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anosO Mo
Dilma é reeleita. 
Aécio perde em MG
A presidente Dilma Rou-

sseff  - reeleita com cerca 
de 54,5 milhões de votos ( 
51,54% dos votos válidos) 
contra 48,36% de seu adver-
sário, Aécio Neves - falou em 
união e reformas em seu pri-
meiro discurso após o resul-
tado das urnas de 26 de ou-
tubro. Ela negou que o País 
esteja dividido e pediu paz. 
“Conclamo, sem exceção, to-
das as brasileiras e brasileiros 
a nos unirmos em favor de 
nossa pátria, de nosso País, 
do nosso povo”. A presiden-
ta disse também que sabe 
que foi reconduzida para ser 
a presidente que irá fazer as 
grandes mudanças que a so-
ciedade precisa. “Entre as re-
formas, a primeira e mais im-
portante deve ser a reforma 
política. Deflagrar essa refor- Entre Michel Temer, Lula e Rui Falcão, a presidente reeleita com 54 milhões e 500 mil votos, fala à Nação, em Brasília
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ma, que é de responsabilida-
de do Congresso, deve mo-
bilizar a sociedade por meio 
de um plebiscito...”, afirmou. 
Em Minas, a votação de Dil-
ma saltou de 4,8 milhões de 
votos no primeiro turno para 
5,9 milhões no segundo, en-
quanto o tucano pulou de 4,4 
milhões para 5,4 milhões.

*Em Paracatu, o candidato 
tucano, que já vencera a petis-
ta com pouco mais de 1%, no 
dia 5, por 18.816 a 18.334 dos 
votos válidos, voltou a vencer 
no segundo turno por uma 
diferença de 1.694. Aécio 
obteve 24.487 votos válidos 
e Dilma 22.793. Dos 61.884 
eleitores aptos a votar, no 
Segundo Turno,   compare-
ceram às urnas 49.227. Des-
tes, 714 votaram em branco e 
1.233 anularam o voto.

Câmara receberá 
Colar de Ouro
A Câmara Municipal de Paracatu receberá 

a Medalha Tiradentes - Colar de Ouro, des-
tinada aos controladores internos do Poder 
Legislativo em dia com Tribunal de Contas, 
demonstrando respeito e transparência com o 
dinheiro público e ilibada reputação ético-mo-
ral. A cerimônia de entrega da medalha à res-
ponsável pelo Controle Interno em Paracatu, 
Ariane Caldas Pessoa Santos, será no dia 14 de 
novembro, em Belo Horizonte. E, no dia 27, 
o presidente Glewton de Sá, será condecorado 
em Paracatu. PÁGINA 3

Cooperfruta vai 
produzir polpas
A Cooperfruta (Cooperativa dos Fruticulto-

res da Agricultura Familiar do Noroeste de Mi-
nas Gerais)  e a fábrica de polpa de frutas foram 
inauguradas, dia 14 de outubro. Os recursos 
foram captados por meio do programa ReDes, 
do Instituto Votorantim, e do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BN-
DES), com apoio da Prefeitura de Paracatu. A 
Cooperfruta possibilitará que agricultores fami-
liares deem vazão à produções, por meio da co-
mercialização de frutas. Já a criação da fábrica 
de polpas permite que os fruticultores benefi-
ciem seus produtos, agregando-lhes  mais valor 
e competitividade. PÁGINA 12

Copasa diz que não há risco 
de racionamento de água
Fernando Medeiros e Vilmar Santana, di-

retores regionais da Copasa - atendendo a re-
querimento do vereador João Macedo (Dem) - 
compareceram à reunião ordinária da Câmara, 
do último dia 13, para esclarecer dúvidas sobre 
risco de falta d’água, falta de esgoto e esgoto 
clandestino. O s diretores disseram que a em-
presa monitora diariamente a vazão do Santa 
Izabel e que não há risco de racionamento, em 
breve.  PÁGINA 3

O Philodramatico é uma das maquetes que 
compõem a exposição Paracatu Antiga, 

do artista plástico Ronaldo Rabelo, em exposi-
ção na Casa de Cultura. PÁGINA 5

Milagre de 
Aparecida

Polivalente faz 40 anos
O Dia do Professor foi comemorado, dia 15 de outubro, pela 

Escola Estadual Virgílio de Melo Franco (Polivalente), com um 
culto especial de ação de graças. Nesta data, também, a institui-
ção completou 40 anos de atividades. PÁGINA  7

Arthur tem apenas seis 
anos e já venceu mais uma 
importante prova para sua 
pouca idade. Ele completou 
o percurso de cinco quilô-
metros da Primeira Corrida 
de Rua da Academia Beta 
Studio, em meio a 183 par-
ticipantes mais velhos. Tutu, 
como é chamado na intimida-
de, arrancou aplausos do pú-
blico e disse que foi “muito 

Paracatu completou 216 anos, dia 20 de outubro, e comemorou com o 
desfile cívico-militar, com o tema “Educação: A base de toda conquista”,  
com participação de mais 50 entidades. Duas mil pessoas desfilaram para 
uma plateia de mais de dez mil, na Avenida Olegário Maciel. PÁGINAS 4 e 5

O garoto Tutu e o gigante Barguine

Paracatu comemora 216 anos

A pregadora mirim, Dyana Luíza, que veio 
do Recife-PE, para se apresentar na Ca-

tedral da Bênção, dia 12 de outubro, disse que 
as crianças são projeto de Deus e que devemos 
nos espelhar em Jesus, como filho. “Temos de 
alimentar o temor a Deus e a honra aos nossos 
pais”, ensinou. PÁGINA 7

A fé das pessoas sim-
ples, explicitada nas festas 
religiosas, continua moven-
do montanhas e fazendo 
milagres. O caso do jovem 
Matheus Junior dos Reis, 
17anos, morador do Nossa 
Senhora de Fátima, comove 
a todos que o conhecem. 
Ele adquiriu paralisia cere-
bral, aos sete meses de ida-
de, e seus pais - Eliane Pe-
reira dos Reis e Célio Araújo 
Costa - cansados das idas e 
vindas a hospitais e angus-
tiados pelo sofrimento do 
filho, entregou o caso à in-
tercessão de Nossa Senhora 
Aparecida. “Graças a Deus 
e a Nossa Senhora, meu fi-
lho foi curado e,  há 17 anos, 
‘trazemos ele’ na procissão e 
vamos no pé da Santa agra-
decer pela bênção recebi-
da”, contou dona Eliane a 
O Movimento, no dia 12 de 
outubro. PAGINA 7.

bom correr e ganhar troféu”. 
Já o tricampeão brasileiro de 
Físico Atlético, o carioca-mi-
neiro Ricardo Barguine, es-
teve em Paracatu, no dia an-
terior à corrida, a convite da 
Academia Fênix, para minis-
trar palestra e aula prática. O 
gigante tem 39 anos, 1,88 m, 
pesa quase 100 kg e se dedi-
ca à malhação há vinte anos. 
PÁGINA 16
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Georgia decide nadar aos 84 anos

Jornalistas contam causos 
do extremo sul do Piauí 

Academia recebe visita 
de colégios de Brasília

AVisO
A partir do mês de

setembro de 2014, as 
tratativas comerciais e 

administrativas de 
O Movimento passaram 

a ser dirigidas e
supervisionadas 

pelo senhor 
Renato Lopes.

José Edmar Gomes
Editor 

CRÔNICA DA AMÉRICA

BRASIL PROFUNDO

ALNMG

*Por Nágela Caldas

O céu, de azul intenso sem 
uma nuvem sequer, contrasta-
va com os cabelos branquinhos 
e curtos que teimavam em não 
obedecer ao penteado. Com o 
sorriso franco, se aproximou 
docemente e se apresentou: Ge-
orgia. Era primavera de 2012, 
alguns meses após a minha mu-
dança para os Estados Unidos. 
Frequentávamos a mesma acade-
mia só para mulheres.  Os nossos 
bate-papos eram sempre muito 
agradáveis. Começaram com tri-
vialidades e, com o passar dos 
dias, já falávamos sobre a vida e 
os seus desafios. Não eram con-
versas diárias porque eu não ia à 
academia com a mesma frequên-
cia que ela. Aos 82 anos, disposta 
para a vida, mostrava a sua elas-
ticidade executando movimentos 
com uma firmeza incrível.  Ela 
me dizia que a vida é surpreen-
dente e boa. É preciso aprovei-
tá-la, agradecer por tudo que nos 
acontece e valorizar cada nascer 
do sol. “Sempre há um propósi-
to”, me ensinava. 

Conversar e aprender com 
pessoas mais velhas sempre foi 
um prazer para mim. E por aqui 
é muito comum vê-las ativas, tra-
balhando, dirigindo carros, inde-
pendentes e se divertindo. Não 
somente os que estão bem de 
saúde como Georgia, mas os que 
também têm alguma dificuldade. 
Uma realidade bem diferente da 
que conhecia. Nos supermerca-
dos, há carrinhos elétricos equi-
pados com sinalização para se lo-
comoverem com mais agilidade e 
segurança pelos largos corredo-
res. E nesses comércios há um 
cordial funcionário sempre pron-
to para auxiliar, se preciso for. 
Comum ver os idosos nos cassi-
nos (sim, em Nevada, os cassinos 
são liberados e movem boa parte 
da economia do Estado. A cidade 
de Las Vegas é famosa por ofe-
recer luxuosas opções nesse se-

tor).  E os idosos e pessoas com 
deficiências têm à disposição os 
mesmos carrinhos elétricos equi-
pados com uma cesta. Não raro, 
vi pessoas utilizando cilindros 
de oxigênios colocados nessas 
cestas. Mesmo com dificulda-
des respiratórias, não se privam, 
saem de casa para se divertir. Afi-
nal, têm os mesmos direitos que 
qualquer outra pessoa.

Também me chamou a aten-
ção a infraestrutura dos lugares 
mais distantes da cidade. Áreas 
de camping com mesas destina-
das a pessoas com alguma defi-
ciência física, rampas e banheiros 
adaptados para atendê-las. Assim 
também são os museus, teatros, 
cinemas, shoppings, restaurantes, 
aeroportos, entre alguns dos lu-
gares que já visitei. Recentemen-
te, a minha mãe veio me visitar 
e, como havia feito uma cirur-
gia no joelho há pouco tempo, 
resolvemos que melhor seria se 
locomover pelos aeroportos em 
cadeiras de rodas. Por isso, teve 
preferência e assistência de aten-
ciosos funcionários em todos os 
três aeroportos pelos quais pas-
sou para chegar até aqui. Em ne-
nhum deles, esperou em filas. 

Nos estacionamentos há va-
gas reservadas para deficientes 
físicos. A multa para quem não 
respeita a lei é de 250 dólares, 
cerca de R$ 600. E a cada vez 
que estacionar ilegalmente nessas 
vagas, a multa dobra. Na quarta 
vez, o motorista perde a carteira 
de habilitação por um ano. E é 
fácil identificar o infrator porque 
o carro do deficiente físico ou de 
quem o transporta deve ter pla-
cas com o desenho universal de 
identificação. 

Onde moro há um respeito e 
uma atenção diferenciada a es-
sas pessoas. Um carinho a mais. 
Preferência para atravessar a rua, 
para entrar no estabelecimento 
comercial e para se acomodar. 
Todos os ônibus de transporte 
público possuem rampas e há 

Brasília - Estórias do Brasil profundo. É disso 
que trata o segundo livro do jornalista Pedro Paulo 
Tavares de Oliveira, “Chegou Hoje? Quando Vol-
ta?”, já à disposição dos leitores de Brasília. 

Com o cuidado de um arqueólogo, o autor de-
senterra estórias do cotidiano de 
quatro pequenas cidades do extremo 
sul do Piauí. Muitas dessas estórias 
pertencem à tradição oral da região, 
pedaço do Brasil profundo. Estó-
rias, enfim, de um recorte do Brasil 
ainda não descoberto nem pela lite-
ratura nem pela mídia.

Pedro Paulo apresenta 60 “cau-
sos” bem-humorados, recolhidos 
em Gilbués, Barreiras, Monte 
Alegre e São Gonçalo do Gur-
gueia. O livro - que tem a colabo-
ração de outro jornalista piauien-
se, Jorge Luiz Alencar Guerra 
- traz um interessante dicionário 
de palavras e expressões do lin-
guajar da região.

vans especiais para atendê-las 
que funcionam como taxis, por 
um valor um pouco maior do 
que cobrado em ônibus comum. 
Essas vans levam as pessoas até a 
porta dos consultórios médicos, 
hospitais, academias ou em qual-
quer outro lugar que a pessoa 
necessite ir. 

Morando em outro país é im-
possível deixar de observar esses 
avanços. Os Estados Unidos não 
são um país perfeito, mas aqui 
foram adotadas essas boas práti-
cas que garantem, acima de tudo, 
os mesmos direitos e a total in-
clusão na sociedade dos idosos 
e das pessoas com deficiência. A 
população brasileira está enve-
lhecendo e, por isso, é urgente a 
necessidade de oferecer aos ido-
sos o direito básico de ir e vir. 

Para muitos, a velhice pare-
ce algo distante. Ledo engano! 
O tempo passa rápido e muitas 
das pessoas que estão lendo este 
texto já estão nessa fase ou che-
garão lá. 

Eu quero chegar lá, ver meu 
filho adulto, ver meus netos cres-
cerem, ter meus momentos de 
diversão com acessibilidade e 
acompanhar a evolução do mun-
do, da tecnologia e de tudo que 
tenho o direito de presenciar. 

Quanto a Georgia? Está bem, 
saiu da academia para praticar na-
tação. Decidiu aprender a nadar 
aos 84 anos. “Sempre é tempo. 
Nunca é tarde quando se quer”, 
me disse ela com o mesmo sor-

riso doce e a 
sabedoria. É 
verdade. Nunca 
é tarde para rei-
vindicar direitos 
e por uma vida 
repleta de saúde. 
Viva, Georgia! 

  
*Jornalista paracatuense, 
membro da Academia de 
Letras do Noroeste de 
Minas, residente em 
Reno, Nevada - EUA

A cultura de Paracatu - espe-
cialmente a sua literatura - entrou 
de vez no roteiro dos turistas e 
estudantes que visitam a Cidade. 
Os visitantes têm manifestado 
interesse pela história cultural e 
um lugar e de um povo que, ape-
sar das “distâncias silenciosas”, 
soube manter, ao longo de sécu-
los, seu apreço pelas coisas das 
artes e da cultura, desde o perí-
odo colonial.

Parte disso decorre de parceria 
firmada entre a Academia de Le-
tras do Noroeste de Minas e a As-
sociação dos Condutores de Tu-
rismo (Acontup). Por meio dela, 
turistas e estudantes que vêm à 
Cidade tomam conhecimento 
do que aqui se fez. Depois, são 
levados à Academia, onde ficam 
conhecendo importantes valores 
literários que ajudaram a escrever 
a trajetória cultural de Paracatu, 
de Minas Gerais e do Brasil.

No dia 18 do mês passado, 
a Academia recebeu a visita de 
dezenas de alunos do Colégio 
JK, do Distrito Federal. Seis dias 
depois, foi a vez de dezenas de 
alunos do curso Adolescente 
Aprendiz, ministrado pela Fun-
dação Conscienciarte, de Paraca-
tu. E, no dia 1º de outubro, mais 
uma vez aquela instituição literá-
ria acolheu dezenas de jovens da 
Capital Federal, todos estudantes 
do Colégio Batista - Grupo BSB.

No transcurso das visitas, os 
jovens foram atendidos pelos 
acadêmicos Coraci da Silva Nei-
va Batista (presidente), Maria 
José Gonçalves Santos, Lavoisier 

Albernaz e Florival Ferreira. Os 
literatos paracatuenses falaram 
sobre a história e a cultura de Pa-
racatu, bem como da sua ligação 
com Brasília, desde a sua funda-
ção pelo ex-presidente JK. 

Em todos os encontros, a 
presidente falou da importância 
de os jovens terem um envolvi-

Brasília - A décima sétima edição do concurso 
nacional do Museu da Imprensa de Desenho, Re-
dação e Artigo está com as inscrições abertas até 31 
de dezembro.  O certame distribuirá R$ 30 mil em 
prêmios. 

Podem participar estudantes de todos os níveis 
de ensino, regularmente matriculados em escolas 
públicas e particulares de todo o País. Os vencedo-
res ganharão prêmios em caderneta de poupança, 
oferecidos pela Caixa Econômica Federal. Professo-
res dos alunos vencedores também serão premiados. 

Nessa edição do tradicional concurso, o desafio 
proposto na categoria Redação (Ensino Funda-
mental/6º ao 9º ano) é abordar o legado de Dori-
val Caymmi. Ainda em Redação, os estudantes do 
1º ao 3º ano do ensino médio escreverão a respeito 
do sentimento nacional de Ary Barroso.  Destaque 
também na categoria Artigo (Ensino Superior) para 
o tema “Importância dos museus na formação cul-
tural do País”.      

Os estudantes do Ensino Fundamental (1º ao 5º 
ano) podem concorrer na categoria Desenho tra-
balhando o tema “Ayrton Senna visita o Museu da 
Imprensa”. 

Como forma de incentivo, o professor indicado 
em cada um dos trabalhos dos alunos vencedores 
em 1º, 2º e 3º lugares, exceto na categoria Artigo, 
será premiado com uma caderneta de poupança da 
Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 700,00.

O certame é uma iniciativa da Imprensa Nacio-
nal, órgão vinculado à Casa Civil da Presidência da 
República. Além de despertar nos estudantes o inte-
resse pela visitação a museus e instituições históri-
cas, o objetivo do concurso é estimular os trabalhos 
de pesquisa e produção intelectual e artística nas ins-
tituições de ensino de todo o país. 

O patrocínio é da Caixa Econômica Federal, com  
parceria da Revista Imprensa e da Associação dos 
Servidores da Imprensa Nacional-Asdin.  

MUSEU DA IMPRENSA

Oportunidade para estudantes brasileiros
Abertas inscrições para 17º concurso de desenho redação 
e artigo abordando Ary Barroso, Caymmi, senna e museus

Premiação  em caderneta de poupança da CEF

Categoria     1º lugar 2º lugar    3º lugar

Desenho      1.800,00 1.200,00    850,00

Redação       2.100,00 1.300,00    950,00

Artigo          6.000,00 4.000,00    -

O regulamento do concurso pode ser baixado 
no portal  eletrônico da Imprensa Nacional, www.
in.gov.br. Informações pelo telefone 0800-725 6787. 
(Nosso Jornal)

mento com a cultura em geral e a 
literatura em particular, de forma 
a perpetuar a memória histórica e 
cultural de um povo. 

Outros encontros dessa natu-
reza aconteceram anteriormente, 
além de palestras e exposições 
estarem previstas para o futuro 
próximo.

“Neste mundo excessivamente mediado pelo 
virtual, os causos contados pelo autor são um dife-
rencial animador e nos permitem estar unidos não 
apenas por uma história passada, mas também pela 
riqueza da literatura, pois ‘a arte existe porque a vida 

não basta’, como nos ensina Ferreira Gullar.”, 
reflete Pedro Dualibe Mascare-
nhas na apresentação do livro 
de 160 páginas.

“Chegou Hoje? Quando Vol-
ta?” é ao mesmo tempo um ma-
nifesto de resistência da tradição 
oral e um registro da diversidade 
afetiva de uma região que não se 
dobra à uniformidade imposta 
pelo mundo digital. Contato para 
aquisição do livro: ppt.oliveira@
gmail.com ou (61) 8189-4843.

“Chegou hoje? 
Quando volta?”
164 páginas
Edição do autor
R$ 30,00 (trinta reais)

A presidente da 
Academia, Coraci Neiva, 
e acadêmicos 
recepcionam 
alunos de Brasília

Estudantes conhecem valores literários que ajudaram a escrever a 
trajetória cultural de Paracatu, de Minas Gerais e do Brasil

Requerimento de licença
Cláudio Ferreira Campos e outra, CPF nº 006.227.966-15, por determi-
nação do Conselho Estadual de Política Ambiental-Copam, torna pub-
lico que solicitou através do requerimento de licença nº 16048/2012 a 
licença prévia e a licença de instalação, para as atividades de barragem 
de irrigação ou de perenização para agricultura sem deslocamento de 
população atingida e culturas anuais, excluindo a olericultura na fazen-
da Bom sucesso, Municipio de Paracatu/MG.
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Ragos Oliveira: 
Copasa fez dever de casa

Ricardo Manoel Borges; Leovando Mendes Teixeira; Watson Wilton Azevedo Rocha, a controladora Ariane 
Caldas Pessoa Santos e o presidente Glewton de Sá Guimarães: zelo com o dinheiro público 

MEDALHA TIRADENTES

Câmara é condecorada por transparência
legislativo de Paracatu receberá Medalha Tiradentes - Colar de Ouro, destinada aos controladores internos em dia com TCEMG

A Câmara Municipal de Para-
catu receberá a Medalha Tiraden-
tes - Colar de Ouro, que é desti-
nada aos controladores internos 
do Poder Legislativo em dia com 
Tribunal de Contas, demonstran-
do respeito e transparência com 
o dinheiro público e ilibada repu-
tação ético-moral. 

A cerimônia de entrega da 
medalha à responsável pelo Con-
trole Interno em Paracatu, Aria-
ne Caldas Pessoa Santos, será no 
final do 1º Seminário Nacional 
de Procuradores, Controladores 
Internos e Assessores Jurídicos 
Municipais, no dias 13 e 14 de 
novembro, em Belo Horizon-
te. E, no dia 27 de novembro, a 
comenda será entregue aos pre-
sidentes das mesas-diretoras do 
Poder Legislativo. Em Paracatu, 
o vereador presidente da mesa-
diretora da Câmara Municipal, 
Glewton de Sá, receberá a pre-
miação.

O objetivo da premiação é 
valorizar as casas legislativas que 
mantêm suas contas de acordo 
com as normas e prazos exigi-
dos pelo Tribunal de Contas do 
Estado.  Ariane Caldas exerce a 
função de Controladora, cuidan-
do dos assuntos relacionados às 
contas da Câmara, fazendo um 
trabalho respeitado por todos. 

Perfil - Ariane é contadora, 
mestre em gestão administrativa 
e especializada em administração 
de empresas e psicopedagogia, 
professora universitária e coor-
denadora do curso de ciências 
contábeis da Faculdade do No-
roeste de Minas. Servidora efe-
tiva da Câmara Municipal, há 23 
anos, onde, atualmente, exerce a 
função de controladora interna.

A controladora acompanha, 
semanal e mensalmente, todas as 
contas do Poder Legislativo, in-
cluindo a execução orçamentária, 
execução financeira e controle 

patrimonial da instituição. Os le-
vantamentos e acompanhamen-
tos são realizados de acordo com 
o que exige a legislação federal e 
o Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais. As planilhas são 
enviados, online, ao TCEMG, 
dentro dos prazos estabelecidos. 

“O princípio maior é cumprir 
os prazos e de forma correta, 
atendendo a legislação. É uma sa-
tisfação podermos mostrar para 
aqueles que são donos do dinhei-
ro público, que, somos todos 
nós, a seriedade com que o Po-
der Legislativo vem trabalhando 
e aperfeiçoando seus controles. 
Este, não é um trabalho único do 
controlador e sim um trabalho 
conjunto de todos os servidores 
da Câmara. Nenhum controlador 
consegue chegar à eficácia, se 
não tiver a boa vontade e traba-
lho com qualidade de todos os 
membros da instituição”, explica 
Ariane. 

O diretor de abastecimento da Copasa, Vilmar Santana (c), ao 
presidente do presidente, Glewton de Sá, na Câmara Municipal 

CRISE D’ÁGUA

Copasa diz que não 
há risco em 45 dias
Fernando Medeiros e Vilmar 

Santana, diretores regionais da 
Copasa - atendendo a requeri-
mento do vereador João Macedo 
(Dem) - compareceram à reunião 
ordinária da Câmara, do último 
dia 13, para esclarecer dúvidas 
sobre risco de falta d’água, falta 
de esgoto e esgoto clandestino. 

O vereador João Archanjo 
(SDD) questionou a dupla sobre 
abastecimento d’água e os esgo-
tos jogados nas nascentes dos 
rios, que causam mau cheiro. Já 
o João Macedo quis saber como 
ocorre a fiscalização do esgo-
to clandestino. e Rosival Araujo 
(PT) que pode acontecer, caso 
não chova o bastante dentro de 
30 dias, em Paracatu. 

O diretor da regional da Co-
pasa, Fernando Medeiros, expli-
cou que o mau cheiro em alguns 
bairros se dá em razão de redes 

clandestinas e do  esgoto das ca-
sas abaixo do nível da rua que cai 
nos rios e que a fiscalização des-
sas ilegalidades é de responsabili-
dade da Prefeitura. 

Já o diretor de abastecimen-
to, Vilmar Santana, falou sobre 
as formas de captação. Ele disse 
que dos poços do Santana são 
retirados 30% da água usada em 
toda a Cidade. “São nove poços 
que abastecem uma região con-
siderável”. 

A outra forma, e principal, 
é o Rio Santa Izabel, que é res-
ponsável por 70% da captação: 
cerca de 144 litros/s. “Devemos 
ampliar o sistema de captação do 
Santa Izabel”, explicou o diretor. 

Monitoramento - Os direto-
res disseram que a empresa moni-
tora diariamente a vazão do Santa 
Izabel e que a situação de Paraca-
tu não é folgada, mas não há risco 

Vereador João Macêdo, autor da 
convocação dos diretores da 
Copasa

O vereador Ragos Oliveira 
(PT) observou que a Copasa tem 
feito seu ‘dever de casa’ e que em 
2000 fez muitos investimentos 
que estão ajudando a Cidade, ago-
ra. Mas ele se disse preocupado 
com tratamento do esgoto. 

“Não falta água, faltam gestão 
e investimentos a longo prazo. 
Mas o que me preocupa é o es-
goto. Em Paracatu, 20% das re-
sidências não têm esgoto ligado à 
rede da Copasa. No JK, as casas 
têm privadas e fossas para todo 
lado”, denunciou.

Ragos Oliveira anda expôs o 
caso da ETE (Estação de Trata-
mento de Esgoto), que causa mau 
cheiro nos bairros próximos a 
ela, como o Primavera. “Não tem 
condição das pessoas viverem per-
to daquele lugar. Tem época que 
até a Vila Mariana fica com mau 
cheiro e mal pode se respirar”.  

Esgoto - Os responsáveis 
pela Copasa explicaram que o 
esgoto não atinge cerca de 10% 
das casas e a empresa não tem 
responsabilidade sobre isso, pois 
eles podem notificar as casas que 
não possuem esgoto, porém, não 
podem impedir que as pessoas 
usem as redes incorretamente.

Quanto à ETE foi dito que a 
Copasa está fazendo ações para 
minimizar o mau cheiro em cerca 
de 90% e, logo, a população não 
sofrerá mais com este problema. 
“A Copasa fará alterações técni-
cas e usará um produto químico 
que inibirá o mau cheiro”, disse-

Produto químico vai
combater mau cheiro

Fernando Medeiros: Nada pode ser 
construído perto do Santa Izabel

ram seus diretores.
O vereador Cabo Camilo 

(PDT), por sua vez,  disse que 
a mineradora Kinross faz duas 
captações de água e que, se for o 
caso, a empresa deverá usar me-
nos água, com apenas uma capta-
ção. Ele também sugeriu a capta-
ção no Rio São Pedro. Fernando 
Medeiros disse que analisará as 
questões do São Pedro e da Kin-
ross, se for necessário, pois toda 
alternativa é bem vinda. 

Loteamentos - O vereador 
Hamilton Batista (PSDB) ques-
tionou se, para captar no Rio 
Escuro, a Copasa considera a 
especulação imobiliária, como 
no caso de um loteamento de 99 
hectares, onde serão construí-
das 354 casa, no Morro Agudo. 
“Temos projetos de 350 hectares 
que vão virar área urbana. Esses 
loteamentos poderão influenciar 
na captação?”, indagou.

Fernando Medeiros se pron-
tificou a mandar um técnico “no 

de racionamento, em breve. 
“A água tem diminuído, pois 

não está chovendo. Temos que 
torcer para que chova nos próxi-
mos 45 dias. Temos água  para os 
próximos 45 dias”, garantiram. 

Fernando Medeiros informou 
que em Paracatu gasta-se cerca 
de 100 a 110 litros/habitante/
dia. “Em comparação a outras 
cidades, os cidadãos paracatuen-
ses consomem a quantidade ne-
cessária e estão atentos quanto à 
utilização da água, disse.

 O vereador João Macedo quis 
saber, também, o que a Copasa 
tem feito para que Paracatu não 
entre em estado de emergência 
e Vilmar Santana respondeu-lhe 
que, além do monitoramento di-
ário, se situação acaso se compli-
car, eles negociarão a desativação 
dos pivôs e, se for necessário, 
pedirão a suspensão da outorga, 
junto a Ministério Público. “A 

prioridade é o abastecimento hu-
mano”, garantiu. 

O diretor da regional, Fernan-
do Medeiros, disse que se a Cida-
de continuar a crescer de forma 
descontrolada, o Santa Izabel 
não suportará a demanda e, por 
isso, eles já estão com um projeto 
de captação no Rio Escuro, para 
daqui 20 anos. 

Denúncia - Fernando Me-
deiros observou que uma das 
preocupações da Copasa é quan-
to ao Santa Izabel, onde é feita a 
maior captação, pois há chácaras 
à venda, acima da captação, e o 
homem leva a poluição, esgoto, 
joga lixo no rio e compromete 
a água. 

provável” loteamento para ana-
lisar a situação. “O Santa Izabel 
é de proteção estadual e nada 
pode ser construído perto dele”, 
garantiu. 

Já o vereador João Macedo 
lembrou o Plano Diretor da Ci-
dade, que está em construção, 
e perguntou se a Copasa teve 
acesso a tal documento. “São ab-
surdos alguns pontos do Plano 
Diretor e a Copasa tem que estu-
dá-lo”, advertiu o vereador.

Fernando confirmou que não 
recebeu o documento, mas que 
os loteamentos abaixo do local 
da captação não interferem.

“Imaginei que nossos filhos 
é que debateriam sobre a água. 
Acredito que a Copasa tenha que 
se desvincular da propaganda em 
período eleitoral, pois a vida está 
acima de tudo e a água está mais 
cara do que ouro. Não podemos 
deixar chegar no nível crítico que 
chegou São Paulo”, disse o vere-
ador Hamilton.

Ele disse que já procurou o 
promotor Paulo Campos e de-
nunciou, em nome da Copasa, o 
empreendedor e a possível conta-
minação.  “O MP deu cinco dias 
para notificar os órgãos responsá-
veis, como IEF, Polícia Ambien-
tal, Prefeitura e o proprietário. 
“Estamos aguardando o anda-
mento de todo o processo”, disse.

A vereadora Eloísa Cunha 
(PMDB) sugeriu que a fiscaliza-
ção do processo relacionado à 
água e esgoto fosse da própria 
Copasa e não da Prefeitura. “As 
ações de combate e punição tem 
que ser feita com mais rigor, pois 
não podemos deixar que uma mi-
noria prejudique a maioria.
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PARACATU 216 ANOS 

Educação 
foi tema do 
desfile cívico 
Cinquenta entidades e 2000 mil alunos 
desenvolveram tema em alegorias 
para público de dez mil pessoas 

Pelo décimo ano consecutivo, a 
principal atração do aniversário da 
Cidade foi o desfile cívico-militar, 
no feriado de segunda feira - 20 
de outubro - data em que Paracatu 
completou 216 anos de emancipa-
ção política. O tema deste ano foi 
“Educação: A base de toda con-
quista.” 

Foram quatro horas de desfile 
com participação de mais 50 en-
tidades: 27 escolas municipais, 13 
estaduais, seis particulares; Apae, 
IFTM; AABB Comunidade; Co-
lônia Japonesa; Grupo de Esco-
teiros; Sesi; Senai; Conselho da 
Mulher; Sesc Paracatu; Unimon-
tes; Fundação Conscienciarte; Or-
dem Demolay; EJA (Educação de 
Jovens e Adultos); Secretaria de 
Saúde e Associação Esporte Total 
de Paracatu. 

Duas mil pessoas, entre alunos 
e representantes das entidades,  
apresentaram o tema com muita 
criatividade e agradaram as dez 
mil pessoas que lotaram a Avenida 
Olegário Maciel. O desfile saiu do 
Bairro Jóquei Clube e terminou 
na Praça Firmina Santana. 

O Exercito de Cristalina-GO e 
a Ala Militar abriram a festa. Em 
seguida, veio o pelotão das ban-
deiras; com a fanfarra do Colégio 
Soma, suas balizas e o carro alegó-
rico trazendo o simbólico bolo de 
aniversário.

O cortejo prosseguiu com a 
Ala Aniversário; fanfarra do Co-
légio Dom Elizeu infantil e suas 
balizas. A Ala Alfabetização ho-
menageou os professores, mos-
trando a importância de valorizar 
o educador e a escola, acompa-
nhada pela fanfarra da Escola 
Municipal  de Tempo Integral Jo-
aquim Adjuto Botelho e suas bali-
zas; tripé índices de alfabetização 
e formação;  placa professor nota 
10; fanfarra do Colégio Atenas e 
suas balizas. “Se a educação sozinha 
não transforma a sociedade, sem ela 
tampouco a sociedade muda”. (Pau-
lo Freire,1997).

A família e o aluno também ti-
veram destaque especial no desfile 
com uma ala dedicada a eles. Em 
seguida, veio a Ala do Nascimento 
da Língua Portuguesa, destacando 
um carro alegórico do dicionário, 
acompanhado da fanfarra da Es-
cola Estadual Dr. Virgilio de Melo 
Franco e suas balizas.

Na sequência, a multidão 
aplaudiu as alegorias das discipli-
nas de Matemática - com desta-

que para  Geometria, como uma 
medida para a vida, acompanhada 
da fanfarra da Escola Estadual 
Júlia Camargos e Escola Estadu-
al Professor Josino Neiva e suas 
balizas. 

O Carro Alegórico Astrono-
mia abriu a Ala Ciências, mostran-
do que, no setor de saúde, a pre-
venção é o melhor remédio, com 
apoio da fanfarra da Apae e seu 
casal de balizas.

A Ala da Literatura homena-
geou o poeta Carlos Drummond 
de Andrade. A  de Literatura In-
fantil lembrou as obras de Mon-
teiro Lobato e clássicos  do gêne-
ro, como Gato de Botas, Branca 
de Neve, Emilia, Chapeuzinho 
Vermelho, Pinóquio, Rapunzel, 
Cinderela, Porquinho Palito, 
cujas alegorias foram apresenta-
das por alunos do Colégio Ate-
nas e das Escolas Municipais  
Arquimedes, José Palma, Maria 
Trindade, Raimundo, Altina de 
Paula Souza, Coraci Meireles 
e Colégio Soma, apoiadas  pela 
fanfarra da Escola E. Afonso 
Arinos e suas balizas.

O desfile prosseguiu com a Ala 
Geografia, que mostrou as bele-
zas naturais e os biomas do Brasil. 
Nos carros alegóricos, foram re-
tratadas a Floresta Amazônica, a 
Mata dos Cocais e Mata de Arau-
cária; o Cerrado, a Caatinga e os 
Campos; o Pantanal e a vegetação 
litorânea.

As fanfarras Escola Municipal 
Coraci Meireles e Escola Estadual 
Olindina Loureira e suas balizas 
abriram espaço para a Ala Histó-
ria do Brasil e História de Paraca-
tu. A Ala das Artes foi precedida 
da fanfarra da Escola Municipal 
Maria Trindade Rodrigues e suas 
balizas.

As Alas Educação Física, Ensi-
no Religioso e Educação Ambien-
tal foram personificadas pelo car-
ro Eco Design e apresentadas pela 
Escola Estadual  Antonio Carlos, 
fanfarra do Colégio Dom Elizeu 
e suas balizas. A Ala Caminho da 
Educação; Tecnologia e Educa-
ção seguiram a fanfarra da Escola 
Estadual Altina de Paula e Caic 
Márcia Macedo Meireles e suas 
balizas; em seguida, veio o carro  
alegórico Globalização, organiza-
do pela alunos do Eja. 

O desfile foi encerrado pelas 
entidades parceiras do evento 
apresentando seus trabalhos na 
comunidade. 

A programação do aniversário 
de Paracatu começou na quinta-
feira (15/10) e só se encerrou na 
segunda-feira (20). As atrações alu-
sivas a data foram diversificadas: 
Almoço das Bordadeiras, na Casa 
de Cultura e abertura da Exposi-
ção Paracatu Antiga em Maquetes 
(A arte de Ronaldo Rabelo). 

Na quinta-feira, o foco foi o 
palco montado na Avenida Ole-
gário Maciel, para a Missa Campal 
em Ação de Graças pelos 216 anos 
de Paracatu, celebrada pelo bispo 
Dom Jorge Alves Bezerra e show 
com a banda Anjos de Resgate. 

Na sexta, foi a vez dos evan-
gélicos comandarem a festa com 
Culto Especial com do pastor Sir-
gisberto Queiroga e show com o 
Irmão Lázaro. 

No sábado, a programação ini-
ciou com Tarde Recreativa para 
criançada, com cama elástica, to-
bogã, piscina de bolinhas, pula-pu-
la, touro mecânico e brincadeiras 
como guerra de cotonetes, escalada 
e oficina de habilidade manual e 
brincadeiras de rua. Além de muito 
algodão doce e pipoca. As atrações 
musicais ficaram a cargo do show 
com Patati e Patatá e moda de viola 
com Rio Preto e Riachinho. 

No domingo, shows regionais 
com Banda Republicana e Ema-
nuele. Na segunda-feira, desfile cí-
vico militar; final do Campeonato 
Municipal categoria Aspirante;  Sa-
lão de Fotografias - Personalidade 
Ilustre 2014 - Zote André, na Casa 
de Cultura e show com Israel No-
vaes, na Avenida Olegário Maciel.

O prefeito Olavo Condé recebe o 
cantor Israel Novaes, antes do show A dupla de palhaços  Patati e Patatá se apresenta para milhares de crianças de Paracatu 

Cinco dias de eventos diversificados

O professor, e sua luta pela educação, recebe homenagem no desfile de aniversário de Paracatu

Alunas fazem evoluções na avenida e as balizas mostram suas habilidades
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PRÉ-ESCOLA

ARqUITETURA

Lúcia Cruz é reconstruída

Monumentos coloniais 
voltam em maquetes 

O vice-prefeito, José Altino; o prefeito Condé e a direção 
inauguram a nova Pré-Escola Lúcia Cruz Gonçalves

Outra atividade alusiva ao ani-
versário da cidade foi a solenidade 
de reinauguração do Pré-escolar 
Lúcia Cruz Gonçalves - do Bairro 
Bela Vista - que passou por uma 
transformação total.  

As salas foram ampliadas de 
seis para oito e vão atender 250 
crianças  de 4 e 5 anos. A cantina é 
nova e os banheiros, que estavam 
em péssimo estado estão novos, 
ampliados de dois para seis boxes, 
inclusive dois com acessibilidade. 
Aliás, toda a reforma obedeceu 
às regras sobre acessibilidade. O 
telhado e as varandas também 
foram reconstruídos e o inves-
timento da Prefeitura Municipal 
superou R$ 300 mil. 

A Casa de Cultura de Paracatu 
abriu, no último dia 15 de outubro, 
a exposição Maquetes Paracatu 
Antiga, do artista Ronaldo Rabelo, 
que recria casas e prédios históri-
cos que já existiram na Cidade. 

O trabalho de Ronaldo Rabelo 
contou com referências históricas 
e pesquisas dos historiadores La-
voisier Albernaz e Terezinha Gui-
marães e com os arquivos da Se-
cretaria de Cultura, da Fundação 
Casa de Cultura, da Academia de 
Letras do Noroeste de Minas e do 
Arquivo Público Municipal.  

De acordo com o artista, as 

O prefeito Olavo Condé es-
clareceu à comunidade do bairro 
e à equipe da escola, que estão 
ansiosas pela reforma do parque 
infantil, que a situação foi resol-
vida e, em breve o parque será 
reformado.

“Vamos garantir segurança 
nessa área do Bela Vista e mais 
conforto e lazer às crianças da es-
cola. Hoje, a realidade da Escola 
Lúcia Cruz, é outra”, completa o 
prefeito.  

A secretária de Educação, Fá-
tima Ulhoa, disse que vale a pena 
conferir de perto, pois a recons-
trução elevará  a escola novamen-
te  ao título de uma das melhores 
pré-escolas do Município.”

peças retratam monumentos da ar-
quitetura colonial de Paracatu, nos 
séculos XVIII e XIX, que, na gran-
de maioria, acabaram demolidos. 

“A intenção é mostrar aos jo-
vens e aos idosos um pouco dessa 
Paracatu distante, que um dia já 
alegrou tanta gente. As maque-
tes são produzidas com madeira 
MDF, papel paraná, tinta acrílica 
para modelismo, acetato, plástico, 
mangueiras de chuveiro resseca-
das (transformadas em telhas) e 
moldadas com espuma importa-
da, própria para a construção de 
maquetes.

O Teatro Philhodramatico, uma das referências mais fortes 
da cultura paracatuense, é retratado na exposição, assim como 
a Casa de Cultura e as antigas residências da Rua Goiás

Ronaldo Rabelo recebe a diretora da Casa de Cultura, o a presidente da 
Academia de Letras e o secretário de Cultura, na abertura da exposição

A dupla de palhaços  Patati e Patatá se apresenta para milhares de crianças de Paracatu 

As crianças marcaram presença, apesar do calor

A literatura infantil, os biomas do Brasil e a reciclável, também ganharam destaques  
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MOTORISTA- PADRÃO

Cem motoristas recebem
homenagem na Câmara

MARLI RIBEIRO

Missionária/vereadora defende família e as crianças
A vereadora e missionária 

Marli Ribeiro desempenha um 
trabalho importante com relação 
à preservação e fortalecimento 
da família e, para isso, tem apre-
sentado projetos de leis com 
o objetivo de contribuir para a 
união familiar. 

Neste mês de outubro, mês 
das crianças, a vereadora não se 
conteve em apenas fazer os pro-
jetos de Leis que possam benefi-
ciar a família, como também co-
locou em ação o Projeto “Criança 
brinca, criança não é brinquedo”, 
que alerta a comunidade para o 
combate aos vários tipos de ex-
ploração infantil. 

Dentre os Projetos de Lei apre-
sentados pela vereadora, está o 
que já foi sancionado pelo prefeito 
Olavo Condé e incluído no Calen-
dário Oficial do Município:  a “Se-
mana de Combate a Violência, ao 
Abuso e a Exploração Sexual da 
Criança e do Adolescente”, a ser 
comemorado na segunda semana 
do mês de outubro de cada ano.

Outro projeto Que já foi 
aprovada na Câmara e espera a 
sanção do prefeito é o que tam-
bém tem como objetivo incluir 
no Calendário o Dia de Instrução 
e Prevenção aos alunos do ensi-
no fundamental e médio, sobre 
os cuidados Contra Pedofilia na 
Internet, a ser realizado no dia 18 
do mês de maio de cada ano. 

Criminosos - Segundo a ve-
readora, Marli Ribeiro, o objetivo 
deste projeto é alertar as crianças 
e jovens que possuem acesso aos 
meios de comunicação e tecnolo-
gia com muita facilidade e, cada 
vez mais cedo, que estes meios 
podem sim ser uma ferramenta 
que auxilie no desenvolvimento 
dos usuários, porém, alguns cui-
dados são necessários. 

“A internet pode ajudar em 
vários aspectos como nas tarefas 
escolares, no desenvolvimento 
cognitivo da criança, mas preci-
samos ter cuidado, pois muitos 
criminosos fazem uso desses 

A missionária/vereadora sempre defende
a família e as crianças nos projetos que apresenta 
e nos eventos que realiza  

A solenidade contou com presença de autoridades e familiares dos motoristas

meios para a prática da pedofilia. 
Eles persuadem as crianças, men-
tem, para conseguir seu objetivo. 

“É necessário que os pais fi-
quem alerta e não tenham medo 
de orientar os filhos e procurar 
ajuda quando necessário, princi-
palmente acionando os órgãos 
competentes como a PM para 
tomar as atitudes necessárias 
contra os infratores. Com um dia 
dedicado a essa conscientização 
estaremos criando uma rede de 
proteção à família e atuando com 
a faixa etária mais vulnerável a este 
tipo de crime”, afirma a vereadora.

A vereadora também já apre-
sentou  outro projeto de lei, que 
já foi aprovado na Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação,  
que autoriza o Poder Executivo a 
divulgar, em todos os impressos 
produzidos e distribuídos pela 

Uma centena 
de motoristas de 
Paracatu foi ho-
menageada com 
o Certificado de 
Motorista-Padrão 
2014, no dia 26 de 
setembro 2014, em 
solenidade no ple-
nário da Câmara, 
na presença de au-
toridades e fami-
liares prestigiaram. 
A iniciativa foi do 
vereador Marcos 
Oliveira em parceria com a Po-
lícia Rodoviária Federal, Polícia 
Militar, Policia Civil, Prefeitura 
de Paracatu, Rotary Clube e em-
presas privadas.

 Os indicados foram selecio-
nados através de um questioná-
rio previamente entregue na di-
retoria da empresa onde trabalha 
(pública e privada), atendendo os 
parâmetros de enquadramento 
foram selecionado pela diretoria 

O evento foi realizado na igreja Catedral da Bênção de Paracatu e 
contou com a participação do público infantil e adultos, que puderam 
conferir a pregação da pregadora e cantora mirim Dyana Luiza, do Re-
cife. Além de Marli Ribeiro o evento foi organizado pelo ministério 
infantil Turminha da bênção e pode oferecer as crianças orientações 
quanto as formas de se proteger das ameaças da pedofilia e do abuso e 
exploração sexual. Esse trabalho foi feito de forma lúdica, com mostra 
de vídeos educativos, músicas, teatro de fantoche e muita brincadeira. 
Além disso, os pais também foram alertados sobre o papel da família na 
construção de uma infância saudável.

“O Brasil é campeão em número de casos de pedofilia e precisamos 
ficar cada vez mais atentos quanto a nossas crianças e jovens. Você pai, 
você mãe foi chamado para uma missão divina de educar um filho, essa 
tarefa exige dedicação, exige entrega e acima de tudo oração. Não tenha-
mos medo de orientar nossos filhos e protegê-los. A família é a base de 
tudo e esta base precisa ser edificada nos valores cristãos”, destacou a 
vereadora Marli Ribeiro.

Além dos projetos, a vereadora realiza palestras no intuito de mo-
tivar a família a seguir os bons valores e reforçar que a família é um 
projeto de Deus e que deve ser prioridade em nossa vida.  Neste mês 
de outubro ela palestrou para mães atendidas pelo CREAS - Centro de 
Referência de Assistência Social de Paracatu, que passam por dificul-
dades com violência familiar, indisciplina e até mesmo a criminalidade 
sobre a importância do diálogo, dedicação e também a correção para 
com os filhos.

“Não podemos desistir dos nossos filhos nunca. Eu conheço as do-
res que vocês sentem, pois também já passei por elas, mas eu nunca 
desisti do meu filho. nunca deixei de amar e lutar por esse amor de mãe. 
Temos que ter pulso forte, amor incondicional e a direção de Deus! A 
bíblia nos ensina que, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham 
os que a edificam “Sl 127:1). Ajudem uma a outra, pois quando vemos 
que não somos as únicas  a passar por esta dificuldade, nos sentimos 
mais fortes e vamos mais longe. Acredite na família e lute por ela”, 
ressaltou a vereadora.

História 
de Vida
Marli Ribeiro nasceu 

em Patos de Minas, mas 
ainda criança mudou-se 
para Brasília juntamente 
com os pais e os seis ir-
mãos. Na infância teve 
sérios problemas de saú-
de e chegou a ser desen-
ganada pelos médicos. 

Em Brasília a família 
iniciou a vida em uma 
chácara, que logo depois 
foi tomada por meio de 
uma ação judicial pelo Es-
tado.  Os pais da missio-
nária se viram obrigados 
a ir morar nas ruas com 
os filhos, em um barraco 
de lona e madeira.  

Marli Ribeiro estudava 
e tinha a tarefa de ajudar 
a mãe na confecção de ar-
tesanatos. Foi assim que 
a família conseguiu, com 
muito esforço, comprar 
um lote e construir uma 
casa. 

Ainda jovem, Marli Ri-
beiro se tornou membro 
de uma igreja evangélica 
em Brasília e sentiu o cha-
mado de se tornar uma 
pastora. Casou-se aos 17 
anos com Paulo Ribeiro. 
O casal chegou a Para-
catu no ano de 1982 para 
cuidar de uma pequena 
igreja com 52 membros.

 Com um trabalho de 
evangelismo nas ruas a 
igreja foi crescendo e é 
hoje uma das maiores da 
região.  Marli Ribeiro tem 
três filhos e uma neta. Na 
vida política Marli defen-
de a bandeira da família, 
em seu primeiro mandato 
como vereadora.

Criança brinca, Criança 
não é brinquedo

Secretaria Municipal de Educa-
ção, a seguinte mensagem: “Dis-
que 100 e denuncie casos de abu-
so e exploração contra criança e 
adolescente. Sua identidade será 
mantida em sigilo.”

Marli Ribeiro explica que o 
objetivo deste projeto é que a 
mensagem seja repassada em 
qualquer documento ou comuni-
cado que as escolas da rede públi-
ca municipal possam destinar aos 
alunos, professores, pais e comu-
nidade, como provas, trabalhos e 
avisos, para que as pessoas gra-
vem o número do Disque 100 e 
possam denunciar com maior fa-
cilidade e segurança os casos que 
possam vir a ocorrer. “A própria 
criança irá interiorizar a frase e 
entender que ela possui direitos e, 
para isso, não precisa ter receio de 
se manifestar e procurar ajuda’.

e funcionários da empresa. A 
certificação foi em comemoração 
a Semana Nacional do Trânsito, 
comemorada de 18 a 25 de Se-
tembro. 

O vereador Marcos Oliveira, 
tendo a visão de que a classe é 
muito hostilizada pelos maus 
condutores de veículos e na ten-
tativa de mudar esse quadro, ofe-
receu a honraria aos motoristas 
para que sirvam de espelho aos 

demais, na vida privada e profis-
sional. Receberam o certificado 
aproximadamente 100 motoris-
tas, que compareceram com seus 
familiares no plenário da Câmara 
e sendo aplaudidos, a cada nome 
chamado. 

O inspetor Anderson, da Polí-
cia Rodoviária Federal, disse que 
no Brasil morrem mais pessoas 
no trânsito do que por doenças 
graves e em determinadas guer-
ras, e a partir de ação dessa inicia-
tiva do vereador Marcos Oliveira, 
possa fortalecer a consciência de 
alguns motoristas que tendem a 
ignorar as leis de trânsito. 

O delegado Edson Rogério 
disse que; a partir da educação no 
trânsito, outros fatores se desen-
cadeiam para uma vida melhor. 
E com a iniciativa de agraciar os 
bons profissionais com certeza 
irá refletir naqueles que não fo-
ram indicados para que possam 
melhor e estar aqui no próximo 
ano.

Marcos Oliveira
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NOSSA SENHORA APARECIDA

Celebrações da Padroeira lotam igreja
Por Renato Lopes

“Sinto-me alegre presidindo a 
Eucaristia em um dia tão especial 
para o povo brasileiro. Nossa Se-
nhora Aparecida é mãe e padro-
eira desse país. Assim eu peço a 
Deus que Nossa Senhora Apare-
cida e seu filho, Jesus, abençoem 
Paracatu para que tenhamos dias 
de paz e  prosperidade”.

Com essas palavras, ditas pri-
meiramente a O Movimento, o 
bispo diocesano, Dom Jorge Al-
ves Bezerra, iniciou a celebração 
da Missa Campal que encerrou 
a novena em honra a Nossa Se-
nhora Aparecida, realizada no de 
3 a 12 de outubro, na paróquia 
do Bairro Bela Vista, que leva o 
nome da santa. 

Durante a homilia, Dom Jor-
ge  lembrou o sofrimento de Ma-
ria e José  para criar o filho Jesus 
e pediu aos fiéis que seguissem o 
caminho do casal abençoado por 
Deus e ressaltou a importância 
de Nossa Senhora para a igreja 
católica. “Não devemos idolatrar 
e, sim, reconhecer Nossa Senho-
ra Aparecida como nossa mãe e 
rainha. “É por isso que Ela é pa-
droeira do Brasil e digna de mui-
tos votos”, disse.  Após a Missa, 
mantendo a tradição, milhares de 
pessoas saíram em procissão pe-
las ruas do Bela Vista. Muitos de-
votos aproveitaram o momento 
para pagarem promessas e agra-
decer a Deus e Nossa Senhora 
pelas graças recebidas. 

Fieis relatam casos de cura, como Matheus Junior que, após voto de sua mãe, superou paralisia cerebral

Curas - Césario do Carmo 
Silva, 84 - morador do bairro - 
garante que começou a devoção 
a Nossa Senhora Aparecida ainda 
na infância, seguindo o exemplo 
dos avôs.

“Aprendi ser devoto de Nossa 
Senhora Aparecida, através da fé 
dos meus avôs e, desde jovem, 

A Igreja do Bela Vista já não comporta mais o número de fieis 
que acorrem às celebrações de Nossa Senhora Aparecida 

Dyana Luíza  em ação:  Nós, crianças, somo projeto de Deus

A vereadora e missionária Marli 
Ribeiro saúda os professores 
e alunos do Polivalente que 
completa 40 anos de atividade 

O Dia do Professor foi co-
memorado pela Escola Estadual 
Virgílio de Melo Franco (Poliva-
lente) com um culto especial de 
ação de graças. A manhã De 15 
de outubro foi marcada por pala-
vras de motivação e incentivo aos 
professores e alunos da escola. 

Além do dia do professor, foi 
comemorado também mais um 
aniversário da instituição que 
completou 40 anos. A vereadora 
Marli Ribeiro PTB) foi convidada 
pela direção para participar das 
festividades e proferiu  palavras  
especiais ao público presente.

A vereadora, que também é 
missionária da Casa da Bênção, 
disse que os professores são 

Uma das principais atrações 
do Dia das Crianças em Paraca-
tu foi  desenvolvida pelo projeto 
“Criança brinca, criança não é 
brinquedo”, que trouxe à Cida-
de a cantora e pregadora mirim, 
Dyana Luiza, que é dotada de co-
nhecimentos bíblicos e os utiliza  
para evangelização. 

Em época em que é cada vez 
maior o número de adolescentes 
envolvidos no crime, Dyana se-
gue o caminho da graça e roda o 
Brasil ensinando o caminho do 
bem. A O Movimento, ela disse 
que começou a pregar aos oito 
anos, “atendendo um chamado 
do Pai Celestial”. 

“Comecei a pregar com oito 
anos, quando o Espírito Santo de 
Deus me deu um chamado mi-
nisterial para que eu propagasse 
o Evangelho onde eu chegasse 
e dissesse que o Reino dos Céus 
está voltando. Tenho dito que Je-
sus é a cura, a nossa solução. Ele 
morreu mas ressuscitou ao ter-
ceiro dia  e hoje vive. Está escrito 
na Palavra que onde fores pregar, 
devemos anunciar que Jesus está 
voltando e Ele é vida.” 

O evento realizado na Ca-
tedral da Bênção, no dia 12 de 
outubro, contou com grande pú-
blico infantil e adultos, que con-
feriram a performance de Dyana, 
que veio do Recife-CE, somente 
para participar da festa.  

O culto infantil instruiu as 
crianças sobre se proteger da 
pedofilia e do abuso sexual, de 
maneira lúdica, com vídeos edu-
cativos, músicas, teatro de fanto-

DIA DAS CRIANÇAS DIA DO PROFESSOR

Dyana Luíza dá show de graça na CB Polivalente saúda docentes
e comemora 40º aniversário

che e muita brincadeira. Os pais 
também foram alertados sobre o 
papel da família na construção de 
uma infância saudável. 

“O Brasil é campeão casos de 
pedofilia. Você pai, você mãe foi 
chamado para uma missão divina 
de educar um filho. Essa tarefa 
exige dedicação,  entrega e acima 
de tudo oração. Vamos lutar con-
tra as leis que querem desestru-
turar nossas famílias, vamos lutar 
pela família. A família é a base 
de tudo e esta base precisa ser 
edificada nos valores cristãos”, 
destacou a missionária Marli Ri-
beiro idealizadora do projeto em 
parceria com o Ministério Infantil 
Turminha da Bênção.

Além de encantar a todos 
com a forma impactante de falar 
sobre Deus para crianças e para 
adultos, Dyana Luiza também 
ficou encantada com a cidade 
e com acolhida da população. 
“Amei essa cidade e esse povo 
maravilhoso”, disse a pregadora. 

Apesar da agenda cheia para 
eventos e pregações e da vida de-
dicada Deus, Dyana garantiu a O 
Movimento  que consegue con-
ciliar tudo e ainda tem uma  vida 
normal como qualquer criança, 
porém de forma organizada.  

“Nos dias de semana, dedico 
aos estudos, à música e, ainda, 
arrumo tempo para brincar. Nos 
fins de semana, me dedico às coi-
sas de Deus.”

A pregadora deixou um aviso 
para as crianças e os pais.  “Nós 
crianças somos projetos de Deus, 
devemos nos espelhar em Jesus 
como filho. Temos de alimentar 
em nós o temor a Deus e a hon-
ra aos nossos pais. E vocês, pais, 
invistam em seus filhos, invistam 
no crescimento espiritual deles, 
orem e jejuem pelos seus filhos. 
Quem quer filho abençoado 
tem que ser bênção na vida dele 
também. Devemos fazer como 
Samuel, dizer sim ao Senhor que 
Ele nos honrará.” 

missionários de Deus nas salas 
de aula e receberam a missão 
de levar o conhecimento aos 
alunos, de despertar talentos, de 
alimentar valores e construir ci-
dadãos. 

Para a vereadora, a tarefa 
dos professores é cercada de 
desafios, exige muita entrega e, 
infelizmente, não tem o reco-
nhecimento merecido. Segun-
do Ribeiro, faltam melhoria dos 
salários, maior compreensão e 
colaboração por parte de alguns 
pais e alunos.

“Mas Deus escolheu cada um 
de vocês para serem ajudadores 
do Senhor em uma obra magnífi-
ca. Busquem em Jesus - o maior 

vou à igreja, rezo o Terço e sou 
grato a Nossa Senhora pelas bên-
çãos em minha vida e de minha 
família. Sem Nossa Senhora não 
sou nada”, revelou o aposentado 
a O Movimento. 

Já a senhora Melanias Perei-
ra Neiva, que reside no Novo 
Horizonte, passou por vários 

problemas de saúde, fez quatro 
cirurgias e garante que só foi 
curada pela intercessão de Nossa 
Senhora. 

“Eu morava na roça e não era 
de freqüentar igreja, mas quando 
mudei para cidade fui convidada 
por uma vizinha para participar 
da Legião de Maria e, graças a 
Deus, até hoje estou no caminho. 
Só fui curada dos meus proble-
mas de saúde depois que entre-
guei nas mãos de Nossa Senhora. 
Com Ela vou viver o resto da mi-
nha vida”, disse a devota. 

Paralisia cerebral - O caso do 
jovem Matheus Junior dos Reis, 
17anos, morador do Nossa Se-
nhora de Fátima, comoveu a fa-
mília, principalmente seus pais 
- Eliane Pereira dos Reis e Célio 
Araújo Costa. 

Dona Eliane contou a O Mo-
vimento que Matheus teve para-
lisia cerebral aos sete meses de 
nascimento, quando começou a 
luta da família em busca de cura. 
O casal buscou vários recursos 
médicos e não agüentava mais 
ver o filho sofrendo, foi quando 
fizeram um voto a Nossa Senho-
ra Aparecida para aliviar a dor e 
curar o filho.

“Foi uma grande bênção que 
recebemos. Fiz um voto para  
que Nossa Senhora Aparecida  
livrasse  Matheus do sofrimento. 
Graças a Deus e a Nossa Senho-
ra, meu filho foi curado e,  há 17 
anos, ‘trazemos ele’ na procissão 
e vamos no pé da Santa agrade-

cer pela bênção recebida”, expli-
ca Eliane. 

Novena - A festa em honra 
a padroeira do Brasil é uma das 
mais tradicionais de Paracatu. To-
dos os anos fiéis lotam a igreja do 
Bela Vista para participar da no-
vena, que este ano teve como tem 
principal “A minha alma glorifica 
o Senhor e exulta de alegria em 
Deus, meu salvador” (LC 1,47).

Foram dias de recitação do 
Terço, missas e barraquinhas. No 
domingo, 12 de outubro, Dia de 
Nossa Senhora, a movimentação 
começou cedo na paróquia. Às 
4h saiu a alvorada Festiva, com 
a imagem da santa percorrendo 
as ruas do bairro; às 6h, santa 
missa de abertura; às 8h30 mis-
sa da saúde, bênção e unção dos 
enfermos; às 10h00, missa e bên-

ção das crianças; às 11h30, bati-
zados; às 14h, missa Sertaneja e 
bênção ao homem do campo; às 
18h, missa campal, bênção dos 
devotos, romeiros e objetos de 
devoção. 

Novidades - De acordo com 
o padre Waldec, pároco da Paró-
quia Nossa Senhora Aparecida, 
a estrutura física da igreja já não 
comporta mais o número de pes-
soas que acorrem às celebrações 
do Dia de Nossa Senhora Apare-
cida e anuncia novidades para o 
ano que vem.

“Graças a Deus, a festa cres-
ce, a cada ano, e já precisamos de 
alternativa para ampliar o espaço 
físico para acomodar o número 
de fiéis. Para o ano que vem te-
mos que pensar em novidades”, 
promete.

Mestre que a humanidade já co-
nheceu - a inspiração e a força 
para superar os desafios, para ser 
um professor diferenciado”, su-
geriu a vereadora. 

Marli Ribeiro explicou, ainda, 
aos professores que Deus nos 
exorta a sermos o sal da terra e a 
luz do mundo e não há profissão 
que seja mais sal e luz que a de 
professor.

“Eu só tenho a agradecer os 
professores que passaram pela 
minha vida, aos que estão hoje 
na vida dos meus filhos, que es-
tão hoje em nossa Cidade e em 
nossa Nação como sal da terra 
e luz para humanidade. Deus os 
abençoe!”, finalizou a vereadora.

COMArCA DE PArACATU – 2ª VArA CÍVil PrOCEssO CÍVil nº 0470.12.003001-5 - ED-
iTAl DE CiTAÇãO (PrAZO 20 DiAs) - O Dr. Michel Cristian de Freitas, MM, Juiz de Direi-
to em exercício na 2ª Vara Cível da Comarca de Paracatu-MG, no exercício de seu cargo e 
na forma da lei, etc. FAZ sABEr a todos quantos o presente edital virem ou dele conhe-
cimento tiverem, que por esta tramita Ação de Busca e Apreensão, requerida pela BV Fi-
nanceira s/A Crédito, Financiamento e investimento em desfavor de Maria luiza Pinheiro da 
silva neiva e por este CiTA MAriA lUiZA PinHEirO DA silVA nEiVA, brasileira, casada, 
filha de Gaspar Pinheiro da silva e neusa neves da silva, servidora pública, que se encon-
tra em lugar incerto e não sabido; para em quinze (15) dias, contados da publicação deste, 
apresentar contestação, sob pena de presunção da veracidade dos fatos articulados na pe-
tição inicial. Ficando ciente também de que poderá ainda, sem prejuízo de eventual resposta, 
caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição, pagar a integralidade da 
dívida pendente, no prazo de 05 (dias) a partir publicação do presente edital, segundo os 
valores apresentados pela autora na petição inicial, hipótese em que o bem lhe será res-
tituído livre de ônus, ficando ciente também de que a busca e apreensão do bem foi efe-
tivada aos 18/05/2012. E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o pre-
sente que será publicado e afixado na forma da lei. Paracatu-MG, 24 de setembro de 2014. 
Cândida Maria T. Queiroz, Escrivã Judicial. Dr. Michel Cristian de Freitas, Juiz de Direito.

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 Cível desta Comarca de Par-
acatu, 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 Cív-
el, se processam os termos da AÇãO DE COnsTiTUiÇãO DE sErViDãO ADMinisTrATi-
VA COM iMissãO, autos nº 0077440-37.2010.8.13.0470, 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 PAlMErinDO FOnTEs FilHO, bra-
sileiro, casado, agropecuarista, inscrito no CPF sob o nº 015.422.818-49, rG 11.866.525-X 
ssP/sP e s/m MAriliZA BArillAri FOnTEs, brasileira, casada, do lar, inscrita no CPF sob 
o nº 062.634.798-09 e rG 2.224.253 ssP/sP, sobre o seguinte imóvel: “uma propriedade 
rural denominada Fazenda samelo ii, situada no Município de Paracatu-MG, conforme es-
critura registrada no Cri de Paracatu, matrícula sob o r-17 nº 4.122, folhas 3.401, livro 2, 
com área registrada de 1.356,6100 ha, deste total será constituída servidão administrativa 
sobre a área de 15,8302 ha”. Para conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que 
será publicado e afixado na forma da lei. Paracatu-MG, 28 de agosto de 2014. (aa) Eu, Elson 
C. soares França, Escrivão Judicial, assino. Antônio Fortes de Pádua neto, Juiz de Direito.
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Exame de mamografia é direito garantido por lei. Mulheres devem procurar postos de saúde e Clínica da Mulher para fazê-lo       

OUTUBRO ROSA

Câmara adere à Campanha nacional
A Câmara Municipal de Pa-

racatu apareceu completamente 
enfeitada de rosa, na primeira 
reunião de outubro, no dia 6, 
aderindo a campanha nacional 
Outubro Rosa, com objetivo de 
conscientizar as mulheres acima 
de 40 anos para a necessidade de 
fazer o exame de mamografia.

A assessora de Comunicação 
e organizadora da campanha em 
Paracatu, Rafaela Xavier, verea-
dores e a comunidade homena-
gearam duas mulheres que estão 
em tratamento e receberam alta 
do tratamento contra o câncer: 
Maria Anunciação e Elza Ruela. 
Outras mulheres que ainda estão 
em tratamento também foram 
homenageadas, mas não compa-

receram. As duas receberam ro-
sas e também um kit do Outubro 
Rosa, enviado pelo Hospital de 
Câncer de Barretos. 

O exame da mamografia de-
tecta o câncer de mama, que é o 
mais comum entre as mulheres e 

a intenção é que as mulheres so-
brevivam mesmo com o câncer. 

“Queremos que essas mulhe-
res percam seus medos e não se 
sintam inseguras e nem sozinhas. 
Que elas procurem o posto de 
saúde, a Clínica da Mulher e façam 

a mamografia. É Lei. É gratuito. 
Você tem esse direito. Vamos pre-
venir sempre, para que essa doen-
ça passe a ser a que menos mate, 
porque hoje, ela é considerada 
pelo Instituto Nacional do Câncer 
uma das doenças que mais mata 

mulheres”, observou a assessora.
Rafaela Xavier também dis-

tribuiu impressos informativos 
para que as pessoas possam se 
conscientizar da importância do 
exame para descobrir algum pro-
blema o mais rápido possível, pois 

quando o tratamento é iniciado na 
fase inicial, a porcentagem de cura 
é ainda maior. Parte dos funcio-
nários e vereadores vestiram-se de 
rosa e, na reunião, compareceram 
membros de escolas municipais, 
escoteiros e a comunidade. 

Rafaela Xavier:  
Exame é 

importante

O plenário da Câmara estava
enfeitado por balões rosa

Maria Anunciação e Elza Ruela estão superando 
a doença, com acompanhamento médico
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“A forma de mostrar à população que podemos representá-la é saindo candidatas”, afirma a peemedebista 

Eloísa Cunha: Votação 
expressiva em Minas Gerais

ELOÍSA CUNHA

Vereadora é vice-campeã de votos do PMDB em Minas

A vereadora Eloísa Cunha, que 
se candidatou a deputada estadu-
al, nas últimas eleições, conquis-
tou votação expressiva: 11.225. 
Apesar de não ter sido eleita, a 
vereadora foi a segunda mulher 
mais bem votada do PMDB no 
Estado de Minas Gerais, contri-
buindo inclusive para que a can-
didata mais votada pela Coligação 
Minas pra Você se elegesse. 

Além de ser a segunda mais 
votada da Coligação que seu par-
tido fazia parte, a vereadora foi a 
mulher mais votada do Noroeste 
do Estado, englobando todos os 
outros partidos. Sua candidatura 
também é bastante significativa 

e importante para Paracatu, pois 
marca o início da mulher paraca-
tuense na disputa por uma vaga 
do Legislativo Estadual. Eloísa 
Cunha foi a primeira mulher pa-
racatuense a disputar o cargo. 

“Sinto-me muito honrada pe-
los votos que recebi e agradeço 
aqui por cada voto, a cada pessoa 
que abriu a porta para que eu en-
trasse, por cada um que me ou-
viu e conversou comigo sobre as 
aflições que lhe atinge. Agrade-
ço a cada família, aos homens e 
mulheres que me receberam tão 
bem. Sou eternamente grata”, 
agradeceu Eloísa.

Ela ainda ressaltou que a 

O advogado Marco Antônio 
Teixeira será o coordenador da 
equipe de transição de governo. 
O anúncio foi feito pelo gover-
nador eleito de Minas Gerais, 
Fernando Pimentel, em Belo 
Horizonte. Além de Teixeira, Pi-
mentel apresentou os outros seis 
integrantes da comissão: Helvé-
cio Magalhães, Marco Aurélio 
Crocco, Eduardo de Lima An-
drade Ferreira, Murilo Valadares, 
Paulo Moura e Marco Antônio 
Castelo Branco.

Pimentel também anunciou a 
criação de uma comissão políti-
ca, comandada pelo vice-gover-
nador eleito, Antônio Andrade, 
que será responsável pelo diálo-
go com a Assembleia Legislativa 
para a construção de um bloco 
de apoio ao governo.

“Esse grupo vai fazer um 
diagnóstico profundo do Estado 
para que possamos implemen-
tar nosso programa de governo. 
Mas asseguro que não haverá ne-

Andrade chefiará comissão para construir bloco de apoio a Pimentel na AlMG
nhuma mudança abrupta. O que 
estiver funcionando bem , vamos 
manter. O que tiver de ser cor-
rigido, será corrigido. Não que-
remos causar tumulto, provocar 
nenhuma ruptura na administra-
ção estadual”, disse o governa-
dor eleito.

A instalação da equipe de 
transição está prevista em lei e 
permite à equipe do governante 
eleito o acesso irrestrito a todos 
os dados do município, do Es-
tado ou da União. Da parte do 
atual governo, as indicadas para 
integrar a comissão foram as 
secretárias Renata Vilhena, de 
Planejamento e Gestão, e Maria 
Coeli Simões, da Casa Civil.

O vice-governador eleito, 
Antônio Andrade, comanda-
rá uma comissão política será 
responsável pelo diálogo com 
a Assembleia Legislativa para 
a construção de um bloco de 
apoio ao governo. Integrarão 
essa comissão os presidentes dos 

quatro partidos que compuseram 
a coligação proporcional estadual 
(PT, PMDB, PROS e PRB), o de-
putado federal Bernardo Santana 
(PR) e outros nomes que serão 
definidos pelo vice-governador.

Os integrantes da comissão 
técnica são: 

Marco Antônio Rezende - 
Advogado, é funcionário de car-
reira da CBTU. Foi diretor jurídi-
co e superintendente da Sudecap 
no governo Patrus Ananias. Foi 

conquista de expressivos votos 
demonstra a força do povo que 
deseja uma representatividade 
paracatuense feminina. “A forma 
de mostrar à população que po-
demos sim representá-la é saindo 
candidatas. Não tive apoio de 
nenhuma liderança política da re-
gião. Foi o povo que viu em mim 
uma capacidade de melhorar a 
Cidade, Região e o Estado”. 

Mulher na Política - Eloísa 
Cunha alerta para um grande pro-
blema que o País tem enfrentado 
quanto as conquistas femininas 
que, apesar das mulheres serem 
52% do eleitorado brasileiro, ocu-
pam menos de 10% de cadeiras 

nos parlamentos. O TSE (Tribu-
nal Superior Eleitoral) realizou 
campanha, desde março deste 
ano, para incentivar as mulheres a 
concorrer a cargos eletivos. 

A intenção do TSE é cons-
cientizar a população sobre a 
grave sub-representatividade 
feminina na política brasileira. 
O Brasil possui um dos países 
com piores índices com relação 
à participação das mulheres nos 
Poderes Legislativo e Executivo. 
Segundo o site do Senado, de 
cada dez eleitos, nove, em média, 
são homens. O país ainda ocupa 
o constrangedor 156º lugar num 
ranking de 188 nações sobre 

igualdade na presença de homens 
e mulheres nos parlamentos.

Em julho deste ano, o TSE 
divulgou a informação de que o 
número de mulheres disputando 
algum cargo nas Eleições Gerais 
aumentou em relação ao último 
pleito. Os dados divulgados mos-
tram um aumentou de 22,43% 
para 29,73% nesta eleição. A mu-
lher, cada vez mais, tem conquista-
do seu espaço no cenário político 
e a questão da igualdade de gênero 
está prevista na legislação eleitoral, 
que determina a reserva de vagas 
de, no mínimo, 30% e, no máxi-
mo, 70% para cada gênero no que 
se refere às candidaturas.

procurador-geral de Belo Hori-
zonte.

Helvécio Magalhães - Mé-
dico, especialista em Epidemio-
logia e doutor em Planejamento 
em Saúde pela Unicamp. É mé-
dico concursado da PBH. Foi se-
cretário municipal de Saúde nos 
governos Célio de Castro e Fer-

nando Pimentel. Foi secretário de 
Atenção à Saúde do Ministério da 
Saúde, no governo Dilma Rous-
seff, de onde saiu para coordenar 
a campanha de Fernando Pimen-
tel ao governo de Minas Gerais.

Marco Aurélio Crocco - Eco-
nomista, é professor da UFMG. 
Doutor em economia pela Uni-

Pimentel já montou equipe 
de transição de governo

versidade de Londres, coordenou 
a elaboração do programa de go-
verno de Fernando Pimentel.

Eduardo de Lima Andrade 
Ferreira - Engenheiro civil. Tra-
balhou na indústria de constru-
ção pesada. É consultor da área 
de óleo e gás.

Murilo Valadares - Enge-
nheiro civil, foi administrador da 
regional Centro-Sul, na gestão 
Patrus Ananias. Na administra-
ção Célio de Castro, foi diretor 
de operações da Superintendên-
cia de Limpeza Urbana (SLU) e 
superintendente da Sudecap. Foi 
secretário municipal de Políticas 
Urbanas nos governos Fernando 
Pimentel e Márcio Lacerda. 

Paulo Moura - Economista. 
Foi secretário municipal de Go-
verno na gestão Fernando Pi-
mentel.

Marco Antônio Caste-
lo Branco - Ex-presidente da 
Vallourec e da Usiminas. É vice
-presidente da Fiemg. 

Antônio  
Andrade vai 

construir 
bloco 

de apoio
parlamentar
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COOPERFRUTA

Nova cooperativa vai produzir 
e comercializar polpa de frutas
Organização - criada com recursos do reDes, do instituto Votorantim; BnDEss e Prefeitura de Paracatu - beneficia agricultores familiares

FOTOS: REPRODUÇÃO
A Cooperfruta (Cooperativa 

dos Fruticultores da Agricultura 
Familiar do Noroeste de Minas 
Gerais) foi apresentada para o 
poder público e representantes 
da iniciativa privada de Paracatu 
na tarde do último dia 14 de ou-
tubro. No mesmo evento, a Co-
operativa inaugurou sua fábrica 
de polpa de frutas e realizou uma 
visita com os presentes à sua área 
de produção. 

Os recursos foram captados 
por meio do ReDes, programa 
realizado pelo Instituto Voto-
rantim e o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), com apoio da 
Votorantim Metais e Prefeitura 
Municipal de Paracatu.

A constituição da Cooper-
fruta possibilita que agricultores 
familiares deem vazão às suas 
produções, por meio da comer-
cialização de frutas. Já a criação 
da fábrica de polpas permite 
que os fruticultores beneficiem 
seus produtos, agregando a eles 
mais valor e competitividade. A 
iniciativa está alinhada com os 
conceitos de desenvolvimento 
local, realizados nas regiões onde 
a Votorantim Metais atua,  foco 
prioritário do investimento social 
da empresa.

Gotejamento -  A Cooperati-
va concedeu a 20 cooperados um 
kit de produção, com um sistema 
de irrigação por gotejamento e 
materiais para o plantio, como 
sementes e adubos. Os integran-
tes, muitos com mais de dez anos 
de atuação, foram incentivados e 
capacitados por meio de cursos 
realizados pelo ReDes, em par-
ceria com o Emater (Empresa 

de Assistência e Extensão Rural) 
e o Sebrae para qualificarem sua 
produção. 

A Cooperfruta conta também 
com a consultoria especializa-

da de um técnico agrícola e um 
agrônomo para dar suporte aos 
produtores durante o processo 
de amadurecimento da Coope-
rativa.

Os agricultores 
familiares que se in-
teressarem em fazer 
parte da Cooperativa 
precisam apresentar 
a Declaração de Ap-
tidão da Agricultura 
Familiar (DAP), do-
cumentos pessoais e 
cartão de produtor. 
“Oferecemos aos 
nossos cooperados 
suporte técnico e 
acompanhamento, 
garantindo a compra 
da sua produção pela 
fábrica de polpas”, 
afirma Alonso Bran-
dão, coordenador da 
Cooperfruta.

De acordo com 
ele, a instituição inter-
media a compra cole-
tiva para seus clientes, 
garantindo parcerias 

e descontos em capacitações 
técnicas, uma das premissas do 
cooperativismo. “Os nossos coo-
perados servem de exemplo para 
outros. Chamamos essa influên-
cia de ‘efeito vizinho’, quando 
um agricultor estimula seus pares 
a investirem no cooperativismo”, 
completa.

Comercialização - A fábrica 
tem uma estrutura que atende 
toda a produção dos coopera-
dos e comercializa as polpas de 
frutas para um diversificado mer-
cado, como escolas, por meio do 
PNAE (Programa Nacional de 
Alimentação Escolar), indústrias, 
supermercados, padarias, lan-
chonetes e consumidores finais. 
Com a conquista do SIF, Serviço 
de Inspeção Federal, a Coopera-

tiva pode vender seus produtos 
para outros nichos, ultrapassan-
do o mercado local e atingindo 
clientes em todo o Brasil.

“Dentro da linha da agricultu-
ra familiar, teremos um diferen-
cial competitivo na aquisição do 
SIF. Estaremos capacitados para 
atender a todos”, enfatiza Expe-
dito Rezende, presidente da Co-
opefruta.

De acordo com Caroline Ro-
drigues, Secretária Municipal de 
Agricultura de Paracatu, a fábrica 
de polpa de frutas é uma impor-
tante alternativa de renda para os 
agricultores familiares da região. 

“A fábrica terá um papel sig-
nificativo para a melhoria da vida 
do produtor rural e para Paracatu 
em vários sentidos. Além de ser 
mais uma importante alternativa 
de renda para os agricultores fa-
miliares, a Cooperfuta irá contri-
buir para a qualificação de mão 
de obra carente no município”, 
afirma a secretária.

Diagnóstico - Os agriculto-
res darão prioridade ao cultivo 
de frutas de melhor adaptação 
ao clima do Noroeste Mineiro, 
maior aceitação de mercado, fácil 
manejo e alto rendimento, como 
maracujá, acerola e goiaba. Essas 
culturas também favorecem o 
trabalho do agricultor familiar: a 
colheita é simples e melhor rea-
lizada pela mão de obra familiar. 
No caso da produção de mara-
cujá, por exemplo, a polinização 
manual aumenta em 40% a pro-
dutividade. 

“Na agricultura familiar, um 
hectare absorve quatro pessoas 
em todo ano, que conseguem re-
alizar um trabalho mais direcio-

nado, com uma produção cuida-
dosa”, destaca Expedito.

A criação da Cooperativa foi 
motivada por um diagnóstico 
que o Programa ReDes realizou 
em Paracatu, buscando entender, 
por meio de reuniões com o po-
der público e privado, terceiro 
setor e representantes da socie-
dade civil, quais são as vocações 
do município. Percebeu-se que 
um foco a ser trabalhado era a 
agricultura familiar e, então, enti-
dades propuseram projetos para 
serem realizados com a verba do 
Programa.

Empoderamento - A Asso-
ciação Central de Comercializa-
ção os Agricultores Familiares 
(ACCAF), então, elaborou o 
projeto da Cooperativa, que pas-
sou pela validação do Programa 
ReDes, da Votorantim Metais, da 
Votorantim Siderurgia e de um 
conselho comunitário. Depois 
de aprovada, a Cooperfruta  to-
mou forma.

A Votorantim Metais visa po-
tencializar as riquezas produtivas 
das regiões onde opera, incen-
tivando o empoderamento do 
cidadão como empreendedor e 
protagonista da própria história. 
“É um orgulho para a Votoran-
tim Metais fazer parte da inaugu-
ração da primeira fábrica de fru-
ticultura de Paracatu. A empresa 
apoia e investe em iniciativas que 
fomentam a cadeia produtiva do 
município, contribuindo para a 
valorização da agricultura fami-
liar e para o aumento de renda 
dos produtores rurais”, pontua 
Júlio Rocha, gerente geral da 
Unidade Morro Agudo da Voto-
rantim Metais.

O maracujá será uma das frutas cultivadas e processadas pela Cooperfruta

A produção de frutas dos agricultores familiares de Paracatu 
será beneficiada e comercializada pela Cooperfruta
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SECRETARIAS MUNICIPAIS

A engenheira agrônoma, zoo-
tecnista e mestre em economia 
aplicada, pela Universidade 
Federal de Viçosa, Caroline Pe-
troll Rodrihuesm, é nascida em 
Uruguaiana-RS, mas mudou-se 
para Paracatu em 1988, quando 
seu avô comprou uma proprieda-
de aqui. 

Ela passou a produzir grãos, 
cana-de-açúcar, bovinos e ovinos 
de corte, tornou-se professora da 
Faculdade Integrada do Noroeste 
de Minas – Finom  e implantou 
um sistema informatizado de 
controle de bovinos, na proprie-
dade da família, que é modelo e 
propicia a venda de carne para 
União Europeia.  

A zootecnista mal conhecia o 
prefeito Olavo Condé (PSDB), 
antes das últimas eleições muni-
cipais, mas ele a convidou para 
dirigir a Secretaria de Agricul-
tura, confiando nos seus conhe-
cimentos técnicos. “A ideia dele 
era colocar alguém que entende 
de produção rural, que conhece o 
que é uma máquina trabalhan-
do”, provoca a gaúcha, que con-
cedeu a seguinte entrevista a O 
Movimento: 

O Movimento - A Secretaria 
de Agricultura executa 
que ações no Município?
A Secretaria Municipal de 

Agricultura é um órgão da Pre-
feitura Municipal de Paracatu 
empenhado em atender e auxiliar 
o pequeno produtor, através de 
programas, como gradagem de 
solo, ensilagem de forrageiras, 
distribuição de calcário a preço 
subsidiado, serviços de conser-
vação de solo, encanteiramen-
to para produção de hortaliças, 
apoio em cursos do Senar, etc.

O que é necessário para 
o produtor se beneficiar 
destes programas?
Para o produtor fazer uso 

dos programas da Secretaria de 
Agricultura é necessário que seja 
considerado pequeno produtor e 
filiado a associações, que possua 
o DAP (Declaração de Aptidão 
ao Pronaf) ou cadastrado no Ca-
dúnico (efetuado na Emater) e o 
Cartão de Produtor Rural (efetu-
ado por contador de escolha do 
produtor). 

Como ocorre a execução 
desses programas?
O programa de gradagem de 

solo atende os pequenos produ-
tores de até sete hectares. O tra-
tor da Prefeitura, ou licitado, vai 
na propriedade e faz a gradagem. 
Não fazemos mais que os sete 
hectares, pois o foco é realmente 
o pequeno produtor. Em 2013, 
gradeamos cerca de 5.000 hecta-
res. E a meta é continuar neste 
nível este ano. 

Como a Secretaria atua na 
ensilagem de forrageiras?
A Prefeitura vai até às proprie-

dades corta e pica a forrageira. O 
produtor tem direito a 15 horas 
de serviço, cada um. Já foram 
mais de R$ 1,3 milhão gasto nes-
te programa, com mais de 1.500 
produtores atendidos em 2014. 

Como ocorre a 
distribuição de calcário?
Essa distribuição sempre 

ocorre no mês de agosto e, para 
o produtor requerer o benefício, 
além dos requisitos já expostos, 
ele tem que estar filiado a uma 
associação, pois os pedidos são 
feitos de forma coletiva. O presi-
dente da associação traz os pedi-
dos do calcário e nós os analisa-
mos. O produtor deve apresentar 
também uma análise de solo, que 
determina que o calcário é ne-
cessário para aquele solo. A Pre-
feitura paga apenas o preço de 
carga, da máquina que carrega, 
de R$ 9,00 a tonelada, um valor 
mínimo, pois é uma parceria com 
a Votorantim, que disponibiliza o 
calcário. 

Quantas associações 
são atendidas hoje?
Atendemos cerca de 55 asso-

ciações. Este ano, já foram distri-

buídas 10.000 toneladas de calcá-
rio a 410 produtores. 

O que são os serviços 
de conservação de solo?
São as barraginhas feitas por 

uma retroescavadeira e o produ-
tor só paga o óleo. São buracos 
para contenção de voçorocas de 
erosão. Além disso, emprestamos 
o terraceador (arado) para que 
o produtor faça curvas de nível 
para diminuir a erosão. 

Esses programas 
são executados por 
funcionários da Prefeitura 
ou pelos produtores?
As barraginhas são feitas por 

um funcionário da Prefeitura. No 
caso do terraceador, apenas em-
prestamos o implemento, que é 
fácil de manusear. Na gradagem 
e ensilagem, os funcionários da 
Prefeitura apenas  fiscalizam, pois 
algumas associações já possuem 
o trator doado pela Prefeitura que 
contribui com a  manutenção do 
trator, operador e diesel. 

O médio e o grande 
produtores tem direito 
a esses programas?
Não. O foco é atender os pe-

quenos produtores que não tem 
condições de manter sua produ-
ção por conta própria. O grande 
produtor pode até usar o terrace-
ador para fazer a curva de nível, 
pois ele não é um implemento 
que se usa todo dia. A mesma 
coisa com o sulcador, usado no 
plantio de eucalipto, também 
pode ser emprestado. Mas, os 
programas maiores não são des-
tinados ao grande produtor, pois 
seria como uma casa do Minha 
Casa Minha Vida fosse doada a 
uma pessoa milionária.

E a produção de hortaliças?
Nós temos um trator com en-

canteirador, que faz o preparo de 
solo e deixa o canteiro pronto para 
plantar as hortaliças. Na questão 
da hortaliças, priorizamos o que é 
mais trabalhoso, que é fazer o can-
teiro. Fazemos também doação 
de semente e adubo de hortaliças, 
porque temos  problema de abas-
tecimento na Cidade e pretende-
mos fomentar a produção. 

As verbas utilizadas dos 
programas da Secretaria de 
Agricultura vêm de onde?
As verbas são municipais. Te-

mos parcerias com o governo 
federal apenas para as compras 
dos tratores para equipar as as-
sociações, através de recursos, 
muitas vezes, conquistados por 
vereadores e deputados. Porém, 
o sustento dessas máquinas aqui 
é da própria Prefeitura. 

Quais são as ações 
desenvolvidas pela 
Secretaria de Agricultura, 
na área urbana?
Estamos inaugurando um 

pomar comunitário, junto com 
a Secretaria de Ação Social, no 
Chapadinha II. Serão em torno 
de 400 mudas, na praça central. 

E as casas do projeto no Bairro 
JK já serão entregues com um 
pomar comunitário, também. 

Como funciona a 
parceria com o Senar 
(Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural)?
São mais de 50 tipos de cur-

sos que os produtores podem ter 
acesso, solicitando o curso para 
12 interessados em local apro-
priado. O Senar ministra o curso 
e a Prefeitura leva os produtores 
até o local. São cursos bem prá-
ticos. Não temos como mandar 
um veterinário todo dia a uma 
produção para fazer exame de 
cada vaca. O próprio produtor 
tem que aprender a fazer esse 
processo, pois queremos torná
-lo independente. Há alguns dias, 
tivemos um curso de hortaliças. 
Agora, estamos com um curso de 
fruticultura. 

Estes programas são 
executados em outras 
cidades, também?
Normalmente, não. Na verda-

de, o pequeno produtor paraca-
tuense pode se considerar um pri-
vilegiado. Não se tem notícia de 
nenhuma outra prefeitura no País 
que apoie tanto o produtor rural, 
quanto a de Paracatu. Os mora-
dores da zona urbana também se 
beneficiam, indiretamente, com 
mais produtos frescos, saudáveis 
e de excelente qualidade.

CArOlinE PETrOl responde
O que a SEMA faz?

Alguns números 
da secretaria 
de Agricultura
• 1,3 milhão gasto no prograna 

de ensilagem (mais de 1.500 pro-
dutores atendidos em 2014).

• 10.000 Toneladas de calcário 
distribuídas a preços subsidiados a 
410 produtores em 2014 (parceria 
com a Votorantim).

•Mais de 15.000 bovinos va-
cinados contra aftosa, clostridiose 
e raiva nas campanhas de maio 
(2013 e 2014).

•Cerca de 5000 hectares de ter-
ra gradeados em 2013 - iniciando 
agora o programa de 2014.

•Mais de 1.500 kits com se-
mentes e adubo para hortaliças 
entregues (2013 e 2014).

•Mais de 700 análises de solo 
feitas em 2014 parceria com a 
Campo Análises (a preço subsidia-
do) e interpretadas pela Emater).

Associações rurais que receberão 
frotas agrícolas novas e completas 
(trator, ensiladeira, carreta e gra-
de) em 2015.

1.PA Belo Vale
2.PA Esperança
3.PA Nova Lagoa Rica
4.PA Hebert de Souza
5.PA Buriti da Conquista 
6.PA Batalha
7.Santa Rita
8.Barreiro
9.Sobrado
10.Aldeia 
Quem pode ser atendido por 

programas da Secretaria Munici-
pal de Agricultura?

•Pequenos produtores rurais de 
menor renda, filiados e ativos em 
associações de pequenos produtores, 
que possuam a seguinte documen-
tação:

- DAP (Declaração de Aptidão 
ao Pronaf ) ou Cadastro no CA-
D-ÚNICO

- Cartão de Produtor Rural
- Estar filiado e ativo em uma 

Associação Rural

INFORMAÇÕES:
Com os presidentes 
de associações OU na 
Secretaria: (38)3672-2340

Como é feita a 
distribuição dos tratores?
Alguns tratores, que vêm de 

verbas federais, são destinados 
a comunidades específicas. Es-
tamos fazendo uma reforma 
completa em seis tratores: desde 
pneus e motor até a pintura e va-
mos entregá-los às associações. 
Nestas reformas foram gastos 
R$ 180 mil. Para a comunidade, 
ter um trator, mesmo que usa-
do, é um benefício muito gran-
de. Além do serviço agrícola, ele 
é importante para remover um 
caminhão de leite atolado, por 
exemplo. O trator com grade 
pode cercar o fogo para que ele 
não se espalhe. Mesmo um tra-
tor reformado ajuda muito, pois 
a verba pode demorar e a neces-
sidade é urgente. Vamos destinar 
os tratores reformados às co-
munidades em dia com a docu-
mentação, que possuem o maior 
número de produtores e que não 
tenham previsão de receber tra-
tores novos de verbas federais. 

Quais são as comunidades 
que já possuem tratores?
Algumas comunidades já pos-

suem os tratores, mas recebem 

auxilio da Prefeitura para a ma-
nutenção. São elas: Comunidade 
Ligeiro, PA Jambeiro, Chapada, 
Nolasco, PA Tiro e Queda, PA 
XV de Novembro e PA Santa 
Rosa. 

E as que irão receber 
os tratores, com 
grade, reformados?
São as comunidades do Capão 

Grande, Santa Bárbara, Conta-
gem, Aldeia de Cima, Entorno 
BR 040 e Carapinas. Também te-
mos um trator que foi reformado 
pela Prefeitura e está conveniado 
na Estiva.

E quanto aos tratores novos?
Nós temos dois tratores com 

carreta, que estão no pátio da Se-
cretaria, aguardando o término 
do período eleitoral para serem 
entregues às regiões do Soares 
e Morro Agudo. E ainda temos 
dez frotas agrícolas novas e com-
pletas (trator, ensiladeira, carreta 
e grade) que serão entregues em 
2015 às comunidades de PA Belo 
Vale, PA Esperança, PA Nova 
Lagoa Rica, PA Hebert de Souza, 
PA Buriti da Conquista, PA Bata-
lha, Santa Rita, Barreiro, Sobrado 
e Aldeia.

Entrega de kits com 20 variedades de sementes de hortaliças, adubo 
e uréia para os pequenos produtores da Associação do Soares

Caminhão despeja calcário em 
propriedade que está sendo 
preparada para o plantio Ensiladeira prepara a forrageira 

para alimentar os animais na seca

FOTO: CAROLINE PETROLL
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JULGAMENTOS

Assassino de Maninho
pega 22 anos de prisão 

Polícia procura pela misteriosa mulher do JK que 
teria assassinado Marquim Procata, às 4h30 da manhã

42º. HOMICÍDIO 

TENTATIVAS DE HOMICÍDIO

ACIDENTE

UNAÍ

PM ORIENTA ARMAS APREENDIDAS

ARINOS

Mulher ataca 
na madrugada

Rixa quase acaba em morte
Batida mata motociclista 

Garupa mata 
Bigode e 
outro jovem 

Como se prevenir 
contra estelionato 
e conto do vigário

Ex-vereador teria 
matado jovem por 
causa de búfalos

O Tribunal de Júri da Comar-
ca de Paracatu promoveu, iniciou 
dia 10 de outubro, a sexta ses-
são ordinária de julgamentos de 
2014, quando faria quatro julga-
mentos.

O primeiro caso foi do homi-
cídio da Praça do Santana, que 
vitimou Vinicius Oliveira Andra-
de - o Maninho - no dia 12 de 
março do ano passado. Maninho 

Até o fechamento desta edi-
ção, ainda não estavam claros 
os motivos que levaram uma 
mulher a assassinar, a tiros, um 
morador do JK, no silêncio da 
madrugada.

A polícia procura pela miste-
riosa mulher que teria assassina-
do Antônio Lopes dos Santos - o 
Marquim Procata, 36 anos, sem 

A Polícia Militar de Arinos 
encontrou o corpo de Heber Bi-
sonoto Rezende, de 22 anos, na 
Fazenda Buriti Queimado , com 
dois disparos de arma de fogo 
no peito e um na cabeça. Segun-
do a Polícia Militar, o crime teria 
ocorrido por volta das 17h da 
sexta feira, (10/10).

A PM prendeu o suspeito do 
crime. Trata-se de Celso Silvério, 
que é ex-vereador e proprietário 
de uma rádio em Arinos e possui 
uma fazenda que faz divisa com a 
fazenda do pai da vítima.

Para a polícia, a motivação do 
crime teria sido um desenten-
dimento antigo entre as partes. 
Celso Silvério cria búfalos em sua 

William Pereira Lopes – o Bi-
gode, 17, morreu no PS de Unaí, 
logo após ser atingido por três 
disparos - dois no tórax e um na 
região lombar. Já o amigo dele, 
de 18 anos, foi baleado na coxa 
direita, mas não corre risco de 
morte.

 O crime ocorreu na noite do 
sábado (11/10), na Rua Celina 
Lisboa Frederico, na Politécnica, 
quando os jovens estavam sen-
tados em frente uma residência 
e foram surpreendidos por dois 
ocupantes de uma moto  preta, 
cujo passageiro sacou um revól-
ver e disparou.

Após o crime, os assassinos 
fugiram rumo à cachoeira do 
Rio Preto. A PM informou ain-
da que as vítimas são conhecidas 
pela prática de outros delitos em 
Unaí. Ninguém foi preso. 

Valdison José Nunes, 50, foi 
preso suspeito de tentar matar 
um jovem de 21 anos, na Rua São 
Paulo, Bairro JK, onde Valdison 
foi encontrado com uma faca.  
No lote vago, por onde Valdison 
tentou fugir, foi encontrado um 
revólver.38, com dois estojos. 

Familiares da vítima disseram 
que tudo começou quando Val-
dison foi buscar o filho na casa 
da vítima. 

A vítima discutiu com Val-
dison que retornou com um re-
vólver e disparou na direção do 
jovem, que saiu correndo. 

Valdison buscou mais muni-
ção e disparou contra a residência 
da vítima. No entanto, populares 

Uso restrito - Um revól-
ver .44, com cinco cartuchos 
intactos, de uso restrito das 
Forças Armadas, foi apre-
endido com Eduardo Vieira 
Nascimento,19,  e um ado-
lescente de 16 anos, pela PM, 
na Rua do Fico, Bairro JK, 
onde os dois jogando a arma 
numa lixeira e tentaram fu-
gir.  No celular de Eduardo, 
havia uma conversa dele com 
outro homem. Eduardo disse 
que tem uma PT para vender. 
Eduardo foi preso e o adoles-
cente apreendido. 

38 - Na  Rua Professor 
José Joaquim da Costa, Ar-
raial D’Angola, militares 
pararsam dois ocu-
pantes da Biz, placa 
HWU-7699/MG. 
O condutor Felipe 
Gonçalves Caldas, 
21, parou, mas o 
garupa Allan Gon-
çalves Da Silva, 21 
tentou correr pois 
portava um revól-
ver cal.38 com cin-
co cartuchos. Felipe 
disse ser o proprie-
tário da arma e que 
havia emprestado 
para Allan, porque o 
amigo estava sofren-
do ameaças de mor-
te. Os dois foram 
parar na Delegacia. 

32 - Ao  verifi-
carem denúncia anônima, 
militares deslocaram até à Na 
Avenida Olegário Maciel, mi-
litares apreenderam um revól-
ver cal. 32 com um adolescen-
te de 16 anos.  Segundo a PM, 
o adolescente  tinha  intenção 
de praticar um crime. 

Espingardas -  Em uma 
casa abandonada - à Rua An-
drade, JK - a PM encontrou 
Dênis Almeida dos Santos, 24 
e apreendeu  uma espingarda 
artesanal cal.22, e cocaína. Na 
casa de Dênis foram localiza-
dos uma espingarda cal.28 e 
dois cartuchos .36.  Dênis e 
um adolescente de 17 anos 
estavam em duas bicicletas. 

Leonardo Correia Andrade, 
20 anos, conduzia uma moto 
Yamaha 125,  vermelha, quando 
chocou na lateral direita de um 
Gol, que seguia pela Rua Afrânio 
Salustiano Pereira, no cruzamen-
to da Rua Donizete Victor Ro-
drigues com Afrânio Salustiano 
Pereira, no  Bela Vista I. A vítima 
não resistiu os ferimentos e mor-
reu no local. 

Minutos após o acidente, o 
motorista do Gol, Flavio Barce-
los, 25, se apresentou à DP, onde 

1. Suspeite de pessoas que 
ofereçam prêmios tentadores 
(bilhetes premiados de loterias, 
jóias, recompensas, prêmios fá-
ceis, etc). 

Nada vem de graça. Descon-
fie de dinheiro e ganho fácil;

2. Se achar na rua objetos, fo-
lhas de cheques, cartões, carteiras, 
imediatamente solicite apoio da 
PM para o devido registro. Mui-
tas vezes, os golpistas usam esse 
momento para enganar as pesso-
as, oferecendo recompensas;

3. Muitos estelionatários se 
fazem passar por funcionários de 
empresas, operadoras de telefo-
nia e outras. Peça sua identifica-
ção funcional e, antes de deixá-lo 
entrar em sua casa, telefone para 
empresa e pergunte se o funcioná-
rio está prestando serviço oficial. 

4. Não compre nada de ven-
dedores ambulantes, mesmo que 
seja uma oferta tentadora;

5. Nunca repasse senhas ou 
dados pessoais pelo telefone, ou 
para pessoas desconhecidas;

6. Em caso de dúvidas, ligue 
para a Polícia Militar.

discutir com ele, às 4h30 da ma-
drugada do domingo, 5 de outu-
bro, na  Rua Cristóvão Colombo, 
Bairro JK.

A namorada de Marquim con-
tou à PM que os dois estavam na 
casa dela e uma mulher chamou 
por Marquim no portão. Mar-
quim saiu para atendê-la e foi 
atingido por três tiros. Ele correu 

para dentro da casa, mas caiu no 
chão da sala e morreu.

No corpo da vítima, foram 
encontradas duas perfurações no 
tórax e outro um projétil atin-
giu o vidro traseiro de um Pálio 
branco, que estava estacionado 
na garagem da casa. 

Este foi o 42º. homicídio re-
gistrado em Paracatu, este ano. 

Troca de tiros em luizlândia 
Wilsen Kertson Queirz, 23; João Marcos Ribeiro, 18, e Marcelo Au-

gusto Gomes Rodrigues, 19, são procurados pela polícia por trocarem 
tiros na Rua Belo Horizonte, em Luizlândia do Oeste. Segundo a PM, 
Wilsen e João Marcos estiveram na casa de Marcelo e efetuaram vários 
tiros, tendo Marcelo revidado. 

Wilsen e João Marcos fugiram em uma moto e abandonaram o vei-
culo em um lote e seguiram a por um matagal. Os três estão envolvidos 
em vários crimes. Recentemente, foi apreendida uma arma com Marce-
lo. Segundo populares, Marcelo foi atingido por um dos tiros e estaria 
no matagal. Ninguém foi preso. 

Duelo a 
facas no 
Paracatuzinho
Na esquina da Avenida B com 

a Rua Quatorze, Paracatuzinho, 
Rozimar Luciano Vilmar, 23, 
foi até à casa de um adolescente 
para tirar satisfações porque não 
gostou da atitude do menor em 
relação ao registro da filha que o 
menor tem com sua esposa. 

A mulher de Rozimar  ouviu 
gritos e viu o adolescente cor-
rendo atrás de Rozimar, que en-
trou em casa e fechou porta. O 
menor ainda tentou arrombar a 
porta, mas fugiu. Quando Rozi-
mar abriu a porta, caiu perdendo 
sangue. 

Ele deu entrada no Hospital 
Municipal, com perfuração no tó-
rax lado direito e um corte no bra-
ço direito. O estado de saúde dele 
é grave. A mãe do menor disse que 
o filho dela e Rozimar entraram 
em luta corporal, ambos armados 
com faca. O menor sofreu um 
corte em um dos dedos da mão. 
Uma das facas foi apreendida e a 
polícia tenta localizar o menor.

informaram aos policiais que o 
jovem/vítima, antes já, tentara 
matar Valdison, com dois tiros. 
Valdison foi preso. O revólver 
usado no crime foi furtado ou 
roubado em Goiás. A vítima não 
foi localizada. 

Adolescentes - Dois ado-
lescentes - 15 e 17 anos - foram 
apreendidos pela PM suspeitos 
de tentar matar um jovem de 23 
anos, na sexta-feira, 3 de outubro, 
na Travessa “A”, Chapadinha. 
Segundo a polícia, o rapaz pas-
sava pela rua e o garupa de uma 
moto vermelha com preto atirou 
em direção à vitima. Felizmente 
ninguém saiu ferido. A arma e a 
moto não foram localizadas.

O menor saiu correndo e 
deixou cair um tablete de ma-
conha de 50g. Os dois foram 
conduzidos à Delegacia. 

Em Luizlândia do Oeste, a 
PM aprendeu uma espingar-
da cal. 36 e uma bolsa con-
tendo 24 cartuchos deflagra-
dos, numa fazenda. 

Escopetas - Em Brasilân-
dia de Minas, a PM foi infor-
mada que Marcos Adriano - o 
Adrianinho estava tentando 
negociar uma arma de fogo, à 
Rua Feliciano Agostinho Co-
elho, Bairro Planalto. No lo-
cal, a dona da casa, disse que 
Marcos é colega do filho dela 
- Nelson Junior Alves de Bri-

to, que está preso por roubo. 
E que Marcos pediu para en-
trar em um quarto para resol-
ver um problema e, logo, foi 
embora. Durante buscas na 
casa, os policiais localizaram 
duas escopetas de dois canos 
- uma cal.12 e outra cal.28 - 
dentro do quarto onde o sus-
peito esteve. 

Garrucha/facão - Dois 
adolescentes - 14 e 17 anos 
- foram surpeendidos arama-
dos em uma pizzaria. Policiais 
viram os dois correndo pela 
Rua Carmelita Pereira da Sil-
va, Bairro Cais, portando uma 
garrucha de cano serrado e 
um facão.

propriedade e, constantemente, 
os animais invadem a fazenda 
do pai da vítima. Na sexta feira, 
o fato se repetiu. Heber prendeu 
os búfalos no curral e chamou 
Celso Silvério para ir buscá-los. 
Celso, então, chamou mais dois 
comparsas, José Milton, 52 e, 
Hélio Alves, 35 e foram até o lo-
cal onde estavam os búfalos e, no 
momento em que Helder soltava 
os animais, Celso Silvério, ao que 
tudo indica, disparou contra Hel-
der, que morreu no local.

Após o crime, os três fugi-
ram, em um Uno vermelho, para 
a cidade de São Francisco, onde 
foram presos em flagrante, junta-
mente com a arma do crime.

informou que, quando seguia 
pela Rua Afrânio Salustiano Pe-
reira, foi surpreendido pela moto 
e não conseguiu evitar o acidente. 

Flávio disse, ainda, que só saiu 
do local, por medo de ser linxa-
do por populares. Mas, segundo 
a PM, ele apresentava sinais de 
embriaguez e não aceitou realizar 
o teste do bafômetro. A moto 
envolvida no acidente não esta-
va devidamente licenciada e Le-
onardo não possuía Carteira de 
Habilitação. O Caso está sendo 

apurado pela Polícia Civil. 
Bebum - Luiz José da Silva, 

48, dirigia uma Montana prata 
pela Avenida Governador JK, 
JK, com suspeita de ter ingerido 
bebida alcoólica. Segundo a po-
lícia, Luiz deixou o carro apagar 
por duas vezes, mal conseguiu 
descer e não puxou o freio de 
mão, quase batendo na viatura e 
ainda desobedeceu às ordens. Ele 
foi conduzido à Delegacia, onde 
foi constatado um mandado de 
prisão em seu desfavor.

estava  conversando com amigo, 
quando chegaram dois ocupan-
tes de uma moto um deles dis-
parou cinco tiros na direção de 
Maninho, que chegou a ser so-
corrido, mas morreu no Hospital 
Municipal. 

Em pouco tempo, a Delega-
cia de Homicídio de Paracatu 
fechou o inquérito com a prisão 
dos suspeitos. Denunciados pelo 

Ministério Público, Luiz Henri-
que Vieira - o Sasá, 26; e, Marlon 
Pinto de Oliveira, 20, foram a júri 
popular e, após 12 horas de julga-
mento, Sasá foi condenado a 22 
anos e oito de meses de prisão. Já 
Marlon foi condenado a 14 anos. 
As penas serão cumpridas em re-
gime fechado.  

Na próxima edição, traremos 
o resultado dos demais júris.
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Quatro indivíduos levaram r$ 100, dois celulares, 
abandonaram um carro roubado e fugiram a pé

 ASSALTOS UNAÍ

VAZANTE

ZONA RURAL SEGURA

BURITIS 

DROGAS

LAGOA GRANDE

Bando amarra vaqueiro 
e rouba fazenda em JP

Fazenda fica 
sem dois tratores

PM prende 
foragido da justiça

Polícia localiza restroescavadeira
roubada no Estado de Goiás

Traficante é preso com drogas 
e aparelho roubado de escola

Mulher encontra 
jacaré na cozinha 

Yamaha - Ainda na noite de 10 de outubro, na Rua Vênus, no 
Amoreiras II, a Yamaha/YBR125 vermelha, placa, HEZ-9311/
MG, foi furtada em frente a uma residência. A motocicleta possui 
rodas de liga leve na cor branca e um adesivo das cores da bandeira 
da Jamaica no tanque. Informações pelo 190.

Ameaças - No Bela Vista II, mas noite de 11 de outubro, Sér-
gio Antônio de Melo, 40, anos, foi preso por porte ilegal de arma e 
por fazer ameaças de morte.

Honda I - O Honda/C100 Biz, vermelha, placa HCN 7093, 
foi furtada em Brasilândia de Minas, na madrugada de 11 de outu-
bro. A vítima estacionou o veículo em frente à sua residência, com 
a chave na ignição. Também foram levados o CRLV 2014 e um 
capacete preto. (Aí fica mole até pro Botafogo, quanto mais pros 
ladrões, não e?)

Carlos Alberto - Em atendimento a uma ocorrência de ameaça 
na Rua Gustavo Meireles, JK,  militares abordaram Carlos Alberto 
de Souza Neto, 38, que possuía  mandado de prisão em aberto. 

Divino - Divino Pereira da Silva Couto, 50, foi encontrado na 
Rua Antonina Rosa de Jesus, Paracatuzinho.  

Adolescente - Na Rua Monte Carmelo,  Paracatuzinho,  milita-
res abordaram um adolescente de  14 anos, que possuía mandado 
de apreensão em aberto. 

Honda II - A moto Honda XR preta foi furtada na Alameda 
das Quaresmeiras, Cidade Jardim. O veiculo é usado apenas para 
fazer trilhas e  não possui documento, nem placa.

Dafra - A moto Dafra 150 amarela, placa JGF-9331, furtada no 
dia 5/10, foi recuperada pela PM, com Gustavo Arantes Pereira 
da Silva e Eliomar Lopes dos Santos - ambos 25 anos, no São 
João Evangelista. Eliomar portava uma pedra de crack. Os autores 
foram presos.  

Gol - O Gol verde, placa JDR-2166/MG, foi furtado em um 
lote vago à Rua Bernardo Caparucho Filho, Bela Vista.

Uno - O Uno vermelho, placa JEH-2857/MG, furtado na Rua 
Pedro Silveira, Alvorada, João Pinheiro, foi encontrado, dois dias 
depois, na Rua Antônio de Oliveira, Itaipu, sem as quatro rodas, o 
estepe, o som, a bateria, e com os retrovisores quebrados. 

 Logus - O Logus azul, placa JEB-2838/MG, foi encontrado 
na estrada vicinal Serra da Contagem. O veículo possuía registro 
de furto/roubo. 

Pálio - Na Fazenda São Gerônimo, em João Pinheiro, a PM 
encontrou um Pálio Adventure branco, placa PUK-2385, usada 
como táxi. O filho da vítima, disse que o veículo fora furtado na 
garagem da casa dele e que os ladrões levaram também uma chave 
de ignição de uma camionete, placa NKL-3038.

Um homem de 40 anos foi 
amarrado com um cinto e a 
mulher dele, de 38, foi rendida, 
durante um assalto a uma fa-
zenda nas proximidades de João 
Pinheiro, na madrugada de terça-
feira, 14 de outubro. Os ladrões 
fugiram a pé com R$ 100 em 
dinheiro e dois celulares e a PM 
continua os rastreamentos para 
localizá-los.

Segundo a polícia, quatro in-
divíduos foram até à casa de um 
vaqueiro e pediram água para 
colocar no radiador de um car-
ro. Mais tarde, o grupo voltou e 
pediu água para beber. Quando 
o homem abriu a porta, foi ren-
dido pelos ladrões, que estavam 
encapuzados. Dois criminosos 
estavam armados.

O vaqueiro foi amarrado com 

Um homem armado e encapuzado invadiu, na noite de 10 de 
outubro,  uma fazenda, em Vazante, e agrediu, depois amarrou e 
prendeu o casal de proprietários dentro de um quarto. 

Depois disso, chegaram mais três indivíduos que ajudaram a 
roubar dois tratores traçados vermelhos, marca Massey Ferguison 
uma bomba Costal, duas caixas de ferramenta, um Logus azul, pla-
ca JEB-2838; dois celulares, duas alianças de ouro e R$600,00. 

Os autores ainda colocaram fogo em uma colheitadeira, cor-
taram os pneus e danificaram o tanque de combustível de uma 
motocicleta.

A Polícia Militar realizou, no início de outubro, a primeira fase 
da Operação Zona Rural Segura, com o empenho de um grande 
número de viaturas e de policiais militares para prender crimino-
sos, armas e reforçar a presença da PM na zona rural, aumentando 
a sensação de segurança para o homem do campo. 

Durante a ação, a PM montou pontos de bloqueio em todas as 
regiões rurais do município, com abordagens a veículos e pessoas 
suspeitas. Foi apreendida uma arma de fogo e um homem foi pre-
so por posse ilegal de arma, no Jambeiro, onde os militares cum-
priram mandado de prisão contra Sebastião Junior Cardoso, 40. 

“Essa operação será desencadeada de forma contínua para pre-
venir crimes na zona rural”, garantiu o tenente Gilberto a O Mo-
vimento. 

No início da tarde de 14/10, militares e civis de Unaí/Buritis  
prenderam três homens envolvidos com roubo de retroescavadei-
ras em Goiás. Uma máquina foi localizada na zona Rural de Buritis. 
Segundo a PM, uma delas e um caminhão foram roubados em 
Goiânia, no dia 12 de outubro.

Durante buscas nas propriedades dos suspeitos, foram localiza-
das munições de calibre.22, uma balança de precisão, um dichava-
dor de maconha, um chaveiro com chave da retroescavadeira. De 
acordo com a PM, o proprietário das máquinas virá a Unaí para 
recuperar as máquinas.

Lonardo Junior Dias de Oli-
veira, 21 anos, conhecido por 
tráfico, foi abordado na noite de 
10 de outubro, no Paracatuzi-
nho, comercializando drogas. A 
PM encontrou no Dr$241,00 no 
bolso dele e, na sua casa, mais R$ 
204,00, uma bucha de maconha, 
sete pedras de crack, dois basea-
dos, 20g de cocaína e um tablet 
do Ministério da Educação, fur-
tado em Vazante/MG. 

No celular do autor, havia 
fotos dele com arma e conversa 
no Whatsap, que confirmam seu 
envolvimento com o tráfico. Le-
onardo foi preso. Uma menor e 
o material ilícito, que estavam na 
residência, foram apreendidos.

Maconha - Na Rua Dom 
Helder Câmara, Vila São João 
Evangelista II, policiais militares 
encontraram, com João Paulo 
Gomes Batista, 21,  uma bucha 
de maconha, R$ 12,00 e um ce-
lular, com diversas fotos do autor 
acompanhado de menores co-
nhecidos no meio policial. João 
Paulo foi preso.

Maconha II - Na Rua Pa-
dre Manoel, Bairro Amoreiras 
I, militares abordaram dois ado-
lescentes de  17 anos, que por-
tavam dois tabletes de maconha 
-  um pesando aproximadamente 
8,48g, outro pesando 4,12g - e  
R$100,00. Os menores foram 
apreendidos.

Com adolescente de 15 anos 
foi encontrado um cigarro de 
maconha. Ele estava na Praça 
Firmina Santana, centro, des-
cumprindo duas ordens de apre-
ensão domiciliar.

Crack - Em João Pinheiro, os 
militares encontraram duas pe-
dras de crack dentro da boca de 

Os moradores de uma casa no 
centro de Lagoa Grande, tam-
bém no Noroeste de Minas, pas-
saram por um grande susto na 
noite de 13 de outubro. O casal 
foi surpreendido por um jacaré 
dentro da cozinha.

De acordo com a PM da ci-
dade, que fica a menos de 100 
quilômetros de Paracatu, os mo-
radores pediram ajuda por volta 
das 21h30. Eles haviam acabado 
de chegar em casa e a mulher en-
controu o réptil debaixo de uma 
mesa. O animal tentou mordê-la 

um cinto e a mulher dele foi ren-
dida. Os criminosos reviraram a 
casa em busca de armas e dinhei-
ro.  O grupo fugiu a pé e deixou 
um carro roubado, na segunda-
feira (13). O veículo foi apreen-
dido e levado ao pátio do Detran.

Santo Aurélio - Seis homens 
encapuzados e armados invadi-
ram um fazenda na Região Santo 
Aurélio, ameaçaram as vitimas de 
morte e roubaram  três espingar-
das cal.22, 20 e 12, um revólver. 
38, cinco rádios HT e pertences 
pessoais das vítimas. Também 
foi levada Hillux prata, placa 
OVP-1684/DF. Os assaltantes 
estavam numa Strada. Ninguém 
foi preso. 

Passareli - Já na Fazenda 
Passareli foi furtada uma moto  
Honda/NXR 150 vermelha, pla-

ca HDH-3219 e um  capacete. A 
polícia procura pelo autor. 

JP1 - Quatro encapuzados 
chegaram numa fazenda, em 
João Pinheiro, pedindo água, 
mas renderam os moradores, 
com uma espingarda, um revól-
ver, roubaram R$100,00 e dois 
celulares. Os ladrões amarraram 
as vítimas,  reviraram toda a casa 
e abandonaram o Gol azul, placa 
JEL-3946/MG, furtado na noite 
anterior, fugindo a pé.

Brasilândia - Na Fazenda 
Brejão, em Brasilândia de Mi-
nas, a PM recuperou um Voyage 
furtado, abandonado em meio a 
plantação. O carro foi usado pe-
los assaltantes que explodiram a 
agência do Banco do Brasil na 
cidade, em data anterior.  

Trevo - Um senhor de 59 

anos dirigia pela BR-040 e, quan-
do chegou no trevo que da Bair-
ro Bela Vista, o carro foi  cercado 
por dois  homens ocupantes de 
uma moto  -  que trajavam calça 
jeans e camiseta escura - ambos 
armados com revólveres, que 
determinaram que a vítima des-
cesse e deitasse no chão e, com a 
arma apontada para a cabeça do 
homem, roubaram o celular, uma 
carteira de bolso contendo docu-
mentos e R$800,00. 

JP2 - Em João Pinheiro, dois 
adolescentes foram apreendidos, 
suspeitos de furtarem a moto 
Honda CG, preta, placa HMA-
9363/MG. Eles foram encontra-
dos na Rua João Canuto de Faria, 
Cais. Na residência, a PM recu-
perou a moto e várias peças de 
bicicletas, e dois capacetes. 

Marcus Jonathan Pereira da Silva, 
20. Marcus informou aos policiais 
que comprou a droga de Cláudio 
Francisco Teixeira - o Testa, 19. 
Na casa de Cláudio, foram encon-
tradas 67 pedras de crack e uma 
balança de precisão. Testa possui 
várias passagens por tráfico e rou-
bo. Ele não foi localizado. 

Com Erildo Pires de Andra-
de, 28, foram apreendidos uma 
pedra de crack e  R$ 171,00. Na 
casa dele, foi abordado um ado-
lescente de 14 anos, que estava 
com 36 pedras de crack e uma 

bucha de pó de crack,  R$ 311,60 
e uma TV 52 polegadas sem pro-
cedência. Ambos foram conduzi-
dos à Delegacia. 

Crack/cocaína - Na Praça 
Juarez Campos Guimarães, Ae-
roporto, em João Pinheiro, os 
policiais deram buscas em We-
lington Sales de Oliveira - o De-
dezinho, 26, conhecido no meio 
policial pela prática de tráfico de 
drogas e roubo. Com ele foi lo-
calizados uma pedra de crack e 
R$22,00. Também foram abor-
dados dois adolescentes - 15 e 

16 anos – e apreendidos quatro 
pinos de cocaína e R$90,00. Na 
casa de um deles, a PM encon-
trou documentos de Moacir Ro-
drigues de Lima, que foram fur-
tados em Brasilândia de Minas.

Crack, maconha e cocaína - 
João Paulo Gomes Batista, 21, e 
um adolescente de 16 nos foram 
abordado pela PM na Rua Dom 
Helder Câmara, Vila São João 
Evangelista II, ambos conhecidos 
por tráfico de drogas. Foram loca-
lizados com o menor, R$144,00 e 
a chave de uma casa. Com o João 
Paulo, os militares encontraram 
R$39,00 e dez pedras de crack. 
Em um lote ao lado, foram loca-
lizados 13 tabletes de maconha e 
15 papelotes de cocaína.

e, assustado com a movimenta-
ção, entrou em um dos quartos. 

A ocorrência inusitada deu 
trabalho aos policiais. Segundo 
os militares, o animal ficou muito 
agressivo. Com a ajuda de vizi-
nhos, eles conseguiram capturar 
o réptil, que foi levado em uma 
caminhonete para uma represa, a 
oito quilômetros da cidade. Ain-
da segundo a polícia, a suspeita é 
de que o animal tenha fugido do 
incêndio que atingiu a vegetação 
do entorno da lagoa da cidade, 
no  domingo anterior.

GEnEZE sEMEnTEs s.A.
CnPJ/MF sob o nº 64.290.117/0001-30
nirE 31.300.029.280

GEnEZE sEMEnTEs s/A., sociedade anônima, devida-
mente inscrita no CnPJ/MF sob o n.º 64.290.117/0001-
30, com sede na rua Melquíades Gonçalves Carvalho, 
nº 489, Bairro Bela Vista, na cidade de Paracatu, Esta-
do de Minas Gerais, CEP 38.600-000 e com seus atos 
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais sob o nirE 31.300.029.280, comu-
nica à praça e ao mercado em geral para os devidos 
fins o EXTrAViO do volume 1 do livro de presença 
de acionistas, registrado na Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais sob o nº 99056858 em 26/06/2009, 
bem como do volume 1 do livro de atas de reunião de 
Conselho de Administração da Companhia, registrado 
na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o 
nº 99056707 em 26/06/2009, em branco e inutilizado. 
Diretoria - MG - 09/10/2014.

Drogas, objetos e 
dinheiro apreendidos 

pela polícia 
com marginais
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RICARDO BARGUINE MUNICIPAL

Empresa comemora primeiro aniversário com corrida de rua. Prova reuniu mais de 180 participantes 

CORRIDA DE RUA

Beta Studio faz muita gente correr

Tricampeão brasileiro de fisiculturismo 
ministra palestra em ParacatuParacatu X Amoreira

e União X Santana 

O  primeiro  ano de fundação 
do Beta Studio foi comemorado 
com uma atividade física que co-
locou muita gente para exercitar,  
na manhã do domingo, 12 de 
outubro. A primeira Corrida de 
Rua da empresa reuniu 183 par-
ticipantes entre crianças, jovens, 
adultos e idosos. 

A prova de 5 quilômetros foi 
realizada no loteamento do Jó-
quei Clube, onde a Beta Studio 
está instalada.   Para suportar o 
sol forte e o calor, antes da prova,  
os participantes tinham à dispo-
sição uma mesa de frutas, ener-
gético e muita água para hidratar. 

Masculino - Na categoria 
geral, Wilton Mendes cruzou a 
linha de chegada em primeiro lu-
gar com o tempo de 17 min 34 s.

“O atletismo em Paracatu pre-
cisa de incentivo. A Cidade tem 
bons atletas, mas falta valoriza-
ção e um evento como este nos 
motiva a continuar praticando 
esporte. Dedico essa vitória à  
minha mãe, que está hospitaliza-
da, e parabenizo os organizado-
res pelo sucesso da prova”, disse 
o vencedor a O Movimento.  

Em segundo lugar, ficou Se-
bastião Lécio Santos, com o 
tempo de 17mim40 s. O terceiro 
colocado foi Arilson Luiz Xavier, 
com o tempo de 17min51 s. 

Na categoria acima de 45 
anos, o primeiro lugar ficou com 
José Antônio Mendonça - o Co-
lheão Pé de Vento. 

Feminino - Na categoria fe-
minino, Eliane Coimbra foi a mais 
rápida, com o tempo de 22min34 
s. “Apesar do sol forte, valeu a 
pena participar de uma prova tão 
bem organizada como esta, que 
motiva a todos a praticarem exer-
cício físico”, comentou Eliane. 

Com o tempo de 23min3s, 
Josyane Gonçalves foi a segunda 
colocada. Na terceira colocação,o 
ficou Sabrina Pina, com o tempo 

de 25min.Andréia Magno ficou 
em quarto lugar no geral e foi 
premiada como primeira coloca-
da na categoria acima de 45 anos. 

Superação - Todos que 
participaram do evento foram 
premiados, mas três pessoas se 
destacaram como exemplo de 
superação. Um deles é o peque-
no Arthur, de apenas seis  anos, 
que completou o percurso e ar-
rancou aplausos do público pre-
sente. “Foi muito bom correr e 
ganhar troféu”, disse Artur a O 
Movimento. 

O tricampeão brasileiro de Fí-
sico Atlético (ou categoria Clássi-
ca), professor e atleta convocado 
pela Seleção Brasileira CBCM/
WBPF para representar o Brasil 
no Mundial da Índia, no próxi-
mo mês de dezembro, Ricardo 
Barguine, esteve em Paracatu no 
sábado, 11 de outubro, a convite 
da Academia Fênix pra ministrar 
palestra e aula prática aos alunos 
e à comunidade.

Ricardo tem 39 anos, 1,88 m, 
quase 100 kg, casado, super mus-
culoso e campeão brasileiro de 
fisiculturismo, atual campeão da 
categoria clássica, até 96 kg, e sex-
to colocado do Mundial de 2012 e 
há 20 anos se dedica a malhação. 

Ele se formou em física, con-
cluiu um mestrado em ciências e 
chegou a iniciar um doutorado 
nesta mesma área. Além disso, 
ainda é coordenador do curso 
de engenharia na Universidade 
Veiga de Almeida, na Barra da 
Tijuca, no Rio de Janeiro, onde 
chama atenção pela semelhança 
com o ator hollywoodiano Dwa-
yne Johnson.

Ricardo Barguine, que é cario-
ca apenas de nascimento (nasceu 
no Rio de Janeiro, em 26/08/73, 
mas mudou-se para Muriaé-MG 
aos dois meses de idade, onde 
morou até 1993) disse a O Mo-
vimento  que começou os treinos 
com musculação em 1993, quan-
do saiu de Minas Gerais e foi pa-
rar no  Rio de Janeiro, para fazer 
graduação em Física. 

Na ocasião, o atleta pesava 
apenas 68 kg e sentia a necessi-
dade de fazer uma atividade para 
aumentar o peso.

“Eu vi na musculação um es-
porte que era um facilitador para 
obter esse resultado e, após 18 
anos treinando,  com dieta e su-
plementação resolvi  começar a 
competir”, explica 

Ele pratica o esporte há 21 

anos. E 2012, participou de sua 
primeira competição e começou 
fazendo bonito ao conquistar o 
título de campeão do Campeona-
to Carioca da, Categoria Clássica. 
Daí em diante, não parou de con-
quistar títulos importantes. “Um 
mês após, sagrou-se campeão 
carioca e  campeão brasileiro na 
mesma categoria e, quatro meses 
depois,  foi top seis no mundial. 

Ano passado, Barguine sagou-
se bicampeão brasileiro e conquis-
tar o oitavo lugar no mundial. Este 
ano, conquistou o tricampeonato 
e via para  a Índia brigar pelo tí-
tulo de campeão do mundial, em 
dezembro”, garante o atleta. 

No campeonato mundial des-
te ano, Barguine concorrerá con-
tra atletas de 50 países. De acordo 
com o tricampeão de fisiculturis-
mo, não é fácil manter a forma. 
Ele garante que para conquistar 
um título, além dos adversários, 
tem que superar obstáculos para 
ter uma vida saudável. 

Do alto de sua experiência, o 
atleta adverte que, em qualquer 
esporte de competição de ren-
dimento, não se pode ter foco 
em apenas no resultado, mas em 

conseguir desviar o foco da aten-
ção de coisas que podem tentar 
desvirtuar você. 

“Tem que ter rigor no treina-
mento, saber fazer a suplementa-
ção e, acima de tudo, abrir mão 
de coisas rotineiras,  como dor-
mir tarde, não ingerir alimentos 
com excesso de sal, açúcar e gor-
dura. Sempre fazer um alimenta-
ção balanceada e saudável. Isso 
agente só  consegue com muita 
dedicação”, ensina.

Para Barguine,  o fisiculturis-
mo é pouco valorizando no País 
e, a exemplo de outras modalida-
des esportivas, falta o  incentivo 
do poder publico e das empresas. 

“Esse é o nosso maior desa-
fio, fazer com que o fisiculturis-
mo seja mais valorizado e que 
nós, atletas, possamos receber 
mais apoio das autoridades e 
empresas para defender o nosso 
País nos campeonatos mundiais, 
principalmente”, explica. 

Segundo Barguine, o maior 
problema do Fisiculturismo é a 
maneira rápida, e, às vezes, pou-
co saudável e pouco responsáveis 
com que algumas pessoas querem 
obter resultados. Há uns dez anos, 
eu mesmo achava que teria 25 ou 
30 anos pelo resto da vida. Mas a 
própria vida te ensina que isso não 
acontece”, completa Barguine.

Durante sua passagem por 
Paracatu, o atleta deixou  claro 
que o seu compromisso é mos-
trar que o foco, a superação de 
dificuldades e a perseverança na 
busca por resultados é que vão 
fazer a diferença, no esporte, no 
trabalho ou na vida. 

“Mudar o conceito na cabeça 
das pessoas não é tarefa simples 
e eu não tenho essa intenção 
quando dou minhas palestras. 
Mas ninguém vai de uma ponta à 
outra de maneira contínua e sem 
romper obstáculos ou dificulda-
des”, finaliza.

O tricampeão Ricardo Barguine 
dá dicas de como malhar seguro 
e ter vida saudável, em Paracatu 

Com 62 anos de idade, Wanda 
Oliveira Peres, largou na frente e 
deixou o sedentarismo para traz. 
“Consegui dar apenas uma volta, 
mas valeu a pena. O mais impor-
tante foi participar e mostrar que 
o sedentarismo agora faz parte 
do passado. E aconselho a todos 
a praticarem exercício físico  e ter 
uma vida mais saudável.”

O aposentado  Josephus Anto-
nius Emanoel não conseguiu cor-

rer, mas completou a prova cami-
nhando. Com 69 anos, os passos 
de seu Josephus foi de superação, 
pois ao participar da prova  o apo-
sentado conquistou “o primeiro 
lugar do pódio da vida”. 

Em 2000, Josephus sofreu um 
AVC,  teve as pernas e outros ór-
gãos do corpo paralisados e, com 
muita dedicação ao esporte, en-
controu um motivo a mais para 
viver e vencer os problemas de 
saúde. 

“Estou orgulhoso de ter parti-
cipado da prova e mais ainda de 
ter recebido o apoio e a atenção 
de todos os demais participantes. 
Agradeço os organizadores pelo 
incentivo”, afirmou o aposentado. 

Os proprietários do Beta Stu-
dio - Roberta Cunha e Alírio - fi-
caram satisfeitos com resultado 
do evento. “Foi sucesso de anima-
ção e de participação”, disseram. 

“Estamos felizes em realizar 
uma prova que superou nossas 
expectativas. Com a graça de 
Deus, vamos preparar a segunda 
edição da corrida de rua do Beta 
Studio para o mês de abril”, ga-
rante Roberta Cunha.

José Antônio – o Coelhão - 
foi o melhor no masculino 
acima de 45 anos 

O pequeno Artur, que completou a prova de cinco 
quilômetros, é homenageado pelos familiares

Cento e oitenta e três pessoas participam da corrida

Andréa Magno também  
foi  destaque feminino 
acima de 45 anos

Seu Josephus supera o 
AVC e se torna um dos 
destaques da corrida

Os quatro times tradicionais 
do futebol paracatuense estão 
nas semifinais do Campeonato 
Municipal, Categoria Principal. 
No domingo, 19 de outubro, no 
Estádio Beira Rio, o Paracatu 
(ex-DER Minas), foi  primeiro 
time a se classificar ao derrotar  
Vila Mariana por 4 a 1. Na tarde 
do mesmo dia, no Frei Norber-

to,  foi a vez do União (ex-Liga 
Católica) carimbar o passaporte 
ao vencer o Alto do Açude por 
2 a 1.

No domingo, 26, no Frei 
Norberto, pela manhã, o Santa-
na derrotou o Amabap por 1 a 0. 
À tarde, o Amoreira foi a quarta 
equipe a se classificar ao vencer 
o Novo Horizonte por 3 a 1. As 

TAÇA LALIM

Aspirantes da Vila conquistam título
A equipe da Vila Mariana con-

quistou, com dois gols de Thales, 
o título de Campeão do Cam-
peonato Municipal, Categoria 
Aspirante,  ao vencer o Amabap,  
nos pênaltis, após empate por 2 
a 2 no tempo normal. Os gols 
do Carrossel da Zona Sul foram 

assinalados por Gleidson e Juni-
nho. Nos tiros livres, a Vila ven-
ceu por 4 a 2 e levou a taça em 
homenagem a desportista Eulá-
rio Peres - o Lalim. 

O jogo foi realizado na tarde 
de segunda-feira (20/10) e atraiu 
um bom público ao Estádio Pau-

lo Brochado. O campeonato, or-
ganizado pela Liga Paracatuense 
de Esportes, começou no dia 20 
de abril e contou com a partici-
pação de 12 equipes, divididas 
em duas chaves. Foram realiza-
das 43 partidas e marcados 172 
gols.

partidas das semifinais serão no 
próximo domingo, 02/11. Às 
10h, Paracatu e Amoreira, jogam 
no Estádio Beira Rio. À tarde, o 
clássico entre União e Santana 
será no Estádio Frei Norberto, às 
16h15. Os jogos serão eliminató-
rios e os vencedores disputam o 
título de campeão, em partida fi-
nal dia 8 de novembro.

Dona Wanda Oliveira, 62 anos, 
foi exemplo de superação

Eliane, a  vencedora do feminino, e  demais atletas destaque

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


