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anosO Mo
Situação do 
Judiciário 
é dramática

A Lagoa de Santo Antônio é um dos povoados, 
cuja área pode se transformar de rural  em urbana  

O terceiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, desembargador 
Wander Marotta, que esteve em Paracatu, no último dia 29 de agosto, para inauguração do Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca (Cejus), disse a O Movimento que 
mais de 192 milhões de processos estão pendentes e 25 milhões deles congestionam o judiciário, 
anualmente.  A situação é dramática”, afirma.  O Cejus estimula, justamente, acordos e busca a 
harmonia da justiça e a pacificação social,  segundo o diretor do Foro da Comarca de Paracatu, 
juiz Antônio Fortes de Pádua Neto.  PÁGINA 3 

Festival de Cultura gera 
(necessária) polêmica
O 1º Festival de Cultura de Paracatu, realizado entre 19 e 

25 de agosto, atingiu o pico de público, na quinta-feira, 21, 
com o show do cantor carioca-mineiro-brasiliense, Oswaldo 
Montenegro. Mas o paracatuense não se entusiasmou com o 
9º Festival de Música Brasileira, que deu sequência ao even-
to, na sexta e no sábado, quando o público foi tímido e se 
mostrava insatisfeito com a ausência de representantes da 
Cidade no evento musical. O empresário Roberto da Fa-
mag, por exemplo, não entendeu porque a Cidade que sedia 
evento desta natureza fica de fora dele. “Se não pudermos 
promover a nós próprios, quem é que vai nos promover?”, 
indaga Robertão. O excelente músico regional/nacional, 
Genésio Tocantins, venceu o Festival com a toada Ser-Tão 
Forte. PÁGINAS 4 e 5

Aterro 
sanitário 
está pronto
Paracatu não tem mais li-

xão. O que existia, entre o 
IFTM e a Finom, foi recu-
perado e transformado em 
aterro sanitário. Desta forma, 
a Cidade se destacou, entre 
2.202 municípios brasilei-
ros que cumpriram a Lei nº 
12.305/10, que institui a Polí-
tica Nacional de Resíduos Só-
lidos (PNRS) e determina os 
fins dos lixões. O aterro sani-
tário aguarda apenas a inspe-
ção dos órgãos ambientais, em 
outubro, para entrar em pleno 
funcionamento, Enquanto 
isso, funciona como aterro 
controlado. PÁGINA 13

Paracatu já 
tem pelotão 
de bombeiros
A pedra fundamental do 4º Pelotão do Corpo de Bom-

beiros de Paracatu foi lançada, no último dia 28 de agosto, 
na antiga sede do Dnit, onde o pelotão será instalado. No 
local, além do Corpo de Bombeiros, irá funcionar o Samu. 
O pelotão de Paracatu é formado por 42 bombeiros, já trei-
nados, lotados em Patos e Unaí, que vão prestar serviço a 
Paracatu à distância, até que a obra seja concluída, em março 
de 2015. PÁGINA 13

Povoados 
na berlinda
A vereadora Marli Ribeiro 

participou, no domingo 31 
de agosto, juntamente com 
colegas da Comissão de Ad-
ministração, Serviços Públi-
cos e Cidadania, de audiência 
pública com os moradores 
do São Sebastião para ouvir 
a comunidade sobre a suges-
tão de um estudo técnico de 
transformar o povoado de 
área rural em urbana. A mes-
ma alteração foi sugerida para 
os povoados São Domingos 
e Lagoa de Santo Antônio.  
PÁGINA 14

O atual secretário de Transportes de Para-
catu, Paulo Antônio Pereira, adequou as 
licitações e  reduziu a quilometragem 
percorrida pela frota da Prefeitura, o 
que resultou em 3.400 quilômetros a 
menos e uma economia de R$ 100 mil 
por mês. Paulo diz que, enquan-
to  administrações anteriores 
construíam uma única pon-
te, de 15 metros, por R$ 
600 mil, ele construiu 
seis, num total de 99 
metros, por apenas 
R$ 650 mil. “O 
metro caiu de R$ 
39 mil para R$ 6,5 
mil”, espanta-se. 

PÁGINA 10

Poerd é 
homenageado
O comandante do 45º Ba-

talhão de Polícia Militar de 
Paracatu, Ten-cel, José Rei-
naldo Parreira, e o instrutor 
do Proerd, Sgt Henrique, 
receberam Moção de Regozi-
jo, na Câmara Municipal, dia 
18 de agosto, proposta pelo 
vereador Gilvan Rodrigues, 
pelos trabalhos prestados a 
crianças e adolescentes, atra-
vés do Proerd - Programa 
Educacional de Resistências 
às Drogas e à Violência - que 
já formou 18 mil alunos, em 
Paracatu. 

PÁGINA 7

Comércio 
terá Mérito 
Empresarial
A Associação Comercial 

de Paracatu/Clube de Di-
retores Lojistas entrega, dia 
13 de setembro, o Mérito 
Empresarial, em noite de ho-
menagens,  às empresas mais 
lembradas, em 31 segmentos. 
A premiação é baseada em 
pesquisa realizada pela equipe 
do Instituto Federal do Triân-
gulo Mineiro (IFTM). A ACE 
e a CDL receberam para um 
Café Empresarial, dia 12 de 
agosto, representantes das 
três empresas mais lembradas 
em cada um dos 31 segmen-
tos. PÁGINA 3

Desembargador Wander Marotta: Cento e 
noventa e dois milhões de processos pendentes

Juiz Antônio Fortes de Pádua Neto: 
Pacificação social

Genésio Tocantins: Ser-Tão Forte, força da música regional 

Prefeito Condé e autoridades inauguram a pedra 
fundamental do Pelotão do Corpo de Bombeiros de Paracatu

AS PONTES DA DISCÓRDIA

Paulo Antônio: 
De R$ 39 mil para R$ 6,5 mil,
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“O agressor poderia ter sido no passado 
o agredido que passa a ser o novo agressor”

* Gilclér Regina

Com uma boa dose de certeza me arrisco a dizer 
que você já se deparou com um chefe tanque, um 
colega granada, um amigo dinamite ou um empre-
gado chorão.

Lidamos o tempo todo com figurinhas difíceis 
que tem comportamento desagradável, muitas vezes 
neurótico que faz o nosso sangue ferver.

Não é por acaso que nos dias atuais as pessoas 
ficam “com raiva” frequentemente e irados revidam 
na mesma moeda.

É a lei do “Talião Moderno” ou seja, de recipro-
cidade rigorosa, onde gritaria se paga com gritaria, 
xingamentos são devolvidos, agredimos a quem 
agride numa sucessão infinita de hostilidades.

Mas quem deu o primeiro tiro nessa guerra de 
nervos? Pare para refletir se o tanque do chefe, a 
granada do colega, a dinamite do amigo ou o choro 
do funcionário não está dentro de você? Será que a 
pessoa que está te agredindo não está “apenas” dan-
do o troco por algum desaforo passado?

Para aprendermos a lidar com pessoas, precisa-
mos antes nos conhecer. Na maioria das situações 
de conflito não existem apenas anjos e diabos. A 

Mostre-me o que 
tu postas, que eu 
direi quem tu és
Quando falamos em mercado de 

trabalho, em contratação, perfil do 
profissional hoje dia, as coisas não 
são tão simples como antigamente. 
Até mesmo para aqueles que insis-
tem em dizer que, pra se dar bem na 
vida é preciso ter QI (no popular: 
Quem indica), eu afirmo que o esse 
percentual é pequeno, porque hoje 
em dias, as empresas sobrevivem 
de produtividade, e é muito difícil 
encontrar uma empresa que tenha 
uma folga orçamentária a ponto de 
manter um profissional desprepara-
do em seu quadro ou que se arrisque 
com um “aventureiro”, o que acon-
tece na verdade é que os incompe-
tentes tem que culpar alguma coisa 
mas não tem ideia do quanto as suas 
práticas são observadas.

Pra você ter uma ideia, as empre-
sas especializadas em RH, em recru-
tamento e seleção, mantém em seus 
quadros até até um “observador de 
redes sociais” para atestar se aquilo 
que está no curriculum é realmen-
te verdade e como não existe uma 
cartilha pronta, vou te dar algumas 
dicas do que “jamais deve fazer no 
Facebook” por exemplo.

Se você está no topo da hierar-
quia na sua empresa principalmente, 
saiba que você é infinitamente mais 
observado do que aquele estagiário 
ou aquela pessoa que ocupa uma 
posição de início de carreira, por 
exemplo, e as dicas aqui podem te 
ajudar a manter ou conquistar um 
bom emprego, porque dizem res-
peito ao seu comportamento on 
line, aliás, onde você é mais visto e 
observado hoje em dia. 

Eu já ouvi um ditado que diz que 
o peixe morre pela boca, mas no 
caso das redes sociais, ele morre por 
publicar bobagens no Facebook, 
twitter, instagram entre outros. Se-
jam por posts indiscretos, fotos ou 
discussões polêmicas em que a regra 
geral é evitar. E nem adianta apagar, 
porque todos sabemos que estupi-
dez e bobagem é muito mais viral do 
que algo de proveito e se multiplica 
rapidamente. 

Algumas coisas são óbvias pra 
quem para líderes que se aventuram 
pelas redes sociais ou para profissio-
nais que querem subir na hierarquia 
das empresas, é precisa manter a fo-
lha corrida online impecável.

Por exemplo, cuidado com os 
temas polêmicos. Se sua profissão 
é criar confusão, não tem problema, 
saia falando de tudo pra todos, com 
a justificativa de que tem personali-
dade e opinião. Lembre-se rede so-
cial, não é uma rodinha no café ou 
uma mesa pequena no bar.

A questão dos Selfies quase que 
horários ou diários também não pe-
gam bem. Se você pensa em uma 
carreira promissora numa empresa 
ou está procurando uma boa coloca-
ção, nem pense em sacar seu smar-
tphone para publicar selfies diários 
engraçadinhos, fazendo caras e bo-
cas. Pode até ser que não prejudique, 
mas está longe de ajudar. Bom para 
narcisistas, péssimo para administra-
dores, líderes ou executivos.

Não saia por aí também “gostan-
do de tudo. Os Likes equivocados 
também podem arranhar sua ima-
gem e não estamos falando só de 
escrever bobagem. Estamos falando 
gostar, curtir ou dar “Likes” para ví-
deos e fotos estranhos ou constran-
gedores, por exemplo. Quando você 
aprecia um post, todos que estão 
conectados a ele ficam sabendo dos 
seus gostos e da sua vida particular.

Cuidado com “Posts longos ou 
arrependimentos tardios.”  Já falei 
aqui e vou repetir que Facebook não 
é confessionário. Ninguém gosta 
de ler longos discursos contra ou 
sobre alguma coisa, principalmente 
quando é fruto de um “momento de 
debilidade emocional”.  Guarde esse 
tipo de conteúdo para seu “querido 
diário”, porque sinceramente, tem 
coisa que nem o Padre merece ouvir.

relação humana nunca é tão simples, passando por 
infinitas variações.

Ser líder nesse momento é aceitar as diferenças 
individuais e trabalhar estes para o potencial de toda 
equipe. Afinal, nos conflitos, percebemos que o 
agressor de hoje pode ter sido o agredido no pas-
sado.

Somos seres humanos, somos singelos, carrega-
mos defeitos e qualidades. Tendemos, porém, a en-
xergar mais defeitos dos outros e a destacar mas as 
nossas qualidades..

Em momentos de tensão, o malvado sempre será 
o nosso oponente, porém, ele acha a mesma coisa 
de nós. O conflito nasce aí, justamente dessa mistu-
ra explosiva de percepções e temperamentos.

Resultado da ópera: um simples desentendimen-
to pode gerar uma sangrenta batalha. Essa é uma 
reflexão para olharmos mais dentro de nós antes de 
colocar o foco no outro.

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

*Gilclér Regina* palestrante de sucesso, escritor 
com vários livros, CDs e DVDs motivacionais 
que já venderam mais de cinco milhões de 
exemplares. Clientes como General Motors, Basf, 
Bayer, Banco do Brasil compram suas palestras. 
Mais de 3.000 palestras realizadas 
no Brasil e em outros países.

ViDA DiGiTAL
Glauber César

Ser Humano: Figurinha Difícil! Conflitos!
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SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

WANDER MAROTTA

TJMG instala Cejus em Paracatu

Situação 
do Judiciário 
é dramática

O Tribunal de Justiça do Es-
tado de Minas Gerais instalou 
em Paracatu, no último dia 29 
de agosto, o Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania 
da Comarca (Cejus), para buscar 
acordos, evitar abertura de pro-
cessos e desafogar as áreas de 
família, juizado especial e proces-
sos cíveis comuns. 

O terceiro vice-presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, desembargador 
Wander Marotta, o desembarga-
dor Alexandre Quintino Santia-
go, o diretor do Foro da Comarca 
de Paracatu, juiz Antônio Fortes 
de Pádua Neto e ainda outros 
juízes da Comarca de Paracatu, 
representantes da OAB, advoga-
dos, professores e estudantes de 
direito, prestigiaram o evento. 

Segundo o diretor do Foro 
da Comarca de Paracatu, juiz 
Antônio Fortes de Pádua Neto, 
o poder judiciário tem como ob-

Centro vai buscar acordos, evitar abertura de processos e desafogar as áreas de família e processos cíveis comuns

O terceiro vice-presidente 
do Tribunal de Contas do Es-
tado de Minas Gerais, desem-
bargador Wander Marotta, 
concedeu entrevista O Mo-
vimento para esclarecer 
sobre o Cejus. Ele afir-
mou que mais de 192 
milhões de processos 
estão pendentes e 
25 milhões deles 
congestionam 
o judiciário 
a n u a l m e n -
te. “A situação é dramática”, 
afirma. O desembargador ob-
serva que o Judiciário não dei-
xou de ouvir as manifestações 
pedindo melhores serviços 
públicos. “Estamos tentando 
fazer algo para solucionar ou 
remediar o congestionamen-
to”, garante. 

Por que a 
instalação do 
Cejus é necessária?
- Não só aqui em Paracatu, 

como em todas as comarcas 
do País, existe um acervo mui-
to grande de processos e é esse 
o objetivo do Cejus, diminuir 
esse número. Estamos em uma 
espécie de ‘sinuca de bico’, pois 
temos no Brasil mais de 192 mi-
lhões de processos pendentes. 
São 25 milhões de processos 
anuais no poder judiciário con-
gestionando o trabalho. A situ-
ação é dramática. Observamos 
as vozes nas ruas, em manifesta-
ções, pedindo melhores serviços 
públicos e nós não deixamos de 
ouvir essas vozes e estamos ten-
tando fazer algo para solucionar 
ou remediar esse congestiona-
mento. Quando o poder públi-
co não atende aos direitos do 
cidadão, como saúde, educação, 
entre tantos outros, resta a ele 
recorrer ao judiciário e com isso 
temos um excesso de processos. 
Isso ainda é pouco, diante do 
que deve ser feito, mas já esta-
mos fazendo alguma coisa, com 
uma solução rápida para atender 
essas demandas”.  

Por que foi 
escolhida para 
sediar o Cejus?
- Em Minas Gerais, acredito 

que são apenas 13 centros insta-
lados, até agora, e esse número 
realmente é muito pouco. E a 
escolha das comarcas acontece 
mais pelo esforço e empenho do 
juiz local, já que o funcionamen-
to desse centro depende muito 
desse juiz. Então, quando o juiz 
deseja implantar e tem boa von-

Sala de Conciliação 
do Centro Judiciário 

de Solução de 
Conflitos e 

Cidadania da 
Comarca de 

Paracatu

Desembargador Wander Marotta: 
Cento e noventa e dois 

processos pendentes

jetivo a pacificação 
social, com a apli-
cação do direito 
e distribuição da 
justiça. Essa paci-
ficação significa o 
restabelecimento 
da harmonia e a 
convivência so-
cial e a solução de 
conflitos de forma 
amigável é neces-
sária e essencial 
para a concretiza-
ção perfeita e har-
mônica da justiça. 

“Os conflitos 
resolvidos pelas 
próprias partes, sem dúvida, agre-
gam mais valor à decisão e confe-
rem uma maior legitimidade, pois 
não decorrem de uma decisão im-
positiva do judiciário”. De acordo 
com o juiz, esse é o primeiro pas-
so para melhorar as resoluções de 
conflitos em Paracatu. 

Composição - Em Paracatu, 
esse trabalho é desenvolvido na 
área da família, na conciliação, 
que será absorvida pelo Cejus e 
também nos juizados especiais. 
A grande inovação será sua im-
plementação também nas varas 
cíveis, como ações de cobranças, 

alugueis, despejos, execuções, 
que irão facilitar e agilizar o de-
senvolvimento e julgamento de 
determinadas ações.

O juiz explica que o cidadão 

levará o problema ao Centro e 
os responsáveis convocarão as 
partes para tentar uma compo-
sição. Por exemplo, nas dívidas 
de pequeno valor, será buscada 

uma forma de parcelamento. 
“Realizado o acordo, ele será ho-
mologado, dando uma segurança 
maior, já que tem a chancela do 
poder judiciário”.

O juiz de direito também ex-
plicou que o Cejus terá a insta-
lação gradativa de uma segunda 
seção, que contará com a parte 
de orientação para a população 
sobre os problemas que anseia 
resolver.

“As questões de divisa, que 
tem muito problema aqui em 
Paracatu, em razão da regulariza-
ção fundiária, não podem ir para 
o Juizado, elas são resolvidas na 
Justiça Comum. O que a gente 
quer é tentar uma conciliação 
mais tranqüila entre as partes, 
sem a presença do juiz, e apenas 
com um conciliador, para que 
só em um segundo momento, 
quando não for realizada a con-
ciliação, ter a atuação do magis-
trado”, explica o juiz de direito.

Juiz Antônio Fortes de Pádua Neto: 
Restabelecer a harmonia e a convivência social

tade para tal, a gente escolhe e 
privilegia essas comarcas”.

Qual a importância 
dessa ferramenta 
para a comunidade?
- Hoje, as soluções que a jus-

tiça propicia, são soluções im-
postas pela ‘violência’ do Estado. 
São determinações que o Estado 
constrói, não é o cidadão que 
decide o que irá acontecer, é o 
Estado que impõe, até mesmo 
violentamente. Esse caminho da 
força nunca é o ideal. O ideal é 
buscar uma solução construída 
pelos envolvidos, que é muito 
mais efetivo do ponto de vista 
judicial, acabando com a briga 
e não simplesmente resolver um 
processo. 

Como funciona 
a orientação aos 
cidadãos pelo Cejus?
- Existe uma fase no proces-

so do Cejus que é chamado de 
pré-processual, ou seja, antes do 
processo ser instaurado, a pes-
soa pode vir até o centro, pedir 
apoio, tirar dúvidas, e tentar re-
solver amigavelmente uma de-
terminada situação. Aí, sim, caso 
não tenha acordo o processo é 
aberto. As pessoas também po-
dem procurar o Cejus para tirar 
dúvidas, que chamados de direi-
to de cidadania, que são quais-
quer informações que as pessoas 
necessitam, por exemplo, sobre 
fornecimento de remédio, so-
bre questões eleitorais, proble-
mas previdenciários. Ainda que 
o servidor do Cejus não possa 
resolver a questão de forma de-
finitiva, ele informará o cidadão 
sobre os passos a percorrer e os 
órgãos a recorrer. Ele poderá vir 
aqui tranquilamente, sem auxi-
lio de advogado, procurar uma 
orientação. O que queremos é 
que nesse ‘Rio Bom’ (na verda-
de é Peixe Bom) que significa 
Paracatu, possamos pescar um 
pouco mais”.

MÉRITO EMPRESARIAL

ACE E IFTM apresentam 
empresas mais lembradas
A Associação Comercial e 

Empresarial (ACE) e a Câmara 
dos Dirigentes Lojistas (CDL) 
promoveram um Café Empre-
sarial com as três empresas mais 
lembradas em cada um dos 31 
setores da pesquisa do Mérito 
Empresarial. A iniciativa reuniu, 
ainda no dia 12 de agosto, os em-
presários, a diretoria da ACE/
CDL e a equipe do Instituto 
Federal do Triângulo Mineiro 
(IFTM), que realizou a pesquisa.

O professor do IFTM, Emer-
son Andrade Câmara, que co-
ordenou a pesquisa, apresentou 
aos representantes das empresas, 
junto com o professor Márcio 
da Silva Andrade, A técnica e a 
metodologia utilizada para a apli-
cação e análise dos questioná-
rios. Além disso, eles mostraram 
alguns dados importantes que a 
pesquisa também mostra, como 
setores que não foram lembrados 
pela população.

O Evento - A entrega do Mé-
rito Empresarial será no dia 13 de 

setembro, numa grande noite de 
homenagens. Nesta data, a ACE/
CDL homenageará as empresas 
que conquistaram o topo da lis-
ta. “Iremos destacar as empresas 
mais lembradas, em 31 segmentos. 
A premiação, baseada nessa pes-
quisa séria transparente e de cre-
dibilidade realizada pelo IFTM”, 
destacou o presidente da ACE/
CDL, Marcus Plauto Ruas Cor-
deiro. E completou. “Escolhe-
mos inicialmente 31 setores para 
a pesquisa deste ano. Isso porque, 
temos inúmeros segmentos e, se o 
questionário fosse muito extenso, 
as pessoas teriam resistência em 
respondê-lo, já que a abordagem 
aconteceu nas ruas da cidade. 
Pensando nisso, nossa ideia é fa-
zer um revezamento dos setores 
ao longo dos anos, para que todos 
sejam objetos da pesquisa”.

A pesquisa - O IFTM reali-
zou a pesquisa, entre os dias 12 
de abril e 12 de maio, a fim de 
identificar as empresas mais lem-
bradas em 31 setores. Ao todo, 

1.100 questionários foram aplica-
dos, seguindo a metodologia de 
amostragem estratificada. Assim, 
diversos segmentos da população 
foram representados, através de 
escolha aleatória dos entrevista-
dos. 

Os pesquisadores ficaram 
em locais estratégicos da cidade, 
com alta movimentação e que 
não possuíam influências em-
presariais próximas, como feiras 
e praças. Além disso, os alunos 
passaram por treinamentos e 
foram instruídos para, de forma 
alguma, induzirem os entrevis-
tados a alguma resposta. Desta 
forma, se alguém não lembrasse 
de uma empresa de algum dos 
setores mencionados, a resposta 
era deixada em branco.

A pesquisa foi realizada pelo 
IFTM e coordenada pelo pro-
fessor Emerson Andrade Câ-
mara. “Consideramos de grande 
relevância participar do Mérito 
Empresarial, auxiliando estrategi-
camente a ACE/CDL no diagnós-

tico das empresas mais lembradas 
no Município em diversos setores. 

“Acredito que esse trabalho 
possibilitará a comunidade em-
presarial ações de fomento ao 
desenvolvimento comercial re-
gional. Avaliamos a ação como 
efetiva e altamente positiva, apre-
sentando a realidade comercial 
paracatuense com as empresas 
mais lembradas pelos clientes, que 
se diferenciam competitivamente 
no mercado”, disse o professor. 

Conclusões - Através de uma 
análise mais detalhada da pesquisa 
que embasa o Mérito Empresarial, 
é possível chegar ainda a diversas 
conclusões sobre o setor empresa-
rial de Paracatu, como segmentos 
que precisam de investimentos em 
divulgação, a necessidade de se 
trabalhar as marcas das empresas, 
entre outras. “Saliento também a 
importância de se apresentar aos 
empresários a força do trabalho 
técnico qualificado que temos em 
nossa cidade”, destacou o coorde-
nador da pesquisa.

Dirigente da Ace fala aos representantes das três empresas  
mais lembradas dos 31 setores da pesquisa Mérito Empresarial

A iniciativa reúne empresários, diretoria da ACE/CDL e 
a equipe do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM)

pUBLiCAÇÂo 2º
posto paracatu Ltda., CnpJ: 07.830.113/0001/63, por de-
terminação do Conselho Estadual de política Ambiental - 
CopAM, torna público que solicitou, através do processo 
nº 01398/2001, renovação da Licença de operação em 
Caráter Corretivo (LoC), Classe 3, para atividade de posto 
revendedor, posto de abastecimento, instalações de sis-
tema retalhista e posto flutuante de combustível, com ca-
pacidade de armazenagem de 120 m³, a ser desenvolvida 
na Rodovia BR 040, Km 40,6 – Amoreiras ii – paracatu/ MG 
– CEp: 38.600-000.

pUBLiCAÇÂo 1º
posto paracatu Ltda., CnpJ: 07.830.113/0001/63, torna pú-
blico que obteve do Conselho Estadual de política Ambien-
tal - CopAM, através do processo nº 01398/2001/001/2001, 
Licença de operação em Caráter Corretivo (LoC), Classe 3, 
para atividade de posto revendedor, posto de abastecimen-
to, instalações de sistema retalhista e posto flutuante de 
combustível, com capacidade de armazenagem de 120 m³, 
a ser desenvolvida na Rodovia BR 040 – km 40,6 – Amorei-
ras ii – paracatu/ MG – CEp: 38.600-000, válida por 6 anos, 
com vencimento em 19/07/2014.
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Mas paracatuense não se entusiasmou com Festival de Música Brasileira, que não teve representante da Cidade

FESTIVAL DE CULTURA  OSWALDO MONTENEGRO

Montenegro lota 
Largo da Jaqueira

Serestas mineiras 
me fizeram músico

O 1º Festival de Cultura de Pa-
racatu, realizado entre 19 e 25 de 
agosto, atingiu o pico de público, 
na quinta-feira, 21, com o show 
do cantor carioca-mineiro-brasi-
liense Oswaldo Montenegro. 

Mas o paracatuense parece 
não ter se entusiasmado com os 
artistas do 9º Festival de Músi-
ca Brasileira, que deu sequência 
ao evento, na sexta e no sábado, 
quando o público foi tímido e se 
mostrava insatisfeito com a au-
sência de representantes da Cida-
de no evento musical. Na sexta, 
boa parte das cadeiras disponí-
veis no Largo da Jaqueira estava 
vazia.

O paracatuense Djalma do 
Luana, por exemplo, disse que 
não entendia porque uma Cidade 
que possui músicos do naipe dos 
ex-integrantes do grupo Sertões 
e Veredas - campeão de vários 
festivais em Paracatu e classifi-
cado entre os seis primeiro, em  
Brasília, com apresentações no 
estado de São Paulo, e apresenta-
ções em rede de TV da Capital da 
República, por duas vezes - não 
tivesse representada no evento

Critérios - O músico Geníl-
son, ex-integrante do Sertões e 
Veredas, e vencedor de um dos 
festivais da nova fase, se mostra-
va decepcionado com a ausência 
de Paracatu no evento. Ele sim-
plesmente discordava dos crité-
rios da Comissão Organizadora, 
que desclassificou todas as dez 
representantes da Cidade. 

O empresário Roberto da 
Famag,  incentivador da cultura 
local, não entendeu porque a Ci-
dade que sedia um evento desta 
natureza tenha que ficar de fora 
dele e lamentava a ausência de 

Didi do Violão. 
“Se não pudermos 
promover a nós 
próprios, quem é 
que vai nos pro-
mover?”, indagava 
Robertão.

Os sete dias do 
Festival de Cultu-
ra contaram com 
oficinas de artesa-
nato, artes cênicas 
e gastronomia, 
shows e exposi-
ções, na tentativa 
de apresentar um 

mosaico da cultura local, apesar 
da ausência dos grupos de dança 
da caretagem - originais e legíti-
mos repositórios da cultura local 
e brasileira. 

A abertura oficial do evento, 

O público das duas últimas noites do Festival de MPB, ainda foi modesto 

O cantor Oswaldo Montenegro respondeu a perguntas da impren-
sa, momentos antes de entrar no palco, e ressaltou a importância que 
a cultura das cidades históricas de Minas têm em sua vida de artista. 
Carioca, ele residiu em São João Del Rei, quando criança, e diz que as 
serestas mineiras o fizeram músico.  

“Minas Gerais é sempre uma emoção diferente. E esse tipo de cida-
de tem uma emoção muito forte para mim, porque morei em São João 
Del Rei dos 8 aos 10 anos e isso foi o que me fez ser músico. Se sou 
músico é por causa das serenatas e das cidades mineiras”, explicou o 
autor de A Dança dos Signos. Confira a entrevista;

O que o senhor preparou para apresentar a  Paracatu?
Preparei para trazer a Paracatu uma coisa bem misturada. Vou can-

tar composições novas, também aquelas que compus há muito tempo 
e as que fiz para trilhas de filmes. Eu diria que é uma passeada pela 
minha história.

O senhor tem feito muito cinema atualmente. 
Qual a prioridade, hoje, cinema ou música?
Estou em um momento bastante dividido, pois realmente tenho fei-

to muito cinema. Nos últimos quatro anos, dirigi e escrevi dois longas 
metragens e estou dividido entre a música e cinema, mas na minha 
cabeça e no meu coração a música é prioridade sempre. A agenda fica 
tumultuada, mas tenho o prazer de poder fazer as duas coisas. Mas se 
eu tivesse que optar a música estaria na frente.

Como é se apresentar em Paracatu?
“Para mim, Minas Gerais é sempre uma emoção diferente. E esse 

tipo de cidade tem uma emoção muito forte para mim, porque morei em 
São João Del Rei dos 8 aos 10 anos de idade e isso foi o que me fez ser 
músico. Se sou músico é por causa das serenatas e das cidades mineiras. 
Então quando eu olho por exemplo para essa casa em que fui recebido, 
uma casa histórica, me lembra muito minha infância. É muito forte para 
mim, me dá muita emoção tocar em um tipo de cidade assim”.

O que é MPB para o senhor?
“É tudo que se faz no Brasil. Deve existir sem preconceito algum. 

A internet hoje veio para destruir qualquer pensamento a respeito de 
um único tipo de música. Hoje, cada um ouve o que quiser. Posso sair 
daqui entrar na internet e saber o que está tocando na rádio da Groe-
lândia. Então, nada mais importa e não tem fronteira. Temos apenas 
que fazer arte e acontecer”. 

O senhor sempre teve uma ligação muito forte 
com os festivais de música. O que tem a dizer para 
os artistas que irão se apresentar nesse palco?
“Desejo a eles boa sorte, sempre! Acredito que tudo que provoca e 

facilita a visibilidade do artista brasileiro a gente tem que aplaudir, seja 
o que for.  Quanto mais organizarem coisas que façam o artista ter vi-
sibilidade e principalmente um artista encontrar com o outro, pois isso 
é importante, deve ser valorizado e respeitado”.

- O que achou de Paracatu?
“O povo paracatuense é muito hospitaleiro e agradeço o carinho 

com que estou sendo recebido aqui e espero voltar outras vezes para 
cantar e também conhecer melhor esta cidade que a cultura faz parte 
integral de todos” 

na quinta-feira, dia 21 de agos-
to, no Largo da Jaqueira, teve 
presença maciça da comunida-
de, que, no entanto, se mostrava 
sensibilizada com as atrações e a 
possibilidade de apresentar a cul-
tura local aos artistas de outros 
estados, que vieram participar do 
Festival de Música.

Velhos festivais - O presi-
dente da Comissão Organiza-
dora do Festival, José Eduardo 
Trevisan, ressaltou que o grande 
prazer do Festival é justamente 
ver o público presente, lotando o 
Largo que representa a cultura e 
o brilhantismo de Paracatu. 

“Relembrando os velhos festi-
vais, Paracatu hoje respira cultu-
ra, com esse belíssimo show de 
abertura com Oswaldo Monte-
negro. Esperamos que as edições 
seguintes possam ser ainda me-
lhores do que esta”. 

O presidente da Agência de 
Desenvolvimento de Paracatu - 
Adesp - Carlos Alberto Kraemer, 
frisou a importância do Festival 
de Cultura abranger outras mo-
dalidades culturais e espera que 
elas tomem mais forma e se for-
taleçam. 

O prefeito Olavo Condé, por 
sua vez, disse que a população 
de Paracatu merece um evento 
como este, para fortalecer a his-
tória e cultura da Cidade. “Sa-
bemos que o show do Oswaldo 
Montenegro é excelente e vamos 
aproveitar e desfrutar desse mo-
mento”.

Montenegro, entre o secretário de Cultura, 
Isac Arruda; o vice-prefeito, José Altino; 
o prefeito Condé e sua esposa
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Rubens e Ana Cristina: fora do Festival de MPB 
de Paracatu e dentro do Fenac de Três Pontas

Chico Lobo se apresenta, pela quarta vez 
em Paracatu, na noite de encerramento do 
9º Festival de MPB, no Largo da Jaqueira 

CHICO LOBO 

IMPERADOR DO MUNDO 

Show de violeiro lota Largo do Santana

Canção de 
paracatuenses 
é semifinalista 
em Três PontasUm dos grandes eventos culturais realizado 

em Paracatu, no mês de agosto, foi o show do 
cantor Chico Lobo, realizado na noite fria de 
sexta-feira (9/8), mesmo concorrendo com as 
atrações do penúltimo dia da Expo Paracatu, 
o show de Chico atraiu centenas de pessoas à 
Praça do Santana. Chico Lobo apresentou moda 
de viola e músicas de raiz com sua conhecida 
mestria no instrumento.  

Quando entoou a tradicional “dança da cati-
ra”,  Chico mostrou o porque é considerado um 
dos melhores violeiros do País e o público deu 
um show  à parte, durante a apresentação. 

Na interpretação da “Folia de Reis”, Chico 
contou  com a participação do músico paraca-
tuense,  Silvério Reis, e o resultado não poderia 
ser diferente:  a aprovação do público foi unâ-
nime. 

“Além das boas músicas, o lugar é agradável, 
um ambiente aconchegante. Sem contar que a 
lua estava muito bonita. Uma noite memorável”, 
disse José Eduardo Trevisan a O Movimento. 

“Chico é um excelente violeiro e valoriza a 
música raiz brasileira. Paracatu merece essa bela 
apresentação”, comentou Didi do Cartório, mú-
sico paracatuense. 

“Foi tudo perfeito. O local muito bem esco-

Cento e sessenta músicas foram inscritas e, se-
gundo a Comissão Organizadora do Festival, o 
processo de seleção foi intenso, pois uma comissão 
especial teve que selecionar apenas 18 músicas, entre 
tanta “coisa boa”. “Várias outras músicas poderiam 
estar participando, também,  pois o nível estava al-
tíssimo”, disse José Eduardo Trevisan. 

Trevisan, que é presidente da Comissão Organi-
zadora, explicou que, na seleção das músicas, o jul-
gador não tem acesso ao nome do autor e nem da 
cidade que ele representa. Apenas, ouve a música e a 
acompanha pela letra impressa.

 Esse mesmo processo de isonomia da seleção, 
segundo ele, foi aplicado em todas as edições do Fes-
tival, que sempre contou com pelo menos uma mú-
sica representando  Paracatu. “Mas, diante das belís-
simas músicas e do alto número de inscritos, neste 
ano, nenhuma música de Paracatu foi selecionada, já 
que apenas dez pessoas da Cidade se inscreveram. 

nível “altíssimo” afasta artistas locais do 9º Festival de MpB

Das 18 músicas selecionadas para participar do Festival oito foram premiadas, sendo:
1º Colocado  - Ser-Tão Forte - Genésio Tocantins - Palmas/TO
2º Colocado - A voz do Vento - Pedro Hoisel Ferraz - Belo Horizonte/MG
3º Colocado - Um Baião na Emboada - José Amário da Silva - Belo Horizonte/MG
4º Colocado - Carreira de Caninana - Tiago Cavalcante Nogueira - Fortaleza/CE
5º Colocado - Pé no Chão - Atilano Cardoso dos Santo - Duque de Caxias/ RJ
Melhor Arranjo  - A voz do Vento - Pedro Hoisel Ferraz - Belo Horizonte/MG
Melhor Interprete  - Pé no Chão - Atilano Cardoso dos Santo - Duque de Caxias/ RJ
Melhor Letra - Um baião na Emboada - José Amário da Silva - Belo Horizonte/MG

O presidente considera, apesar da divulgação in-
cessante, o número de inscrições de Paracatu baixo 
e entende que serão necessárias algumas mudanças 
no festival, como a possível criação de uma etapa lo-
cal, para incentivar os artistas locais, mas em premia-
ção remunerada aos vencedores, que ganhariam a 
possibilidade de participar da etapa final do Festiva.

A canção “Imperador do Mundo”, de autoria 
dos representantes paracatuenses Rubens Soares e 
Franklin Mário da Silva.  é uma das semifinalistas da 
44ª. edição do Festival Nacional da Canção - Fenac, 
de Três Pontas, terra de Milton Nascimento.

A música foi uma das 140 selecionadas entre as 
quase quatro mil que se inscreveram no festival. Ape-
nas 30 passaram para semifinal e serão apresentadas 
na sexta-feira e sábado (5 e 6). As dez que passarem 
à final serão apresentadas,  no domingo (7), em Boa 
Esperança, cidade berço do Fenac e a disputa será 
entre compositores dos estados de Goiás, Minas Ge-
rais, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

“Estamos ansiosos para esse momento, mas só 
de estar entre os trinta melhores já nos deixa emo-
cionados. Vamos fazer o melhor de nós para conti-
nuarmos honrando o nome de Paracatu neste festi-
val nacional”, garante a interprete Ana Cristina.

“A música (já conhecida em Paracatu) fala da 
infância, da brincadeira de soldadinho de chumbo. 
Desde já agradecemos os paracatuenses pela  torcida. 
O apoio de cada um nos deixa ainda mais motivados 
para tentar ganhar o festival”, disse Rubens Soares.   

Só para se ter uma ideia do nível do festival, uma 
das músicas selecionadas tem Paulinho Pedra Azul, 
como um dos compositores. São mais R$220 mil em 
prêmios e o cobiçadíssimo troféu Lamartine Babo.

“Veremos isso no decorrer do ano. Já estamos 
providenciando trabalhos com os jovens para que 
o processo possa continuar. A Prefeitura tem in-
centivado festivais estudantis de cultura e queremos 
apoiar esses jovens, para ajudá-los a desenvolver 
suas capacidades para que o Festival possa ser com-
petitivo também para eles”, explicou Trevisan.

lhido e um show fantástico de Chico Lobo” encan-
tou Edina Suely das Dores. 

Interior - A apresentação em Paracatu faz parte 
do projeto interiorização cultural,  uma  realização 
do Crea  Cultural, OAB Minas,  com o  apoio da 
Prefeitura, através da Secretaria de Cultura. 

“A Secretaria já tinha um projeto de fazer com 

que as atividades culturais sejam realizadas nas 
praças públicas da Cidade. Ao procurarmos algo 
especial, encontramos o Crea, que já tinha esse 
show pronto, através do projeto “Viajando pelo 
interior”, e unimos as duas coisas, que culmina-
ram  nessa bela apresentação”, garantiu o secre-
tário de Cultura, Isac Arruda.  

Chico - Nascido, em 26 de fevereiro,  em São 
João Del Rei, Chico Lobo é violeiro desde os 
catorze anos e divulgador da viola caipira  no 
País. É filho de seresteiro e folclorista atuante, 
além de compositor e intérprete. Em Paracatu, 
Chico encantou com a participação do publico 
e em entrevista a O Movimento lembrou que já 
este na Cidade, por três vezes. 

“Poder fazer um show desse com  a praça 
cheia e  público desejoso de ouvir a nossa viola, 
a cultura raiz, é uma grande alegria.”

Chico disse que a Paracatu, pela primeira vez, 
para ajudar a criar a Orquestra Aedos e Violeiros 
de Paracatu. Depois, ele voltou para um show 
junto com o Pena Branca, numa apresentação 
memorável. “Hoje, retorno através do projeto 
do Crea Minas, que leva para  às cidades do in-
terior  a verdadeira cultura mineira. Gosto muito 
de Paracatu, me sinto em casa”,  garantiu Chico 
Lobo.
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MINAS

O candidato a governador pela 
coligação Minas Pra Você (PT), 
Fernando Pimentel (PT), mantém 
a liderança e continua crescendo 
nas intenções de voto para gover-
nador em Minas Gerais.

Segundo pesquisa Datafolha 
divulgada pelo jornal Folha de S. 
Paulo, Pimentel aparece na lide-
rança consolidada, com 32% das 
intenções de voto.

O índice representa um cres-
cimento de 3 pontos percentu-
ais em relação ao último levan-
tamento do Datafolha, em 15 
de agosto, quando o candidato 
aparecia com 29%, num indica-
tivo de que quanto mais mineiros 
conhecem Pimentel, mais votam 
em Pimentel.

Pimentel mantém lidera e cresce

Aécio, o mais prejudicado com 
a entrada de Marina no páreo

na simulação de segundo turno, entre Dilma e Marina, a candidata do pSB venceria a atual presidente da República

ERMÍRIO DE MORAES

ELEIÇÕES 2014

Morre presidente de honra do Votorantim

Marina empata com Dilma. Aécio cai para 15%

Pesquisa de intenção de voto 
divulgada no último dia 3 de se-
tembro, pelo Datafolha, aponta a 
candidata à reeleição Dilma Rou-
sseff  (PT) com 35% na preferên-
cia do eleitorado, seguida da can-
didata Marina Silva (PSB) com 
34% e do candidato Aécio Neves 
(PSDB) com 14% na disputa pela 
Presidência da República.

Segundo os números, Dilma 
e Marina estariam tecnicamen-
te empatadas. No levantamento 
anterior do instituto, divulgado 
no dia 29 de agosto, Dilma tinha 
34%, Marina, 34%, e Aécio, 15%.

Os números mostram ainda 
os candidatos Eduardo Jorge 
(PV), Luciana Genro (PSOL), 
Pastor Everaldo (PSC) e José 
Maria (PSTU) com 1% cada. 
Brancos e nulos somam 6% e 7% 
não sabem em quem votar.

A pesquisa também perguntou 
em quem os eleitores votariam 
em um eventual segundo turno. 
Os resultados mostram que na 
disputa entre Dilma e Marina, a 
candidata do PSB venceria a do 
PT por 48% a 41%. O resultado 
aponta uma diminuição da dife-
rença entre as candidatas, pois na 
pesquisa anterior do Datafolha 
Marina venceria por 50% a 40%.

Já no embate contra Aécio 
Neves, Dilma venceria por 49% 
a 38% (na semana anterior, era 
48% a 40%). O instituto também 
fez simulação de um embate en-

tre Marina e Aécio, cenário em 
que a candidata do PSB venceria 
por 56% a 28%.

O Datafolha ouviu 10.054 
eleitores de 361 municípios, en-
tre 1º e 3 de setembro. A margem 
de erro é de 2 pontos percentu-
ais para mais ou para menos. A 
pesquisa, encomendada pela TV 
Globo e pelo jornal Folha de 
S.Paulo, está registrada no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) com 
o número BR-00517/2014.

Ibope - Dados da mais recen-
te pesquisa de intenção de voto, 
divulgados também no dia 3 de 
setembro,  pelo Ibope, apontam 
a candidata do PT à reeleição 
presidencial Dilma Rousseff  à 
frente, com 37% da preferência 

do eleitorado, seguida de Marina 
Silva, do PSB, com 33%, e de Aé-
cio Neves, do PSDB, com 15%.

O empresário Antônio Er-
mírio de Moraes, presidente de 
honra do Grupo Votorantim, 
morreu na noite de 24 de agosto, 
na capital paulista, aos 86 anos, 
por insuficiência cardíaca e foi  
sepultado no dia seguinte, no Ce-
mitério do Morumbi.

Engenheiro metalúrgico for-
mado pela Colorado School of  
Mines, nos Estados Unidos, Er-
mírio iniciou a carreira no Gru-

Em 2007, o ex-vice-presidente 
José  Alencar, também já 
falecido, entrega  prêmio 
de Melhor Empresa a Antônio 
Ermírio de Moraes, pela 
Companhia Brasileira 
de Alumínio

FOTO: REPRODUÇÃO ESTADÃO CONTEÚDO 

Após a divulgação do resulta-
do negativo do Produto Interno 
Bruto (PIB) no segundo trimes-
tre, a candidata à reeleição pelo 
PT, presidenta Dilma Rousseff, 
disse que a queda é momentânea 
e que o País vai voltar a crescer 
no segundo semestre. 

Para a candidata, as condi-
ções internacionais e os feriados 
durante a Copa do Mundo con-
tribuíram para o resultado. Na 
avaliação de Dilma, no segundo 
semestre, haverá uma “grande 
recuperação”.

“Um dos motivos que explica 
é o número de feriados que tive-
mos. Por conta da Copa, tivemos 
a maior quantidade de feriados 
em toda a história do Brasil dos 
últimos anos”, disse Dilma, após 
visitar laboratórios do Campus 
Integrado de Manufatura e Tec-
nologia do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), 
em Salvador. Segundo a candida-
ta, os únicos países que se saíram 
bem no segundo trimestre foram 
a China, os Estados Unidos e o 
Reino Unido.

“Nos demais países, você tem 
uma redução drástica no cresci-
mento, inclusive aqui na América 
Latina. Uma das explicações foi 

Veja trecho da 
nota do Grupo 
Votorantim:
É com grande pesar que o Gru-

po Votorantim comunica o faleci-
mento do Dr. Antônio Ermírio 
de Moraes, aos 86 anos, na noite 
deste domingo, 24 de agosto, em 
São Paulo.

Presidente de honra do Grupo 
Votorantim, Dr. Antônio era en-
genheiro metalúrgico formado pela 
Colorado School of Mines (EUA) 
e iniciou sua carreira no Grupo em 
1949, sendo o responsável pela ins-
talação da Companhia Brasileira 
de Alumínio, inaugurada em 1955.

Com o falecimento do Dr. An-
tônio Ermírio de Moraes, o Grupo 
Votorantim perde um grande líder, 
que serviu de exemplo e inspiração 
para seus valores, como ética, res-
peito e empreendedorismo, e que de-
fendia o papel social da iniciativa 
privada para a construção de um 
país melhor e mais justo, com saúde 
e educação de qualidade para todos.

po Votorantim em 1949, sendo 
o responsável pela instalação da 
Companhia Brasileira de Alumí-
nio, inaugurada em 1955. 

O grupo está presente em mais 
de 20 países, nos segmentos de 
metais, cimento, papel, química, 
eletricidade e sucos. O grupo em-
presarial está presente no Noroes-
te de Minas, onde explora zinco e 
em Paracatu e Vazante, através da 
Votorantim Metais.  

O empresário nasceu em São 
Paulo em 1928. Seu pai, o enge-
nheiro pernambucano José Er-
mírio de Moraes, criou o Grupo 
Votorantim, comprando as ações 
de uma empresa de tecelagem.

O empresário foi candida-
to ao governo do estado de São 
Paulo, em 1986,  pela União Li-
beral Trabalhista Social (PTB, PL 
e PSC), mas perdeu para Orestes 
Quércia (PMDB). Escreveu e 
produziu três peças teatrais, com 
foco nos problemas brasileiros, 
sendo membro da Academia Pau-
lista de Letras. Em 2013, a vida 
do empresário foi retratada pelo Antônio Ermírio, em 1960

Na pesquisa anterior do Ibo-
pe, divulgada no dia 26 de agos-
to, Dilma tinha 34%, Marina, 

29%, e Aécio, 19%.
Os números de hoje mostram 

o candidato do PSC, Pastor Eve-
raldo, com 1%. Os outros sete 
postulantes, somados, acumulam 
2%. Votos brancos e nulos so-
mam 7% e os que não sabem ou 
não responderam são 5%. A pes-
quisa foi encomendada pela TV 
Globo e pelo jornal O Estado de 
S. Paulo. 

Na eventualidade de um se-
gundo turno entre Dilma e Ma-
rina, a pesquisa do Ibope aponta 
a candidata do PSB com 46% das 
intenções de voto e a presiden-
ta, com 39%. Os votos brancos 
e nulos somam 8% e não sabe/
não respondeu, 6%. Se o segun-
do turno fosse com Aécio Neves, 
Dilma teria 47% e o tucano, 34%. 
Brancos e nulos somariam 11% e 

Dilma diz que piB se recupera 
no segundo semestre de 2014

a queda no preço das commodi-
ties”, disse, citando que o Peru, 
o Chile e a Colômbia também 
tiveram “grande redução no seu 
crescimento”.

Dilma destacou a educação e 
a infraestrutura como condições 
para a retomada do crescimento. 
“Temos de apostar na amplia-
ção da capacidade produtiva do 
povo brasileiro. A segunda con-
dição são grandes investimentos 
em infraestrutura, que prepa-
ram o Brasil para um novo ciclo, 
mais moderno e inclusivo […]. 
Acredito que teremos um Brasil 
muito mais competitivo”, disse, 
acrescentando que o país precisa 
ter menos burocracia e reduzir os 
impostos.       

Dilma também voltou a de-
fender uma reforma política 
com a participação popular e que 
“preserve a ética, garanta trans-
parência e melhor gestão dos re-
cursos públicos”. 

“O Brasil precisa sem dúvida 
de uma reforma política uma vez 
que a situação que enfrentamos é 
extremamente defasada, o Brasil 
moderno e uma estrutura políti-
ca ainda de 20 anos atrás. Temos 
que atualizar nossa representa-
ção política”.

Marina parou de subir 
na pesquisa Datafolha

Dilma Rousseff: 
perigo no segundo turno

No próximo dia 5 de outubro, brasileiros escolherão presidente da Re-
pública, governadores, senadores e deputados em eleições diretas. Poderão 
votar todos aqueles que tenham título de eleitor, documento emitido para 
brasileiros a partir dos 16 anos. Mas nem sempre o voto foi um direito 
universal no país. 

Quando o Brasil era colônia de Portugal e, posteriormente, um im-
pério independente, votava quem atendia a critérios de posição social e 
renda. O direito de eleger representantes também não podia ser exercido 
por mulheres até 1932, e, por analfabetos, por mais tempo ainda, até a 
promulgação da Constituição de 1988.

O professor Antônio Barbosa, do Departamento de História da Uni-
versidade de Brasília (UnB), avalia que, embora ocorressem eleições nos 
períodos colonial e imperial, o amadurecimento do Brasil como democra-
cia está diretamente ligado à chegada da República (1889). Entretanto, 
ele destaca que, mesmo ampliando a participação em relação ao período 
anterior, o sistema estava longe de ser perfeito.

“Na primeira [República], até 1930, as eleições eram completamente 
fraudadas de um lado e de outro. Era um domínio absoluto das oligarquias. 
[A Revolução de 1930] veio, segundo se dizia na época, para sepultar as 
elites carcomidas. O voto passa a ser secreto [embora a Primeira República 
não houvesse eliminado o voto secreto da legislação, permitia o chamado 
voto a descoberto] e é estendido às mulheres. Tivemos, em 1933, eleição de 
uma nova Assembleia Constituinte. Mas não adiantou, pois em 1937 veio 

posição social e renda já foram critérios para voto
o Estado Novo e mergulhou o país em uma ditadura”, destaca.

O Brasil só voltaria a ser uma democracia em 1945. Antônio Bar-
bosa ressalta que, nesse período, o país é influenciado pelo clima posterior 
à 2ª Guerra Mundial. “Com a vitória dos aliados [Inglaterra, Estados 
Unidos e França] há um clima de liberdade, de valorização da demo-
cracia. Tivemos, em 1945, eleições gerais para a Presidência, e, em 1946, 
uma nova Constituição.”

Barbosa explica que, apesar do caráter liberal da Constituição, um 
contingente expressivo de brasileiros não votava. “O analfabetismo era 
grande. Entre os anos 1950 e 1970, quase 39 milhões migram do campo 
para a cidade. Na esmagadora maioria, são analfabetos. Seus filhos vão 
entrar na escola”, diz.

Em 1964, o golpe militar novamente instaura uma ditadura no 
país. Antônio Barbosa chama a atenção para o fato de que as eleições 
não deixaram de ocorrer no período, apesar das restrições às liberdades 
democráticas. “[As eleições federais] foram tornadas indiretas, as muni-
cipais eram diretas. O número de eleitores foi aumentando. A sociedade 
amadurece e isso ajuda a derrubar o regime militar, com a movimenta-
ção nas ruas”, avalia.

Para ele, hoje, a democracia está consolidada. “É melhor do que o que 
tínhamos há 100 anos. Temos um percentual expressivo votando e sendo 
votado. O voto se tornou eletrônico, e, até prova em contrário, isso é 
garantia de lisura.” (ABr)

sociólogo José Pastore em uma 
biografia: “Antônio Ermírio de 
Moraes: Memórias de um Diário 
Confidencial”.

Antônio Ermírio de Moraes e 
família apareceram entre os 100 
maiores bilionários do mundo, 
no ranking da Forbes, com fortu-
na avaliada em US$ 12,7 bilhões.

não sabe/não respondeu, 8%.
Os números também mos-

tram que melhorou a avaliação 
do governo. No levantamento 
anterior, o índice dos que con-
sideram o governo bom ou óti-
mo era 34% e agora é 36%. Os 
que consideram regular são 37%, 
contra 36% na pesquisa anterior. 
O percentual dos que conside-
ram o governo ruim ou péssimo 
caiu de 27% na pesquisa de agos-
to para 26%.

Segundo o Ibope, foram ouvi-
dos 2.506 eleitores em 175 muni-
cípios entre 31 de agosto e 2 de 
setembro. A margem de erro da 
pesquisa é de dois pontos percen-
tuais para mais ou para menos. A 
pesquisa está registrada no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) sob 
o número BR-00514/2014.

Em segundo lugar, aparece 
o candidato tucano, Pimenta da 
Veiga, com 24%, patamar em 
que já aparecia em outras pesqui-
sas de opinião. Já o terceiro co-
locado, Tarcísio Delgado (PSB), 
aparece com 3%.

Em Uberlândia, onde esteve, 
Pimentel repetiu o que tem dito 
em relação às pesquisas.

“Estamos bem posicionados, 
estou satisfeito, mas vejo o resul-
tado com humildade. Pesquisa é 
o retrato do momento. Vamos 
continuar trabalhando de forma 
incansável em todo o estado. A 
pesquisa definitiva é a das urnas, 
em 5 de outubro. Vamos traba-
lhar”, sustentou.

O candidato também reiterou 

seu respeito ao eleitor mineiro e 
pregou uma campanha limpa.

“Respeito muito a consciência 
política do eleitor, Minas não tem 
rei, não tem imperador, não tem 
essa história do sujeito chegar aqui 
e mandar votar nesse ou naquele 
candidato.  Eu acho que o minei-
ro vai escolher o melhor. Esse é 
o único jeito de fazer campanha 
em Minas Gerais, respeitando o 
eleitor, não querendo impor a ele 
soluções sejam elas quais forem. 
Ele vai escolher o melhor e nós 
vamos respeitar o voto”, garantiu.

Pimentel também venceria o 
tucano em um eventual segundo 
turno. Segundo a pesquisa, ele 
teria 41%, ante 28% do segundo 
colocado, 13 pontos de diferença.

Já o candidato tucano está na 
frente em um quesito: rejeição. 
Segundo a pesquisa, 13% dos 
eleitores ouvidos não votariam 
de maneira nenhuma no nome 
do PSDB.

Pimentel conclamou a mili-
tância a permanecer nas ruas e 
mobilizar a população. “Conto 
com todos os nossos apoiado-
res para levar nossas propostas a 
todo o estado”, frisou.

Registrada junto ao Tribunal 
Regional Eleitoral sob o número 
MG 00075/2014, a pesquisa Da-
tafolha foi realizada de 2 a 3 de 
setembro e ouviu 1.212 eleitores. 
A margem de erro é de três pon-
tos percentuais para mais ou para 
menos.
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programa que combate drogas, desenvolvido pela pM, já formou mais de 18 mil alunos em paracatu e será ampliado

HOMENAGENS

CIDADÃO NOTA 10 

Militares recebem Regozijo pelo Proerd

Câmara reconhece assiduidade

Reportagem: 
Lorranne  Marques

Os militares instrutores do 
Proerd (Programa Educacio-
nal de Resistência às Drogas e à 
Violência) foram homenageados 
com Moção de Regozijo, pela 
Câmara Municipal de Paracatu, 
no dia 18 de agosto.

Para receber a homenagem, 
proposta pelo vereador Gilvan 
Rodrigues, estiveram presentes 
o comandante do 45º Batalhão 
de Polícia Militar de Paracatu, 
Ten-Cel José Reinaldo Parreira e 
o instrutor do Proerd, Sargento 
Henrique, que representou os 
militares que compõem o corpo 
de instrutores .

O vereador Gilvan disse que a 
homenagem se dava em razão do 
belíssimo trabalho que vem sen-
do desenvolvido, pela Polícia Mi-
litar, em torno daqueles que mais 
necessitam de atenção, como os 
jovens no caso das drogas. 

Gilvan enalteceu a presença 
dos militares na Câmara e res-
saltou também o trabalho de-
senvolvido pelo comandante do 
45º BPM, Ten-Cel Reinaldo, que 
“já trouxe resultados visíveis na 
questão da criminalidade em Pa-
racatu”.

“Para falar de Proerd é im-
possível não citar esse grande 
homem que é o Sargento Antô-
nio Henrique Goudinho e, para 
nós, é uma honra homenagear 
esse programa, através dele, que, 
desde o ano de 2003, está partici-
pando e coordenando o progra-
ma. Nossas crianças estão bem 
guardadas”, disse Gilvan.  

A aluna do Colégio Dom Eli-
seu, Maria Clara, entregou um 
cartão ao militar para agradecê
-lo pelo trabalho que desenvolve 
com ela e seus coleguinhas. 

Criminalidade - O vereador 
Rosival Araújo ressaltou que par-
ticipou de formaturas de alunos 
do Proerd e sabe a importância 
do projeto para as crianças e toda 
a sociedade, pois o projeto ajuda 

na redução da própria criminali-
dade. 

“É fundamental que o projeto 
vá até onde a criança está habitua-
da, ou seja, na escola, para que ela 
se sinta à vontade, possa tirar suas 
dúvidas e conhecer os males que 
as drogas causam e que, muitas 
vezes, não são expostos aos pais”.

O vereador Oswaldinho da 
Capoeira parabenizou Gilvan 
pela homenagem e enobreceu 
cada professor, diretor, pais e alu-
nos que acreditam no programa. 

“Essa Casa se orgulha do tra-
balho que o Sargento Henrique 
realiza, mesmo com dificuldades 
e do Tem-Cel Reinaldo, que mu-
dou a criminalidade em Paracatu 
de forma tão rápida. O que vocês 
fazem com essas crianças, hoje, é 
o nosso futuro amanhã. Transmi-
tem paz, amor, respeito, carinho 
e união, que são valores da base 
familiar”, disse Oswaldinho.

Família - O Sargento Hen-
rique disse que a PM trabalha, 
tanto na área repressiva, quanto 
na preventiva, com a intenção 
de reduzir a demanda e oferta 
de drogas, que vêm atingindo 
um grande número de pessoas e, 
principalmente, a instituição mais 
antiga e importante que existe, 
que é a família. 

Segundo o militar, o Proerd 
foi implantado no dia 4 de agos-
to de 2003, em Paracatu, e, na 
época, era um trabalho inédito e 
desafiador, já que envolve a PM, 
as escolas e a família, em ação 
conjunta. 

“O Proerd mostra os prejuízos, 
o sofrimento, as doenças e todas 
as coisas ruins que as drogas tra-
zem e prepara as crianças para não 
entrar neste mundo. Além disso, 
fazemos dessas crianças multipli-
cadores, que repassam essas infor-
mações para outros colegas”. 

“Estamos orgulhosos de rece-
ber essa homenagem, que renova 
nosso compromisso, seja na for-
ma de prevenção ou na repres-
são. Queremos que todos vivam 
de forma saudável neste mundo, 

onde os bons costumes e o respei-
to estão se tornando cada vez mais 
difíceis. Agradecemos a todos por 
acreditar no trabalho da PM”, fi-
nalizou o sargento Henrique. 

Tentáculos - O Ten-Cel José 
Reinaldo Parreira informou que 
mais de 18 mil alunos já foram 
formados, na Cidade, pelo Pro-
erd e ressaltou que os tentácu-
los das drogas não se limitam às 
grandes cidades, alcançam as pe-
quenas, médias e até a zona rural. 

O oficial disse que, quando as-
sumiu o 45º BPM, uma das suas  

Avilmar Martins de Melo só 
faltou a quatro reuniões da do 
Legislativo, desde 2001. Ele é 
mais assíduo do que vereadores

Avilmar Martins de Melo tem 
exercido bem mais que seu pa-
pel de funcionário da Câmara e 
agido como deveria agir todo 
cidadão que busca seus direitos, 
acompanhando a atuação dos 
representantes da sociedade no 
Legislativo. 

Avilmar frequenta, por opção, 
as reuniões ordinárias da Câmara 
Municipal de Paracatu, nas noites 
das segundas-feiras, desde 2001 
e, de lá para cá, faltou apenas 
quatro vezes. Ele é mais assíduo 
do que os próprios vereadores. 

A Câmara homenageou A 
postura cidadã de Avilmar foi 
reconhecida pela Câmara e ele 
foi homenageado, na sessão do 
dia 11 de agosto, com Moção de 
Regozijo, proposta pelo vereador 
Joãozinho Contador (PSDB),que 
recebeu apoio unânime. 

Contador lembrou que, ape-
sar de seus compromissos, fami-
liares, sociais e religiosos, Avil-
mar encontra tempo para marcar 
presença na Câmara. “Você está 
sempre aqui e isso é uma forma 
de nos prestigiar e, agora, quere-
mos valorizar o que você tem fei-
to. Tem o reconhecimento desta 
Casa, pela assiduidade nas reuni-
ões. Esperamos contar sempre 
com sua presença aqui”.

O autor da homenagem afir-
mou, ainda, que a Câmara firmou 
compromisso de divulgar mais 
amplamente suas ações, como 
as audiências públicas, que pre-
cisam da participação da socie-
dade, com o intuito de provocar 
debates e levar benefícios à co-
munidade.

Pai - O presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais 

O Proerd (Programa Edu-
cacional de Resistência às 
Drogas e à Violência), que tra-
balha com crianças, adolescen-
tes e pais na prevenção ao uso 
de drogas, surgiu no Brasil em 
1992, através da Polícia Militar 
do Estado do Rio de Janeiro 
e, hoje, é adotado em todo o 
Brasil e em 58 países. 

A metodologia de trabalho 
do programa desenvolve três 
currículos: 1-Proerd para Edu-
cação infantil e anos iniciais do 
ensino fundamental; 2- Proer 
para 4ª série/5º ano do ensino 
fundamental; 3 - Proerd para 
Pais/Responsáveis.

O Proerd mostra aos alu-
nos, de forma lúdica e peda-
gógica, o caminho a seguir, 
passando-lhes noções de ci-
dadania, prevenção ao uso de 
drogas, habilidades para reco-
nhecer e resistir à pressão dos 
“amigos”, desenvolvimento da 
auto-estima, técnicas de como 

preocupações era a desativação 
do Proerd e a tristeza  de ver o 
Sargento Henrique dentro do Ba-
talhão, pois a alegria seria vê-lo na 
rua, trabalhando no programa. 

Depois de agradecer a ho-
menagem, em nome da Polícia 
Militar, oTenente-Coronel afir-
mou que está buscando forma de 
ampliar o programa. “Fica aqui 
nosso compromisso de manter e 
ampliar o Proerd, que tem o ob-
jetivo de blindar nossas crianças 
para que fiquem longe das dro-
gas”, finalizou.

programa surgiu no RJ 
e já chegou a 58 países

ser seguro, alternativas positi-
vas de combate ao uso de dro-
gas, maneiras de lidar com o 
estresse, tensões, como resol-
ver conflitos, tomar decisões 
por si próprio, conseqüências 
dos atos de vandalismo, habi-
lidades de comunicação, resis-
tência ao envolvimento com 
gangue, respeito e educação.

Para ser um instrutor do 
Proerd, o militar precisa ser 
voluntário, terá sua conduta 
ética e moral avaliada e não 
pode fazer uso de qualquer 
tipo de droga, inclusive bebida 
alcoólica. 

O instrutor deve ainda ter 
autoestima elevada, dinamis-
mo e afetividade com crian-
ças, com a coletividade, entre 
outros requisitos. O programa 
é preventivo e esclarece aos 
alunos o que é o mundo das 
drogas e como resistir a esse 
mal que bate à porta de cada 
jovem brasileiro.

de Paracatu, Adelino Rodrigues, 
compareceu à sessão para home-
nagear o amigo Avilmar. “Vejo o 
pai do Avilmar ali e o valor desta 
homenagem deve ser dada mais 
ainda a seu pai, pela educação 
que lhe deu e pelos valores que o 
transformaram em quem é hoje. 

Quero dizer a você: seja quem 
você é: um grande homem”, afir-
mou Adelino.

Já o vereador João Arcan-
jo frisou outras qualidades que 
Avilmar, como a amizade, o ca-
rinho, bom humor. Segundo o 
vereador, ele é um patrimônio da 
Câmara e uma pessoa inteligente, 
que respeita a ideologia política 
de cada um e ainda faz o papel 
de transmissor das informações 
da Câmara à sociedade. Arcanjo 
ainda ressaltou que Avilmar par-
ticipa de associações e entidades, 
sempre se interessando pelos as-
suntos da Cidade. “Sua esposa 
também é merecedora desta ho-
menagem, pois te acompanha na 
Câmara todos os dias”.

Cidadania - O vereador João 
Macedo destacou que o que Avil-
mar faz é o pleno exercício da 
cidadania, pois vem fiscalizar, 
cobrar e interagir com os verea-
dores e, por esse motivo, a pos-
tura de Avilmar é reconhecida 

por todos os vereadores. “Toda 
segunda-feira, faça sol ou chuva, 
ele está aqui, fazendo seu papel 
de cidadão”.

O homenageado disse que 
a Câmara tem sido uma escola, 
onde ele aprende como se criam 
leis, a função de fiscalizar e o ardo 
trabalho de um vereador. “Eu 
não venho aqui para fazer crítica 
e sim para fazer meu papel de ci-
dadão. Estendo essa homenagem 
aos meus familiares, meu pai, mi-
nha esposa, meus filhos, que têm 
também a vontade de melhorar a 
sociedade. Acompanho o traba-
lho e quero parabenizar os vere-
adores pelo brilhante trabalho. O 
povo critica e fala mal, mas não 
sabe o que o vereador faz, que é 
representar a sociedade. O jovem 
precisa conhecer a política. Preci-
samos criticar menos e colaborar 
mais, conhecer o trabalho que 
está sendo feito e, aí sim, cobrar-
mos”, ensinou Avilmar Martins. 

Lorranne Marques
Adelino Rodrigues: 
Um grande homem

O homenageado e o vereador 
Joãozinho Contador

Avilmar Martins de Melo: Precisamos 
criticar menos e colaborar mais

O vereador Gilvan Rodrigues; o instrutor do Proerd, Sargento 
Henrique; e o comandante do 45º Batalhão de Polícia Militar 
de Paracatu, Ten-Cel José Reinaldo Parreira

Os militares recebem a gratidão 
do Legislativo paracatuense, 
de familiares e da comunidade
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CoMARCA DE pARACATU - pRiMEiRA VARA CÍVEL - EDiTAL pARA ConHECiMEnTo DE TERCEiRoS - pRAZo DEZ DiAS 
- (artigo 34 do Decreto Lei 3365/41). o Dr. Antônio Fortes de pádua neto, Juiz de Direito em exercício na primeira Vara Cív-
el desta Comarca de paracatu, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc... Faz saber aos que o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria da primeira Vara Cível, se processam os termos da AÇão DE 
DESApRopRiAÇão nº 0059289-86.2011.8.13.0470, movida por FURnAS CEnTRAiS ELÉTRiCAS S/A, empresa concessionaria 
de serviço público federal de eletricidade, inscrita no CnpJ sob o nº 23.274.194/0001-19,  em face de  Roberto Machesi Bical-
ho e s/ Rita de Cássia Bezzon Bicalho,  brasileiros, casados entre si, ele administrador de empresas, inscrito no CpF sob  o nº 
833.870.568-34, RG 6.551.127 SSp/Sp, ela professora, inscrita no CpF sob o nº 249.263.248-22, RG MG-6.682.466 SSp/MG, 
ambos residentes e domiciliados na cidade de paracatu-MG, na Fazenda Vista Alegre, zona de rural de paracatu-MG, ELiAnA 
MARCHESi BiCALHo DE AnDRADE e s/m JoSÉ CARLoS DE AnDRADE, brasileiros, casados entre si, ela professora, CpF 
nº 141.052.408-62, RG nº 5.158.892-SSp/Sp, ele, químico industrial, inscrito no CpF sob  o nº 743.854.618-62, residentes na 
Fazenda Vista Alegre, nesta cidade e oLÍViA MACHESi BiCALHo,brasileira, viúva, agricultura, nº5.765.527 SSp/Sp, inscrita no 
CpF sob  o nº 156.367.718-00, residente na Fazenda Vista Alegre, na zona rural, sobre o seguinte imóvel:“uma propriedade rural 
denominada Fazenda Fazenda Vista Alegre, situada no Município de paracatu-MG, conforme escritura registrada no CRi de para-
catu, Matrícula nº 13.102, ff. 12.581, Livro 2, com área total registrada de 5.898,4875 ha, que através de levantamento topográf-
ico pelo expropriante, concluiu-se que a área desse imóvel é de 5.692,2761 has, deste total serão desapropriados 145,9811 
ha”. para conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. paracatu-MG, 
21 de julho de 2014. (aa) Eu, Elson C. Soares França, Escrivão Judicial, assino. Antônio Fortes de pádua neto, Juiz de Direito.

CoMARCA DE pARACATU-MG - pRiMEiRA VARA CÍVEL - EDiTAL DE CiTAÇão - pRAZo 
TRinTA DiAS - o Dr. Antônio Fortes de pádua neto, MM. Juiz de Direito na primeira Vara Cível 
da Comarca de paracatu, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc... Faz saber a todos quan-
tos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria, se 
processam os termos de uma Ação de Execução, processo nº 0028027-84.2012.8.13.0470, 
movida pela CoopERATiVA AGRopECUÁRiA Do VALE Do pARACATU LTDA., inscrita no 
CGC sob o nº 23.153.943/0001-50, tendo como procurador Max Botelho Victor Rodrigues, 
inscrito na oAB/MG sob o nº 21.161 e outro, contra José Antônio Gonçalves Aragão, por 
este Cita JoSÉ AnTÔnio GonÇALVES ARAGão, inscrito no CpF sob o nº 762.825.546-91, 
que se encontra em LUGAR inCERTo E não SABiDo, para, no prazo de três dias, pagar, a 
quantia de R$ 6.978,60 (Seis mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), ref-
erente ao principal e acessórios, a ser acrescida de honorários de advogado do autor e custas 
iniciais. o executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 
execução por meio de embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de quinze dias, conta-
dos da publicação deste edital, o executado tem direito de parcelar o débito em até seis vez-
es na forma do artigo 745-A do CpC. E, para conhecimento de todos, expediu-se o presente 
edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. paracatu-MG, 3 julho de 2014. (aa) Elson 
C. Soares França, Escrivão Judicial, assino. Antônio Fortes de pádua neto, Juiz de Direito.
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RALLY DOS SERTÕES

Paracatu seduz pilotos
“Não esperávamos encontrar 

uma recepção desse nível, tanto 
em termos de logística, quanto 
de acolhida. O paracatuense é 
muito carismático e isso não en-
contramos em lugar nenhum que  
passamos.” 

Foi com essas palavras ditas a 
O Movimento que o piloto e com-
petidor Célio Paz, da equipe Box 
GP3, resumiu a passagem dele por 
Paracatu  e dos mais de duzentos 
pilotos, durante a terceira etapa do 

paracatuense é muito carismático e isso não encontramos em lugar nenhum que passamos, afirmou um competidor

O Rally dos Sertões 2014, 
além dos pilotos brasileiros, con-
tou com competidores de ou-
tros seis países: Chile, Espanha, 
França, Polônia, Portugal e Rei-
no Unido. Nas categorias motos 
e quadriciclos, o Sertões também 
foi válido pelo Mundial de Rally 
Cross Country da FIM (Federa-
ção Internacional de Motociclis-
mo).

Das 37 motos que largaram 
32 estavam classificadas no final.

Dos 17 quadris que largaram, 
nove estavam classificados no fi-
nal.

Dos 21 UTV’s que largaram, 
17 estavam classificados no final.

Dos 45 carros que largaram, 
38 estavam classificados no final.

Dos quatro caminhões que 
largaram, três estavam classifica-
dos no final.

Motos - A categoria Motos 
foi vencida pelo espanhol Marc 
Coma pilotando uma KTM 450 
Rally Replica. Das sete etapas 
disputadas, Coma venceu três 
(1ª, 3ª e 5ª).

Este foi o segundo título de 
Coma no Sertões (2010 e 2014). 
Ele também é tetracampeonato 
do Rally Dakar (2006, 2009, 2011 
e 2014), tricampeão Mundial de 
Rally Cross Country, líder do 
Mundial 2014.

Pilotos, comissão organizadora, mecânicos e grupos de apoio desfrutam da estrutura organizada pela Prefeitura de Paracatu 

O paulista Jean Azevedo, pilotando uma Honda CRF 450x, 
ficou em terceiro lugar na Categoria Motos

Rally dos Sertões -  maior compe-
tição off  road do Brasil. 

O grupo saiu de Catalão-GO 
e, após percorrer 356 quilôme-
tros, chegou em Paracatu por  
volta de 13h de terça-feira (26/8) 
e foram recebidos no Parque de 
Exposições da Coopervap, onde 
a Prefeitura montou boa estru-
tura para receber pilotos, comis-
são organizadora, mecânicos e 
grupos de apoio - cerca de 500 
pessoas. 

Durante a tarde, enquanto a 
equipe de apoio dava manuten-
ção nas motos e carros, os pi-
lotos conversaram e pousaram 
para fotos com os paracatuenses, 
que foram ao local prestigiá-los. 
À noite, o prefeito Olavo Condé 
e equipe  homenageou os parti-
cipantes do Rally com troféus 
simbólicos e shows  de artistas 
locais. 

“Estamos encantados com 
a participação das pessoas que 

A segunda colocação da ca-
tegoria Motos foi do português 
Paulo Gonçalves pilotando uma 
Honda CRF 450 Rally. Das sete 
etapas disputadas, Paulo ven-
ceu sete (2ª, 4ª, 6ª e 7ª) mais o 
Prólogo. Esta foi a terceira par-
ticipação de Paulo no Rally dos 
Sertões, ele é dono do título de 
2013, ano em que também foi 
campeão Mundial de Rally Cross 
Country.

A terceira colocação da cate-
goria Motos foi do brasileiro Jean 
Azevedo, pilotando uma Honda 
CRF 450x. Esta foi a 19ª parti-

cipação de Jean na prova. Ele é 
pentacampeão do Sertões (1995, 
2000, 2002, 2004 e 2005).

Quadriciclos - A categoria 
Quadriciclos foi vencida por Ro-
bert Nahas pilotando um Honda 
TXR 700. Nahas venceu duas das 
sete etapas (2ª e 5ª). Com a vitória 
Nahas é tetracampeão do Sertões 
(2005, 2008, 2013 e 2014).

O polonês Rafal Sonik com 
um Honda TXR 700 foi o segun-
do colocado da categoria Qua-
driciclos. Ele venceu três das sete 
etapas (1ª, 6ª e 7ª). Sonik foi cam-
peão do Sertões em 2010. Ele é 

bicampeão do Mundial de Rally 
Cross Country da categoria e lí-
der do Mundial 2014.

A terceira colocação da ca-
tegoria Quadriciclos ficou com 
Gabriel Varela pilotando um 
Can-Am Renegade 1000 XXC. 
Com 19 anos, esta foi a primei-
ra vez que Gabriel participou do 
percurso completo do Rally dos 
Sertões.

Marcelo Medeiros, pilotando 
um Yamaha Raptor 700, também 
venceu duas das sete etapas (3ª e 
4ª), além de ter sido o mais rápi-
do no Prólogo. Marcelo foi cam-
peão do Sertões 2012.

UTV’s - A dupla Vinicius 
Mota/Rafael Shimuk venceu a 
categoria UTV’s do Rally dos 
Sertões com um Can-Am Ma-
verick 1000. Este foi o primeiro 
título da dupla que não venceu 
nenhuma das etapas da prova.

A dupla Henrique Gutierrez/
Weidner Moreira com um Pola-
ris RZR 1000 XP conquistou a 
segunda colocação na categoria 
UTV’s sem vencer nenhuma eta-
pa.Também sem vitória em eta-
pas, a dupla Elson Cascão / Clau-
dia Grandi com um Polaris RZR 
1000 Dakar ficou com a terceira 
colocação entre os UTV’s.

A dupla José Hélio/Edmil-
son de Camargo com um Pola-

ris RZR 1000 XP venceu quatro 
das sete etapas (2ª, 4ª, 6ª e 7ª), e 
também foi a mais rápida no pró-
logo, mas devido a um problema 
mecânico não completou a 5ª 
etapa e ficou fora do pódio. José 
Hélio é pentacampeão do Rally 
dos Sertões nas motos (1999, 
2003, 2007, 2008 e 2009).

Com um Can-Am Maverick 
1000, a dupla André Sawaya / 
Eduardo Costa foi líder da pro-
va, mas não completou a última 
etapa devido a um problema me-
cânico. Eles venceram duas das 
sete etapas (3ª e 5ª).

A dupla Rodrigo Varela/João 
Arena com um Can-Am Maveri-
ck 1000 também venceu uma das 
sete etapas. A dupla foi vice-cam-
peã em 2013.

Carros - A dupla Guilherme 
Spinelli/Youssef  Haddad, com 
um Mitsubishi ASX Racing Die-
sel, venceu a categoria carros. 
Das sete etapas disputadas, eles 
venceram uma (2ª). Esta foi a 14ª 
participação de Guilherme na 
prova, que alcança o pentacam-
peonato no Sertões (2003, 2004, 
2010, 2011 e 2014).

A segunda colocação da ca-
tegoria carros ficou com a dupla 
Reinaldo Varela/Gustavo Gugel-
min, com um Toyota Hilux V8 
4x4. A dupla venceu cinco das 

sete (1ª, 3ª, 4ª, 5ª e 7ª) e também 
foi a mais rápida no Prólogo. 
Esta foi a 16ª participação de 
Varela no Sertões. O piloto foi 
campeão em 2.000.

A terceira colocação da cate-
goria Carros foi conquistada pela 
dupla Cristian Baumgart/Beco 
Andreotti, com um Ford Ranger 
4x4 V8. A dupla venceu uma das 
sete etapas (6ª).

Caminhões - O título da cate-
goria foi para o trio Edu Piano/
Solon Mendes/Carlos Sales com 
um Ford F4000 4x4. Eles termi-
naram invictos a prova, venceram 
o Prólogo e as seis etapas percor-
ridas (todos os caminhões não 
largaram para a sétima etapa). 
Este foi o sétimo título de Edu 
Piano no Sertões em 19ª partici-
pações consecutivas. Ele venceu 
uma vez nos Carros (2005) e 
seis nos Caminhões (2207, 2008, 
2009, 2011, 2013 e 2014).

O trio Felício Bragante/Ricar-
do Costa/Paco Corder com um 
Ford F4000 4x4 ficou cokm a se-
gunda colocação.

O trio Guido Salvin/Flavio 
Bisi/Fernando Chwaigert com 
um Mercedes-Benz Atego 1725 
4x4 foi o terceiro colocado na 
categoria. Guido Salvini é tri-
campeão da categoria no Sertões 
(2003, 2011 e 2012).

vieram nos receber, visitar nos-
sos estandes e conhecer nosso 
trabalho. Amei Paracatu”, disse 
Ricardo Martins, atual campeão 
brasileiro de motos. 

“Para nós, é uma satisfação ter 
Paracatu em uma das etapas do 
Rally dos Sertões. Estamos ma-
ravilhados com a recepção”, co-
mentou Sabrina Proença, que faz 
parte da comissão organizadora 
do evento. 

Mas não foram apenas os vi-

sitantes que ficaram encantados, 
os paracatuenses, amantes de 
adrenalina, também irradiaram 
felicidades em prestigiar o rally.

“É uma coisa muito boa que 
já deveria ter acontecido em Pa-
racatu. Espero que todos os anos 
os pilotos do rali tenham parada 
obrigatória em nossa Cidade”, 
disse Caio Henrique, do Alto do 
Córrego. 

“Só temos que agradecer 
quem teve a iniciativa de trazer o 

Rally dos Sertões para Paracatu. 
Só quem gosta sabe o quanto é 
prazeroso receber equipes de ní-
vel alto e os melhores pilotos do 
País”, elogiou Wadir Diniz, do 
centro. 

Após a calorosa recepção em 
Paracatu, no dia seguinte (quar-
ta-feira 28/8), os pilotos saíram 
cedo para mais prova - a etapa 
Paracatu/São Francisco, com 
percurso total de 585 quilôme-
tros.

prova contou com pilotos de 7 países. Veja os resultados
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O Movimento - Qual o 
âmbito de atuação da 
Secretaria de Transportes?
Paulo Antônio - Somos os res-

ponsáveis por todas as questões 
necessárias para o trânsito fluir 
na Cidade e zona rural. Geren-
ciamos e fiscalizamos a execução 
das modalidades de transporte 
público de passageiros; cuida-
mos da manutenção da frota do 
Município; somos responsáveis 
pelo transporte escolar, pela sina-
lização de trânsito vertical e ho-
rizontal, pelos semáforos, placas 
e faixas. Seremos responsáveis, 
também, pela sinalização da pista  
do aeroporto, que está em pro-
cesso de final para autorização 
voos comerciais, pela Agência 
Nacional de Aviação Civil –Anac. 
Fiscalizamos  transporte escolar e 
coletivo da Cidade, entre outras 
ações.

A atuação da Secretaria 
dos Transportes, às vezes, 
não se confunde com a 
da Secretaria de Obras?
- Realizamos todas as obras 

relacionadas ao trânsito na zona 
rural, como  pontes, estradas, 
passagens molhadas, mata-bur-
ros. Algumas pontes dentro da 
Cidade também ficam sob nossa 
responsabilidade, como a do São 
Domingos e do Espírito Santo. A 
Secretaria de Obras trabalha com 
todos os tipos de obras. Nos-
so foco está nos vários tipos de 
transportes. 

A Secretaria de 
Transportes precisa 
contratar empresas 
terceirizadas para o 
desempenho 
dessas funções?
- Temos empresas terceiriza-

das para a manutenção dos se-
máforos e para os aparelhos de 
GPS. Atualmente, cada veículo 
de transporte escolar e da frota 
da Prefeitura possuem aparelho 
de GPS, para podermos identifi-
car onde o carro está, onde foi, 
por quanto tempo ficou, a quilo-
metragem rodada. Isso nos ga-
rante maior segurança quanto à 
honestidade nos gastos públicos, 
já que podemos fiscalizá-los e, se 
possível, reduzir custos. 

A Secretaria de Transportes 
também compra veículos 
para as demais secretarias, 
como os ônibus e vans para 
o transporte escolar?
-Para adquirir veículo da área 

de educação, por exemplo, é a 
própria Secretária de Educação, 
que realiza as pesquisas de de-
manda do transporte escolar e 
realiza a compra. Até porque, a 

Secretaria de Educação possui 
verbas, assim como a Secreta-
ria de Saúde, que são destinadas 
pelo governo estadual e federal. 
Porém, a maioria das secretarias 
não possuem recursos e, então, 
compramos os veículos para es-
sas secretarias e para a Prefeitura 
como um todo. Somos nós que 
compramos todos os veículos. O 
combustível é destinado também 
por nossa secretaria, que realiza 
um controle dos gastos.

E a manutenção desses 
meios de transportes 
é feita por quem? 
- Também é a Secretaria de 

Transportes que realiza a manu-
tenção dos veículos. 

Como a Secretaria de 
Transportes vem atuando 
na zona rural, sob 
seu comando?
- Assim que assumimos, co-

meçamos a revitalização de es-
tradas na zona rural. As estradas 
onde transitam veículos de gran-
de porte têm a necessidade de 
serem arrumadas, três vezes por 
ano, pois escoam, principalmen-
te, grãos e ficam mais danifica-
das. Ano passado, focamos mais 
nessas estradas, nas de transporte 
escolar e de escoamento do leite. 
Retiramos galhos e abrimos as 
estradas;

E, este ano, o 
que já foi feito?
- Este ano, além da manuten-

ção contínua para não acumular 
problemas, estamos estendendo 
as obras a todas as estradas da 
zona rural, onde faremos o que 
for necessário. 

Há queixas de demora 
na manutenção das 
estradas rurais. Por que 
essa manutenção demora? 
- Estamos priorizando a qua-

lidade das estradas. Muitas vezes, 
demoramos mais do que previsto 
para finalizar uma estrada, por-

que, praticamente, tivemos que 
refazê-la. Estradas que deveriam 
estar com 12 metros, tinha apenas 
seis metros, então tivemos que 
colocar o trator de esteira para 
abri-las e fazer um trabalho de 
qualidade. Não estamos fazendo 
por fazer, estamos fazendo para 
resolver, também as barragens, 
para o escoamento da água das 
chuvas, colocando cascalho em 
todas as estradas. Há muito tem-
po,  Paracatu não possuía um go-
vernante que se preocupasse tan-
to com a zona rural, como Olavo 
Condé. 

Qual o prazo para 
que tudo esteja pronto?
- Já temos mais de oito mil 

quilômetros revitalizados e o to-
tal é de 14 mil quilômetros. Acre-
dito que, até o final de novembro, 
devemos concluir os trabalhos. 

Qual é a situação 
do transporte escolar?
- Realizamos um levantamen-

to apurado das distâncias percor-
ridas pelos ônibus e vans, para 
ver se atendia a demanda e se era 
possível reduzir alguma coisa. 
Aumentamos de 89 para 100 o 
número de linhas, mas reduzimos 
significativamente a quilometra-
gem percorrida, reduzindo os 
custos. Realizamos licitação com 
base da quilometragem percor-

rida, pelo governo passado, que 
era cerca de 16 mil km/mês. Mas, 
com o tempo, conseguimos redu-
zir esse número para 12 mil km/
mês. Reduzimos cerca de 3.400 
quilômetros, o que gera uma eco-
nomia de mais de R$ 100 mil por 
mês. Tudo isso apenas com rea-
dequação.

E quanto às pontes? 
Vamos para a sétima ponte 

construída neste governo, todas 
de cimento. Retiramos as antigas, 
de madeira, e já estamos inaugu-
rando as novas. Os preços dessas 
pontes foram reduzidos drasti-
camente, em relação ao governo 
passado. Em outras gestões, uma 
única ponte, de apenas 15 metros, 
teve um custo de R$ 600 mil e nós 
construímos seis pontes, com um 
total de 99 metros, com apenas 
R$ 650 mil. Ou seja, antes, cada 
metro saia por R$ 39 mil, agora, 
o mesmo metro sai  a R$ 6,5 mil. 
A última ponte que começamos 
a construir terá um custo de R$ 
130 mil, pois contratamos um es-
pecialista em pontes e ajudantes. 
A mão de obra desta ponte deve 
ficar em torno de R$ 30 a 40 mil. 
E se fôssemos licitar, ficaria em 
cerca de R$ 200 mil. 

O preço foi reduzido em 
razão de alguma parceria 
ou pode se dizer que, 

ponTE Do TRAÍRAS
A senhora Valderez Melo Monteiro, moradora da região do 

Morro Agudo, diz que a construção da ponte no Traíras foi essen-
cial para a sua família e moradores da região. Segundo ela, a ponte 
estava um perigo. O marido de Valderez , muitas vezes, teve que 
consertar a antiga ponte de madeira para evitar uma tragédia. “Tí-
nhamos medo de passar. Quando os caminhões passavam, balan-
çava tudo. Agora, Deus ajudou e está pronta”, alegra-se  Valderez. 

A antiga ponte de madeira do Povoado de São Domingos foi 
substituída por  uma  de alvenaria, contemplando, assim, uma antiga 
reivindicação dos moradores, que denunciavam que a ponte de ma-
deira estava prestes a cair.  

Assim que iniciou o governo, o prefeito Olavo Condé prometeu 
reformar a ponte e a promessa não ficou apenas no papel. A obra foi 
entregue à comunidade, na quinta-feira (28/8) e foi construída com 
recurso próprio e custou ao Município R$ 116.000,00. A nova ponte 
possui 12 metros e ficou pronta em 90 dias.

Irene dos Reis falou em nome da comunidade de São Domingos 
e, após dizer que temia passar pela ponte antiga, agradeceu o prefeito 
por cumprir a promessa com os moradores. 

 Segundo o secretário municipal de Transportes, Paulo Antônio 
Pereira, a ponte foi construída atendendo prioritariamente às neces-
sidades daquela região e o desejo do prefeito de realizar obras que 

Entrevista a Lorranne Marques (com redação final)

O atual secretário de Transportes de Paracatu, Paulo Antônio Pereira, nasceu em Guarda-Mor, mas reside na Cidade, desde criança. Ele é fa-
zendeiro e atua na área da construção civil, possui uma construtora que, segundo ele, nunca prestou serviços à Prefeitura. Paulo Antônio também é 
presidente da zonal do PSDB e foi um dos entusiastas da candidatura de Olavo Condé (PSDB) a prefeito.

Eleito, Condé considerou o perfil de tocador de obras, a austeridade do empresário e o convidou para gerir a Secretaria de Transportes, que andava 
com fama de gastar mal o dinheiro do contribuinte. 

Sua primeira ação foi adequar as licitações para reduzir a quilometragem percorrida pela frota da Prefeitura mensalmente, o que resultou em 
3.400 quilômetros a menos e uma economia de R$ 100 mil por mês.

Em outra frente, Paulo Antônio diz que, enquanto a administração anterior construiu uma única ponte, de apenas 15 metros, por R$ 600 mil, ele 
construiu seis, num total de 99 metros, por apenas R$ 650 mil. “O metro caiu de R$ 39 mil para R$ 6,5 mil”, esclarece o secretário. 

Nesta entrevista, Paulo explica o trabalho da Secretaria e as medidas que estão sendo implantadas na pasta para economizar o dinheiro público:

anteriormente, os preços 
eram superfaturados?
- Quando fomos fazer a pri-

meira ponte, do Curralinho, eu 
disse que iríamos gastar cerca de 
R$ 160 mil e todos me criticaram 
e disseram que não dava, com 
base nos valores passados, mas 
ela ficou em R$ 155 mil. Ou seja, 
sobrou dinheiro. Algumas pon-
tes, como a da Lagoa, a do Morro 
Agudo e do Santa Bárbara, foram 
parcerias com o Estado, através 
de um deputado. Entramos com 
os pregões e as três obras ficaram 
em R$ 290 mil. Nossa política é 
fazer honestamente. Os valores 
gastos antes eram muito altos e 
temos mudado isso, levando o 
benefício à população com o me-
nor custo possível. 

O custo diminuiu, 
mas a qualidade das 
pontes é a mesma? 
- Podemos garantir que a quali-

dade é a mesma ou até melhor. As 
pontes são construídas com vigas 
metálicas e muitos dos materiais 
são os mesmo de outros gover-
nos. A fundação é de excelente 
qualidade e o que recebemos, 
através de parceria com o Estado, 
tem controle de qualidade, já que 
o Estado fornece material a várias 
cidades. Eles nos mandam as vi-
gas e os forros, um pré-moldado, 

que vai se encaixando. Garanto 
que a durabilidade é para o res-
to da vida. Nós prezamos muito 
pela qualidade.  

A Secretaria de 
Transportes é responsável 
pelo asfaltamento, 
recapeamento, tapamento 
de buracos, no 
perímetro urbano?
- Essa parte compete à Secre-

taria de Obras. No que diz respei-
to à Cidade, nossa responsabili-
dade é apenas o trânsito, quanto à 
sinalização. Realizamos a pintura 
das vias, faixas, quebra-molas, co-
locamos placas de sinalização e 
decidimos quando uma rua será 
mão dupla ou única. Quando os 
vereadores solicitam esse tipo de 
demanda, através de seus requeri-
mentos, nós analisamos e vemos 
a viabilidade da solicitação. 

Como o senhor avalia 
sua trajetória na 
secretaria, até aqui?
Graças a Deus, tudo tem cor-

rido muito bem e tenho tido o 
apoio do prefeito, que está lutan-
do para colocar a Cidade em or-
dem e atender as necessidades da 
população. Quando coloco uma 
solicitação, ele sempre dá um 
jeito. Por exemplo, fizemos uma 
ponte, onde apenas duas pesso-
as moravam depois dela, mas o 
prefeito autorizou a obra, pois 
estamos lidando com vidas. Es-
tamos aproveitando as madeiras 
que estão sendo retiradas para a 
construção das novas, de cimen-
to, para revitalizar pontes meno-
res, em regiões menos populosas, 
mas que são primordiais para este 
governo. Também fizemos diver-
sas pontes molhadas. A secretaria 
está de portas abertas a toda a 
sociedade. Temos muita transpa-
rência no que fazemos, pois é a 
sociedade, somos nós, quem paga  
por essas obras. Sempre digo que 
não sou funcionário de Olavo 
Condé e, sim, da população de 
Paracatu e estamos aqui para aju-
dar e trabalhar para esse pessoal.

SÃO DOMINGOS

Nova ponte é entregue em 90 dias

Paulo Antônio Pereira, Secretário 
de Transportes de Paracatu

estejam diretamente relacionadas com o que cada comunidade real-
mente precisa. 

 Para o prefeito Olavo Condé, os moradores do São Domingos, 
assim como a população geral, têm contribuído com a administração 
municipal, por meio de sugestões, pedidos e quando acompanha de 
perto as ações do governo. 

“Isso é muito bom, porque ninguém governa uma cidade como 
a nossa, sozinho. Precisamos de união, mais participação de quem 
deseja ver a cidade crescer de verdade. Eu fico muito satisfeito de 
entregar essas obras e pretendo fazer mais pelo bem-estar de todos”, 
afirmou Condé.

 Carros - Durante a cerimônia, foram apresentados, também, 
nove veículos adquiridos pela Prefeitura para atender a demanda do 
Município. O dinheiro da compra veio da venda de sucatas de carros 
que empilhavam o pátio da Secretaria de Transportes. 

Irene dos Reis, em nome dos moradores do São Domingos, 
agradece ao prefeito Condé, a promessa cumprida

A venda dos carros inservíveis da Secretaria de 
Transportes permitiu a compra de nove veículos novos

A ponte do Curralinho custou R$ 155 mil, quatro vezes 
menos do que as construídas em administrações anteriores

As estradas da zona rural, como a do Morro Agudo, 
estão sendo ampliadas e encascalhadas  
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obra abrange 6.160 m² de asfalto e 1.760 m de meios-fios, bocas de lobo e descidas d’água, ao custo de R$ 294 mil

INAUGURAÇÕES

Cunha recebe asfalto de qualidade
A conclusão do asfalto tam-

bém é a alegria dos moradores 
da região do Cunha. A cerimô-
nia de inauguração do asfalto 
do Povoado foi realizada no da 
27 de agosto e levou diversão à 
comunidade, através dos Caixei-
ros,  grupo de artes cênicas de 
Paracatu, e emoção com o coral 
de crianças do povoado, cantan-
do o Hino Nacional Brasileiro e 
o Hino a Paracatu.

A obra abrange 6.160 m² de 
asfalto e ainda 1.760 m de meios-
fios, bocas de lobo, descidas 
d’água, dissipadores, entrada de 
descida d’água, remanejamento 
de arame e várias outras ações, 
que foram construídas com o 
recurso próprio no valor de R$ 
294.000,00.

Qualidade - O secretário de 
obras, Paulo César André, disse 
que o momento é de fazer uma 
nova política: uma política séria, 
voltada para as pessoas que re-
almente precisam ser atendidas. 
Segundo ele, quando eles de-
pararam-se com a demanda do 
povoado do Cunha, onde uma 
das principais reivindicações era 
o asfalto, o governo não mediu 
esforços e levou qualidade, com 
os custos adequados a uma obra 
deste porte. 

“Fizemos o meio-fio que nem 
sempre é feito nos governos que 
não se preocupam com a situação 
das casas paralelas e também com 
a condição do asfalto para que 
possa ter uma durabilidade maior. 
Toda a estrutura foi pensada para 
atender as necessidades básicas”, 
acrescentou o secretário. 

Lama e poeira - O presiden-
te da associação de moradores do 
Povoado do Cunha, Aésio Perei-
ra, agradeceu o governo e contou 
que, para as crianças irem à esco-
la, antes do asfalto, era necessário 

cortar pelos pastos, pois a lama, 
em época de chuva, ou a poeira 
na seca eram insuportáveis. 

“As crianças chegavam na es-
cola sujas. As casas eram limpas 
e poucas horas depois já tinha 

que limpar de novo. Em nome 
de todos agrade Agradecemos ao 
prefeito que não mediu esforços 
para nos atender.

O vereador Cabo Camilo fa-
lou em nome da Câmara Muni-

cipal e disse ser um prazer estar 
presente no povoado para pres-
tigiar esse momento tão espe-
cial, já que o asfalto é um sonho 
antigo de todos e que, graças ao 
governo Olavo Condé, foi reali-
zado. 

“Passei muito aqui e sempre 
soube das necessidades. No iní-
cio do meu mandato como vere-
ador, recebi o Aésio, presidente 
da associação, e fomos até o pre-
feito e se sensibilizou e, hoje, a 
Prefeitura arca com o custo da 
energia para puxar água até a as-
sociação”.

Meio-fio - O vice-prefeito 
José Altino ressaltou o trabalho 
de Condé, que está sensibilizado 
em escolher as obras primordiais 
em cada comunidade e realizá-las 
de uma forma tão correta, ba-
rateando os custos. “Essa será a 
marca do governo Olavo Condé: 
fazer obras a preço baixo, com 

Uma solicitação antiga dos mo-
radores da região do São Sebas-
tião foi atendida pela Prefeitura, 
no último dia 19 de agosto, com 
a inauguração do asfalto comple-
to do bairro, em evento foi com 
shows de Carol Santini, Lázaro e 
Leonardo e participação especial 
da cantora Débora Santiago. 

A comunidade compareceu 
em peso para prestigiar o mo-
mento importante para a região e 
se confraternizar com o prefeito 
Olavo Condé, o vice, José Altino, 
vereadores e secretários. 

O Pastor Tiago Vaz Costa 
abençoou a obra, a comunidade 
e as pessoas que irão usufruir de 
uma estrada de qualidade. “Tudo 
que fazemos e recebemos deve 
ser louvado a Deus. Foi Ele que 
deu aos homens o poder para 
executar sua vontade e levar fe-
licidade ao povo. Sejamos felizes 
por um governo que respeita e 
teme ao Senhor. Essa obra inau-
gurada é, sim, uma obra do Se-
nhor”, proferiu o pastor.

Esgoto - Antônio José de 
Sousa, em nome dos moradores, 
disse que aquele asfalto era um 
sonho para toda a comunidade, 
pois em época de chuva era muita 
lama e, seca, muita poeira. Antô-
nio José afirmou que foi bem re-
cebido pelo secretário de Obras, 
Paulo César André, e suas solici-
tações foram atendidas, como o 

qualidade e a obra que o povo 
precisa”.

“Para mim, é uma satisfação 
poder atender um bairro como 
esse. Graças a Deus, logo no iní-
cio do governo, trouxemos o as-
falto. Vocês podem observar que 
é uma obra de qualidade, porque 
muitas vezes se faz o asfalto e 
não faz o meio-fio e aonde nós 
estamos passando, estamos fa-
zendo asfalto e meio- fio, porque 
este que dá sustentabilidade ao 
asfalto”, argumentou o prefeito 
Olavo Condé.

Segundo ele, a Prefeitura vem 
realizando ações, tanto na zona 
urbana como na rural. Outras 
obras já estão em planejamento, 
aguardando a finalização para o 
inicio e ele pediu a ajuda e a par-
ticipação da comunidade, pois 
“ninguém melhor que vocês para 
ajudar a melhorar a Cidade”, 
concluiu o prefeito.

O Povoado do Cunha foi contemplado com 
6.160 m² de asfalto e ainda 1.760 m de meios-fios O coral de crianças do povoado interpreta 

o Hino Nacional Brasileiro e o Hino a Paracatu
Prefeito Condé:  O meio-fio dá 
sustentabilidade ao asfalto

O pastor Tiago Vaz Costa abençoou a obra, a comunidade e moradores

Aésio Pereira, presidente 
da associação de moradores 
do Povoado do Cunha, fala 
em nome dos moradores

Os Caixeiros, grupo de artes 
cênicas de Paracatu, leva 
alegria às crianças do Cunha

problema da rede de esgoto. 
“A Prefeitura está fazendo 

o posto de saúde que tanto so-
nhamos. A escola que, antes, não 
tinha muro, agora, está murada. 
Eu só tenho a agradecer a toda a 
equipe da Prefeitura e ao prefeito 
Olavo Condé”, finalizou Antô-
nio José. 

Já o secretário de obras, Paulo 
César André, lembrou que, em 
2012, ele esteve no povoado, em 
um comício do atual prefeito e 
os moradores falaram das dificul-
dades: conclusão do asfalto e do 
posto de saúde. “Me sinto feliz 
em atender os anseios dos mora-
dores. O prefeito Condé tem um 
carinho especial por esse povoa-
do e tudo que chega até ele, para 

atender vocês, ele pede para que 
seja feito e bem feito”.

Planejamento - O vice-pre-
feito, José Altino, disse que esse 
governo veio para marcar época 
em Paracatu. Segundo ele, no 
primeiro ano de governo, eles 
focaram em planejamento e, ago-
ra, as obras começam a aparecer. 
“Viemos para atender os sonhos 
da população. O povo de Para-
catu sempre quis a estrada do 
Entre-Ribeiros e ela hoje é uma 
realidade. O população paraca-
tuense sempre quis o Corpo de 
Bombeiros e o Samu, e Olavo 
Condé está realizando. 

“O povo de Paracatu sempre 
quis o Centro Administrativo para 
economia e dinamismo do servi-

ço público e ele estará neste go-
verno. Sempre quis honestidade 
e austeridade na compra de servi-
ços públicos e nós estamos fazen-
do pontes com até 1/5 do valor 
que era gasto anteriormente”. 

Energia elétrica - O vereador 
Marcos Oliveira, representando a 
Câmara Municipal, parabenizou 
os moradores do povoado São 
Sebastião e o prefeito que está 
cumprindo os compromissos de 
campanha. Ele ressaltou que o 
povoado antes do asfalto, na chu-
va e na seca, e era intransitável. 

O prefeito Olavo Condé agra-
deceu os moradores, que procu-
ram a administração para falar 
sobre as necessidades e reforçou 
que o governo já trouxe melho-
rias ao povoado, além do asfalto, 
como a ligação do bairro ao Alto 
do Açude, que possibilitou levar 
energia elétrica ao setor industrial 
e ainda a reforma da UBS (Unida-
de Básica de Saúde) do povoado. 

“Levaremos mais seis UBS’s, 
no Novo Horizonte, Alto do 
Açude, Vila Mariana, Amoreiras 
II, Prado e Paracatuzinho. Va-
mos implantar quatro creches 
Pró-Infância em alguns bairros 
estratégicos. Temos trabalhado 
com qualidade para levar resul-
tados a Paracatu e ainda estamos 
reduzindo custos em diversos as-
pectos, porque vocês merecem o 
melhor”, finalizou o prefeito.

pavimentação chega ao São Sebastião

Olavo Condé: Asfalto 
possibilitou levar energia 
elétrica ao setor industrial

Antônio José de Sousa: 
O asfalto era um sonho 
de toda a comunidade A cantora Carol Santini faz a festa no São  Sebastião
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CULTURA

Empresa valoriza manifestações 
dos quilombolas do São Domindos

LEGENDAS

o programa integrar faz parte da política de investimentos Sociais da Kinross para fortalecer os vínculos com a comunidade

INTEGRAR NA PRAÇA

Ação da Kinross reúne 1500 pessoas 
 No último domingo de agos-

to, foi realizado em Paracatu 
mais um evento do Integrar na 
Praça, ação que integra o progra-
ma da Kinross para o fomento e 
apoio de iniciativas nas áreas de 
educação, arte, cultura, esporte, 
meio ambiente e desenvolvimen-
to social. 

Cerca de 1500 pessoas parti-
ciparam das diversas atividades 
gratuitas que preencheram a 
manhã e a tarde do dia 31, com 
muita diversão. “Adorei a iniciati-
va do Integrar na Praça. Estamos 
nos divertindo muito!”, comen-
tou Marcele, moradora do  Prado 
que esteve com a família na Pra-
ça Luiz Martins Siqueira (Parque 
Linear), local onde o Integrar na 
Praça foi realizado. 

As atrações diversificadas 
também encantaram jovens e 
crianças com jogos, oficinas de 
arte, leitura de gibis, partidas 
de futebol, teatro, apresentação 
culturais locais, entre outras op-
ções. “Até agora já brinquei na 
corda [slackline], pintei e montei 
uma pipa. Estou achando tudo 
muito legal!”, conta Arthur, de 
12 anos. 

Programa Integrar - O Inte-
grar na Praça está dentro do Pro-
grama Integrar, que faz parte a 
Política de Investimentos Sociais 
da Kinross, cujo objetivo é forta-
lecer o vínculo entre a empresa e 
as comunidades onde atua, com 
base nas relações de parceria, 
contribuindo para o desenvolvi-
mento sustentável local. Os ei-
xos de atuação do Programa são 
Geração de Trabalho e Renda, 
Educação, Cultura e Educação 
Ambiental.

No início do mês, os morado-
res da comunidade remanescente 
Quilombola de São Domingos 
festejaram seu padroeiro, que 
também dá nome ao local. As 
festividades começaram ainda no 
dia 2 de agosto, com manifesta-
ções culturais diversas. E, entre 
o dia 7 e 10 de agosto, barraqui-
nhas com quitandas, bebidas e 
artesanato concluíram as home-
nagens àquele que, diz a tradição, 
conseguiu parar uma epidemia de 
febre que assolava os moradores 
com suas orações.

A comunidade remanescente 
Quilombola de São Domingos 
conta com o apoio da Kinross 
para manter suas manifestações 
culturais vivas e atuantes. Em 
junho deste ano, outra festa im-
portante contou com o apoio da 
empresa: a Caretada. Foram rea-
lizadas oficinas de máscaras para 
a confecção dos adornos usados 
pelos membros da comunidade 
que cantam e dançam na festa 
típica.

Dentro da Caretada, com 
foco para a Festa de São Domin-
gos, foi realizada uma oficina de 
confecção de roupas e balaios, 

Jovens de Paracatu dos bair-
ros Bela Vista II, Alto da Colina 
e Lagoa de Santo Antônio já con-
tam com escolinhas de esportes 
e ginástica aeróbica, que serão 
realizadas nas quadras poliespor-
tivas recentemente entregues às 
comunidades pela Kinross. No 
total, até 200 poderão participar 
das oficinas, todas elas semanais 
e gratuitas.

O projeto conta com o apoio 
da empresa, que em parceria com 
as Associações de Moradores dos 
bairros, investiu na estrutura de 
esporte e lazer, com melhorias 
que trarão benefícios principal-
mente para os jovens de Paracatu.

As atividades esportivas pre-
vistas foram viabilizadas por 
meio da parceria com a Funda-
ção Conscienciarte e Rotary Uni-
versitário, através da professora 
de educação física Lídia Konish. 
A programação está organizada 
da seguinte forma:

A Associação Comercial e Empresarial de Para-
catu (ACE) e a Associação de Pais e Amigos do Ins-
tituto Federal (Apaif) uniram-se para oferecer for-
mação e possibilitar a entrada de jovens no mercado 
de trabalho, com o apoio da Kinross e seu Programa 
Integrar - Eixo Geração de Trabalho e Renda. Após 
ouvirem empresários de Paracatu, que apontaram a 
necessidade de mão de obra qualificada para o tra-
balho administrativo e de atendimento no varejo, 
um projeto foi planejado e estruturado para fazer a 
ponte entre empregadores e jovens que buscam seu 
primeiro emprego.

O curso de Agentes Varejistas foi montado ex-
clusivamente para a turma que soma 27 alunos, com 
treinamento em 160 horas, no desenvolvimento de 
habilidades e competências voltadas para atividades 
no segmento de comércio e serviços. Os jovens ain-
da no Ensino Médio regular ou alunos do Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) seguirão para um estágio 
que está sendo articulado pela ACE com os empre-
sários de Paracatu, a fim de formar uma rede de em-
pregabilidade.

projeto dá suporte ao primeiro emprego
“A manutenção do primeiro emprego para os jo-

vens é difícil não somente pela falta de capacitação, 
mas também por aspectos comportamentais. Nosso 
desafio também está aí e sem o Integrar isso não te-
ria se concretizado”, conta a coordenadora do pro-
jeto pela ACE, Cláudia Netto.

Chance - Até 15 de setembro, a Kinross Brasil 
está com edital aberto para seleção de iniciativas que 
serão apoiados pelo Programa Integrar - Eixo Ge-
ração de Trabalho e Renda, no biênio 2015-2016. 
Cada proposta selecionada receberá suporte para o 
desenvolvimento do projeto e sua execução, com 
aporte financeiro direto de até R$80 mil. O objetivo 
é promover o incremento na renda e a melhoria da 
qualidade de vida dos beneficiários.

A inscrição é gratuita e deve ser feita em nome da 
organização, pessoalmente ou por meio de encami-
nhamento postal da proposta preenchida e assinada, 
além de toda a documentação requerida em enve-
lope lacrado. O Edital e o formulário de inscrição 
estão disponíveis para download no site da Kinross 
- www.kinross.com.br.

Jovens têm escolinhas 
de esportes gratuitas

No Alto da Colina, jovens e 
adultos podem fazer parte das 40 
vagas para ginástica aeróbica, rea-
lizadas duas vezes na semana. As 
aulas são ministradas por estudan-
tes universitários e contam com o 
apoio do Rotary de Paracatu.

Na Lagoa de Santo Antônio, 
o futsal será a atração que dispo-
nibilizará 50 vagas aos jovens e 
crianças.

Já no Bela Vista II, a Escoli-
nha de Esportes terá vôlei e fut-
sal, às terças e quintas-feiras, de 
8h30 a 10h30. Ainda há vagas 
para quem quiser participar. Para 
o presidente da Associação de 
Moradores do Bela Vista II, José 
Luiz Cândido, é preciso valorizar 
iniciativas como essas. “Para che-
gar a esses resultados foi preciso 
muita dedicação e empenho. Por 
isso temos que dar valor ao pro-
jeto, com o qual poderemos de-
senvolver, inclusive, novos atle-
tas”, sinaliza.

Sobre a Kinross
Responsável por 25% da produção de ouro brasileira, a Kinross 

opera a mina Morro do Ouro em Paracatu, no noroeste de Minas Ge-
rais, e integra a Kinross Gold Corporation, grupo canadense com pre-
sença na América do Sul (Brasil e Chile), América do Norte (Estados 
Unidos e Canadá), África (Gana e Mauritânia) e Eurásia (Rússia).

Após o início de seu processo de expansão em 2006, a Kinross 
elevou a capacidade de lavra de minério para 61 Mtpa, aumentan-
do em cerca de três vezes sua produção anual atingindo atualmente 
17 toneladas. A unidade tem vida útil estimada até 2030 e é um 
importante empreendimento industrial da região, respondendo por 
22% dos postos de trabalho formais do município. São cerca de 1.300 
empregos diretos e de 1.600 terceirizados.

cuja produção foi apresentada 
durante as festividades.

Com seu apoio de projeto ao 
resgate da comunidade quilom-
bola, a Kinross contribui para a 
integração e o diálogo entre di-
ferentes culturas e gerações, per-
mitindo a troca de experiências e 
o envolvimento dos jovens nas 
ações de promoção e preserva-
ção da identidade de seus ante-
passados.

Educação e cultura - A Kin-
ross realiza, ao longo de todo o 
ano, a campanha Mitos e Verda-
des, que busca esclarecer a popu-
lação de Paracatu sobre ações e 
temas relacionados às atividades 
da empresa na cidade.

Em agosto, o tema trabalha-
do é Educação e Cultura, com 
destaque para as ações empre-
endidas pela companhia e que 
buscam melhorar a qualidade da 
educação no município, além de 
aumentar o acesso à cultura. 

A Kinross, por meio do Pro-
grama Integrar investe, todos os 
anos, no aperfeiçoamento e capa-
citação dos professores da rede 
pública municipal e estadual de 
ensino em Paracatu.

Confira mais informações sobre a campanha Mitos e Verdades no 
canal do Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=KsjdyY51Wn-
g&list=PLAy7MtN9Jni362fK4A4ugj5Xqbg2de1h4&index=1 e veja 
como a Kinross está contribuindo para o desenvolvimento de Paracatu.

Atividades gratuitas preencheram a manhã e a tarde do dia 31 de centenas de crianças e jovens
O Integrar na Praça, do Programa Integrar, 
faz parte a Política de Investimentos Sociais da Kinross
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projeto custou R$ 2,5 milhões e aguarda apenas inspeção dos órgãos ambientais para  funcionar integralmente 

ATERRO SANITÁRIO

CORPO DE BOMBEIROS

Paracatu está em dia com legislação 

Obras começam em outubro e pelotão terá 42 soldados

Paracatu se destacou no cum-
primento da Lei nº 12.305/10, 
que institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS) e 
determina os fins dos lixões para 
todos os municípios brasileiros e 
a instalação de aterros sanitários 
para reduzir problemas ambien-
tais, sociais e econômicos que 
decorrem do descarte inadequa-
do do lixo. O aterro sanitário de 
Paracatu está pronto e, atende as 
exigências da legislação.

Segundo o Ministério do Meio 
Ambiente, somente 2.202 mu-
nicípios, de um total de 5.570, 
possuem medidas que garantem a 
destinação adequada do lixo que 
não tem condições de ser recicla-
do ou usado em compostagem.

Com a lei, desde o dia 3 de 
agosto, as prefeituras que pos-
suem lixões abertos podem res-
ponder por crime ambiental, 
ação civil pública e serem puni-
das com multas de até R$ 50 mi-
lhões, além de correrem o risco 
de não poderem receber verbas 
do governo federal. Já os prefei-
tos dessas cidades ainda correm 
o risco de perder o mandato, por 
improbidade administrativa.

TAC - O governo federal não 
irá prorrogar o prazo para as ci-
dades que ainda não possuem 
aterros sanitários, mas o muni-
cípio pode tentar uma prorroga-
ção e acordo com o Ministério 
Público, através de um Termo de 
Ajuste de Conduta – TAC, que 
ajudará a analisar as particulari-
dades de cada município

De acordo com o Portal EBC, 
desde 2010, quando a política foi 
aprovada, o governo federal dis-
ponibilizou R$ 1,2 bilhão para 
os municípios e estados para a 
realização dos aterros, incluindo 
a elaboração de planos de inves-
timentos nos aterros. 

Porém, a ministra do Meio 
Ambiente, Izabella Teixeira, in-
formou que menos de 50% des-
ses recursos foram executados, 
em razão da inadimplência de 
algumas cidades ou dificuldades 
operacionais.  

O aterro sanitário de Paracatu, 
porém, ainda não foi inaugurado 
e depende apenas de uma auto-
rização, após análise dos órgãos 
ambientais do Estado, o que deve 
ocorrer até outubro.

Chorume - Enquanto isso, 
funciona como aterro controla-
do, com licença adequada, que 
possui praticamente as mesmas 
características do aterro sanitário, 
tendo uma única diferença quan-
to ao descarte do chorume, líqui-
do liberado pela decomposição 
do lixo. No aterro sanitário, os 
resíduos são compactados e co-
bertos; os gases são queimados  e 
o chorume drenado.

De acordo com o engenheiro 
ambiental responsável pelo ater-
ro, Cláudio Lisis Gonçalves, o es-
paço total do aterro é de 59 hec-
tares, que serão usados por partes. 
Atualmente estão sendo usados 
3 hectares e, após a inauguração, 
serão mais 2,2 hectares. O aterro 
sanitário terá vida útil de 35 anos.

A pedra fundamental do 4º 
Pelotão do Corpo de Bombeiros 
de Paracatu foi lançada, no últi-
mo dia 28 de agosto, na antiga 
sede do Dnit, onde o pelotão 
será instalado. No local, além do 
Corpo de Bombeiros irá funcio-
nar também o Samu. 

O lançamento já havia ocor-
rido em Patos de Minas, dia 3 
de julho, em comemoração ao 
Dia Nacional do Bombeiro e em 
comemoração aos 37 anos da 2ª 
Companhia de Bombeiros Militar 
de Patos de Minas, à qual o Pelo-
tão de Paracatu estará submetido. 
O lançamento foi oficializado em 
Paracatu, para a sociedade acom-
panhar o início do processo.

Além do prefeito Paracatu, 
Olavo Condé; o vice-prefeito, 
José Altino; vereadores; secre-
tários; o Dr. Paulo Anacleto, re-
presentando o deputado Almir 
Paraca e o comandante do 5º Ba-

Paracatu não tem mais li-
xão em funcionamento. O que 
existia, entre o IFTM (Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Triângulo Minei-
ro) e a Faculdade Finom,  foi re-
cuperado. Segundo Cláudio Lisis, 
o lixo do local não foi movimen-
tado, mas foi executado um Pro-
grama de Recuperação da Área 
Degradada-PAD, que é uma das 
determinações para o município 
adquirir a licença para o novo 
aterro sanitário.

O aterro sanitário ocupa área de 59 hectares e terá vida útil de 35 anos

A pedra fundamental do 4º Pelotão do Corpo de Bombeiros 
de Paracatu foi lançada, no último dia 28 de agosto

A construção do aterro come-
çou em 2008 e, na época, não era 
possível tirar o lixo do local. Por 
isso, foi feito um aterro contro-
lado, atendendo a muitas espe-
cificidades da Lei nº 12.305/10. 
Porém, não era possível dar des-
tinação adequada ao chorume. 

- Então, explica Lisis, foram 
implantados drenos de gás e dre-
nos superficiais, que são percola-
dos, para coleta do chorume, fei-
tos com pneus, que funcionaram 
muito bem. 

A área de todo o aterro sanitá-
rio é impermeabilizada, para que 
o lixo não tenha contato com o 
solo. Cláudio Lisis explica, ain-
da, que, antigamente, a manta de 
impermeabilização poderia ser de 
argila, mas, agora só pode ser feita 
de Polietileno de Alta Densidade.

Na área que já está pronta para 
receber o aterro sanitário existem 
drenos em toda a parte interna do 
espaço para coletar o chorume e, 
posteriormente, tratá-lo.

Compactação - Quando o 
lixo chega até o local, é necessá-
rio pesá-lo, para que o município 
saiba a quantidade de lixo cole-
tado e possa usar este dado para 
reciclagem e dialogar com os 
bairros produzem mais lixo. 

Além da quantidade, também 
será controlado cada tipo de re-
síduo que chega até o aterro: se 
é construção civil, poda, limpeza 
da cidade ou o domiciliar, que é o 
lixo orgânico das casas. 

Depois disso, o lixo é colocado 
no aterro e compactado pelo tra-
tor de esteira, em sentido de ram-
pa. Com a compactação o solo 
absorve mais materiais e permi-
te que os caminhões e máquinas 
possam andar no local, Os resí-
duos são cobertos por camada de 
terra, que recebe nova camada de 
resíduos e, assim, sucessivamente. 

Sumidouros - Com o novo 
aterro sanitário, será possível o 
tratamento completo do choru-
me, através de um filtro anaeró-

Resíduo será controlado 
e chorume tratado

bico, onde o chorume é tratado 
para depois cair na lagoa faculta-
tiva e, em seguida ir para os su-
midouros, onde estará cerca 80% 
melhor e pode ir para os rios ou 
solo. Já o gás metano, que é libe-
rado pela decomposição do lixo 
e que pode explodir, é queimado. 

De acordo com Cláudio Lisis, 
a construção do aterro sanitário 
de Paracatu está dentro do cro-
nograma e o que faltou para que 
muitas cidades também tornas-
sem o aterro sanitário uma rea-
lidade foi a falta de interesse dos 
governantes. “Aqui foi diferente. 
Além do interesse, eles tiveram 
recursos próprios do Município 
para executar o projeto , no valor 
de  R$ 2,5 milhões. 

talhão do Corpo de Bombeiros 
de Uberlândia, Coronel Felipe 
Aidar; prestigiaram o evento. 

O prefeito ressaltou que o Cel 
Felipe é um profissional querido 
e respeitado pela instituição, que 
tem feito muito por Minas e pe-
los bombeiros, e agradeceu o seu 
empenho para trazer um pelotão 
dos bombeiros para Paracatu.

Resultados - “Isso é uma 
conquista da nossa administra-
ção, de cada secretário e servi-
dores. Todos fazem parte dessa 
conquista, porque não foi o pre-
feito ou o vice-prefeito que fez e, 
sim, um grupo que luta por uma 
Paracatu melhor. Graças a Deus, 
a nossa administração vem tra-
zendo resultados significativos, 
realizando as principais necessi-
dades da população e, agora, lan-
ça esta pedra fundamental”. 

O Cel Felipe disse que ser 
bombeiro é ficar em segundo 

plano, e, às vezes, abrir mão dos 
seus sonhos para que os sonhos 
das outras pessoas possam se tor-
nar realidade. “Fazemos o bem 
sem olhar a quem, independente 
de credo religioso, orientação se-
xual, etnia ou classe social. Cui-

damos das pessoas, mesmo que 
elas não queiram ser ajudadas”. 

O coronel contou um fato 
que ocorreu com ele, quando sal-
vou a vida de uma senhora que 
tentava suicídio e, anos depois, 
ele a encontrou por acaso e ela 

afirmou que se ela estava viva e 
feliz, superando as dificuldades, 
foi por causa dos bombeiros. 

“Muitas vezes, o trabalho do 
bombeiro é como uma segun-
da oportunidade que as pessoas 
têm. Então, quando sentimos que 
as lágrimas e a dor de alguém se 
transformaram em uma oportu-
nidade a mais, aí, nós nos damos 
por satisfeitos. Hoje, eu não te-
nho nenhum osso inteiro, é tudo 
quebrado. Sofri vários acidentes 
e, se me perguntarem se eu passa-
ria tudo de novo, eu responderia, 
imediatamente, que sim”.

Paraninfo - O Coronel Feli-
pe reforçou o trabalho de Olavo 
Condé, que se dedicou ao máxi-
mo na conquista do pelotão para 
Paracatu, e contou que o prefeito 
foi convidado para ser o paranin-
fo da turma dos soldados que irão 
formar em outubro, em Minas. 

“Nós não temos, em nós, mé-

rito nenhum como bombeiros. 
O que temos é uma vontade, um 
amor pelas pessoas e, quando os 
governantes dão as condições 
para que possamos executar o que 
sentimos pelas pessoas, ficamos 
felizes e realizados”, concluiu.

De acordo com o secretário 
de Planejamento, Erasmo Neiva, 
o pelotão do Corpo de Bombei-
ros, formado por 42 profissio-
nais, já está pronto e treinado 
pelo Estado e os soldados serão 
lotados em Patos e Unaí e vão 
prestar serviço a Paracatu à dis-
tância, até que a obra de reade-
quação do prédio seja concluída.

As obras de readequação da 
sede do Dnit deverão iniciar de 
outubro para novembro e serão 
concluídas até março de 2015. 
No local também será  instalada 
uma unidade do Samu, poste-
riormente à instalação pelotão 
do Corpo de Bombeiros.



14 Paracatu-MG, 16 a 31 de agosto de 2014O Movimento - pARACATU/poLÍCiA

MARLI RIBEIRO

 OLHO VIVO

SEMANA DA CULTURA CRISTÃ

Vereadora participa de audiências 
para decidir destinos de povoados 

Sistema requerido pelo vereador 
Marcos Oliveira foi inaugurado

Eventos e Marcha pra Jesus foram sucesso

A vereadora Marli Ribeiro 
participou, no domingo 31 de 
agosto, juntamente com os de-
mais colegas da Comissão de Ad-
ministração, Serviços Públicos e 
Cidadania, de audiência pública 
com os moradores do São Sebas-
tião para ouvir o que a comuni-
dade pensa sobre a sugestão de 
transformar o povoado de área 
rural para área urbana. 

A mudança foi apontada por 
um estudo técnico, mas  preci-
sa ser analisada e aprovada pela 
Câmara. A mesma alteração foi 
sugerida para os povoados São 
Domingos e Lagoa de Santo An-
tônio. 

Marli Ribeiro participou da 
reunião e ouviu atentamente 
cada um dos moradores. “Preci-

Casal confessa estupro a adolescente
Ramon Aparecido Gomes Ferreira, 18, e Naiara Aparecida Go-

mes da Silva, 18, foram encontrados em uma fazenda, no Engenho 
Velho, onde trabalha o pai de Naiara. Segundo a PM, o casal é sus-
peito de assaltos - um deles a uma mercearia no Novo Horizonte - e 
de estupro de uma adolescente de 13 anos. Ainda de acordo com 
os militares, o casal confessou os crimes, usando uma faca, que foi 
apreendida. O caso foi repassado à PC.

Oito facadas - Em Brasilândia, um rapaz de 24 anos contou à PM, 
que, quando estava na casa da namorada, foi surpreendido por um tal 
de “Jean Capeta” e Emiliano, que deram oito golpes de faca na vitima. 
A vitima foi encaminhada em estado grave ao HM de João Pinheiro. 

A Polícia Civil de Paracatu prendeu na manhã da quarta feira 
(20/8), Guilherme Souza Oliveira, 20, (vulgo Mansão), como prin-
cipal suspeito de ter assassinado Valdemir Araújo Azevedo, 21, no 
início deste ano. De acordo com o delegado, Gustavo Henrique 
Ferraz Silva Lopes, Mansão já é conhecido no meio policial e foi en-
contrado  na Travessa Wolney Meirelles, próximo do local do crime. 
Havia em desfavor dele um mandado de prisão em aberto. 

Ainda segundo o delegado, o suspeito confessou ser o autor  do 
homicídio, alegando que Valdemir teria tentado matá-lo. O segundo 
suspeito de participação no crime e a arma ainda não foram locali-
zados pela polícia. Mansão foi preso durante a Operação Impacto 
das Polícias Civil e Militar, contra crimes violentos contra a vida e 
o patrimônio.

Crime - o servente de pedreiro Valdemir foi morto, por volta das 
7h de 15 de janeiro, quando saia de casa para trabalhar em uma obra 
no Bairro Espírito Santo. 

Porém levou dois tios na cabeça, na esquina da Travessa Wolney 
Meireles, Nossa Senhora de Fátima.  No local, a pericia encontrou 
duas cápsulas .32 . Antes de Valdemir ser assassinado, testemunhas 
garantem que viram três homens armados, nas proximidades. 

Cabeça - Starley dos Santos Ribeiro, 18,  e Rafael Duarte da Silva 
- o Cabeça, 19 - são suspeitos de tentarem matar um rapaz de 20 anos, 
em um orelhão, no Paracatuzinho, onde a vítima fazia uma ligação e 
chegou um jovem e disparou contra o rapaz. O autor fugiu em compa-
nhia de outros homens em um Gol prata. Segundo o delegado Gusta-
vo Ferraz, responsável pelo inquérito, as investigações continuam pois 
a suspeita é que uma terceira pessoa esteja envolvida no crime.

Suspeito da morte de Claudinei dança no HM 
Cleilton Mendes dos Santos, 27, foi preso quando visitava uma 

paciente no Hospital Municipal de Paracatu. Ele é apontado como 
o autor do homicídio do dia 24 de novembro do ano passado. A 
vítima, Claudinei Araújo de Azevedo, 27, foi assassinado com um 
tiro no pescoço. Segundo a polícia, o tiro foi efetuado por Cleílton. 
Tudo teria ocorrido por causa de uma discussão entre Claudinei e 
Cleiton e a mãe dele. A autoria foi apurada na época do crime, mas 
Cleílton só foi encontrado, graças a uma denúncia anônima, que 
levou a PM ao Hospital Municipal, na terça-feira (12/8).

Ciclista tenta matar outro, no JK 
A polícia procura por um ciclista (bermuda jeans, camiseta clara), 

armado com revólver, que efetuou três tiros no tórax e nas costas 
de Bruno Alves de Oliveira, 25, na terça-feira (19/8), na Rua José 
Camargo, JK, onde ambos passavam de bicicleta. Bruno não corre 
risco de morte e o motivo da tentativa de homicídio é desconhecido.

Armas falham e ciclista escapa
Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de participar 

de um assalto, na Avenida Tenente Hugo Lima, Paracatuzinho. Um 
jovem passava pelo local de bicicleta e dois adolescentes - 16 e 17 
anos - ambos com armas de fogo - exigiram a bicicleta. O jovem 
deixou a baique cair e saiu correndo, mas os assaltantes tentaram 
efetuar disparos de arma de fogo contra ele, porém as armas falha-
ram. Os ladrões fugiram levando a bicicleta. Um deles foi apreendi-
do e o outro está sendo procurado. Nenhuma arma foi encontrada.

Júlio César, 22, levou dois tiros nas costas e um na perna, por volta 
das 9h do dia 22 de agosto, na Praça Júlia Camargo, Paracatuzinho, 
onde a vítima conversava com dois jovens e aguardava um compa-
nheiro levar drogas para eles. Um deles saiu dizendo que iria buscar 
droga para eles e teria voltado já armado e disparando contra a vítima, 
em seguida os dois fugiram em uma bicicleta. Segundo a PM, um dos 
envolvidos, de 15 anos, tem passagens por furto, tráfico de drogas, 
roubo e receptação. Júlio César passa bem e não corre risco de morte.

OPERAÇÃO IMPACTO 

TENTATIVAS DE HOMICÍDIO

PC prende suspeito 
de matar Valdemir 

Droga e tiros na 
Praça JCamargo 

samos ouvir o que a comunidade 
deseja, é o nosso dever; fomos 
eleitos como representantes do 
povo e é assim que vamos agir. 

“Se o São Sebastião continu-
ará sendo área rural ou se trans-
formará em área urbana é uma 
decisão que deve ser discutida, 
junto à comunidade. Disso eu 
não abro mão! Meu gabinete está 
de portas abertas para ouvir o 
clamor da comunidade. “afirmou 
a vereadora 

Ao final da audiência, ficou 
decidido que será passado, de 
casa em casa, um livro colhendo 
assinaturas dos moradores sobre 
o que eles preferem. Juntamente 
como o documento, a Comissão 
enviará também uma lista com 
pontos negativos e positivos de 

Durante a semana de 25 a 
30 de agosto, foram realizados 
eventos com a participação jo-
vens, adultos, crianças e famílias 
inteiras nas oficinas e palestras.  
O evento foi aberto, na segunda-
feira, na Casa de Cultura, às 9h, 
com presença expressiva de par-
ticipantes. A missão dos organi-
zadores da Semana Municipal da 
Cultura Cristã foi aproximar mais 
as famílias que estavam dispersas, 
para os jovens todo tempo havia 
um evento volta para eles. 

Peças teatrais transmitiam aos 
adolescentes como é difícil viver 
no mundo de hoje com tantas 
coisas fáceis, mas que algumas 
podem ter fim trágico como, por 
exemplo, o uso de drogas. Uma 
palestra com o Pr. Ricardo Vas-
concelos, foi  especialmente para 
os casais, onde mostrou as difi-
culdades em convivência a dois e 
também a chegada dos filhos, por 
outro lado à satisfação de ser pai 
e mãe,  principalmente o compar-

Já está em pleno funciona-
mento às câmeras “Olho Vivo”, 
que monitoram o centro da Ci-
dade e pontos estratégicos de 
alguns bairros. Essa segurança a 
mais para o povo foi visão que o 
vereador Marcos Oliveira, que a 
colocou como uma meta a cum-
prir, desde quando assumiu a ca-
deira no Legislativo. 

Nesse intuito, através do Re-
querimento Nº. 268/2013 e 
emenda no orçamento do mu-
nicípio - junto ao prefeito Olavo 
Condé, que prontamente aten-
deu o parlamentar, o sistema foi 
implantado, para ajudar as forças 
policiais a coibir o crescente nú-
mero de ocorrências.

Haja vista que, ano de 2013, 

tilhamento entre as famílias. 
Na sexta feira houve uma bltiz 

com panfletagem e vários condu-
tores de veículos deixaram colar 
o adesivo “Eu amo minha famí-
lia” em seus carros. No sábado a 
tão esperada “Marcha Pra Jesus”, 
com a concentração na Praça 
Julia Camargo, contando com 
um grande número de pessoas 
e um trio elétrico com o cantor 
Gabriel Duarte que conduziu os 
fiéis pelas ruas e a cada ponto 
de parada atraiu mais adeptos e 
terminando na Avenida Olegário 
Maciel frente à Prefeitura, onde 
havia um palco montado para o 
show de David Sasser. 

A avenida ficou tomada de 
pessoas até próximo ao fórum. 
A semana Municipal da Cultura 
Cristã é um projeto de Lei Nº 
2.955/2013 - do vereador Mar-
cos Oliveira sancionada pelo pre-
feito Olavo Condé. A primeira 
Marcha para Jesus aconteceu em 
1987 na cidade de Londres, no 

(Reino Unido), chamada de “City 
March”, foi criada pelo pastor 
Roger Forster; no ano de 1993 o 
evento foi realizado pela primeira 
vez no Brasil, através da iniciativa 
de lideranças evangélicas, princi-
palmente da Igreja Renascer em 

Cristo tendo como presidente 
Nacional da Marcha para Jesus o 
Apóstolo Estevam Hernandes e 
de outras igrejas. Em Paracatu a 
primeira Marcha foi realizada em 
1996 pela Pr. Cidinho da Igreja 
Batista independente.

Vereadora 
Marli Ribeiro 
participa de 
audiência
pública no 
São Sebastião

A Marcha para Jesus levou milhares de
pessoas às ruas de Paracatu e teve show com 
o cantor David Sasser, entre outras atraões

O sistema de monitoramento por câmeras 
Olho Vivo foi implantado em Paracatu por 
requerimento do vereador Marcos Oliveira

cada uma das opções. 
O plano deve ser votado até 

final deste ano. As próximas au-
diências públicas serão 7/9 às 
14h, no centro comunitário do 

povoado São Domingos e 14/9 
às 9h, na quadra de esportes da 
Lagoa de Santo Antônio, quando 
será realizada a mesma discussão 
com as comunidades locais.

houve 50 homicídios, em sua 
maioria, envolvendo jovens de 13 
a 30 de idade muitos casos ainda 
sem pistas da autoria do crime, 
outros já foram solucionados 
através da colaboração da socie-
dade emprestando as imagens de 

suas câmeras para 
as policias chega-
rem aos autores 
e envolvidos no 
delito. 

As câmeras 
“olho Vivo” mo-
nitoram duran-
te as 24h, onde 
equipes treinadas 
ficam atentas aos 
movimentos de 
pessoas e veículos 

suspeitos contribuindo assim na 
prevenção de crimes. 

De acordo com informação, 
após a instalação das câmeras o 
numero de registro de ocorrên-
cias tanto contra o patrimônio 
quanto a pessoa tiveram uma 

redução drástica principalmente 
em áreas consideradas de risco. 

Dentro do requerimento en-
viado pelo Vereador Marcos 
Oliveira, está incluído também a 
manutenção dos equipamentos, 
fazendo com que não dependa 
do Estado esse tipo de serviço, 
sendo que em determinadas cir-
cunstâncias os recursos chegam 
atrasados. 

A entrega oficial das câmeras 
“olho vivo”, ao povo de Para-
catu, se deu no dia 5 de setem-
bro, na sede do 45 Batalhão de 
Polícia Militar, onde o vereador 
Marcos Oliveira e o prefeito 
Olavo Condé anunciaram ou-
tros benefícios à comunidade 
paracatuense.

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

História é sempre a mesma: vítima pensa que vai se dar
bem e acaba sendo furtada. Uma mulher perdeu R$ 2.900,00

DE NOVO?

ASSALTOS 

DROGAS 

Alguém cai no conto do 
vigário pela enésima vez

Casal assalta comércio no NH

Militares descobrem 
pés de erva em JP

Mesmo sendo um golpe man-
jado em Paracatu, ainda tem 
pessoas que se deixam levar pela 
ambição e caem na lábia dos es-
telionatários. A história é sempre 
a mesma: a vítima pensa que vai 
se dar bem e acaba sendo rouba-
da. Desta vez, uma mulher sacou 
R$ 2.900,00 no Bradesco e seguia 
para a Praça do Fórum. 

Quando passava pela Rua 

Junia - Júnia Roberta da Silva, 32, foi encontrada na Rua  Lan-
dim,  Paracatuzinho. 

17 anos - Nas proximidades da “Boca da Onça”, militares abor-
daram um adolescente de 17 anos que possuía dois mandados de 
busca e apreensão em aberto. 

15 anos - Dois adolescente de 15 anos, que possuíam medida 
de apreensão domiciliar, foram encontrados no centro da Cidade. 

Honda I - Uma testemunha informou à PM que uma moto 
Honda CG Titan 150, vermelha, placa HCB-0418, estava escon-
dida, na Rua Otaviano Guimarães, Vazante Sul. A denúncia  foi 
confirmada.  

Honda II - A moto Honda/CG 150, placa HNV- 0477, furta-
da em uma  oficina, na Rua Alcides Silveira, Bairro Esplanada, João 
Pinheiro, foi  encontrada  na Rua José de Freitas, no mesmo bairro.

Honda III - Após ser furtada a moto Honda/CG 150 preta, 
placa DNR-0884, foi recuperada em uma trilha acima da MG 188, 
no Projeto 21.  

Honda IV - A  Honda CG 150 vermelha, placa HNV-0477/
MG, foi furtada  na Rua Manoel Silveira Vasconcelos, Caios, João 
Pinheiro.  

Yamaha I - A moto Yamaha - YBR 125, preta, placa HGQ-
7866, foi furtada  na Rua João Alves. 

 Yamaha II - Na Rua Américo Macedo, uma pessoa viu quan-
do quatro homens empurrando a moto Yamaha XTZ 125  azul, 
placa HEZ-9084. O veículo fora furtado da porta da casa do pro-
prietário. 

Yamaha III - A Yamaha TZ 125K azul, placa HEZ-9084 foi 
furtada dias atrás, foi encontrada  na Travessa Daniel Dias de 
Aquino Siqueira, Vista Alegre. 

 Biz I - A Honda Biz azul, placa HPT-8344 de Uberlândia/
MG, foi  furtada em frente a residência da vítima - na Rua Coronel 
Lindolfo Garcia, Alto do Córrego - e recuperada na Rua Cristóvão 
Colombo, JK. 

Biz II - A moto Honda Biz 125 vermelha, placa OLY-5463, foi 
furtada na porta da casa do proprietário - à  Rua Vereador Gidalte 
Maria dos Santos, Chapadinha. 

Uno - Iandro Randel de Oliveira,18 e Marcos Teixeira de Sousa, 
21, são suspeitos  de furtarem o Uno verde, placa GND-2755, na  
Rua Alameda dos Ipês, Cidade Jardim. Eles foram encontrados 
saindo de um campo de futebol, no Bandeirante. O Uno foi en-
contrado escondido em uma mata próximo ao campo. Uma teste-
munha informou que viu três homens  próximo ao local. Um deles 
possuía as mesmas características de Marcos. O carro foi conduzi-
do ao pátio e os autores à DP.

Um homem moreno, magro, 
alto, bermuda com estampa pre-
ta/florida, boné preto - simu-
lando estar armado - anunciou 
assalto a um estabelecimento co-
mercial, à Rua Marcos Neves Tei-
xeira, Novo Horizonte, e roubou 
certa quantia de dinheiro, isquei-
ros e os celulares. Ele mandou as 
vítimas para os fundos e fugiu.

O assaltante deixou cair um 
dos celulares roubado. O as-
saltante teria ido ao comércio, 
antes do fato, acompanhado de 
uma mulher. Durante o roubo, a 
mulher ficou nas proximidades. 
Ninguém foi preso.

Praça - Um jovem de 19 anos 
estava com a namorada, na Pra-
ça do Bairro Prado, momento 
em que chegaram três homens 
em duas bicicletas e anunciaram 

Luiz Gustavo Barreto Nobre, 
23, armado com uma faca, as-
saltou uma loja, na Rua Capitão 
Esperidião, em João Pinheiro, e 
levou uma bolsa, com R$350,00, 
documentos, um cartão da Bolsa 
Família e R$40,00. 

Os militares foram atrás de 
Luiz Gustavo que, ao perceber 
a presença policial, quebrou a 
janela e fugiu pelos telhados das 
casas vizinhas, mas foi localizado 
em uma grota, sendo recupera-
dos R$ 281,00. O larápio disse 
que deixou a bolsa roubada e as 
roupas em uma galeria de esgoto. 

Na casa do assaltante, foram 
localizados 12 pés de maconha e 
uma chave “micha”. Bruno dos 
Santos Pacheco, 21 e Dênis Cláu-
dio Pereira dos Santos Araújo, 
18, que também residem na casa, 
foram presos. Na delegacia, Luiz 
Gustavo  foi reconhecido por 
outras vítimas, como autor de 
outros crimes.

Maconha - Marcelo Santana 
Rabelo, 30, possuía mandado de 
prisão em aberto e andava pelas 
ruas de João Pinheiro. Na casa 
de Marcelo, os militares encon-
traram 11 tabletes de maconha, 
além de embalagem da droga. A 
esposa dele - Lorena Monaliza 
Borges dos Santos, 20 - também 
estava na casa e foi presa.  

Na Rua Salgado Filho, Bela 
Vista, a PM encontrou dois ho-
mens em uma moto Yamaha. 
Com Kenedy Junior Magalhães 
dos Santos, 23, foram encontra-
dos uma bucha de maconha, R$ 
394,00 e três celulares. Kenedy 
não é habilitado e foi preso, jun-
tamente com o garupa Fabrício 
Lourenço Damasceno, 22.  

Num matagal, à Rua Severia-
no Silva Neiva, Alto do Açude, 
os militares encontraram um 
embrulho plástico, contendo um 
tablete de maconha e um celular. 
A PM viu três homens - um de 

Doutor Rubens Bitencourt, ela 
percebeu quando uma carteira 
caiu do bolso da calça de um ho-
mem alto, moreno, aparentando 
40 anos, que usava camisa social 
branca de mangas compridas. 

A mulher pegou a carteira e 
entregou ao dono e outro ho-
mem moreno - camiseta preta, 
50 anos - elogiou a atitude dela e 
o primeiro homem entregou-lhe 

um vale no valor de R$ 200,00 e 
disse para ela ir até a Loja Kor-
rally Joias - à  Rua Lauro Guima-
rães, próximo à Escola Estadual 
Antônio Carlos - pois alguém ia 
lhe entregar o dinheiro.

O golpista disse também que, 
por normas de segurança da em-
presa, a vítima não poderia entrar 
na loja com pacote ou bolsa, mo-
tivo pelo qual a vítima deixou o 

pacote contendo o dinheiro saca-
do com os estelionatários.

A mulher não encontrou a 
loja e muito menos os esteliona-
tários, quando voltou. Só então 
percebeu que caíra no conto do 
vigário. Além do dinheiro, os 
“malas’ levaram documentos, um 
Smartphone, a chave e documen-
tos de um veículo. Ninguém foi 
preso.

o assalto, com as mãos debaixo 
das blusas, simulando estarem 
armados. Os ladrões fugiram le-
vando R$ 180,00, documentos e 
um celular. Através do álbum de 
fotografias da PM, o casal reco-
nheceu dois dos assaltantes, po-
rém ninguém foi preso. 

 Posto de combustíveis - 
Com ajuda das imagens das câ-
meras, a polícia procura pelos 
dois homens que tentaram as-
saltar um posto de combustíveis, 
no Alto do Córrego. Segundo 
funcionários, dois homens - um 
deles armado com revólver - co-
locou a arma nas costas da vítima 
e anunciou o assalto. 

O outro ladrão foi até o caixa 
e os outros funcionários saíram 
correndo. Os assaltantes também 
se assustaram e correram. Um 

deles deu um tiro para o alto, mas 
não conseguiram levar nada.  

Fazenda - A policia procura 
pelo autor de um furto de um re-
vólver.32 levado de uma fazenda, 
da Região do Soares. O proprie-
tário possui registro da arma. 

 Adolescentes - Quatro ho-
mens roubaram o celular e R$ 
20,00, de um adolescente, que 
passava pela Rua Gastão Lepes-
queur, Alto do Córrego, e fugi-
ram para o Arraial D’Angola. 
Neste bairro, os militares ouvi-
ram uma testemunha, que viu 
homens tentando tomar os ce-
lulares de dois adolescentes, na 
Rua Dom Serafim, porém com 
a chegada da polícia o crime foi 
evitado.  

Dois adolescentes - um de 
17 e 14 anos - foram alcançados 

e apreendidos. O menor de 14 
anos confessou a autoria do rou-
bo e relatou os nomes dos demais 
comparsas. Os militares prende-
ram Luis Fernando Martins de 
Araújo - Chacal, 20. Uma das víti-
mas reconheceu os detidos como 
sendo autores do roubo. 

Celular - Um adolescente 
de 16 anos deu uma “gravata” e  
encostou uma arma branca nas 
costas da vítima, enquanto um 
adolescente de 14 anos  roubou o 
celular da vitima, na Ladeira dos 
Farias, Vila Cruvinel. Os ladrões 
e o celular foram encontrados.  

Comércio - A PM de Vazante 
prendeu Eduardo Junior da Silva 
Leonel - Dudu,19 - suspeito de 
roubar dinheiro do caixa de um 
estabelecimento, na Rua João 
Cláudio, Jardim Regina. 

camisa vermelha - que consegui-
ram fugir pelo mato.  O material 
foi apreendido.

Cocaína - Na casa de Vilson 
dos Santos Cassiano, 26 - à Rua 
Buritis, Parque das Andorinhas, 
em João Pinheiro - a dois  table-
tes de maconha e três papelotes 
de cocaína. Vilson tinha na car-
teira R$ 455,00. O dinheiro foi 
apreendido. 

Crack -  Na  Rua Waldemar 
José de Oliveira, Alvorada, poli-

ciais de João Pinheiro abordaram 
Danilo Alves Gonzaga, 18, com 
cinco  pedras de crack, além de 
R$ 16,00 e um celular. Na casa de 
Danilo -à  Rua Astolfo Moreira 
Número,  Boungaville, estavam 
23 pedras de crack e uma bucha 
de maconha. Na delegacia, Dani-
lo assumiu a propriedade da dro-
ga e disse cobrar R$ 10,00 por 
cada pedra.

Crack 2 - Na Rua Benedito 
Pereira de Souza, JK, militares 
deram buscas em dois ocupantes 
de uma moto. O garupa, Francis-
co de Assis da Silva, 32, os porta-
va seis pedras de crack, uma bu-
cha de maconha e R$ 18,70. Com 
o condutor, nada de ilícito foi en-
contrado. Ele relatou que apenas 
havia dado carona ao autor, fato 
confirmado por Francisco. 

Crack 3 - Adenildo Pereira da 
Silva, 28, portava uma pedra de 
crack e R$ 57,00. Ele foi encon-
trado na Rua Frei Pedro Caxito, 
Bairro São João Evangelista, em 
companhia de outro homem. 
Ambos estacam de bicicletas. 

Cocaína 1 - No Nossa Se-
nhora de Fátima, a PM prendeu 
Luiz Fernando Barbosa de Mace-
do, 25, e o garupa da moto Ed-
son Barbosa, 27. Luiz Fernando 
portava quatro papelotes de co-
caína, R$ 20,00 e um celular. Já 
com Edson foram apreendidos 

papelotes de cocaína e um ce-
lular. No celular Luiz Fernando, 
tinha foto dele segurando arma e 
ele não possuía CNH/PPD. 

Crack e cocaína: Policiais che-
garam a uma casa, no Bela Vis-
ta II, e  Renata Paulina da Silva, 
34, começou a gritar e alertar um 
adolescente, que correu para o 
banheiro e deu descarga no vaso. 
Dentro de um prato, restos de 
um pó branco semelhante à co-
caína e pedaços de papel alumí-
nio. 

Antônio da Silva Cardoso 
- o Maranhão, 27 - fingia que 
dormia. Foram encontrados R$ 
50,40, 14 pedras de crack e um 
som novo, sem procedência. Du-
rante deslocamento para a DP, 
Renata começou a gritar que es-
taria sendo agredida pelos milita-
res. Todos foram presos.

Cocaína, maconha e crack 
- A PM encontrou, com Ricardo 
Pereira da Rocha - o Cadu, 27, 
24g de cocaína, 10g de maconha 
e três pedras de crack. Ele estava 
na garupa de uma moto Suzuki, 
placa HDC-5351, conduzida por 
José Donizete Rodrigues, 48, na 
Rua Sinhá Ulhôa, Paracatuzinho. 
A moto não estava licenciada e 
foi apreendida. Ricardo e José 
Donizete foram presos. Segundo 
a PM, eles possuem ficha crimi-
nal por tráfico de drogas.

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. AMAURi TEiXEiRA DE oLiVEiRA - CTpS 73770 - série 114 - MG 
- Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encon-
trar-se em local não sabido, convidamos o Sr. AMAURi TEiXEiRA DE 
oLiVEiRA - CTpS 73770 - série 114 - MG, a comparecer em nosso 
escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 
26/07/2014, dentro do prazo de 5 (CinCo) dias a partir desta publicação, 
sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, 
nos termos do art. 482 da CTL. 

Jonas neiva de Abreu - CpF: 219.287.896-68
Rua São Gonçalo, 91, paracatu - MG 

Fone: 3671-5741
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BIL DO SANTANA

Projeto busca 
profissionalização 
de atletas 

O Real Sociedade é o novo líder da Chave A do 
Campeonato Municipal de Futebol Amador, Cate-
goria Principal. O Verdão da Serra pulou do terceiro 
para o primeiro lugar, após derrotar o Nossa Senho-
ra de Fátima  -  por 3 a 1 e somar sete pontos -  no 
domingo (31/8), no Estádio Beira Rio. 

Já quem se deu bem no clássico entre Paracatu 
e Santana, foi o União que não entrou em campo 
nesse fim de semana, mas foi beneficiado  pelo em-
pate por 1 a 1, entre os rivais. Se o Santana vencesse, 
passaria o União no número de pontos e assumiria 
a liderança  da Chave B, mas com empate o Tricolor 
da Colina continua na frente. 

No terceiro jogo da rodada, o Chapadinha go-
leou o JK por 3 a 1 e assumiu o segundo lugar no  
grupo B. Com os resultados da última rodada, a ta-
bela de classificação está da seguinte forma: 

CHAVE A
Real Sociedade......................................7 PONTOS 
Chapadinha...........................................6 PONTOS
Vila Mariana..........................................5 PONTOS 
Amoreira...............................................5 PONTOS 
Novo Horizonte...................................4 PONTOS 
Paracatu.................................................4 PONTOS 
CHAVE B
União......................................................7 PONTOS
Santana..................................................6 PONTOS  
Alto Açude............................................5 PONTOS 

União se mantém em primeiro na Chave B, com empate 
entre Santana e paracatu. Real agora é líder na Chave A

CAMPEONATO MUNICIPAL 

Real e União 
são os líderes

O treinador de futebol paracatuense, Bil do 
Santana, está à frente de um projeto que pode 
realizar o sonho que muitos garotos têm de jogar 
em um time profissional, como o zagueiro Cle-
ber Janderson dos Reis, 22. 

Natural da Bahia, Cleber morou em Brasília 
onde teve contato com Bil, que o trouxe para Pa-
racatu e o ingressou no projeto. “É um jogador 
de muito talento. Primeiro encaminhamos ele 
para o Paulista de Jundiaí. De  lá, foi para Ponte 
Preta, Corinthians e, recentemente, para Ham-
burgo da Alemanha”, explica  Bil. 

Ainda segundo Bil, Cleber já é titular do time 
e tem um bom salário. “Ele  consegue custear 
suas despesas, inclusive já comprou apartamento 
e carro”, garante o treinador, que não explicou se 
ele tem uma contrapartida dos atletas para enca-
minhá-los a uma equipe profissional.   

Projeto - Dezenas de jovens que pretendem 
seguir este caminho já ingressaram no projeto 
do treinador Bil. Os treinos são realizados dia-
riamente no Estádio Beira Rio, que fornece toda 
estrutura física. 

De acordo com Bil, os garotos que não são 
da Cidade ficam em uma casa na Vila Mariana. 
Atualmente são 12 atletas, que fazem cinco refei-

Os resultados das três partidas da 13ª. rodada do 
Campeonato Municipal, Categoria Aspirante, favo-
receram o Vila Mariana, novo líder da Chave A, com 
15 pontos.  A Vila, que derrotou o União por 3 a 2,  
foi beneficiada com empate por 0 a 0  do ex-líder 
Paracatu com o Alto do Açude. 

O Paracatu ficou praticamente todas as rodadas 
na ponta do grupo e, agora, caiu para o segundo lu-
gar com 14 pontos. 

Na outra partida, Nossa Senhora de Fátima e 
Novo Horizonte empataram por 1 a 1. 

Como na Chave B, ninguém venceu na rodada, 
melhor para o Amabap que continua líder. 

Amabap.................................................3 PONTOS
Nsa.Sra.Fátima........................................1 PONTO
JK..............................................................0 PONTO

Campeonato - Organizado pela Liga Paraca-
tuense de Esportes, o Campeonato Municipal co-
meçou em  19 de julho, com 12 equipes divididas em 
duas chaves. Na fase classificatória, os times de um 
grupo jogam contra as equipes do outro. 

Os quatro times melhores pontuados,  de cada 
chave, garantem vagas nas quartas-de-final, que con-
tarão com partidas eliminatórias até chegarem aos 
finalistas. A partida final está prevista para o sábado 
(8/11), em local a ser  definido. 

Até o momento já foram realizadas 20 partidas 
e marcados 53 gols. Os duelos acontecem sempre 
nas tardes de sábado e durante os domingos, nos 
estádios Paulo Brochado, Beira Rio e Frei Norberto.

O campeonato reúne 12 equipes em dois grupos, 
um confrontando com o outro. Os quatro times me-
lhores pontuados de cada chave garantem vagas nas 
quartas-de-final, que contará com partidas elimina-
tórias até chegarem aos finalistas. 

Até o momento já aconteceram 13 rodadas, com 
a realização de 29 partidas. 

No total foram marcados 128 gols. A final está 
marcada para o dia 20 de outubro (data de aniversá-
rio da cidade). 

CHAVE  A
VILA MARIANA .................................15  PONTOS 
PARACATU.............................................14 PONTOS 
NOVO HORIZONTE .........................11 PONTOS
CHAPADINHA........................................9 PONTOS 
REAL .........................................................8 PONTOS 
AMOREIRA..............................................4 PONTOS 
CHAVE  B
AMABAP....................................................7 PONTOS
SANTANA ................................................4 PONTOS 
ALTO DO AÇUDE.................................4 PONTOS 
UNIÃO.......................................................2 PONTOS
JK...................................................................1 PONTO 

Vila e Amabap lideram aspirantes ções por dia. As despesas são pagas com apoio 
da Construtora Base, Carrocha Turismo, Co-
mercial Teixeira, Chácara do Gueirão, Mototaxi  
Pompilho, Ariel (Presidente do Santana Esporte 
Clube), Big Burguer Lanches, DGC de Monte 
Carmelo, Panificadora Tradição e Cássio de Fifio 
(presidente do Amoreira)

 “Temos olheiros espalhados pela região, que 
escolhem os atletas de alto rendimento e trazem 
para formação dentro do projeto, que já está dan-
do certo. E quem ainda não concluiu os estudos 
são encaminhados à escola.  Agradeço a Deus 
por tudo que   tem feito por nós”, conclui Bil.  

Quem quiser informações sobre o projeto de 
Bil, pode ligar para (38) 9829-0241.

Com a “força’ de Bil, Cléber foi para a Ponte Preta, Corinthians 
e, recentemente, para Hamburgo da Alemanha

Cléber e Bil: mais 12 atletas 
recebem treinamento em Paracatu


