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anosO Mo
Fórum define ações 
para salvar Paracatu

Primeira Semana da 
Consciência Negra

Finom recebe 
Medalha da ALMG

Além de palestras e discussões, a Semana da Consciência 
Negra contou apresentações artísticas como a capoeira

Quadrilha roubava no DF 
e vendia peças em Paracatu 

Uma operação da Polícia Civil do DF, in-
titulada 020, cumpre 12 mandados de prisão 
preventiva, no Entorno do Distrito Federal 
e em Minas, para desarticular uma quadrilha 
especializada em roubos e furtos de veículos. 
Até o dia 25 de novembro, oito pessoas já 
haviam sido presas. Outros 20 mandados de 
busca e apreensão também seriam executados. 
O grupo também atuava em Valparaíso, Lu-
ziânia e Novo Gama, em Goiás, além de Pa-
racatu. Os carros receptados eram destinados 
ao desmanche em Paracatu, onde as peças e 
acessórios eram distribuídos em lojas de peças 
e ferros-velhos. PÁGINA 8

O Brasília Country Clube 
realizou, no último dia 19 de 
novembro, Fórum para dis-
cutir a falta de água no Rio 
Paracatu e montar uma equi-
pe para trabalhar sua revita-
lização, preservação da bacia 
e do ecossistema. Durante 
a palestra, proferida pelo 
conselheiro deliberativo do 
clube, Rodolfo Melo Prado, 
foram diagnosticados fatores 
como desmatamento da mata 
ciliar; falta de conservação 
dos afluentes e subafluentes; 
invasão da área de APP do rio; falta de conservação da bacia hidrográfica(nascentes/veredas); 
recarga da água; falta de peixe/pesca predatória, barramento e pesticidas; pouca água/veredas 
secas e desmatamento das margens; bancos de areias causados por intemperismos, lavoura e as-
soreamento; que estão contribuindo para matar o rio. PÁGINA 3

A Câmara Municipal de 
Paracatu realizou, dias 17 a 
20 de novembro, a Primeira 
Semana da Consciência Ne-
gra, através dos seis vereado-
res negros Gilvan Rodrigues, 
Marcos Oliveira, Juscelino 
Carteiro, Hamilton Batista, 
José Maria e Oswaldinho da 
Capoeira. O evento contou 
com palestras, discussões, 
danças, blitz educativa e 

MG celebra 
bicentenário 
da morte de 
Aleijadinho
O bicentenário da morte 

de Antônio Francisco Lisboa, 
o Mestre Aleijadinho, o mais importante nome 
da arte barroca brasileira, foi celebrado neste 
18 de novembro. O artista barroco marcou a 
história da arte no Brasil e no mundo, com tra-
balhos em madeira e pedra-sabão, que ornam 
igrejas de várias cidades. O conjunto dos 12 
profetas e os Passos da Paixão de Cristo, no 
átrio do Santuário do Bom Jesus do Matosi-
nho, em Congonhas, foi elevado pela Unesco 
a Patrimônio Cultural da Humanidade, em 
1985 e a Nossa Senhora da Piedade, na Cape-
la da Serra da Piedade, comove pelo realismo. 
PÁGINA 11

A Polícia Civil de Paracatu destruiu plantação de maconha encontrada  numa 
chácara próxima ao Assentamento Jambeiro, com 700 viçosos pés da erva - 
equivalentes a duas toneladas brutas da droga. Antônio Cordeiro da Rocha, que 
morava sozinho na chácara, disse ser o responsável pelo cultivo, processamento 
e venda da droga. Também foram apreendidos dez tabletes, sementes e mudas 
da droga, espingardas, aparelhos  para prensar, duas motos e um carro. Esta é a 
maior apreensão da droga no Noroeste de Minas. PÁGINA 12

O mantenedor da Faculdade do Noroeste 
de Minas - Finom - Alcides Diniz da Silva, e o 
seu diretor- geral, William José Ferreira, foram 
agraciados, no último dia 13, pela Assembleia 
Legislativa, com a medalha da Ordem do Méri-
to Legislativo, que homenageia personalidades 
e instituições que se destacam pelos serviços 
ou méritos excepcionais. A edição deste ano,  
homenageou Aleijadinho e o Barroco Mineiro. 
PÁGINA 7

apresentações culturais com 
o intuito de fazer a socieda-
de refletir sobre formas de 
preconceito que ainda exis-
tem na sociedade. O Dia da 
Consciência Negra é celebra-
do oficialmente no dia 20 de 
novembro. A data foi escolhi-
da em homenagem a Zumbi, 
líder do Quilombo dos Pal-
mares, que morreu nesse dia 
de 1695.  PÁGINAS 10 e 11  

PC faz maior apreensão
de maconha do Noroeste

Grupos que participaram do Fórum vão 
trabalhar pela revitalização do Rio Paracatu

O Rio Paracatu, outrora majestoso e
piscoso, corre risco de morte atualmente

Equipe da Polícia Civil de Paracatu que investigou e localizou a plantação de maconha

Tabletes prontos para comercialização 
também foram aprendidos

Antônio Cordeiro da Rocha 
plantava e vendia a droga

A comunidade escolar da Finom comemora a condecoração
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ViDA DiGiTAL

Cibridismo e 
a Intoxicação 
Tecnológica

Pequenos negócios 
e informação 
no Noroeste

Glauber César Rodrigues

Não é modismo, não é sensa-
cionalismo, não é exagero, não é 
teoria furada, é real e todos nós 
estamos sujeitos a sofrer com 
isso, caso não fiquemos bem 
atentos a nós mesmo. Na verda-
de, mesmo que nos policiarmos, 
eu penso que seremos alcança-
dos de uma forma ou outra, po-
rém, podemos sofrer menos se 
estivermos preparados.

Se que estou falando de al-
gum desastre? Catástrofe?  Não, 
estou falando da Intoxicação 
tecnológica.

Vivemos em uma era em que 
o fluxo de informação supera 
até a velocidade em que respira-
mos. E com o acesso a internet 
pelo celular, vivemos um estado 
de cibridismo quase que por 
osmose. E isso é algo de certa 
forma até natural, uma vez que 
a internet fez essa revolução 
mesmo, e este é o mérito dela, 
quebrar barreiras de tempo e es-
paço. Porém, o cuidado deve ser 
nosso. Pois, os meios de comu-
nicação foram feitos pra gente, 
mas não para sermos escravos 
deles, a tecnologia foi feita para 
ser usada mesmo, mas não para 
nos usar. Entendeu?

Então a gente explica e sim-
plifica: Cibridismo é o conceito 
formado por Cyber + Híbrido, 
cyber de cibernético e juntando 
com o híbrido, tem a ver com a 
expansão do ser humano além 
do seu corpo biológico. Em 
outras palavras, é o ser huma-
no coexistindo nos mundos on 
e off-line, parte homem parte 
robô, coisa de filme, só robocop 
pode?  Que nada... Eu e você já 
estamos vivendo isso. 

O cibridismo é o elo entre o 
mundo on e off. E muito pro-
vavelmente, ao saber disso, você 
pensou no Facebook, instagram 
e twitter e acertou em cheio. 
A rede social é um dos ótimos 
exemplos. Estamos conectados 
a todos os instantes e nosso dia 
a dia (mundo off) interage inten-
sivamente com o meio online e 
essa tendência vem crescendo 
cada vez mais.

Veja bem... As pesquisas nos 
sites de busca, muitas vezes con-
firmaram esse cenário. O telefo-
ne daquela loja, da locadora, da-
quele tele pizza, muitas vezes é 
mais rápido do que pegar aquele 
catálogo no móvel da sala, que 
tem o telefone na capa.

Com a acessibilidade dos 
GPS’s e dos mapas on line, nos-
sa decisão de qual caminho se-
guir têm como base as informa-
ções adquiridas no mundo on, 
sem falar que atualmente temos 
a opção de trabalhar em casa, 
de fazer reuniões com 10, 15 ou 
mais pessoas através do meio 
digital para decidir as ações que 
faremos no mundo off, por 
exemplo.

Nossas atitudes diárias tam-
bém estão relacionadas com o 
mundo ON. Aposto que muitos 
de vocês, antes de comprar um 
produto, consulta o que os ami-
gos postaram a respeito e muito 
provavelmente nossa decisão 
está vinculada com a opinião 
deles.

E ainda falando em compras, 
o e-commerce – a loja do mun-
do ON, também é uma grande 
tendência, vem se expandin-
do cada vez mais e interliga os 
mundos. Mesmo que você vá 
comprar aquele produto, naque-
la loja aqui da cidade no mundo 
off, antes, você dá uma pesqui-
sada na internet, no mundo on. 
Isso se não resolver e comprar 
por lá mesmo, pelo mundo ON 
e depois, de fazemos o paga-
mento pelo meio digital mun-
do ON, recebe o produto pelo 
mundo off.

Enfim, o mundo off  e on an-
dam de mãos dadas e indepen-
dente se você esteja agora no 
mundo ON ou OFF, por hoje 
é só. 

Até a próxima e cuidado com 
a intoxicação tecnológica!

Da Capoeira e música
Stefan Salej 

Bem lá na ponta da África, na Cidade do Cabo, 
você assiste, na melhor universidade africana e 
uma das melhores do mundo - cinco prêmios No-
bel (Brasil não possui nenhum), a Universidade da 
Cidade do Cabo, uma apresentação de capoeira. 
Ano após ano, a apresentação dos capoeiristas, este 
ano com a presença do lendário Mestre Suassuna, 
mostra um número maior não só dos participantes 
mas a firmeza de ensino de capoeira no meio uni-
versitário. 

Os sons e os movimentos se misturam aos sons 
africanos e seus instrumentos, e os não brasileiros 
cantam em português brasileiro para encontrarem 
melhor a harmonia entre o som, o movimento e a 
letra. Aliás, o português que vai ganhar seu leitora-
do na mesma universidade, em breve.

Por onde andei e passei pelo mundo, o espetácu-
lo se repete. Os mestres baianos de capoeira, entre 
eles há muitos mineiros, promovem uma arte com 
cultura brasileira, de forma incrível. Sempre há ban-
deira brasileira, canções em português e os mestres 
são brasileiros. Aliás, para ser mestre em capoeira 
precisa ter experiência e idade, algo que os gringos 
ainda não adquiriram. O Cordão de Ouro do Mestre 
Suassuna está presente em 50 países. Estados Uni-
dos, França, Itália  Rússia, Japão e muitos outros. 
Há outros grupos e pode se dizer que a capoeira 
é um dos “produtos” mais exportados pelo Brasil. 
E provavelmente, como envolve menos ganância 
financeira e disputa que o futebol, é mais marcante 

na presença a longo prazo da cultura brasileira no 
exterior. Mas, como foi proibido por muitos anos, 
ainda não venceu todas as barreiras de ser algo de 
baianos e africanos. 

E aí vem a pergunta: e no Brasil? Capoeira é 
acessível nas escolas, aos estudantes universitários, 
às pessoas de todas as idades e classes sociais? Já 
consideramos capoeira como algo bom para corpo e 
espírito, para o desenvolvimento de jovens em sen-
tido amplo? Quais escolas e comunidades praticam 
capoeira? 

Jáque você está olhando nessa direção, e a educa-
ção musical nas escolas? Em 2008, o Presidente Lula 
sancionou a lei que obriga a implementar o ensino 
musical nas escolas públicas e privadas. Aliás,essa 
norma existia antigamente no Brasil e, durante a 
ditadura militar, acabaram com isso. Deve ter sido 
por causa do medo de aparecerem outros Chicos 
Buarques,por sinal arquiteto, ou Geraldos Vandré, 
conhecido por sua música “Pra não dizer que não 
falei das flores”.

Mas, você olhou se na escola dos seus filhos, ne-
tos, estão ensinando música? A absoluta maioria das 
escolas ainda não começou. 

Você pode imaginar como as atividades de ca-
poeira e música poderiam dar novas oportunidades, 
junto com a prática de esportes, aos nossos jovens? 
Não só preencheriam o seu tempo ocioso mas apre-
enderiam a viver e trabalhar em equipe, ser mais cria-
tivos. E como me disse uma vez um jovem músico: 
quem aprende a tocar, quem gosta de música, apren-
de tudo! Quiças.

Conheço uma frase muito inte-
ressante que diz: “Olhe para as coi-
sas não como elas são, mas como 
elas podem ser”. 

Thomas Watson tinha quarenta 
anos quando se tornou presidente 
de uma pequena empresa que fa-
bricava instrumentos de aferição 
de peso e tabuladores. Naquele momento, ele teve 
a visão de uma máquina que poderia processar e ar-
mazenar informações, mais tarde chamada de com-
putador. Essa empresa é a toda poderosa IBM.

Eu sei que é difícil planejar hoje no mundo, num 
cenário que vivemos de extrema competição, mas 
vale a pergunta: Que plano você tem para os pró-
ximos anos?

O que estou querendo dizer é que é mais que 
necessário você saber hoje o que quer ser amanhã. 
Essa visão do que você quer ser, mesmo que dis-
tante do seu momento presente, mas atingível no 
futuro, é importante para inspirar a paixão dos seus 
amigos, de sua equipe, de todos... Pela sua “causa” 
por aquilo que você pretende na vida. Você precisa 
pensar grande todos os dias. 

Alguém já ouviu falar de Alexandre, o médio? Ale-
xandre, que só tinha 1,53m ficou conhecido como 
“Alexandre, O Grande” porque pensou grande.

O que dá inspiração aos funcionários da NASA 
mesmo depois de algumas tragédias é a visão do de-
safio e da possibilidade de melhorar a humanidade. 
O que fica nítido é o seu sentido de missão. Todos 

Pensar Grande!
“Uma regra simples de sucesso: Pés no chão e cabeça nas estrelas”.  Gilclér Regina

nós devemos ter uma missão conosco, na busca per-
manente de alguma coisa melhor.

Voltando à NASA, eles não encontraram vida em 
outros planetas e ainda não conseguiram estender 
a vida para lá, estabelecer residência na lua ou em 
Marte, mas o simples fato desta visão existir faz com 
que milhões de “amigos” a olhem com diferentes 
olhos, despertando a paixão por um ideal, um obje-
tivo, um propósito.

Com uma missão dessas quem não voaria numa 
missão espacial de sua vida? Todas as coisas são di-
fíceis antes de se tornarem fáceis, pode levar tempo, 
mas chega-se lá!

A pergunta que cada um pode fazer para si mes-
mo agora é: “O que posso realmente fazer para cau-
sar a diferença na vida das pessoas?”

Lembre-se, não pode existir inspiração na sua 
vida se não houver paixão. Apaixone-se por aquilo 
que você faz e o mundo lhe dará a resposta! Os re-
alistas estão a caminho, os sonhadores já estiveram 
“lá”.

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

*Gilclér Regina, palestrante de sucesso, 
escritor com vários livros, CDs e DVDs 
motivacionais que já venderam mais de 
seis milhões de exemplares. Clientes como 
General Motors, Basf, Bayer, SEBRAE, 
Caixa, Banco do Brasil compram suas 
palestras. Mais de 3000 palestras 
realizadas no país e exterior.

CoMARCA DE pARACATU-MG - pRiMEiRA VARA - EDiTAL DE CiTAÇão - pRAZo TRinTA DiAS - o Dr. 
Antônio Fortes de pádua neto, Juiz de Direito na  primeira Vara da Comarca de paracatu, Estado de Minas 
Gerais, na forma da Lei, etc...  FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Secretaria da 1ª Vara, se processam os termos de uma Ação de Usucapião 
nº 0066322-59.2013.8.13.0470, movida por REnATo MULLER - AGRoMiLL, empresa individual, inscrita 
no CnpJ sob  o nº 71.387.336/0001-05, com sede na Rodovia MG 188, Km 15, nesta cidade, tendo como 
procurador Edmar Lemes de Sousa, inscrito na oAB/MG 74.203 e outra, sobre: ‘uma área de 6.094,00 
m² (seis mil e noventa e quatro metros quadrados), situado na Zona urbana desta cidade, na Rua Coronel 
Lindolfo Adjuto Garcia, Aldo do Córrego, nesta cidade, conforme divisas e confrontações do memorial 
descritivo juntado às ff. 12/16 dos autos’, e por este Cita os RÉUS AUSEnTES, inCERToS E DESCon-
HECiDoS, bem como EVEnTUAiS inTERESSADoS, para os termos da ação supra, podendo contestá-la, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, que correrá em Secretaria a partir do término do prazo do pre-
sente edital, ficando advertidos nos termos do artigo 285 do CpC, que, não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. E, para conhecimento 
de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. Dado e passado 
nesta Cidade e Comarca de paracatu, Estado de Minas Gerais, aos vinte e oito dias do mês de julho de 
2014. (aa) Elson C. Soares França, Escrivão Judicial, assino. Antônio Fortes de pádua neto, Juiz de Direito.

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

*Juscelio Gonçalves Queiroz

Ser dono do próprio negócio é um dos principais sonhos do 
brasileiro e esta realidade não é diferente no Noroeste de Minas, 
onde as pessoas buscam nele uma renda extra, independência e 
autonomia. Tradicionalmente se abre uma empresa por necessi-
dade do empreendedor ou este percebe uma oportunidade no 
mercado. A última forma me parece mais adequada. 

Em mais de um ano, como técnico do Sebrae, pude visitar mi-
croempreendedores e microempresários do Noroeste mineiro, 
fazendo diagnósticos, levando orientações e consequentemente, 
conhecendo um pouco melhor a realidade deste público. Me de-
parei com sucessos e insucessos e muitas dificuldades  e desafios 
a serem enfrentados. 

Normalmente, os empresário de MPE’s, possuem seu jeito 
próprio e tradicional de abrir e gerenciar uma empresa. Fruto 
desta observação, eu diria que existem alguns gargalos a serem 
superados. A meu juízo, a própria razão de existir dos negócios, 
já trazem alguns contratempos. Muitos empresários nem sabem 
“de onde vieram” seus negócios e outros tantos não têm ideia 
para onde eles caminham. 

É comum encontrar pessoas “tocando” empresas por se 
tratar de negócios de família. Outros se aventuraram por ver o 
negócio do vizinho prosperar ou ainda jovens empreendedores 
recém- formados buscando um “lugar ao sol” por pura falta de 
oportunidades. Pude perceber que muitos negócios desconhe-
cem o mercado onde atuam e outros desconhecem totalmente 
as regras legais que normatizam seus empreendimentos. Palavras 
como cooperação, parceria, inovação, união de forças e outras 
tantas, normalmente não fazem parte do seu dia a dia. 

Fazer o que muitos já fazem, sem diferenciação no atendi-
mento, nos processos de abordagem e fidelização dos clientes 
são pontos fundamentais que vão definir a perenidade destes 
negócios.   

Na era da informação e da inovação, na qual vivemos, os con-
sumidores estão mais atentos e procuram por produtos e servi-
ços diferenciados. 

No entanto, também pude perceber muitos  empreendedores 
do Noroeste de Minas alinhados com estas tendências e se des-
tacando naquelas atividades empresariais em que atuam. Estes 
não são a maioria. 

Eu me pergunto: porque não se capacitar, não buscar, não 
inovar para atender o que o mercado exige? Neste contexto, será 
que falta informação, conhecimento?

Nos últimos anos, muitos empreendedores saíram da infor-
malidade, tendo em vista as novas regras de formalização do 
país: o Microempreendedor Individual por exemplo. Só na Re-
gião Noroeste são mais de 7 mil e esta nova classe de empreen-
dedores está ávida por crescer e ganhar espaços no concorrido 
mercado regional. 

Todos somos sabedores que para sobreviver nesta selva ca-
pitalista é necessário estar preparado, e normalmente vence o 
mais forte, ou seja, aqueles que estão mais preparados para as 
mudanças. 

As cartas estão na mesa e jogo é duro. Não faça do seu ne-
gócio mais uma estatística de mortalidade. Procure se preparar, 
estabeleça elos de confiança, parcerias “ganha-ganha”, agregue 
valor aos seus produtos e serviços, fique incomodado com a 
mesmice e a rotina do dia a dia. O sol está para todos e as institui-
ções de apoio estão aí para ajudar. A informação está disponível. 
Busque-as e as coloque a seu favor. 

 
*Juscelio Gonçalves Queiroz  é
analista técnico na Regional Noroeste 
Sebrae Minas
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Brasília Country Clube, que tem majestosa sede às margens do maior afluente do São Francisco, resolveu agir

O Brasília Country Clube re-
alizou, no último dia 19, Fórum 
para  discutir a situação crítica da 
falta de água no Rio Paracatu e 
montar uma equipe de interessa-
dos em ajudar na sua revitalização. 
O evento apresentou um roteiro 
básico para revitalização do Pa-
racatu, preservação de sua bacia 
hidrográfica e do seu ecossistema.

A direção Brasília Country 
Clube entende que o assunto é de 
extrema importância social, eco-
nômica e ecológica e vai empre-
ender ações para reverter a degra-
dação do Paracatu e de sua bacia, 
a fim de que o rio volte a oferecer 
peixes em quantidade considera-
da normal por ambientalistas e 
possa suprir quem dele dependa e 
oferecer lazer aos paracatuenses,  
associados do clube e visitantes.

O conselheiro deliberativo do 
Brasília Country Clube, Rodolfo 
Melo Prado, proferiu palestra 
interativa para que os presentes 
pudessem identificar os desvios 
que surgiram ao longo do tempo 
e chegar à causa dos problemas, 
para depois definir as metas que 
serão utilizadas para resolver tais 
problemas. 

Veredas secas - Diagnóstico 
- Durante a palestra, foram iden-
tificados alguns pontos para dar 

Fórum define ações para salvar rio
SOS RIO PARACATU

início às ações. São eles: Onde 
estamos? Qual a situação atual; 
O que queremos? Definir me-
tas; Elaborar Planos; Negociar 
responsabilidades; Identificar 
opções de ação e Definir moni-
toramento do Plano.

O conselheiro usou dinâmica 
de grupo para que todos pensas-
sem nas causas do problema do 
Rio Paracatu. Os grupos diag-
nosticaram o que achavam que 
está errado e considerado como 
desvios mais relevantes. 

Foram apresentados diagnósti-
cos como desmatamento da mata 
ciliar (erosão); falta de conserva-
ção dos afluentes e subafluentes; 
invasão da área de APP do rio; 
falta de conservação da bacia hi-
drográfica (nascentes/veredas); 
Recarga da água; Falta de peixe/
pesca predatória, barramento e 
pesticidas; pouca água/veredas 
secas e desmatamento das mar-
gens; bancos de areias causados 
por intemperismos, lavoura e as-
soreamento. Em outra atividade, 

Grupos diagnosticam os desvios relevantes e o que está errado

Leia versão digital de 

o jornal 
necessário

vimentoO Mo

De acordo com o historiador, 
cientista político e presidente do 
Conselho Deliberativo do Brasí-
lia Country Clube, Luiz Humber-
to Del’Isola, o clube nasceu em 
1958 e foi fundado por Juscelino 
Kubitschek e companheiros que 
trabalhavam na construção de 
Brasília. 

Um deles, Israel Pinheiro, pos-
suía fazenda do outro lado do 
Rio Paracatu, em João Pinheiro, e 
como gostava de pescar e caçar e, 
na época era difícil atravessar o rio, 
pois não tinha balsa, eles compra-
ram 30 hectares de terra às mar-
gens do rio para o clube e, assim, 
o Brasília Country Clube passou a 
possuir duas sedes, uma na capital 
federal e outra em Paracatu.  

A sede de Paracatu tem 19 
alojamentos, 15 casas, galpão 
para barcos, vila operária e mais 
dependências. 

Desde 1967, Luiz Humberto 
vem observando a vazão do rio e 
está preocupado com a situação 
a que ele chegou. “Pela régua da 
Agência Nacional de Águas, que 
está no mesmo local desde 1960, 
o mínimo da capacidade que eu 
presenciei foi de 1,02. Este ano, 
tivemos um recorde negativo e 
chegamos a 0,93. O que significa 
que o rio está diminuindo demais 
a sua capacidade”.

Segundo Humberto, conheci-
do como Jacaré, o Country Clube 

os participantes identificaram as 
causas para os problemas e esta-
beleceram ações, metas e planos. 
Rodolfo Melo esclareceu  que o 
problema pode ser solucionado 
com ações corretivas (que eli-
minam as causas); provisórias 
(permitem ganhar tempo); con-
tingenciais (diminuem os efeitos); 
preventivas (evitam que a causa 
ocorra); e adaptativas (permitem 
conviver com a causa). 

Diagnóstico - Após a ex-
planação, os grupos resolveram 

realizou outras reuniões para dis-
cutir a situação e executou algu-
mas ações, porém, a grande parte 
delas era voltada para a questão 
da falta de peixes pois era a visão 
específica da época. 

“Fizemos, em parceria com a 
Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (Codevasf), o Projeto 
Peixe Vivo.  Criávamos alevinos  
até ficarem jovens e soltavam-
nos no rio. O projeto incluía edu-
cação ambiental para crianças e 
adolescentes. Atendemos a mais 
de 5 mil alunos. Mas o projeto 
acabou por questões políticas”, 
lamenta Humberto. 

Segundo o historiador, não 

buscar mais participantes para a 
campanha. A equipe - formada 
por representantes do CBH Pa-
racatu (Comitês de Bacias Hidro-
gráficas), Emater, Sindicato dos 
Produtores Rurais de Paracatu, 
Campo, Adesp, Condomínio de 
Irrigação Paracatu Entre-Ribei-
ros e empresários - irá replicar as 
informações em outras cidades 
banhadas pelo rio.

Ficou determinado que, até a 
primeira quinzena de dezembro, 
a equipe irá apresentar os dados 

Rodolfo Melo profere palestra 
interativa para buscar causas 
dos problemas do Rio Paracatu

obtidos em outras cidades e as 
possíveis ações emergenciais a se-
rem desenvolvidas, a curto prazo, 
para que o problema seja ameni-
zado, no momento, e, a médio e 
longo prazos, buscar formas para 
não deixar o problema da falta de 
água voltar a ocorrer. 

Será elaborado, ainda, um 
diagnóstico técnico, para apre-
sentar a empresas e ao poder pú-
blico com o intuito de arrecadar 
verbas para a implementação das 
ações.

Vazão tem recorde negativo em 2014

 

(38) 3672-4151
Rua Lauro Guimarães, 118 - Centro - Paracatu - MG

E-mail: hgsmedicina@gmail.com
www.hgsmedicina.com.br

A HGS Medicina do Trabalho realiza
todos os exames necessários para os

funcionários da sua empresa.
ASO

Raio X
ECG
EEG

Audiometria
Espirometria

Acuidade Visual Eletrônica
Laboratório de Análise Clínica
Cumprimento da NR33 e NR35

Teste de Romberg
Programa de Medicina e Segurança do Trabalho

Entregamos os resultados em
24 horas na sua empresa

NOSSO DIFERENCIAL:
Agilidade nos atendimentos e nas demandas emergenciais, 

conclusão dos ASO’s e entrega dos Programas;
Gestão Comprometida com o alcance das metas do

cliente, soluções personalizadas ao perfil de cada cliente;
Estrutura Própria, construída dentro dos

padrões da legislação do Ministério do Trabalho;
Consultórios Informatizados e realização de
exames complementares no local, reduzindo

o tempo de espera nos atendimentos;
Confiabilidade, equipe técnica comprometida com o 

sigilo no tratamento das informações dos seus clientes;
Qualidade, profissionais especializados e qualificados 
garantindo a realização dos programas e exames em 

conformidade com a legislação Brasileira e outras.

adianta mais repor peixes, pois 
outras questões estão em jogo. 
“Com o desastre que temos atu-
almente em Paracatu, é necessá-
rio ouvir várias opiniões e ver-
sões diferentes para montarmos 
estratégias de trabalho juntos. É 
isso que propomos com este Fó-
rum”, explicou Luiz Humberto.

Velho Chico - O Rio Paraca-
tu é o maior afluente, em volume 
d’água do Rio São Francisco. E 
dessa forma, todos os problemas 
do Rio Paracatu acabam se trans-
ferindo também para o Rio São 
Francisco, que passa por quatro 
estados e tem grande importância 
econômica, como a de geração de 
energia, que atinge todo o Brasil. 

Luiz Humberto Del’Isola: 
Este ano, tivemos um recorde 
negativo. O rio está diminuindo 
demais sua capacidade

O Rio Paracatu vem sofrendo 
agressões permanentes tano 
de pescadores predatórios e 

do agronegócio
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Tudo o que você 
sempre quis saber de 
forma clara e objetiva. 

O compromisso da Kinross 
com a mineração responsável 
ultrapassa as fronteiras da 
Mina Morro do Ouro. Temos 
uma relação de parceria e 
respeito com Paracatu e com 
os moradores da área de 
abrangência da empresa.

Nossos investimentos 
socioambientais fortalecem a 
Política de Investimento Social 
da Kinross e incluem, além do 
Programa Integrar, ações que 
contribuem para a construção da 
cidadania e o desenvolvimento 
sustentável da nossa cidade.

As reuniões mensais de diálogo, 
o telefone 0800 e o Jornal 
Integrando nos aproximam 
ainda mais das pessoas. 

Conheça alguns projetos 
realizados nos últimos dois anos. 

NOSSOS VIZINHOS SÃO 
MUITO IMPORTANTES 
PARA NÓS.

KINROSS 
MITOS &  
VERDADES

Saiba mais: 
www.kinross.com.br 

0800 038 1051

Essa é a Kinross. 
Esse é o nosso jeito de fazer mineração responsável.

Construção da sede da 
Associação Comunitária

Reativação da fábrica de 
biscoitos 

3.500 moradores beneficiados.

Trabalho e renda para 
11 moradores.

Ginástica, vôlei, futsal, basquete e 
dança para 125 jovens e crianças.

A dança como 
expressão da história 
da comunidade para 
50 pessoas.

Esporte para Vida

De Geração em Geração 

Construção da quadra 
poliesportiva

O QUE FIZEMOS EM 2013

O QUE FIZEMOS EM 2013

O QUE ESTAMOS FAZENDO EM 2014

O QUE ESTAMOS FAZENDO 
EM 2014

AMOREIRAS II

SÃO DOMINGOS

18 mulheres capacitadas.

Curso de Cabeleireiro

Inclusão digital para 70 crianças.
Escola de Informática

O QUE FIZEMOS EM 2013 O QUE ESTAMOS FAZENDO EM 2014

ALTO DA COLINA

Saúde, lazer e qualidade de vida para 
40 mulheres.

Construção da quadra 
poliesportiva

Vida Saudável 

57 pequenos agricultores 
beneficiados.

Instalação da lan house 
comunitária. Atendimento 
a mais de 2.000 pessoas.

Aumento da produção agrícola 

Inclusão digital

Trabalho e renda por meio da 
agricultura para 38 famílias.

Todos os moradores do bairro e 
comunidades vizinhas podem 
utilizar os serviços da lan house. 
1.500 beneficiados em média.

Campo de Valor 

Lan House Comunitária 

O QUE FIZEMOS EM 2013

O QUE FIZEMOS EM 2013

O QUE ESTAMOS FAZENDO EM 2014

O QUE ESTAMOS FAZENDO EM 2014

SANTA RITA

ESPLANADA

Cursos de Cabeleireiro, 
Manicure e Pedicure 

140 pessoas capacitadas.
Inclusão social por meio do 
esporte para 50 crianças.

Escolinha Esportiva 

O QUE FIZEMOS EM 2013 O QUE ESTAMOS FAZENDO EM 2014

BELA VISTA II 

Culturarte com 
Segurança 

+ de 300 alunos e 
moradores participaram 
das ações pedagógicas: 
música, esportes e segurança.

Aulas de futsal para 50 crianças 
e adolescentes.

Acesso à internet para 45 famílias 
e a escola da comunidade.

Rede Lagoa 

Lagoa na Ativa

O QUE FIZEMOS EM 2013 O QUE ESTAMOS FAZENDO EM 2014

LAGOA DE SANTO ANTÔNIO

Construção da quadra 
poliesportiva

Construção da quadra 
poliesportiva

Concessão de microcrédito para 
pessoas físicas da comunidade.

Microcrédito

KINROSSKINROSS

OS PROJETOS E PROGRAMAS SÃO REALIZADOS 
EM PARCERIA COM AS ASSOCIAÇÕES, 
ENTIDADES E PREFEITURA.

CERCA DE 6.000 MORADORES7BAIRROS BENEFICIADOS
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Tudo o que você 
sempre quis saber de 
forma clara e objetiva. 

O compromisso da Kinross 
com a mineração responsável 
ultrapassa as fronteiras da 
Mina Morro do Ouro. Temos 
uma relação de parceria e 
respeito com Paracatu e com 
os moradores da área de 
abrangência da empresa.

Nossos investimentos 
socioambientais fortalecem a 
Política de Investimento Social 
da Kinross e incluem, além do 
Programa Integrar, ações que 
contribuem para a construção da 
cidadania e o desenvolvimento 
sustentável da nossa cidade.

As reuniões mensais de diálogo, 
o telefone 0800 e o Jornal 
Integrando nos aproximam 
ainda mais das pessoas. 

Conheça alguns projetos 
realizados nos últimos dois anos. 

NOSSOS VIZINHOS SÃO 
MUITO IMPORTANTES 
PARA NÓS.

KINROSS 
MITOS &  
VERDADES

Saiba mais: 
www.kinross.com.br 

0800 038 1051

Essa é a Kinross. 
Esse é o nosso jeito de fazer mineração responsável.

Construção da sede da 
Associação Comunitária

Reativação da fábrica de 
biscoitos 

3.500 moradores beneficiados.

Trabalho e renda para 
11 moradores.

Ginástica, vôlei, futsal, basquete e 
dança para 125 jovens e crianças.

A dança como 
expressão da história 
da comunidade para 
50 pessoas.

Esporte para Vida

De Geração em Geração 

Construção da quadra 
poliesportiva

O QUE FIZEMOS EM 2013

O QUE FIZEMOS EM 2013

O QUE ESTAMOS FAZENDO EM 2014

O QUE ESTAMOS FAZENDO 
EM 2014

AMOREIRAS II

SÃO DOMINGOS

18 mulheres capacitadas.

Curso de Cabeleireiro

Inclusão digital para 70 crianças.
Escola de Informática

O QUE FIZEMOS EM 2013 O QUE ESTAMOS FAZENDO EM 2014

ALTO DA COLINA

Saúde, lazer e qualidade de vida para 
40 mulheres.

Construção da quadra 
poliesportiva

Vida Saudável 

57 pequenos agricultores 
beneficiados.

Instalação da lan house 
comunitária. Atendimento 
a mais de 2.000 pessoas.

Aumento da produção agrícola 

Inclusão digital

Trabalho e renda por meio da 
agricultura para 38 famílias.

Todos os moradores do bairro e 
comunidades vizinhas podem 
utilizar os serviços da lan house. 
1.500 beneficiados em média.

Campo de Valor 

Lan House Comunitária 

O QUE FIZEMOS EM 2013

O QUE FIZEMOS EM 2013

O QUE ESTAMOS FAZENDO EM 2014

O QUE ESTAMOS FAZENDO EM 2014

SANTA RITA

ESPLANADA

Cursos de Cabeleireiro, 
Manicure e Pedicure 

140 pessoas capacitadas.
Inclusão social por meio do 
esporte para 50 crianças.

Escolinha Esportiva 

O QUE FIZEMOS EM 2013 O QUE ESTAMOS FAZENDO EM 2014

BELA VISTA II 

Culturarte com 
Segurança 

+ de 300 alunos e 
moradores participaram 
das ações pedagógicas: 
música, esportes e segurança.

Aulas de futsal para 50 crianças 
e adolescentes.

Acesso à internet para 45 famílias 
e a escola da comunidade.

Rede Lagoa 

Lagoa na Ativa

O QUE FIZEMOS EM 2013 O QUE ESTAMOS FAZENDO EM 2014

LAGOA DE SANTO ANTÔNIO

Construção da quadra 
poliesportiva

Construção da quadra 
poliesportiva

Concessão de microcrédito para 
pessoas físicas da comunidade.

Microcrédito

KINROSSKINROSS

OS PROJETOS E PROGRAMAS SÃO REALIZADOS 
EM PARCERIA COM AS ASSOCIAÇÕES, 
ENTIDADES E PREFEITURA.

CERCA DE 6.000 MORADORES7BAIRROS BENEFICIADOS
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GERAÇÃO DE RENDA

PAs inauguram atividades econômicas

ORDEM DO MÉRITO LEGISLATIVO

Diretores da Faculdade Finom 
recebem Medalha da ALMG
Comenda homenageia personalidades e instituições que se destacam pelos serviços prestados ou méritos excepcionais

Com o apoio da Kinross, projetos que processam produtos agrícolas e alimentícios já abastecem comércio da Cidade

O mantenedor da Faculdade 
do Noroeste de Minas - Finom - 
Alcides Diniz da Silva, e o seu di-
retor- geral, William José Ferrei-
ra, foram agraciados, no último 
dia 13, pela Assembleia Legislati-
va, com a medalha da Ordem do 
Mérito Legislativo.

A Medalha homenageia per-
sonalidades e instituições que se 
destacaram pelos serviços pres-
tados ou por seus méritos ex-
cepcionais. A edição deste ano,   
homenageou Aleijadinho e o 
Barroco Mineiro.

A cerimônia, que integra as 
atividades da agenda comemo-
rativa do bicentenário de morte 
do excepcional escultor mineiro, 
foi conduzida pelo presidente da 
ALMG, deputado Dinis Pinheiro, 
e teve como oradora a empresária 

e empreendedora cultural, An-
gela Gutierrez, que enfatizou a 
importância das comemorações 
dos 200 anos de Aleijadinho para 
a preservação da cultura nacional. 

Para o mantenedor da Finom, 
Alcides Diniz, essa comenda sig-
nifica o reconhecimento pelos 
serviços prestados à comunidade 
de Paracatu e região. 

Já o diretor- geral da Finom, 
William Ferreira, lembrou ainda 
que receber esta Ordem tem um 
grande significado para a Insti-
tuição, “porque é o reconheci-
mento que a Finom, realmente, é 
uma instituição de ensino supe-
rior que atende a todas as cama-
das da população. 

“A Finom é uma instituição 
que procura, verdadeiramente, 
dar oportunidade para que todos 

Nos dias 27, 28 e 29 de no-
vembro será realizado em Paraca-
tu um movimento para cadastrar 
o perfil profissional de pessoas 
com deficiência que residem no 
Município. 

O objetivo é criar um banco 
de dados, com informações que 
podem ser utilizadas futuramen-
te para nortear a estruturação de 
ações com foco na qualificação e 
inserção no mercado de trabalho 
de pessoas com deficiência.

Todas as pessoas com defi-
ciência, residentes em Paracatu, 
podem comparecer aos pontos 
de atendimento, de posse do RG, 
CPF, currículo (se tiver) e laudo 
médico. 

A mobilização é uma parceria 
entre a Kinross, Prefeitura, As-
sociação dos Deficientes Físicos 
de Paracatu, Rotarys, Maçonaria, 
Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Triân-
gulo Mineiro (IFTM), Faculdade 
do Noroeste de Minas (Finom), 
Associação Comercial e Empre-
sarial de Paracatu (ACE), As-
sociação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae), Sesi/Senai, 
Tecsoma, Multitech, Uai/Sine, 
Fundação Conscienciarte, Sesc e 
Centro de Referência e Assistên-
cia Social (Cras).

Confira os locais em que 
acontecerá o cadastramento:
27 de novembro 
- 8h às 17h: UAI/SINE 
- Praça Adelmar da Silva 
Neiva, 147 - Centro. 
- 13h às 17h: Associação 
dos Deficientes Físicos de 
Paracatu - Rua D. Elizeu, 
690 - Bela Vista. 
28 de novembro 
- 8h às 17h: CRAS do 
Paracatuzinho - Rua Ricardo 
Adjuto, 201 - Paracatuzinho. 
29 de novembro 
- 7h às 17h: Praça 
Firmina Santana.  
 Para mais informações basta 

entrar em contato nos telefones 
(38) 3679-1033/3679-1060, ou 
enviar e-mail para inclusao@kin-
ross.com

Associações de moradores de 
Projetos de Assentamento (PA) 
em Paracatu estão se desenvol-
vendo e gerando oportunidades 
de trabalho para dezenas de fa-
mílias. Com o apoio da Kinross, 
produtos agrícolas e alimentícios 
estão sendo produzidos e comer-
cializados. 

Nos dias 11, 12 e 13 de no-
vembro, uma cerimônia nos PAs 
Nova Lagoa Rica, Santa Rosa e 
Tiro e Queda promoveu a inau-
guração das novas atividades que 
foram profissionalizadas dentro 
do Programa Integrar - Eixo Ge-
ração de Trabalho e Renda - da 
Kinross. Além dos moradores, 
representantes da empresa e do 
poder público estiveram nos lo-
cais que passam a movimentar a 
economia da região. 

Maria Francisca de Andrade, 
moradora do PA Santa Rosa, é 
uma das beneficiadas que trabalha 
na produção de polpa de frutas. 
“Sem a ajuda e colaboração da 
Kinross não havia como desen-
volver nosso projeto”, afirma. Si-
tuado na região de Chapéu Velho, 
a 57 km do centro de Paracatu, 
Santa Rosa passou por obras que 
tornaram a produção mensal de 
quase nove mil quilos de polpas 
de frutas adequada aos padrões 
exigidos pela Vigilância Sanitária.

Um viveiro de mudas de espé-
cies frutíferas e nativas da região 

FOTOS: GUILHERME DARDANHAN e RICARDO BARBOSA/ALMG

ingressem em um curso superior 
e esta comenda é o reconheci-
mento de que a Faculdade é de 
fato uma instituição socialmente 
responsável”, afirmou.  

Neste ano, entre os agraciados 
estão o presidente do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, desem-
bargador Pedro Carlos Biten-
court Marcondes; o presidente 

da Associação dos Magistrados 
Mineiros (Amagis), Herbert José 
de Almeida Carneiro; o subsecre-
tário de Estado de Políticas sobre 
Drogas, Cloves Benevides; a de-

fensora pública-geral do Estado, 
Christiane Neves Procópio Ma-
lard; o desembargador Belizário 
Antônio de Lacerda;  historiado-
ra Cristina Ávila e o artista plásti-
co Luiz Augusto Pianetti. 

Mérito - Criada em abril de 
1982, a Ordem do Mérito Legis-
lativo é concedida pelo presidente 
da ALMG e pelos membros do 
Conselho da Ordem, nos graus 
Grande Mérito, Mérito Especial 
e Mérito. O Conselho da Ordem 
é presidido pelo chefe do Legis-
lativo e tem como integrantes os 
membros da Mesa, as lideranças 
da Maioria e da Minoria e os ex
-presidentes da ALMG em exer-
cício do mandato de deputado 
estadual. Além da medalha, os 
agraciados recebem diplomas assi-
nados pelo presidente da ALMG.

Alcides Diniz da Silva, economista e 
mantenedor da Finom e  Dilzon Melo, 
primeiro secretário da ALMG

Neider Moreira, segundo secretário da ALMG e 
William José Ferreira, diretor-geral da Faculdade do 
Noroeste de Minas – Finom, durante a solenidade de 
entrega da Medalha

de Paracatu é o foco do PA Nova 
Lagoa Rica. “Nosso viveiro de 
mudas conta com espécies nati-
vas, frutíferas e também hortali-
ças como alface, tomate, couve-
flor e cebola. Graças ao esforço 
dos moradores e ao apoio da 
Kinross, fornecemos semanal-
mente para compradores de Pa-
racatu e temos planos para au-
mentar nossa produção”, conta 
Silvana da Costa Santos, morado-

ra do PA que trabalha no viveiro. 
 No PA Tiro e Queda, a pro-

dução sai do forno e não da terra. 
No assentamento são fabricados 
pães, bolos e biscoitos que abas-
tecem cantinas de escolas pú-
blicas de Paracatu e comércios 
locais. “A gente trabalha com 
muito prazer e nos sentimos va-
lorizadas por conseguir nossas 
coisas com o resultado do nos-
so próprio esforço”, comemora 

Maria Aparecida Oliveira, uma 
das quitandeiras do projeto que 
teve a reforma e implantação de 
uma cozinha industrial para fo-
mentar a produção.

Programa Integrar - Os três 
projetos dos PAs Santa Rosa, 
Nova Lagoa Rica e Tiro e Que-
da, foram contemplados pelo 
Programa Integrar - Eixo Ge-
ração de Trabalho e Renda - da 
Kinross, no ciclo 2013-2014. 

Além de receberem incentivos 
financeiros, eles contaram com 
capacitações profissionais que 
tornaram suas atividades econo-
micamente viáveis e sustentáveis. 

Os projetos também favore-
cem a instalação de uma peque-
na cadeia produtiva entre os as-
sentamentos, ao promoverem a 
circulação econômica e gerarem 
mais recursos entre as famílias da 
área rural. Este modelo fortale-
ce a agricultura familiar, valoriza 
matérias-primas locais, de pro-
cedência conhecida, que são di-
ferenciais para os consumidores.  

Sobre a Kinross - Respon-
sável por 25% da produção de 
ouro brasileira, a Kinross opera 
a mina Morro do Ouro em Pa-
racatu, no Noroeste de Minas 
Gerais, e integra a Kinross Gold 
Corporation, grupo canadense 
com presença na América do 
Sul (Brasil e Chile), América do 
Norte (Estados Unidos e Cana-
dá), África (Gana e Mauritânia) e 
Eurásia (Rússia).

Em sua atuação social, a Kin-
ross investe em ações que al-
cancem o desenvolvimento das 
comunidades onde mantém seus 
empreendimentos. Dessa forma, 
a empresa contribui para que os 
públicos beneficiados ganhem au-
tonomia por meio das ações vol-
tadas à construção da cidadania.

Kinross e 
instituições 
cadastram 
deficientes

Leia versão digital de 

o jornal 
necessário

vimentoO Mo

O viveiro do PA Nova Lagoa Rica conta com
espécies nativas, frutíferas e  hortaliças como

alface, tomate, couve-flor e cebola

O PA Santa Rosa produz mais de 8 mil
quilos de polpa de frutas por mês

O PA Tiro e Queda fabrica pães, bolos 
e biscoitos que abastecem cantinas 
de escolas públicase o comércio
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Os bandidos atuavam em pontos 
estratégicos do DF: Carros receptados 
eram destinados ao desmanche, 
que ocorria em Paracatu

A PRF apresenta mapeamento dos pontos vulneráveis à 
exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais

Grupo criminoso atuava em cidades do Entorno do Distrito Federal, como Valparaíso, Luziânia e novo Gama, além de paracatu 

Uma operação da Polícia Ci-
vil, intitulada 020, cumpre 12 
mandados de prisão preventiva, 
no Entorno do Distrito Federal 
e em Minas Gerais, para desar-
ticular uma quadrilha especia-
lizada em roubos e furtos de 
veículos. 

Até a manhã da terça-feira 
(25/11), pelo menos oito pessoas 
já haviam sido presas. Outros 20 
mandados de busca e apreensão 
também seriam executados. O 
grupo criminoso atuava em ci-
dades goianas, como Valparaíso, 
Luziânia e Novo Gama, além de 
Paracatu (MG).

Segundo a Delegacia de Re-
pressão a Roubos e Furtos de 
Veículos (DRFV), os bandidos 

Quadrilha especializada é presa no DF 

Locais de exploração infantil 
aumentam nas estradas, diz PRF

ROUBO DE CARRO

ABUSO SEXUAL

atuavam em pontos estratégicos 
do DF, como no Setor de Indús-
tria e Abastecimento (SIA), no 
estacionamento do Hospital de 
Base (HBDF), em Taguatinga - 
na Feira dos Goianos e na Praça 
do DI - em Ceilândia, no Gama, 
em Planaltina e em regiões do 
Entorno.

A investigação, que durou 
oito meses, apurou que os carros 
receptados eram destinados ao 
desmanche, que ocorria na cida-
de de Paracatu. Lá, as peças e os 
acessórios eram distribuídos em 
lojas de peças automotivas e fer-
ros-velhos. 

A Polícia Civil destacou a ou-
sadia dos suspeitos. Eles se es-
pecializavam em furtar as chaves 

Brasília (ABr) - Os locais 
considerados vulneráveis à explo-
ração sexual infantil nas estradas 
brasileiras aumentaram de 1.820 
pontos mapeados em 2009/2010 
para 1.969 em 2013/2014. Ape-
sar disso, houve redução de 40% 
nos pontos considerados críti-
cos, onde estão reunidos muitas 
variáveis de vulnerabilidade. Em 
2009/2010, foram identificados 
924 pontos, e hoje são 566 os lo-
cais considerados críticos.

Os dados foram levantados 
pelo projeto Mapear, da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), que 
identifica os pontos de risco 
para a população infantojuvenil 
nas rodovias do País. Os pon-
tos críticos são aqueles onde se 
conjugam fatores como falta de 
iluminação, ausência de vigilân-
cia, local de parada de veículos, 
consumo de bebidas alcoólicas e 
prostituição de adultos.

FOTO: REPRODUÇÃO CORREIOWEB

dos donos dos veículos, aprovei-
tando o descuido deles, quando 
deixavam os objetos nos bol-

sos das calças ou em mesas 
de bares e restaurantes, por 
exemplo. 

Em seguida, um comparsa 
ficava responsável por vigiar 
a vítima, enquanto o outro 
procurava o carro e saia sem 
levantar suspeitas. Quando 
o golpe não funcionava, o 
grupo cometia sequestros re-
lâmpagos para levar os veícu-
los. A investigação também 
apontou o recrutamento de 
adolescentes nos crimes.

Recorrente - No começo 
do mês, a polícia havia desar-

ticulado as quatro maiores qua-
drilhas especializadas neste tipo 
de crime, na Operação Kraken. 
Os 22 bandidos alvos roubavam 

os veículos em Brasília e levavam 
para adulteração nos municípios 
goianos vizinhos à capital do país. 

Eles são suspeitos de praticar 
grande parte dos 4.152 roubos e 
furtos de automóveis registrados 
na capital federal no primeiro 
semestre do ano. Ousados, os 
bandidos contavam com uma 
estrutura empresarial para gerir o 
negócio fraudulento, que incluía 
adulteração dos sinais identifica-
dores e recrutamento de recep-
tadores.

Os bandos atuavam diaria-
mente na Asa Sul, em Tagua-
tinga, em Samambaia, em Santa 
Maria, no Recanto das Emas e 
em vários municípios do Entor-
no. Optavam por furtos, mas, 

em muitas ocasiões, usavam da 
violência para tomar os veículos 
das vítimas. Para ganhar tempo e 
evitar ser alcançados pela polícia, 
eles também costumavam se-
questrar os donos e abandoná-los 
em algum local ermo. 

O titular da Delegacia de Rou-
bo e Furto de Veículos (DRFV), 
Marco Aurélio de Souza, respon-
sável pela Operação Kraken, ex-
plicou que as quadrilhas se desfa-
ziam dos bens rapidamente. 

Carros populares adulterados 
eram vendidos entre R$ 700 e 
R$ 1 mil. Os clonados custavam 
entre R$ 3 mil e R$ 5 mil. Cami-
nhonetes eram ainda mais caras e 
chegavam a ser vendidas por R$ 
12 mil. (Fonte: Correioweb)

De acordo com Márcia Vieira, 
presidente da Comissão de Direi-
tos Humanos da Polícia Rodoviá-
ria Federal, o resultado é impor-
tante porque demonstra que o 
trabalho realizado em cooperação 
com órgãos como a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidên-
cia da República, a organização 
Childhood Brasil e a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) 
tem o efeito de melhorar os am-
bientes nas estradas, a fim de coi-
bir a exploração sexual infantil. 

“Essa redução reflete a par-
ceria dos trabalhos da Polícia 
Rodoviária Federal com outros 
órgãos para o aprimoramento de 
medidas que possibilitem uma 
infância plena para as crianças do 
país!”, disse.

Minas Gerais - Dos 1.969 
pontos mapeados neste último 
levantamento, 56% são conside-
rados críticos (566) ou de alto 

risco (538) para a prática de ex-
ploração infantil e outras vulne-
rabilidades, somando 1.104 pon-
tos espalhados em apenas 470 
municípios brasileiros. 

De acordo com a pesquisa di-
vulgada, a Bahia aparece como o 
estado com o maior número de 
pontos críticos ou de alto risco 
mapeados (62), seguido de Mi-
nas Gerais (53), Pará (53) e Goiás 
(36). Esses estados apresentam 
ainda o maior número de mu-
nicípios com pontos críticos ou 
de alto risco, sendo o primeiro 
Minas Gerais, com nove muni-
cípios, Bahia e Pará com  sete e 
Goiás com cinco municípios.

Fatores - A novidade em 
2014 é que foram incluídos fa-
tores importantes para o enten-
dimento dessa realidade, como o 
Índice de Desenvolvimento Hu-
mano (IDH), composto por in-
dicadores de educação, longevi-

dade e renda, mostrando que os 
agentes envolvidos na prática de 
exploração de vulneráveis não se 
limitam apenas aos abusadores, e 
passam também por fatores so-
cioeconômicos. 

Chama atenção, por exemplo, 
o fato de que 90,43% desses 470 

municípios em situação de risco 
crítico ou alto possuem o IDHM 
(educação) entre médio e mui-
to baixo. Nessas localidades, há 
aproximadamente 120.150 mil 
crianças e adolescentes até 14 
anos não alfabetizadas e 527.635 
desses jovens evadidos da escola.

FOTO: MARCELO CAMARGO/ABr

Desde a criação do projeto, 
em 2005, 4.321 crianças e adoles-
centes já foram retiradas de situa-
ção de vulnerabilidade, das quais 
188 até agosto deste ano. Ainda 
segundo o relatório, 69% das ví-
timas são meninas, 22% transgê-
neros e 9%, meninos.
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Mp pediu desaforamento do julgamento, mas TJ não deu resposta. Caso completou um ano este mês

JULGAMENTOS

Caso Arli é adiado 
pela segunda vez
O julgamento dos réus de um 

assassinato dentro de uma igreja 
evangélica - crime que chocou a 
sociedade - foi adiado pela se-
gunda vez. O caso completou um 
ano no domingo (16/11) e estava 
na pauta do Fórum da Comarca 
de Paracatu para ser julgado no 
dia 4 de novembro, mas devido à 
repercussão e visando mais segu-
rança, o Ministério Público pediu 
desaforamento (julgamento em 
outra cidade).  

O Tribunal de Justiça em Belo 
Horizonte, no entanto, não jul-
gou o pedido e o juiz da Comar-
ca de Paracatu adiou o julgamen-
to para terça-feira (18/11). Mas, 
pelo mesmo motivo, não houve 
julgamento. O júri foi adiado e só 
será remarcado após o Tribunal 
de Belo Horizonte se pronunciar 
sobre o desaforamento. 

Crime - Os réus são Altamir 
Baltazar da Silva, 20; Victor Ar-
naldo Teixeira de Melo Peres e 

Caio Willian Pereira Rosa, ambos 
19 anos, acusados pelos Ministé-
rio Público do assassinato de Arli 
Barbosa Guimarães e tentarem 
assassinar Ana Paula Andrade 
Santos, na noite de 16 de novem-
bro de 2013, em uma igreja evan-
gélica, na Avenida Olegário Ma-
ciel, durante um culto.  Segundo 
o que foi apurado pela policia, o 
autor pegou a arma de uma pes-
soa que estava em um gol verme-
lho, parado em frete à igreja. Ele 

entrou pela frente da igreja, se 
aproximou da vítima e disparou 
contra a vítima, que estava num 
dos bancos da frente. Arli foi 
atingido na cabeça e morreu no 
local. Ana Paula estava próxima e 
foi atingida na perna . 

A polícia, em menos de duas 
horas, conseguir chegar a Altamir 
Baltazar, que confessou o crime e 
alegou se tratar de uma rixa anti-
ga. Com Altamir  estavam Victor 
e Caio, suspeitos de dar apoio.

 RONDAPOLICIAL
Pedro - Pedro Santos de Jesus, 38, era foragido da justiça e foi en-

contrado na Rua Major Aristides Lopes, Amoreiras. Pedro possui pas-
sagens por roubo, tráfico de drogas, ameaça, uso de drogas e perturba-
ção do sossego.

Cebola - Warley Pereira Nascimento – o Cebola, 24, foi preso por 
ameaçar de morte um policial que estava de folga.  Cebola foi encontra-
do na Praça da Vila Mariana. Ele possui passagens por homicídio, roubo, 
furto, porte ilegal de arma de fogo, agressão, ameaça e desobediência.

David - David Ferreira dos Santos, 20, foi localizado na Rua Jesus 
de Nazaré,  São João Evangelista e conduzido à DP. 

José Pires - No Fórum, militares  cumpriram mandado de prisão 
em desfavor de José Pires de Oliveira.  

Baru - Júlio César de Oliveira Castro,  o Baru,  18, foi conduzido à 
DP, após ser encontrado  na Praça Bom Jesus, Paracatuzinho. 

Menores - Na Rua Euridamas Avelino de Barros, em frente à Esco-
la Estadual Afonso Roquete, no Prado, militares abordaram alguns jo-
vens, em atitudes suspeitas. Um adolescente 16 anos possuía em aberto 
uma Ordem judicial de apreensão domiciliar e foi apreendido. 

Uno - O Uno Mile branco, placa CDA-8893, foi encontrado na 
MG-188, próximo ao trevo que dá acesso a Guarda-Mor. O veículo 
possuía registro de furto. Já o Uno vermelho com capô preto, placa 
KBX-1823/MG foi furtado na  Rua Alameda dos Ipês, Cidade Jardim.  

Honda - Após ser furtada, a moto Honda 250 laranja, placa  HIN-
1335, foi encontrada em um matagal, à  Rua Sete, Bairro Nossa Senho-
ra Aparecida, sem várias peças. 

A Honda azul, placa HKD-0650, foi roubada  em Buritizeiro  e en-
contrada em Luizlândia do Oeste. A moto estava com a numeração de 
chassi raspada e com uma placa de identificação diferente da original.
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Seis vereadores negros, mais de um terço do parlamento, organizam primeira Semana de reflexão sobre direitos e cultura negros

Câmara discute assunto pela primeira vez
CONSCIÊNCIA NEGRA

A Câmara Municipal de Paracatu realizou, no dias 
17 a 20 de novembro, a Primeira Semana da Consci-
ência Negra, através dos seis vereadores negros  Gil-
van Rodrigues, Marcos Oliveira, Juscelino Carteiro, 
Hamilton Batista, José Maria e Oswaldinho da Ca-
poeira. 

O evento contou com palestras, danças, blitz 
educativa e apresentações culturais com o intuito de 
fazer a sociedade refletir sobre os acontecimentos e 
formas de preconceito que ainda existem em na so-
ciedade. 

O Dia da Consciência Negra é celebrado oficial-
mente no dia 20 de novembro. A data foi escolhida 
em homenagem a Zumbi, líder do Quilombo dos 
Palmares, que morreu nesse dia de 1695. 

Em 6 de fevereiro de 1694 Palmares foi destruí-
do e Zumbi, ferido, consegue escapar, mas foi traído 
por Antonio Soares e encontrado pelo capitão Fur-
tado de Mendonça, na  Serra Dois Irmãos, onde foi  
morto juntamente  com vinte guerreiros em 20 de 
novembro de 1695.

 Zumbi teve a cabeça cortada, salgada e levada ao 
governador Melo de Castro, em Recife, onde foi ex-
posta em praça pública, para desmerecer a lenda que 
dizia que Zumbi era imortal.

Maria Inez - (diretora de escola)
 “A palavra discriminação na minha vida não exis-

te, pois eu não me sinto pior nem melhor que nin-
guém. Sei lidar muito bem com essas situações, mas 
é perfeitamente observável para qualquer um. É só 
olhar e o preconceito está lá. Eu nasci no quilombo 
de São Domingos, trabalhei vendendo verdura e te-
nho orgulho de tudo isso. Não me envergonho das 
minhas raízes, pois isso é honestidade. Agradeço a 
Deus por ter vindo de uma família onde meus pais 
eram analfabetos, mas pessoas de sabedoria, que sou-
beram me educar como deveria”

Ana Flávia dos Reis Santos - estudante 
“Quando meus 

pais ficaram sa-
bendo de uma me-
nina para adoção, 
logo a senhora de 
Belo Horizonte 
perguntou se eles 
realmente queriam 
essa menininha 
que era doentinha e negra, mas meus pais disseram 
que sim, que iriam cuidar muito bem de mim. Não 
quero me fazer de vítima, mas mostrar a gravidade 
do problema para todos. No meu primeiro dia na 
Escola, meus pais me falaram que eu sofreria pre-
conceito, por estudar em escola de rico e ser negra 
e realmente eu sofri. Não podia participar das aulas, 
pois me mandavam calar. Não podia brincar com as 
outras meninas no recreio, por ser negra. Chegava 
em casa chorando e minha mãe me explicava e me 
consolava. Somente quando eu assumi de uma vez a 

O vereador Gilvan Rodrigues observou que, em 
se tratando de seres humanos, não existe ninguém 
melhor ou pior, quanto a sua cor: “Quando ainda 
trabalhava na Polícia Militar, atendia ocorrências de 
todos os tipos, com homens, mulheres, brancos, 
amarelos, negros e, quando uma pessoa estava pre-
sa nas ferragens, não existia distinção. Ela não sentia 
mais ou menos dor por ser branca. A dor é a mesma.. 
Nossa vontade de ajudar também não se distingue 
por conta da cor de uma pessoa. E assim deveria ser 
todas as ações”.

Gilvan se disse inconformado com o preconcei-
to que ainda  existe  por causa da cor da pele. “Os 
pobres, mas os pobres de espírito, cometem atitudes 
detestáveis, como o preconceito”.  

GILVAN RODRIGUES

A dor é a mesma no 
branco ou no preto

O advogado Edmar Lemes observou em palestra 
sobre legislação e direitos, que as datas mais repre-
sentativas sobre a questão racial no Brasil,  só exis-
tem devido a erros cometidos pela própria sociedade. 

“Se comemoramos o Dia 20 de Novembro, ins-
tituído por uma lei nacional, e o Dia 13 de Maio, a 
Abolição da Escravatura, é porque estas datas preci-
sam ser lembradas, mas por uma razão lamentável. 
Para pensarmos sobre nós e como temos agido com 
o próximo. Não me sinto feliz por essas datas, mas 
elas são importantes para nossa sociedade”.

Segundo Edmar, a sociedade não deve pensar 
apenas no que o branco fez de ruim para os negros, 
mas sim pensarmos o que nossos ancestrais fizeram 
para a sociedade de hoje. 

“Temos que nos questionar como somos capazes 
de perpetuar o mal de forma tão drástica e devasta-
dora contra o próximo, simplesmente por causa da 
cor, do tamanho, se é gordo ou negro. Isso não é 
permitido atualmente”. 

O advogado lembrou que nem tudo era assim e, 
antigamente, os negros eram tratados como seres 
inanimados, como uma pedra, pois não podiam fa-
lar, pensar ou agir como queriam. Eles não tinham 
liberdade de expressão e nem liberdade religiosa.

Lemes contou que a abolição se deu em razão de 
pressão de países como Inglaterra, Estados Unidos 
e França, que já haviam libertado os escravos. “Por 
questões econômicas, o Brasil aderiu à abolição,  mas 
foi o penúltimo país a abolir seus escravos”. 

O palestrante disse que a Lei Áurea, que aboliu 
a escravidão no Brasil, há 126 anos, “foi um triste 
momento”, pois os negros não sabiam e não tinham 
para onde ir, já que não houve planejamento para a 
abolição. 

“Não podemos mais adotar a postura e tratar o 
nosso semelhante como animal, como uma pessoa 
sem alma. E hoje muito tem sido feito. As leis estão 
sendo instituídas para melhorar nossa vida”, falou o 
advogado.

O palestrante lembrou leis que instituíram cotas 
para os negros entrarem na faculdade, o Estatuto da 
Igualdade Racial, reserva de vagas em concursos fe-
derais, além da Constituição Federal que traz os cri-
mes de racismo como inafiançáveis e imprescritíveis.

“Muitas dessas leis são questionáveis, sim. E não 
concordo com algumas da forma como estão, pois 
não podemos avaliar o caráter e capacidade de uma 
pessoa por sua cor. A minha cor me torna um ser 
não pensante? Precisa ter uma lei para que meus di-
reitos sejam respeitados, simplesmente porque sou 
negro? Isso me causa muita tristeza”.

Pela Legislação brasileira, Edmar explicou que a 
cor serve unicamente como forma de identificação 
necessária, assim como o branco, o pardo e o indí-
gena, mas isso não deve ser usado para qualificar en-
quanto ser humano. 

EDMAR LEMES (advogado) NA BOCA DO POVO

Leis melhoram 
vida dos negros

O médico César da Silva destacou, em sua pales-
tra, as doenças mais frequentes em negros, como a 
anemia falciforme, glaucoma, linfoma de Burkitt, 
diabetes mellitus, câncer endometrial, Has, Ave, defi-
ciência de G6PD, mioma e câncer prostático. 

Além disso, ele apresentou dados referente à 
renda dos brasileiros em relação à cor, o que pode 
influenciar diretamente em algumas doenças, já que 
com uma renda inferior o indivíduo não consegue 
ter uma alimentação adequada ou mesmo acesso a 
médicos e tratamentos. 

Citando dados do censo de 2010, o médico dis-
se que pretos e pardos são a maioria dos brasileiros, 
cerca de 50,73% e se concentram principalmente no 
Norte e Nordeste do País. 

Já a média mensal da renda familiar de um ho-
mem branco está em R$ 1.538,00, enquanto um ne-
gro ganha em média R$ 834,00. 

DOUTOR CÉSAR

Renda baixa 
não permite tratar 
certas doenças

Já o vereador José Maria alertou que a data não é 
para se comemorar, mas para refletir sobre o que a 
raça negra passou, há anos, quando não existia o di-
reito de ir e vir, direito de ser cidadão, de ser humano. 
“Apesar do preconceito existir até hoje, podemos ver 
melhoras. Estamos conquistando espaços importan-
tes”, admitiu.

O vereador contou que, assim que os negros fo-
ram libertados, eles não possuíam um lugar para ir 
e foram se aglomerando nas periferias e, por isso, o 
preconceito é mais forte para o negro pobre. 

“Hoje, podemos ver o negro fazendo a diferença, 
como Joaquim Barbosa, paracatuense que foi presi-
dente do Supremo Tribunal Federal. Fazendo justiça 
e ensinando que, para exercer um cargo como o que 
ele ocupou, é preciso ter coragem. Ele representou 
bem o Brasil e nossa Cidade e é respeitado no mundo 
inteiro”, afirmou José Maria.

JOSÉ MARIA

Preconceito 
é mais forte para 
negro pobre

minha cor que tive o sentimento de liberdade. Pou-
cos sabem a sensação de entrar em uma loja e ter 
um segurança te vigiando, as pessoas se afastando de 
você. Esse dia é para refletir sobre a gravidade da 
situação que vivemos. Não adianta falar que somos 
todos iguais, isso é só uma maneira de fazer com que 
não vejamos o problema”.

Dona Ana Rita- mãe do vereador 
Oswaldinho da Capoeira
“Agradeço o convite 

para estar aqui e, em nome 
do meu marido (saudoso 
Chico Banha), me sinto 
muito honrada. Meu mari-
do era uma pessoa muito 
simples, com um sorriso 
alegre para todos e que 
soube viver e nos deixar 
um grande legado: que foi 
nossa integridade. Aquele 
homem pobre, um homem 
de caráter, muito religioso, 
me deixou a mensagem de que ‘devemos amar, per-
doar e trabalhar. Amar porque quem ama perdoa e 
trabalhar pois quem trabalha vive e reparte’. Ele ensi-
nou a nossos filhos que a pobreza não é defeito, mas 
que o homem deve ter caráter e ser correto nas míni-
mas coisas. Acredito que essa mensagem irá perdurar 
no nosso meio por muito tempo. Me recordo, uma 
época em que meu filho Oswaldinho não era nascido 
ainda, que fazíamos reuniões como esta. Reuniões de 
negros, para falarmos sobre nossa vida. Eu participa-
va em Unaí, pois aqui não existia e esse movimento. 

Certa vez , ouvi um vizinho branco falar como outro 
que eles tinha que tomar muito cuidado, pois tinha 
‘um povo’ fazendo uma revolução negra e, daqui uns 
dias, não iria mais achar negro para fazer nada, que 
negro estava querendo ser gente. Hoje vemos essa 
plateia cheia da emoção que compartilhávamos”.

Dirce da Silva (professora e diretora)
“Parabenizo este evento e aos seis negros cora-

josos que estão nessa empreitada, como vereadores. 
Sou graduada em história e geografia e orientado-
ra educacional. Também passei por dificuldades na 
minha infância, mas tive um diferencial: minha mãe 
falou que ia dar aquilo que ninguém iria conseguir 
nos tirar, a educação. Quando alguém chega na es-
cola falando que quer falar com o responsável, não 
imagina que já está falando com ela, que é uma negra. 
Não concordo com o sistema de cotas, pois a cota 
não deve ser um prêmio pela cor da minha pele. A 
pessoas tem que fazer por merecer e não receber  um 
prêmio de consolação. 

Eloísa Cunha - vereadora (PMDB)
“Quero frisar a situação da mulher, pois quando 

se trata de uma mulher negra, pobre e com filhos, 
principalmente se esses filhos foram de pais dife-
rentes, ela sofre muito preconceito. Antigamente a 
mulher negra era usada para ser a segunda mulher 
do patrão, ou para iniciar a vida sexual dos filhos dos 
proprietários. Muito tem mudado, mas muito precisa 
mudar, ainda. Essas pessoas passam por preconceito 
velado, que está presente na sociedade. Esse tipo de 
evento tem que ser mais frequente. É preciso conti-
nuar mudando a história”.

A Câmara de Vereadores recebe grande público num dos eventos 
da Primeira Semana da Consciência Negra de Paracatu

A capoeira foi uma das atrações que 
valorizaram a programação da Semana
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Seis vereadores negros, mais de um terço do parlamento, organizam primeira Semana de reflexão sobre direitos e cultura negros

Câmara discute assunto pela primeira vez
Rio de Janeiro (ABr) - Cen-

tenas de pessoas participam, dia 
20, de uma série de atividades no 
Monumento a Zumbi, na capital 
fluminense. Desde cedo, afoxés, 
shows de música e roda de capo-
eira movimentam o local. 

Todos os anos, é feita a lava-
gem do monumento a Zumbi, 
que simboliza o herói da resistên-
cia à escravidão. Mais da metade 
da população fluminense - 51,7% 
- se autodeclara preta ou parda 
(negros), segundo o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).

De acordo com o babalawo 
Ivanir dos Santos, interlocutor da 
Comissão de Combate à Intole-
rância Religiosa, o resultado posi-
tivo da festa simboliza sucesso do 
povo negro no Brasil, ao colocar 
Zumbi no devido posto: de herói 
nacional. “Zumbi não era nem 
conhecido do grande público. E o 
movimento negro há algumas dé-
cadas escolheu o dia 20 como Dia 
Nacional da Consciência Negra, 
em oposição ao 13 de maio (Dia 
da Abolição da Escravatura). Por 
muitos anos, celebramos quase 
que solitariamente e jamais pen-
samos em ver essa data celebrada 
em todo o País”, disse Ivanir. Ele 
defende que o  20 de Novembro 
seja feriado em todo o País, o que 

O bicentenário da morte do 
Mestre Aleijadinho, um dos mais 
importantes nomes da arte bar-
roca brasileira, foi comemo-
rado neste 18 de novembro. 
Enterrado em 1814, na Matriz 
Nossa Senhora da Conceição, 
em Antônio Dias, bairro de 
Ouro Preto, o artista barro-
co marcou a história da arte 
no Brasil e no mundo. Antônio 
Francisco Lisboa, artífice, era fi-
lho de pai português e mãe escra-
va forra (escrava liberta por carta 
de alforria). 

Com trabalhos em madeira 
e pedra-sabão, o mestre deixou 
importantes obras religiosas que 
ornam igrejas de várias cidades 
brasileiras. Uma das que mais se 
destacam é o conjunto do Santu-
ário do Bom Jesus do Matosinho, 
em Congonhas, onde estão os 12 
profetas esculpidos em pedra-sa-
bão e os passos da Paixão de Cris-
to. O conjunto foi elevado pela 
Unesco a Patrimônio Cultural da 
Humanidade, em 1985.

 “Foi um homem que sempre 
se dedicou à produção do belo, 
sempre esmerou para fazer o 
melhor de si, mesmo com as di-
versidades de suas limitações, da 
sua doença. É um personagem 
fantástico, que de fato existiu e 
produziu muito, mas que há ne-
cessidade de pesquisas científicas 
sérias, mais aprofundadas, para 
que possamos melhor compre-
endê-lo”, disse o coordenador da 
Promotoria de Justiça de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Cultural 

RIO DE JANEIRO

ALEIJADINHO

Cariocas dançam 
para Zumbi

Mestre do barroco 
morreu há 200 anos

O vereador Juscelino Carteiro afirmou que, para 
o negro chegar onde chegou, teve que sentir  ‘sabor 
do sangue na boca’ e defendeu o Sistema de Cotas: 
“A cota não é nada mais que uma reparação pelo que 
o negro construiu no País, pela desigualdade que foi 
implantada”.

Segundo o vereador, os negros eram proibidos até 
de ter religião. Para ele, foi assim que surgiu o can-
domblé e outras crenças. “Os negros eram proibidos 
de se expressar e criaram uma linguagem própria, 
através da musicalidade, que o patrão não conseguia 
entender”.

Juscelino afirmou que é necessário sair da zona de 
conforto e deixar de ser submisso à história. “Parar 
de olhar para o retrovisor e olhar para frente. Temos 
que lutar por igualdade de fato, pois o papel aceita 
tudo, mas na prática não é bem assim”.

O vereador contou que foi criado por uma família 
de brancos que queria um negro para fazer os tra-
balhos domésticos, pesados e que era tratado quase 
como um escravo. “Hoje sou quem sou, espelho da 
minha mãe e do meu pai. De todo mal eu tiro o filé. 
Agradeço a Deus por ter sido um ‘quase’ escravo, 
pois soube dar valor àquilo que foi me tirado”. 

Para o vereador, para o negro ascender socialmen-
te, ele tem que estudar muito para ser um pouquinho 
a mais do que o branco e conseguir seu espaço. “Meu 
espaço eu adquiri dessa forma. Estudei, passei em 
concurso público e hoje meu salário é igual ao de um 
branco, porque se trabalhasse no privado, a realidade 
seria outra. Existe distinção, sim”.

JUSCELINO CARTEIRO

Fui tratado quase 
como escravo

não é realidade ainda. O babalaô 
destacou que e o 13 de Maio re-
presenta uma “abolição incom-
pleta”. “Temos que completar a 
obra”, declarou.

Essa é a mesma avaliação do 
superintendente de Igualdade 
Racial do estado do Rio, Rogério 
Gomes. “O 13 de Maio foi uma 
abolição falsa. No dia 14 estáva-
mos abandonados e largados à 
própria sorte.” Como exemplo 
desse processo, ele lembrou que 
comunidades quilombolas não 
têm acesso a saneamento básico. 
“A população negra acabou em 
moradias precárias, em favelas, e 

FOTO: FERNEDO FRAZÃO/ABr

Grupo Afro Imalê Ifê dança na celebração do Dia da 
Consciência Negra, no monumento de Zumbi dos Palmares

os jovens pretos e pardos são as 
maiores vítimas de violência.”

Ao participar das festa, o mes-
tre de capoeira Roberto Carlos 
Silva, o mestre Robert, que dá 
aula na zona norte, disse que o 
trabalho em favor da consciência 
negra ajudou a tirar a capoeira da 
“marginalização”. Ele lembrou 
que a prática, considerada crime 
no passado, hoje é símbolo de 
resistência e atrai adeptos. “Uma 
coisa interessante de ver é como a 
capoeira tem atraído mais e mais 
mulheres. Daqui a pouco será um 
esporte feminino”, brincou ele, 
praticante há mais de 20 anos.

e Turístico do Ministério Público 
de Minas Gerais, Marcos Paulo 
Souza de Miranda, também estu-
dioso da vida de Aleijadinho.

Características das obras - 
Algumas características das peças 
talhadas por Aleijadinho ou por 
sua oficina são consideradas mar-
cas, como se fossem assinaturas, 
do seu trabalho. Esse conjunto 
característico dos artistas é então 
chamado de estilema.

Segundo o promotor Mar-
cos Paulo de Miranda, chamam 
atenção nas obras de Aleijadi-
nho: - Olhos amendoados; Barba 
em arremate de caracol, sempre 
partindo das orelhas; Má implan-
tação do polegar; Unhas sempre 
em formato geométricos, nor-
malmente quadrados.

Morte - Apesar de a morte 
de Aleijadinho datar 1814, até os 

dias de hoje não existe um estudo 
que ateste qual doença o acome-

teu em vida e que o tenha le-
vado à morte. Especialistas já 
exumaram o corpo dele várias 
vezes em busca de resposta.

O dermatologista Geral-
do Barroso que participou de 
uma das exumações, realizada 

em 1998, afirma que Aleija-
dinho morreu de hanseníase. 

“A nora do Aleijadinho afirmou 
que ele apresentava mutilações 
nas mãos, que ficou só  com dois 
dedos e perdeu os dos pés. Ela 
descreveu muito bem uma para-
lisia facial... Eu não tenho a me-
nor dúvida e nenhum colega meu 
tem. Todos concordam que ele 
foi portador de hanseníase”, diz.

Aleijadinho pode ter tido tam-
bém uma outra doença: a porfiria. 
Os indícios são os ossos averme-
lhados. “O que o estudo mostrou 
é que os ossos têm uma carga 
elevada de ferro. A única doença 
que pode levar a isso é a porfiria”, 
explica Barroso.

Mas ele destaca que a terra em 
Ouro Preto é rica em metais o 
que pode ter sobrecarregado os 
ossos. “Um estudo de DNA seria 
mais adequado”, conclui.

Certo e consenso entre todos 
os historiadores é que Aleijadinho 
contribuiu enormemente para o 
reconhecimento e desenvolvi-
mento da arte brasileira, criando 
até uma modernidade muito par-
ticular em suas obras. Seu legado 
o fez reconhecido Patrono das 
Artes no Brasil. (Fonte: G1)

O vereador e professor Hamilton Batista confes-
sou seu orgulho pela Câmara, pela primeira vez, ter 
tomado a frente de tal data e se disse ansioso pela 
presença de uma vereadora negra na Casa e para que 
a função de presidente seja exercida por um negro(a), 
o que até o momento nunca ocorreu.

Batista relatou que, enquanto estudava em Porto 
Alegre-RS, um professor o questionou sobre o que 
ele estava fazendo na sala de aula. Ele  respondeu que 
estava ali para estudar, para lutar pelos seus sonhos. 
“Quando eu andava pela rua, as pessoas colocavam a 
bolsa na frente, com medo de ser um ladrão, desvia-
vam o olhar e a direção”, revelou. 

Batista questiona a posição de quem acha que não 
existe preconceito no Brasil. Para ele, basta observar 
que quase ninguém quer adotar uma criança negra 
ou ter um namorado ou namorada negra. “Quando 
olhamos para trás, temos dificuldades de pontuar ne-
gros de destaque, que ajudaram a alavancar nossa his-
tória. A história nos castigou, não nos deu direito. A 
discussão começa acanhada, mas vai continuar nesta 
Casa”, sentenciou.

HAMILTON BATISTA

Pensavam que 
eu era um ladrão e 
escondiam as bolsas O vereador Marcos Oliveira disse que o evento 

significa um pontapé inicial para outros que virão. 
“Temos que destacar a história de luta do povo brasi-
leiro, do negro, que lutou para conquistar seu espaço. 
Mesmo depois da abolição da escravatura, ainda pre-
senciamos casos de escravidão e, principalmente, de 
preconceito e discriminação que existem de forma 
silenciosa e mascarada”.

Oliveira afirmou ainda que vivemos um novo 
tempo, pois a nova geração tem respeitado mais o 
próximo. 

“O negro tem chegado cada vez mais longe e tem 
feito a diferença em suas áreas de atuação. Tenho or-
gulho de fazer parte dos seis vereadores negros desta 
Casa e orgulho de minhas origens, pois um ser hu-
mano quando esquece suas origens está fadado ao 
fracasso”, disse.

O vereador disse, também, que morava no Alto 
do Açude quando perdeu a mãe, aos sete anos. Seu 
pai trabalhava na carvoaria e ele e seus irmãos foram 
criados com a ajuda de vizinhos, mas sempre acredi-
tando que a vida ia melhorar. 

“Sofri preconceito na escola, mas não deixei isso 
influenciar minha vida. Vendi geladinho, fui cobra-
dor, office boy, mas também cheguei longe, conclui 
meus estudos, me formei em administração de em-
presas e trabalhei em empresas de destaque no País 
e consegui ser respeitado por muitos também”, lem-
brou o vereador.

MARCOS OLIVEIRA

Sofri preconceito 
na escola

Oswaldinho da Capoeira ressaltou que é preciso 
ter coragem para mudar, fazer a diferença e acreditar 
num futuro melhor. “Nosso País abriu as portas para 
que o estrangeiro viesse trabalhar aqui e viver com 
dignidade. Porém, na época da abolição, esse direito 
foi negado aos negros, que tiveram que se esconder 
em favelas e morros. Nós não tivemos oportunidade. 
Não tivemos escolhas”.  

Oswaldinho criticou também algumas leis, como 
o Estatuto da Igualdade Racial que é “é muito bonito 
para se ver, mas a realidade é bem diferente, quem 
consegue se sobressair é guerreiro”. 

“Eu trabalho em nove comunidades carentes e 
afirmo que a nossa  educação tem cor: Existe escola 
de brancos e de negros. Mais de 90% dos freqüen-
tadores de escolas públicas são negros e nas particu-
lares o mesmo número é voltado para os brancos”, 
observa Capoeira. 

O vereador confessa que já foi contra o sistema 
de cotas, mas mudou de opinião. “Nas faculdades fe-
derais, a maioria são brancos e a minoria são negros, 
que entraram por causa das cotas e, por isso, nós te-
mos sim que dar oportunidade. O preconceito existe 
e tem classe social: pobre, tem endereço: periferia e 
também tem cor: negra”, reforçou o vereador.

Oswaldinho acrescentou que os vereadores estão 
na Câmara para representar o povo e tem a função de 
criar oportunidades para todos. “Precisamos melho-
rar nossa educação e dar oportunidades iguais. Não 
somos inferiores pela cor”.

O vereador disse, também, que o preconceito é 
como um crime perfeito, pois existe, mas ninguém 
confessa. Somente quem sofre é que sabe da sua 
existência. Segundo ele, o Brasil tem uma dívida im-
pagável com o negro, o nordestino e as mulheres. 
“Temos que agradecer a Francisco de Jesus, o Zumbi 
dos Palmares, pela liberdade de hoje e coragem para 
enfrentar o sistema.

OSWALDINHO DA CAPOEIRA (PMDB)

Preconceito é crime 
perfeito: existe e 
ninguém confessa

Nossa Senhora da Piedade, uma das primeiras obras de Aleijadinho, na 
Capela da Serra da Piedade. Templo e obra foram recentemente restaurados

Imagem do que seria 
o rosto de Aleijadinho
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Droga era cultivada com técnicas modernas  e traficante tinha estratégia de fuga, mas a casa caiu desta vez

PC apreende duas toneladas de maconha
OPERAÇÃO DEMETRI

A Polícia Civil, após meses 
de investigação, encontrou  uma 
plantação de maconha, a 70 
quilômetros de Paracatu, numa 
chácara próxima ao Assenta-
mento  Jambeiro. Na quarta-fei-
ra  (12/11),  foi  desencadeada  
a Operação Demetri (deusa da 
fertilidade, em grego), que con-
tou com 20 policiais, entre dele-
gados, investigadores, escrivão e 
perito. 

No local foram encontrados 
700 viçosos pés da erva - equi-
valentes a duas toneladas brutas, 
segundo a PC - que foram ar-
rancados e incinerados. Antônio 
Cordeiro da Rocha, que morava 
sozinho na chácara, disse ser o 
responsável pelo cultivo, proces-
samento e venda da droga. Ele 
foi preso. 

Também foram apreendidos 
dez tabletes, sementes e mudas 
da substância,  duas espingardas 
(cal. 28 e 38) e três munições, 
além de aparelhos usados para 
prensar, duas motos e um carro. 

A propriedade possui várias 
casas pequenas de abobe e, em 
uma delas, funcionava um labo-
ratório para prensar e preparar a  
erva para comércio. 

O delegado responsável pela 
pasta de Homicídios e Tóxicos, 
Gustavo Ferraz, disse a O Movi-
mento que, com levantamentos 
de campo, a PC descobriu que 

O delegado regional, Ed-
son Morais, disse a O Movi-
mento que a operação é uma 
resposta rápida aos crimes 
violentos, que vinham assus-
tando a  comunidade. 

“Desde o início dos nos-
sos trabalhos na Regional, 
nos esforçamos no combate 
ao crime violento e que leva 
consequências mais graves à 
população. 

Essa apreensão é um duro 
golpe contra o tráfico no No-
roeste, pois, além das duas 
toneladas de maconha, esse 
traficante tinha uma grande 
estrutura, proteção contra ani-
mais, sistema hidráulico, ferra-
mentas caras e muita sofistica-
ção. A maior parte dos crimes 
que vem ocorrendo na Cidade 
está ligada ao uso e tráfico de 
drogas.”

O chefe da Regional da Po-
licia Civil no Noroeste de Mi-
nas, Marcos Tadeu, enalteceu 
o trabalho dos policiais civis 
de Paracatu e disse que essa 
foi um das maiores apreen-
sões de drogas na região.

“Foi um trabalho extre-
mante profissional. Devemos 
sim destacar o empenho dos 
policiais civis de Paracatu, que 
estão empenhados no comba-
te ao crime violento.”

Antônio Cordeiro da Rocha, 
52, proprietário da do local e da 
droga, conversou, com exclusi-
vidade, com o repórter Renato 
Lopes e disse que é natural de 
Capelinha-MG. Está em Paracatu 
há 16 anos e morava na chácara  
sozinho. Ele revelou que cultiva a 
droga, há oito anos, sem levantar 
suspeitas.

Antônio declarou, também, 
que trabalhou na empresa “Vale” 
alguns anos e, quando a destilaria 
encerrou as atividades, a direção 
dividiu as terras e ele conseguiu 
um pedacinho para viver no local. 

“Me deram as terras para eu 
morar e plantei café e frutas e, 
quando as coisas começaram a 
não dar nada, por falta de opção,  
fui obrigado a plantar maconha. 
Comecei com pouco e fui au-
mentando até chegar à plantação 
atual”, disse.

Antônio disse, ainda, que não 
vendia a erva em Paracatu, mas 
apenas em Catalão-GO. “Toda 
semana levava em média de 10 
a 15 kg. Ia de moto até Cruzeiro 
dos Martinhos. De lá, eu ligava 
para uma pessoa que ia de carro 
buscar o material”, explicou. 

O traficante, no entanto, re-
clamou  que a concorrência  está 
atrapalhando o faturamento  
com o negócio. Antônio disse 
que “agora o mercado está ren-
dendo pouco,  pois chegou um 
grande carregamento de maco-
nha do Paraguai.”

grande parte da maconha era dis-
tribuída no Noroeste de Minas e 
interior de Goiás.

“Empenhamos arduamente 
nesse caso e conseguimos a lo-
calização exata da propriedade. 
Depois,  montamos uma equipe 
para verificar  as informações e, 
chegando à fazenda, deparamos 
com um homem em pleno culti-
vo da maconha”, disse Gustavo 
Ferraz. 

Laboratório -  O local onde  
a droga era  cultivada é de difícil 
acesso. A propriedade tem casas 
simples espalhadas. O quintal é 
bem formado, com árvores fru-
tíferas (caju, maga, goiaba, limão, 
laranja, carambola...); plantação 
de café e hortaliças, dando a en-
tender que residiam ali pessoas  
que cultivam para a sua próprias 
subsistência. 

Mas, por traz da simplicida-
de, se escondia uma das maiores 
plantações de maconha já desco-
berta no Noroeste de Minas e um 
laboratório de  processamentos. 

Para chegar à plantação e ao 
viveiro de mudas, era necessário 
seguir uma trilha na mata fecha-
da e, em meio e vegetação nativa, 
descobrir a maconha. A plantação 
era bem irrigada por um sistema 
próprio para o negócio e, em vol-
ta dos pés, fios elétricos não dei-
xavam animais se aproximar.

“O Brasil tá cheio de maconha 
e os caras não estão querendo 
nem de graça. Foi bom vender na 
época da Copa do Mundo, que 
não tinha maconha”, completou. 

O produtor de maconha afir-
mou que usava tecnologia de 

ponta e a safra demorava cinco 
meses para ficar no ponto de 
colher e  o produto era de boa 
qualidade.

“Eu plantava a qualidade man-
ga rosa. Meu produto era puro e 
não vendia nada com agrotóxico, 
era orgânico mesmo. Já que es-
tava fazendo uma coisa errada, 
pelo menos não intoxicava as 
pessoas com produto químico”, 
acrescentou. 

A respeito das casas no quin-
tal, Antônio falou que aquela era 
uma tática para vigiar a chácara e 
ter mais chances de fuga, caso a 
polícia descobrisse o local. “Você 
tem que ter muitas casas e, à noite, 
sempre ficar olhando se vem al-
guém, pois é um local limpo, sem 
mata em volta. Se a policia der 
o feche, por exemplo, não sabe 
onde você está,  tem mais chance 
de fuga. Infelizmente, dessa vez a 
casa caiu, não deu para fugir.”

ASSALTOS

Ladrões roubam 6 mil de dois supermercados 
O primeiro estabelecimento 

a ser visitado pelos bandidos foi 
um supermercado - à Avenida 
Deputado Quintino Vargas, Cen-
tro, onde dois homens armados 
renderam as vitimas e levaram R$ 
3.000,00.  

Segundo uma das  vítimas, um 
dos autores era moreno, rosto re-
dondo, usava capuz, camiseta xa-
drez e calça jeans e estava arma-
do. O outro ladrão tinha o rosto 
fino, também usava capuz. 

Eles entraram num carro e não 
foram encontrados. As imagens 
das câmaras estão sendo analisa-
das para identificar os envolvidos. 
O assalto se deu na sexta-feira 
(14/11). Já no sábado (15/11), 
feriado da Proclamação da Re-

pública, um homem armado 
assaltou a panificadora de um 
supermercado - à Rua Joaquim 
Murtinho, centro. O ladrão rou-
bou R$2.850,00 e fugiu de bi-
cicleta escura, rumo à Avenida 
Olegário Maciel. Os policiais 
estão analisando as imagens do 
para identificar o autor. 

Comércio - Dois homens ar-
mados roubaram R$446,60 e um 
notebook de um comércio da 
Avenida Israel Pinheiro, Paraca-
tuzinho. Os ladrões fugiram em 
duas bicicletas. Toda ação foi re-
gistrada pelo circuito interno de 
câmeras e está sendo analisado 
pela polícia. Ninguém foi preso.

Casa - Os assaltantes espe-
raram moradores de uma casa 

da Rua Carlos Tuner, JK, sair e 
quebraram  um vidro da janela da 
sala, arrobaram a porta da cozi-
nha e fugiram levando um DVD, 
uma TV Samsung e um som por-
tátil. A PM recebeu informação 
de que Izaqueu de Souza, 26 e 
um adolescente de 15, foram vis-
to com os produtos do crime.

Izaqueu portava duas pedras 
de crack e um adolescente levou 
os policiais até o quarto de Iza-
queu, onde estavam os produtos 
furtados.  

Em João Pinheiro, ladrões 
roubaram R$400,00 de uma casa 
- á Rua Tertulino Coelho, Bairro 
Maria José de Paula. Um dos as-
saltantes pulou o muro da casa 
com uma espingarda, o outro 

entrou pelo portão da frente e 
disseram que queriam dinheiro. 
A PM apreendeu um adolescente 
de 15 anos e, próximo ao local do 
roubo, localizou uma espingarda 
cal. 32, Rossi, sem munição. O 
menor disse que o outro envolvi-
do é um menor, que ficou com o 
dinheiro roubado. 

Fazenda - O proprietário da 
Fazenda Vargem Bonita denun-
ciou que  homens  armados,  em 
um caminhão azul, roubaram 
oito cabeças de gado, duas celas 
de montaria, uma TV, um apare-
lho DVD, roupas e bolsas. Nin-
guém foi identificado. 

Praça - Um adolescente de 
16 anos conversava com colegas, 
na Praça Governador Magalhães 

Pinto, centro, momento em que 
foi abordado por um jovem  com 
uma arma de fogo na cintura. O 
ladrão fugiu levando a bicicleta 
do adolescente. 

Celta - Militares foram infor-
mados que Matheus Bruno Fer-
reira Dourado, 19,  dirigia  um 
veículo de placa MCM-5252, em 
atitude suspeita. Os policiais avis-
taram um Celta na Avenida José 
Rabelo de Souza, João Pinheiro, 
emplacado em Martinho Cam-
pos/MG. O carro possui registro 
de furto. Matheus disse que o ad-
quiriu por R$ 1.200,00 e foi pre-
so. Matheus é suspeito de roubo 
e tem passagens por homicídio 
tentado, tráfico, uso de drogas, 
lesão corporal e perturbação. 

Pedestres - Três pessoas pas-
savam pela Rua Gastão Pereira 
Gonçalves, centro, onde foram 
abordadas por assaltantes que 
estavam em duas bicicletas. Um 
dos autores sacou um canivete 
e roubou correntes, pulseira e 
anéis de ouro, um relógio e R$ 
55,00 das vítimas. Ninguém foi 
preso. 

Dois celulares - Na Rua 
Doutor Almir Alaor Adjunto, 
centro, a vítima entrava na ga-
ragem do edifício onde mora, 
quando foi assaltada por dois 
homens. Um deles, armado, or-
denou que a vítima entregasse o 
dinheiro e celulares. Os assaltan-
tes fugiram - em uma bicicleta - 
levando dois celulares e R$ 50,00. 

Delegado: 
Duro golpe
no tráfico do 
noroeste

Erva era orgânica mas concorrência 
do paraguai atrapalhava negócio

Roubo de gado - Durante a 
entrevista Antônio revelou que 
possui ficha criminal por roubo.

“Sou foragido da justiça de Lu-
ziânia-GO, pelos crimes de roubo, 
inclusive roubo de gado em Luzi-
ânia. Mas já faz tempo e os crimes 
já prescreveram”, revelou.

No final, Antônio usou o mi-
crofone de O Movimento para 
fazer um desabafo.

“Apesar de plantar maconha, 
eu estava trabalhando honesta-
mente. Não estava roubando nada 
de ninguém e vendendo uma coi-
sa que eu mesmo cultivava e vi-
vendo do meu trabalho, sem dar 
prejuízo a ninguém”, finalizou. 

Mas, de acordo com o dele-
gado Gustavo Ferraz, Antônio 
Cordeiro foi preso em flagrante 
e autuado pelos crimes de cultivo 
e plantio de substâncias ilícitas, 
tráfico de drogas e posse ilegal 
de arma de fogo.

Equipe de policiais que participou da Operação 
Demetri, em meio  à plantação de maconha 

Delegado Gustavo Ferraz começa 
a arrancar os pés de maconha

Maconha prensada pronta para o comércio

Setecentos pés de maconha são incinerados

Chefe do Departamento 
Regional de Polícia Civil no 
Noroeste: Marcos Tadeu: 
Trabalho profissional

Delegado Gustavo Ferraz: 
Traficante cometeu 
três crimes

Delegado Regional, 
Edson Morais: Resposta 
aos crimes violentos

Duas armas foram apreendidas
Antônio acompanha os delegados, 
durante o trabalho policial

Antônio Cordeiro assumiu ser 
dono da plantação e disse que 
usava tecnologia na produção


