvido em uma 
série de crimes. Dentro da casa, estavam dois ado-
lescentes - 16 e 17 anos. O mais velho confessou 
que vende drogas naquela casa e pretendia levantar 
dinheiro para comprar armas de fogo. Todos foram 
encaminhados à delegacia.

Mais crack - Dezesseis pedras de crack e 
R$505,00 foram encontradas com um adolescente 
de 16 anos. Ele foi flagrado vendendo droga em 
uma casa - à Rua Dom Helder Câmara, no São João 
Evangelista II. 

Policiais viram quando o adolescente, entregou 
a droga para Ilma José Luiz, 47, que confirmou a 
PM que  estava comprando droga e que já teria en-
tregue R$ 10,00 para o menor. Segundo a polícia, o 
adolescente estaria traficando para um homem do 
Paracatuzinho. 

Alisson Serafim dos Santos, 27, foi preso por 
desobedecer ordens e tentar enganar a polícia. Ele 
estava na Rua Padre Bené, Vila São João Evangelista 
II, embaixo de um caminhão. 

Ele disse aos militares que se chamava Fabrício 
Serafim dos Santos, porém foi desmentindo pela es-
posa, que disse que Fabrício é o cunhado dela e que 
o nome do seu esposo é Alisson, sendo confirmado 
por ele.  

Alisson foi algemado e preso. Ele portava uma 
pequena pedra de crack.  

 Jeová Francisco Duarte, 46, foi preso após a po-
licia encontrar na boca dele um embrulho com cin-
co pedras de crack e R$ 446,00 
no bolso da bermuda.  Jeová es-
tava na Rua Benedito de Oliveira 
Melo, Paracatuzinho, próximo à 
Praça do Júlia Camargo, local co-
nhecido como ponto de venda de 
drogas equando viu a policia co-
locou a droga na boca, mas não 
enganou os militares. 

Cocaína/crack - Dois pa-
pelotes de cocaína, um pedra 

Adolescente atira em três 
Um adolescente de 14 anos foi apreendido sus-

peito de estar envolvido emuma tripla tentativa de 
homicídio, no Paracatuzinho. O menor - que deve-
ria estar cumprindo prisão domiciliar - foi encon-
trado domingo (22/6) - à Rua Guimarães Rosa, Vila 
São João Evangelista II. 

O crime ocorreu no sábado (21/6). Nones Pe-
reira da Cruz, 20, estava na Avenida Perímetro, con-
versando com irmão e o primo dele, quando che-
garam dois adolescentes - 14 e 15 anos - montados 
em bicicletas. 

O de 15 anos efetuou cinco disparos contra No-
nes, que foi atingidono tórax e no braço. O irmão 
de Nones foi ferido por um disparo de raspão no 
braço direito e o seu sobrinho também foi atingido 
de raspão nas costas. Nones foi encaminhada ao 
bloco cirúrgico em estado grave. 

Garoto “doidão” leva tiro no escuro
Um adolescente de 16 anos levou um tiro nas 

nádegas, foi medicado e passa bem.  Ele contou à 
PM que estava com mais cinco pessoas em um ma-
tagal - à Rua do Vigário, Santa Lúcia - em volta de 
uma fogueira fumando maconha, momento em que 
ouviu barulho de tiros e saiu correndo em meio à 
escuridão, somente depois ele percebeu que havia 
sido atingido nas nádegas. O motivo é desconheci-
do e o autor não foi localizado. A Polícia Civil in-
vestiga o caso.

Bebedeira acaba em facadas
Dois homens - um dia 31 anos e outro de 61 - 

estavam bebendo, naRua Chico Mendes, São João 
Evangelista, e por motivos fúteis, o mais novo co-
meçou a esfaquear o outro, de 61 anos. 

Os familiares intervieram, separando a briga e 
levaram a vítima ao Pronto Socorro. Quando os 
militares chegaram, o autor já havia fugido, porém 
foi encontrado e preso. A vítima sofreu três perfu-
rações - uma no ombro direito e duas na região do 
tórax, mas não corre risco de morte.

baleada no pescoço. Quando a 
PM chegou ao local o adolescen-
te estava morto. Ainda segundo a 
polícia, a mãe do adolescente que 
fez o disparo disse que eles esta-
vam brincando em um barraco 
nos fundos da casa, quando ela 
ouviu o tiro. Ao chegar ao local, 
encontrou a vítima caída no chão 
e o filho desesperado dizendo 

que não queria ter atirado. 
Consta no Boletim de Ocor-

rência que o pai do suspeito es-
condeu a arma e fugiu com o 
filho.  Horas depois, o homem 
de 39 anos, que é o dono da es-
pingarda, se apresentou com o 
filho e vai aguardar em liberdade, 
de acordo com o delegado An-
derson Rosa que investiga o caso.

 
Jovem atingido dentro de boate 
Um adolescente de 17 anos foi baleado dentro de 

uma boate, no centro da Cidade. A bala transfixou 
a perna direita da vitima. Ninguém soube informar 
o motivo, mas, de acordo com a polícia, o ferido 
estava em apreensão domiciliar e possuía passagens 
por homicídio, lesão corporal, porte ilegal de arma 
de fogo e perturbação do sossego. 

Tiro nas costas 
Um homem de 37 anos levou um tiro nas costas, 

mas não corre risco de morte. Ele estava na Rua 
Cristóvão Colombo, JK, sentado na calçada, con-
versando com dois rapazes, quando o passageiro do 
banco de trás de um Gol cinza efetuou vários tiros 
na direção deles.  Um dos rapazes que estava com o 
homem baleado possui passagem por consumo de 
drogas e a vítima de 37 anos possui passagem por 
tráfico de drogas.

Homem é atacado por ciclistas 

Um homem de 36 anos atendeu o chamado de 
dois ciclistas que chegaram a sua casa, na Rua Dio-
go, JK, mas um deles atirou contra a vítima, que foi 
atingida no tórax, braço e na nuca, mas não corre 
risco de morte.  A casa da vítima já foi alvo de man-
dado de busca e apreensão, devido informaçõesde 
seu envolvimento com tráfico de drogas. 

Marido tenta matar esposa
A vítima, uma mulher de 36 anos, foi atingida no 

pescoço por um golpe de faca, na quinta-feira (12 
de junho), Dia dos Namorados, por volta da 19h30, 
quando o casal iniciou uma discussão e o marido 
de 48 anos acabou atingindo a esposa. O fato se 
deu na casa do casal - à Travessa Wolney Meireles, 
Nossa Senhora de Fátima - local conhecido como 
“Boca da Onça”.  Devido à gravidade do ferimento, 
a mulher não teve condições de informar aos mili-
tares o que teria acontecido. Já o homem fugiu e é 
procurado pela polícia.

Em João Pinheiro, uma mu-
lher conseguiu acionar a PM e in-
formou que estava sendo mantida 
em cárcere privado, há seis dias, 
por Nazareno Antônio Cordei-
ro, 67.  A mulher só foi libertada 
quando o irmão dela descobriu o 
local.  Nazareno foi encontrado 
na casa dele - à Rua Zeca Lopes 

Cançado, Bairro Maria José de 
Paula, juntamente com 18 pedras 
de crack, R$ 237,00; uma pulseira 
dourada e um celular. 

Nazareno é conhecido no 
meio policial por tráfico de dro-
gas, próximo aos postos de com-
bustíveis da cidade. Ele vende 
a droga à noite, numa bicicleta 

vermelha, e já foi preso por tráfi-
co de drogas, no distrito de Lui-
zlândia do Oeste. 

Segundo a mulher, no tempo 
em que permaneceu no cárcere, 
foi ameaçada de morte várias ve-
zes e Nazareno só andava arma-
do e presenciou o comércio de 
drogas na casa.

Grupo traficava em Brasilândia

Crack domina tráfico na periferia

Whatsapp usado no crime
Após ligações de populares 

denunciando ponto de tráfico 
de drogas e homensarmados, 
os militares do Tático Móvel se 
deslocaram até a Rua Ângelo 
Monteiro Silva, Cidade Nova, 
onde encontraram Dênis Perei-
ra Rabelo, 20; Laidson Sebastião 
Macedo Boitrago, 20; e, Ítalo 
Delander Gonçalves, 21, e um 
papelote de maconha.  

 Durante a ação, dois celulares 
foram apreendidos. Em um de-

Dois jovens, de 18 e 20 anos, 
dois homens de 31 e 39 anos, e 
um adolescente de 17 anos fo-
ram detidos na madrugada do 
domingo (22 de junho) suspei-
tos de tráfico. Segundo a PM, o 
grupo foi detido após operação 
na festa de aniversário da cidade.

O adolescente portava três 
papelotes de cocaína e disse aos 

policiais que teria sido obrigado 
por um homem de 31 anos a 
vender a droga, durante a festa. 
Os policiais foram até a casa do 
homem, no Bairro Bela Vista, e 
viram o jovem de 18 anos saindo 
do local com uma pedra de crack. 

O jovem de 20 anos e o ho-
mem de 39 também foram abor-
dados. No interior da casa, es-

tava o homem de 31 anos, com 
três pedras de crack, um cigarro 
de maconha, um papelote de co-
caína e R$ 3.230,00.

Segundo a PM, o jovem de 
20  anos e o homem de 31 são 
suspeitos de tráfico no Bairro 
Porto. Os suspeitos, a droga e 
o dinheiro foram levados para a 
delegacia de João Pinheiro.

les que pertence a Dênis - que já 
possui passagem por tráfico de 
drogas - vários grupos no What-
sap faziam apologia ao crime. 

Conversas do autor com ou-
tros indivíduos conhecidos no 
meio policial foram registradas. 
Por várias vezes eles mostram 
através de fotografias, armas, 
munições e um pé de maconha 
do lado de um adolescente bas-
tante conhecido no meio poli-
cial. 

Tráfico - Durante buscas na 
casa de Romário Noronha de 
Lima, 19; e, Lana Luiza de Cas-
tro, 23 - à Rua Sebastião Correia, 
no Conjunto Habitacional Mau-
ra de Faria Rosa, Vazante - a PM 
apreendeu   R$1.455,60; uma 
porção de maconha;  um  DVD 
de procedência duvidosa; uma 
bicicleta com peças importadas; 
três celulares com chip de dife-
rentes operadoras e um caderno 
de anotações. O casal foi preso.

de crack, umfrasco de litocaína, um  frasco de éter, 
lâminas, duas colheres sujas de crack, 318g de áci-
do bórico, um recipiente com cocaína, e R$250,00, 
foram encontrados na  casa de Fábio Francisco Pe-
reira, 37 - à Rua Antônio José Ulhôa, Paracatuzinho. 
Dentro da casa, estavam Diego Rodrigues Lima, 25; 
e, Douglas Junio dos Santos, 22, ambos foram pre-
sos. 

Tudo começou quando a PM flagrou Júnia Ro-
berta da Silva, 32, saindo da casa de Fábio, em uma 
moto Yamaha preta. Antes de ser abordada, Júnia 
jogou uma pedra decrack no chão. Júnia possuía 
mandado de prisão em aberto. A moto estava com o 
licenciamento atrasado e foi removida ao pátio. Os 
envolvidos foram presos.

Crack/maconha - Vinte três pedras de crack; 
uma bucha de maconha; uma lâmina; papel alumí-
nio; material usado para cortar e embalar a droga; 
além de dois celulares de procedência duvidosa, fo-
ram apreendidos pela PM que cumpriu mandado de 
busca e apreensão - à Rua Seis, Bela Vista II. Dentro 
da casa, foram encontrados dois adolescentes - de 
15 e 17 anos - que estavam com R$ 228,20. Os ado-
lescentes foram apreendidos. 

Maconha/Cocaína - Na casa de Maik Apare-
cido de Souza Melo, 21 - à Rua Gil da Silva Neiva, 
Novo Horizonte - foi localizado um tablete de ma-
conha, pasta base de cocaína e uma bucha de ma-
conha. Com Maik foi apreendido R$ 46,00. Maikfoi 
preso.  

Maconha - Em uma casa à Rua do Vigário, San-
ta Lúcia, os militares viram quando Raiane Soares 
Pinheiro, 18; Jeferson Pires de Almeida, 19; e, uma 
adolescente de 17 anos, falavam a seguinte frase: 
“Isso aqui é R$50,00 maiado”, referindo a um table-
te de maconha.

Na casa, foram encontrados um tablete e um ci-
garro de maconha, quatro celulares e R$10,00. No 
celular da menor, havia fotos dela segurando um re-
vólver e uma conversa no telefone de Raiane dizia 
que ela tinha pegado um revólver com um homem. 

Com Lucas dos Santos Ires, 18; e, um adolescen-
te de 17 anos, a PM encontrou duas buchas de ma-
conha e R$ 37,00. A suspeita da policia é que eles es-
tavam na Praça Firmina Santana, vendendo drogas.

Mais maconha - Na Rua Nair Cunha Cardoso, 
Paracatuzinho, militares viram quando Sérgio Ra-

phael dos Santos Pereira, 28, en-
tregou uma sacola plástica para 
um adolescente de 17 anos, que 
saiu na garupa de um mototaxi. 
Na sacola, havia 90g de maco-
nha. Os policiais entraram na 
casa e Sérgio tentou fugir pelos 
fundos, porém foi algemado e 
preso. Dentro da geladeira, foi 
encontrado um pote com 130g 
de maconha. 



As vítimas são da mesma família e seguiam de Paracatu 
para Jequitaí. Tamanduá teria provocado acidente
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BR 040

Acidente deixa 4 
feridos e 1 morto

LMG-980

ARMAS

Jovem morre em batida contra carreta 

PM tira treizoitões de circulação 

RONDAPOLICIAL

Alex Ernesto Gotlib, 32; Luan 
da Cruz Queiroz, 24; e, dois ado-
lescentes - 15 e 16 anos - foram 
conduzidos à delegacia, após a 
polícia encontrar um revólver.38, 
com seis munições, dentro de um 
Del Rey ocupado por eles. 

A PM foi apurar ocorrência 
de disparos num bar na esquina 
das Ruas Irandir com AdrilhesU-
lhoa, Paracatuzinho. No local, os 
militares foram informados de 
que os autores fugiram em um 
Del Rey encontrado na Avenida 
Olegário Maciel. 

Além da arma, os policiais 
apreenderamcelulares, R$ 55,60 
três bonés e uma chave de moto. 
Não houve nenhuma vítima dos 
disparos.

Já na casa de um jovem iden-
tificado apenas por Alex - à Rua 
Professor José Botelho Filho, 
Nossa Senhora de Fátima - a PM 
encontrou um revólver cal.38, 
com seis munições intactas. 

Alex - Alex Martins Lopes de Oliveira, 25, possuía mandado de 
prisão em aberto e foi encontrado no Fórum Paracatu.

Douglas - Douglas Mendes da Silva, 23, foi preso ao ser encon-
trado pela PM na Praça do Rosário. 

Fábio - Fábio Araújo, 33, foi flagrado em atitude suspeita an-
dando pela Rua  Prata, Amoreiras II. Ele tentou enganar a polícia se 
passando pelo irmão de nome Marcelo. Porém, a mentira foi desco-
berta e constatado que possuía um mandado de prisão em aberto. 

Gilberto - Gilberto Barbosa Gomes, 34,foi preso durante Ope-
ração “Minas em Segurança”. Ele estava na Rua Dom Serafim, Ar-
raial d’Angola. 

Bruno - Bruno Alan Neiva Lemos, 35, estava no Fórum da Co-
marca de Paracatu, mas a PM descobriu que ele possuía mandado 
de prisão e o prendeu.

Adolescente I - Um adolescentede 14 anos descumpria ordem 
judicial de prisão domiciliar e foi encontrado na Rua Guimarães 
Rosa, Vila São João Evangelista II. O menor tentou fugir e jogou na 
rua uma balança de precisão. O adolescente foi apreendido.  

Adolescente II - Um adolescente de 13 anos foi encontrado na 
Rua Silvino Reis, centro. Ele descumpria ordem de prisão domiciliar. 

Strada - AStrada, placa HMY-7577, foi encontrada na Fazenda 
Fecha Mão. O veículo possuía queixa de furto/roubo. A Strada foi 
removida ao pátio para as devidas providências.

Yamaha - A moto Yamaha XTZ 125 laranja foi furtada naPraça 
Governador Magalhães Pinto, centro, e a Yamaha 125 vermelha, 
placa HJO-0270, na Rua Salgado Filho, Bela Vista.

A moto Yamaha preta, placa HJM-2931, foi furtada na porta do 
Jóquei Clube Paracatuense. O condutor facilitou a ação do ladrão, 
deixando a chave na ignição. A moto possui adesivos amarelos nas 
rodas e também um adesivo vermelho com branco na rabeta.

Na Rua Bernardo Caparucho, Bela Vista, a vítima deixou  a moto 
Yamaha 125K preta, placa HEY-8663/MG, estacionada e foi furtada. 

Biz - Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de 
estar envolvido no furto de uma Honda Biz vermelha. Ele estava 
na garupa da moto, sem capacete e velocidade acima do permitido, 
pela Rua Helói Ferreira da Silva, São João Evangelista II. 

Ao deparar-se com a polícia, os dois jogaram a Biz no chão e 
tentaram fugir. Com apoio de um militar, de folga, os policias conse-
guiram pegar o passageiro. A moto acabara de ser furtada em frente 
um supermercado. Novamente, a vítima deixou a chave na ignição. 

Honda - O proprietário deixou a Honda 250 amarela, placa 
HIE-3240, em frente ao salão da esposa dele - à Rua Antônio Porto, 
centro - e quando retornou não encontrou mais o veiculo. 

Honda 300 - Sorte teve o dono da Honda CB 300, placa JIP-
2601, recuperada após ter sido furtada, dias atrás. O veículo estava 
com um adolescente de 17 anos, na Rua Dom Elder Câmara, São 
João Evangelista II. 

Em João Pinheiro, A moto Honda 150 preta, placa HCB-1891, 
estava na garagem de uma casa - à Rua Barão do Rio Branco, Água 
Limpa.  A vítima foi informada pelos vizinhos, que dois adolescen-
tes montaram na moto e saíram em alta velocidade. 

O autor do furto seria um menor de 13 anos, que foi localizado e 
levou os militares no local onde a moto estava. Ele disse que outro 
garotode 16 anos  participou do furto. Os dois foram apreendidos.  

Peba - Durante uma Operação na Rodovia LMG-690, no KM 
1, próximo ao Trevo que dá acesso ao Entre-Ribeiros, policiais 
ambientais pararam um Uno cinza, conduzido Raimundo Peres da 
Costa Filho, 46, com um peba  abatido. Raimundo disse que s estava 
gradeando terra, quando atropelou o tatu, sem querer. Raimundo 
foi preso por matar animal da fauna silvestre.

Um adolescente de 13 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas, 
em um acidente envolvendo um carro de passeio na BR-040, próximo 
a João Pinheiro, na madrugada de 19 de junho. 

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os envolvidos eram da 
mesma família e seguiam de Paracatu para Jequitaí, no norte do Estado.

A polícia disse que a condutora do veículo, tia da vítima, perdeu o 

controle da direção, saiu da pista, bateu numa árvore e capotou, quando 
viu um tamanduá morto na pista.

Além do sobrinho, a mulher estava acompanhada do marido e dos 
dois filhos. A polícia ressaltou que o adolescente foi arremessado para 
fora do carro porque não usava o cinto de segurança. Os feridos foram 
levados ao Hospital Municipal de João Pinheiro. 

Valmiler Vidal, 25, morreu após se envolver em um acidente na Ro-
dovia LMG 680, KM 4,  próximo à Fazenda Santa Terezinha - estrada 
que dá acesso a Região do Entre Ribeiros. 

Antônio Vicente Abreu, motorista de um caminhão, disse que se-
guia sentido Entre Ribeiros/Paracatu, quando o Gol placa OPC-4616/

Outro revólver .38, numera-
ção raspada e municiado com 
quatro cartuchos, foi apreendido 
com Matheus Felipe de Melo Pe-
res, 20, no Chapadinha.

Um revólver .38, numeração 
raspada, e quatro  cartuchos in-
tactos, foram encontrados com 
Romes Martins Nascimento, 28, 
na Avenida Olegário Maciel, cen-
tro. Segundo a PM, Romes - que 
já tinha mandado de prisão em 
aberto - pretendia assaltar umes-
tabelecimento comercial. O au-
tor foi preso. 

Em João Pinheiro, a PM apre-
endeu um revólver .38, com cin-
co munições intactas. A arma foi 
encontrada no telhado da casa 
de um adolescente de 16 anos - 
à Rua Jesuino Costa Carvalho, 
Água Limpa. O adolescente foi 
apreendido.

Pistola/32 - Numa sacola de 
lixo, no fundo de uma casa - à Rua 
Três, Bairro Bela Vista II - a PM 

encontrou duas armas de fogo - 
uma PT 765 municiada, com dez 
cartuchos, e um revólver cal.32, 
municiado com duas munições 
deflagradas. Ninguém assumiu a 
propriedade das armas, a dona 
da residência - Dênia Rodolfo de 
Queiroz, 35, foi presa. 

Um revólver .32, com quatro 
munições intactas e duas pico-
tadas, foi encontrado dentro de 
um guarda-roupas  na casa de 
um adolescente de 17 anos - à 
Rua Veríssima Vieira dos Santos, 
Paracatuzinho. A arma foi en-
contrada após a PM receber  in-
formações que um homem - em 
uma moto preta acompanhado de 
mais dois homens em uma moto 
verde -  transitavam pela Avenida 
Aeroporto, Paracatuzinho, com 
intuito de praticar um homicídio. 

As motos foram vistas na Rua 
Veríssima Vieira dos Santos. Os 
condutores tentaram fugir efetu-
ando manobras perigosas e um 

deles entregou a arma ao ado-
lescente, que  saiu correndo para 
a casa dele, onde o revólver foi 
encontrado.

Testemunhas informaram que 
as vítimas seriam dois menores e 
que quando as motos se aproxi-
maram deles, o garupa sacou uma 
arma de fogo e os menores cor-
reram. Foram presos Guilherme 
Tavares de Souza, 22; e,  Nones 
Pereira da Cruz, 20. Dois ado-
lescentes -16 e 17 anos - foram 
apreendidos, juntamente com a 
arma,  as munições e  motos.

Simulacro - Um simulacro de 
revólver foi apreendido com um 
adolescente de 16 anos, que, pos-
sivelmente, estava planejamento 
assaltar uma panificadora, no JK. 
O adolescente foi encontrado no 
Alto do Açude.

Munições - Cinco cartuchos 
intactos cal.22 foram encontra-
dos numa praça na Avenida Ole-
gário Maciel.

MG ultrapassou outro caminhão, em meio à poeira intensa, mas não 
conseguiu concluir a manobra e colidiu frontalmente contra o cami-
nhão. 

Valmiler, motorista do Gol, ficou preso às ferragens e morreu no 
local. Os condutores dos caminhões nada sofreram.



JUNIORES CAMPEONATO MUNICIPAL

Paracatu vence Brasília 
e pode ir a São Paulo

Doze equipes disputam 
competição que começa dia 19

Se passar para final, equipe tem vaga garantida na 
Copa São Paulo de Futebol Junior, do ano que vem
O Paracatu Futebol Clube deu 

um importante passo para chegar 
à final do Campeonato Juniores 
do Distrito Federal, no domingo, 
6 de julho, no Estádio Frei Nor-
berto, na  primeira partida da fase 
semifinal. Com apoio da torcida, 
o Agüinha do Noroeste venceu o 
Brasília por 2 a 1e precisa de um 
simples empate no jogo de volta, 
na sexta-feira, 11, em Brasília. 

O Paracatu começou o jogo 
partindo para cima do Brasília,  
que teve trabalho para segurar o 
poderoso ataque. Não precisou 
de muito para o Paracatu abrir 2 
a 0, com gols de Willian Douglas 
e Paulinho, cobrando pênalti. O 
placar construído na primeira 
etapa animou os torcedores que 
acreditavam que seria uma golea-
da. Entretanto, na volta do inter-
valo, o que se viu foi um Paracatu 
morno em campo e o Brasília 
crescendo na partida. A história 
do jogo começou a mudar após 
Brasília marcar um gol - com Jâ-
nio Gabriel - e continuar pressio-
nado em busca do empate. 

O Campeonato Municipal de Futebol Amador - competição mais importante do calendário do esporte 
paracatuense - começa no próximo dia 19, com  participação de 12 equipes, divididas em duas chaves. Na 
fase classificatória, os clubes jogam entre si, em seus grupos, e os quatro melhores pontuados de cada chave 
passam para as quartas-de-final. O certame é organizado pela Liga Paracatuense de Esportes, este ano, ho-
menageia Silvio de Moura Brochado - o Silvinho do Santana.
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A partir daí, o que se viu foi 
um Brasília superior com o Para-
catu se defendendo e se arriscan-
do nos contra-ataques. Destaque 
para a boa atuação do goleiro 
Victor do Paracatu que fez belas 
defesas e evitou o empate dos 
candangos. Fim de jogo: Paracatu 
2, Brasília 1. Festa da torcida,que 
viu o Águia do Noroeste dar um 
importante passo rumo a final da 
competição. 

Se passar para final, o Paraca-
tu tem vaga garantida na Copa 
São Paulo de Futebol Junior, do 
ano que vem, uma vez que, o 
campeão e o vice do Candangão 
têm o direito de disputar a com-
petição paulista. 

Capital - A classificação para 
semifinal se deu na sexta feira 
(27/6), no Estádio da Cave em 
Brasília, onde o Paracatu enfren-
tou o Capital pelo jogo de volta 
das quartas-de-final. Com dois 
gols do atacante Paulinho, mar-
cados no primeiro tempo, o Pa-
racatu venceu por 2 a 1e garantiu 
a vaga. O grupo local jogava pelo 

empate, por ter vencido o duelo 
em casa por 1 a 0, mas não deu 
corda para o azar e despachou o 
adversário. 

Campanha - Até o momento 
o Paracatu realizou dez partidas. 
Na fase classificatória, o time 
esteve no Grupo A, com qua-
tro vitórias, três empates e uma 
derrota. Marcou 18 gols e sofreu 
nove. Classificou-se em segun-
do lugar no grupo e enfrentou 
o Capital, primeiro colocado do 
Grupo “B”. Nas quartas-de-final, 
venceu o Capital por 1 a 0 (jogo 
de ida 1 a 0 e 2 a 1 (jogo de volta).

Competição - O Campeona-
to Juniores de Brasília é organi-
zado pela Federação Brasiliense 
de Futebol e reúne 15 equipes, 
divididas em três chaves. Na 
fase classificatória, os clubes jo-
garam entre si, em seus grupos. 
Apenas os dois melhores pontu-
ados de cada grupo passaram às 
quartas-de-final. Os outros dois 
times que disputaram as quartas 
foram apontados pelo índice 
técnico.

Data Dia Equipe Equipe Horário Local
Ĉ ھآلو ی ھو ىو Sábado JK  x Vila Mariana 15:15 Paulo Brochado

Č ھو ھ ی ھو ىو Domingo Santana  x Novo Horizonte 10:00 Paulo Brochado
Ċ ھو ھ ی ھو ىو Domingo Alto Açude  x Real 15:15 Paulo Brochado
Ç ھيو ی ھو ىو Sábado Uniao  x Paracatu 15:15 Frei Norberto

D و ی ھ ی ھو ىو Domingo Amoreira  x Amabap 10:00 Frei Norberto

Ď و ی ھ ی ھو ىو Domingo Nsa.Sra.Fátima  x Chapadinha 15:15 Frei Norberto
Đ ھ ھو ی ھو ىو Sábado Santana  x Real 15:15 Paulo Brochado
Ð ھ ھى ی ھو ىو Domingo Vila Mariana  x Alto  Açude 10:00 Paulo Brochado

E ھ ھى ی ھو ىو Domingo Novo Horizonte  x JK 15:15 Paulo Brochado

ĈĆ ھ ھآل ی ھو ىو Sábado Nsa.Sra.Fátima  x Amoreira 15:15 DER

ĈĈ ھو ھ ی ھو ىو Domingo Uniao  x Chapadinha 10:00 DER
ĈČ ھو ھ ی ھو ىو Domingo Paracatu  x Amabap 15:15 DER
ĈĊ ھيو ی ھو ىو Sábado Alto Açude  x Novo Horizonte 15:15 Paulo Brochado

ĈÇ و ی ھ ی ھو ىو Domingo JK  x Real 10:00 Paulo Brochado

ĈD و ی ھ ی ھو ىو Domingo Santana  x Vila Mariana 15:15 Paulo Brochado
ĈĎ ھىو ی ھو ىو Sábado Uniao  x Amoreira 15:15 Frei Norberto
ĈĐ ھىو ی ھو ىو Domingo Paracatu  x Nsa.Sra.Fátima 10:00 Frei Norberto

ĈÐ ھىو ی ھو ىو Domingo Chapadinha  x Amabap 15:15 Frei Norberto

ĈE ھى ھ ی ھو ىو Sábado JK  x Chapadinha 15:15 DER

ČĆ ھوى ی ھو ىو Domingo Real  x Nsa.Sra.Fátima 10:00 DER
ČĈ ھوى ی ھو ىو Domingo Paracatu  x Santana 15:15 DER

ČČ ھ ھي ھوآل ىو Sábado Amabap  x Vila Mariana 15:15 Frei Norberto

ČĊ ھ ی ھ ھوآل ىو Domingo Alto Açude  x Amoreira 10:00 Frei Norberto

ČÇ ھ ی ھ ھوآل ىو Domingo Uniao  x Novo Horizonte 15:15 Frei Norberto
ČD ھىو ھوآل ىو Sábado Paracatu  x Alto  Açude 15:15 DER
ČĎ ھىو ھوآل ىو Domingo Uniao  x Vila Mariana 10:00 DER

ČĐ ھىو ھوآل ىو Domingo Nsa.Sra.Fátima  x Novo Horizonte 15:15 DER

ČÐ ھو ھ ھوآل ىو Sábado JK  x Amoreira 15:15 Paulo Brochado

ČE ھوو ھوآل ىو Domingo Santana  x Chapadinha 10:00 Paulo Brochado
ĊĆ ھوو ھوآل ىو Domingo Amabap  x Real 15:15 Paulo Brochado

ĊĈ و ی ھ ھوآل ىو Sábado Nsa.Sra.Fátima  x Vila Mariana 15:15 DER

ĊČ و ی ھ ھوآل ىو Domingo Novo Horizonte  x Amabap 10:00 DER

ĊĊ و ی ھ ھوآل ىو Domingo Chapadinha  x Alto  Açude 15:15 DER
ĊÇ ھووو ھو ىو Sábado Uniao  x Real 15:15 Frei Norberto
ĊD ھووو ھو ىو Domingo Paracatu  x JK 10:00 Frei Norberto

ĊĎ ھووو ھو ىو Domingo Santana  x Amoreira 15:15 Frei Norberto

Data Dia Jg Equipe Equipe Horário Local

19/10/2014 Domingo 1 2º Chave A  x 3º Chave A 10:00

19/10/2014 Domingo 2 1º Chave B  x 4º Chave B 15:15

26/10/2014 Domingo 3 2º Chave B  x 3º Chave B 10:00

26/10/2014 Domingo 4 1º Chave A  x 4º Chave A 15:15

Data Dia Jg Equipe Equipe Horário Local

02/11/2014 Domingo 5 Venc.Jg. 1  x Venc.Jg. 4 10:00 a definir

02/11/2014 Domingo 6 Venc.Jg. 2  x Venc.Jg. 3 15:15 a definir

Data    Dia Equipe Final Equipe Horário Local

08/11/2014 Sábado Venc.Jg. 5  x Venc.Jg. 6 15:15 a definir

CHAVE A CHAVE B

Amoreira Alto Açude
Chapadinha Amabap

Paracatu JK
Real Santana
Novo Horizonte Nsa.Sra.Fátima
Vila Mariana União

 C O M P O S I Ç Ã O    DAS    C H A V E S 

Semi-Final

Quartas-Final


