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anosO Mo
Caso Eustáquio não vai prescrever

Tia Tânia é 
cidadã honorária
A mais nova cidadã paracatuense é Tânia 
Fátima de Carvalho (foto) que é carinhosamente 
conhecida como Tia Tânia. Ela recebeu a 
honraria mais nobre do Município, dia 19 de 
dezembro passado, por iniciativa do vereador 
Marlon Gouveia (PHS). PÁGINA 7

A promotora Maíla Aparecida Barbosa de 
Souza, da Comarca de Paracatu considerou, 
ainda em 8 de agosto de 2014,  existir “indícios 
suficientes de autoria”, no inquérito conduzi-
do pelo delegado especial Alex de Freitas Ma-
chado, do Departamento de Investigação de 
Homicídios e Proteção à Pessoa da Secretaria 
Estadual de Segurança Pública e evitou que o 
assassinato de Eustáquio Porto Botelho, ocor-
rido em 13 de setembro de 1995, prescreves-
se. A promotora denunciou Eurípedes Gomes 
dos Santos e o ex-prefeito Arquimedes Borges 
como mandantes, e Moisés Gonçalves Noro-
nha como autor do assassinato. Haveria, ainda, 
o envolvimento de João Luiz de Santana. Ar-
quimedes, no entanto, vê “absurdas ilegalidades 
e contradições” no processo, que, segundo ele, 
não considera a carta da vítima que aponta mo-
tivos e quem teria interesse na morte de Eus-
táquio que, nas horas vagas, exercia a função 
de detetive particular. O ex-prefeito diz que vai 
processar o delegado. PÁGINAS 12, 13 e 14 

QUEM É 
ÂNGELO 
BRANDINI?
Entre os agracia-

dos com o Prêmio 
São Paulo de Incenti-
vo ao Teatro Infantil 
e Jovem está um pa-
racatuense que tem 
grande prestígio na 
capital paulista, mas é pouco conhecido aqui. 
Trata-se de Ângelo Brandin (foto), vencedor na 
categoria de Melhor Diretor, pela peça Bruxas 
da Escócia, além de ter sido indicado ao prêmio 
de Melhor Autor de Texto Adaptado, na maior 
premiação aos espetáculos voltados ao público 
infanto-juvenil: o Projeto São Paulo de Incen-
tivo ao Teatro Infantil e Jovem. PÁGINA  5

A presidente reeleita começa o novo governo com desafios 
econômicos, como o controle da inflação e a retomada do cresci-
mento. A nova gestão também começa em meio à crise da maior 
empresa estatal do País, a Petrobras - investigada pela Polícia Fede-
ral devido a casos de corrupção. Para o segundo mandato, Dilma 
terá novamente 39 ministérios. Quinze ministros foram mantidos, 
quatro trocaram de ministério, mas foram mantidos no primeiro 
escalão, e 20 novos nomes integram o novo governo.  PÁGINA 3

Pimentel quer governo aberto
“O nosso grande desafio é tirar o governo do isolamento, de uma política 

antiquada. Temos que abrir a administração, ouvir os mineiros, modernizar a 
plataforma social chamada governo”, explicou o governador Fernando Pimentel 
(PT), ao tomar posse no Governo de Minas, no Plenário da Assembleia Legisla-
tiva, dia 1º de janeiro, ao lado do vice Antônio Andrade (PMDB), que já foi pre-
feito de Vazante, ministro da Agricultura e tem grande influência  no Noroeste 
de Minas. PÁGINA 3

“Nosso objetivo é unir o 
Legislativo”. Esta foi a ex-
pressão que marcou o pri-
meiro discurso do vereador 
João Archanjo Mendes San-
tiago (SDD), após ser eleito 
para a presidência da Câmara 
Municipal de Paracatu. Atu-
almente, o vereador exerce 
o terceiro mandato e esta é 
a segunda vez que assume a 
presidência do Legislativo.  

PÁGINA  3

Velho Chico tem 
falsa enchente
O aspecto do São Francisco, visto de cima, 

mudou, devido às últimas chuvas e o rio  se 
apresenta cheio, bem diferente do que se ve-
rificou no fim de setembro, quando seu nível 
estava muito  reduzido. Mas, ao mesmo tempo 
em que comemoram o “retorno” do volume 
normal do Velho Chico, ambientalistas alertam 
que o assoreamento entupiu seu leito princi-
pal, o que cria o fenômeno da “falsa enchente”, 
dando a impressão de que ele está muito cheio, 
quando continua raso, por causa do grande vo-
lume de areia no canal principal. PÁGINA 5

JE SUIS 
CHARLIE 
E VOCÊ?
Uma nova edição do jornal satírico Charlie 

Hebdo circula pelo mundo, desde 14 de janei-
ro, trazendo a frase “Tudo está perdoado” e 
mostrando um desenho do profeta Maomé 
com uma lágrima no olho, carregando um car-
taz com a frase “Je suis Charlie”, lema das ma-
nifestações que lotaram as ruas da França no 
domingo, 11 de janeiro, em homenagem às 17 
vítimas dos atentados em Paris. O cartunista 
Luz, autor da imagem, disse que o seu Maomé 
é “um homem que chora” e chorou também. 
No Brasil e em todo o mundo, cartunistas 
homenagearam a publicação e seus mártires, 
inclusive o grande Jaguar (foto). PÁGINA 8
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Dilma mantém 39 ministérios
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Archanjo quer união no Legislativo

José Souto Junior, um dos advogados de Arquimedes©, dá explicações à imprensa

Dilma e seu extenso ministério: problemas pela frente

João Archanjo: presidente 
pela segunda vez

Fernando Pimentel, Antônio Andrade e suas
respectivas esposas: governo moderno    
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VIDA DIGITAL

As coisas 
mais insuportáveis 
do Facebook

Sem Medo de Crises!
“O maior benefício de uma crise é justamente este: força-nos a pensar diferente. 
E não vivemos de palavras, promessas ou desculpas. Vivemos de resultados”. Gilclér Regina  Gilclér Regina

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

ABANDONO DE EMPREGO
A MULTI TECH COMÉRCIO DE INFORMÁTICA ME, CNpJ 
03.711.903/0001-79, notifica a funcionária Jackeline pereira de 
Souza, portadora da CTpS 7672242 para o seu retorno ao tra-
balho no prazo de 5 dias, sob pena de abandono de emprego.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PARACATU
EDITAL REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO 

SINDICAL PATRONAL/2015
 Em obediência ao disposto no artigo 605 da CLT e demais legis-
lações pertinentes ao assunto, pelo presente Edital, o SINDICATO DO 
COMÉRCIO VAREJISTA DE pARACATU, com registro sindical ativo 
perante o Ministério do Trabalho e Emprego, comunica a todos os 
interessados que a Contribuição Sindical patronal Anual obrigatória de-
verá ser recolhida até o dia 31 de janeiro de 2015. Nas guias fornecidas 
pela Entidade Sindical já estão impressos o nome do contribuinte, seu 
código e o respectivo valor a ser recolhido. O recolhimento fora do pra-
zo ou o não pagamento acarretará na aplicação das despesas previstas 
no art. 600 da CLT, sem prejuízo de outras decorrentes de procedi-
mentos judiciais e extrajudiciais. Quaisquer esclarecimentos poderão 
ser obtidos no SindComércio Paracatu, à Rua Salgado Filho, n˚ 615, 
Bela Vista, paracatu/MG ou pelo telefone (38) 3671-9089. 

paracatu, 19 de janeiro de 2015. 
Robertus Ferdinandus Maria Van Doornik

presidente.

*Glauber César Rodrigues
contato@glaubercesar.com.br 

Essa semana eu li uma citação de uma escritora gaúcha, Martha 
Medeiros, que dizia: “Palavras são apenas resumos dos nossos sen-
timentos profundos, sentimentos que para serem explanados preci-
sam mais do que um sujeito, um verbo e um predicado. Precisam de 
toque, visão, audição.” Aí eu pensei, sentimento  virtual é legal, mas 
o teclado ainda não dá conta de certas sutilezas.

Por várias vezes, comentamos aqui notícias e casos reais de si-
tuações reais que começaram de forma errada em uma impressão 
virtual...  Complicou né?  Mas eu explico, já falamos por exemplo, 
de um emprego que não deu certo porque alguém viu no seu perfil 
que você “Odeia trabalho...”  

Então... Eu vivo me perguntando, me questionando e analisando 
o quanto algumas pessoas são carentes hoje em dia pra quererem 
chamar tanto a atenção por meio das redes sociais. Tem gente que 
posta tanta coisa, compartilha tanta besteira que nem parece que é 
verdade...  parece brincadeira...  mas não é.

Tá certo que eu não tenho nada a ver com o que você posta no 
seu perfil, afinal de contas já vi tanto isso também, O PERFIL É 
MEU EU POSTO E FAÇO O QUE QUISER.  (aliás, nesse caso, a 
palavra faço estava escrita com 2 s’s e quiser com “Z”).

Tudo bem se você não quiser me ouvir mais, mas... pense pelo 
menos nas informações que vou te passar.

Nós nos tornamos paparazzis de nós mesmos. Às vezes é uma 
apelação pra ver quem sai e se diverte mais, quem é o mais viajado, 
quem é o mais bonito, quem é o mais intelectual. Cada um pega 
aquilo o que acha ter de melhor e espalha, publica, mas será que as 
pessoas se perguntam se as outras querem mesmo saber daquilo? 
Será que não vão curtir só pra depois comentar “in Box” com ou-
tros o quanto a situação é ridícula? 

Cada passo? cada foto? cada festa? Cada pensamento ou indire-
ta?  E o que não é segredo para ninguém e nisso você vai concordar 
é que quanto mais carente a pessoa é na vida real, mais agitada sua 
vida parece ser nas redes sociais.

Eu fiz uma série de pesquisas, li alguns artigos e selecionei algu-
mas das coisas mais insuportáveis do Facebook, aquelas que seus 
amigos curtem mas criticam e debocham “in Box.” 

E só pra deixar claro, eu acho incrível tudo o que a nova comu-
nicação nos proporciona, o que falta na galera é bom senso. E vida 
real, óbvio.

1) Se você tem uma lista de amigos é porque alguma proximidade 
devem ter, algum tipo de afeto existe. Logo, alguém se preocupa com 
a sua saúde, certo? Mas não vai te curar inundar a timeline com posts 
do tipo “ai, que gripe”, “acordei com dor no pescoço” ou “que dor 
de cabeça maldita”. Tome um remédio e espere passar em silêncio.

2) Ah!!!  São campeões de impopularidade também os Jogos e 
Aplicativos: É tal da fazendinha, da cidadezinha, da guerrinha, mo-
saico de amigos…  Se quer jogar, compra um videogame!! rsrsrs

3) E as imagens de “curte e compartilha.” Aprenda uma coisa: 
Jesus mandou compartilhar o amor, não fotos de bichos e crian-
ças doentes que na maioria das vezes são montagens. Já repararam 
como tem aumentado o número de fotos grotescas que as pessoas 
publicam em seus murais? Cachorros mal tratados e mortos, pes-
soas com as caras arrebentadas após sofrerem agressões de todos 
os tipos. Qual o objetivo disso tudo? Atribuir a si mesmo uma aura 
de filantropia ou de engajamento em uma “causa” por causa de um 
compartilhamento que alguém inventou?

4) É bom você se questionar primeiro, se vai adiantar alguma 
coisa postar ou compartilhar uma imagem que nem se sabe se é ver-
dade, como já vimos milhares de casos! Algumas pessoas postam 
imagens fortíssimas, pesadas…e no fundo, a maioria absoluta não 
faz absolutamente nada além de apertar o botão “compartilhar”. 
Impressionante como o se curte um drama, uma polêmica… sen-
tadinho na poltrona.

5) Signos e Horóscopo: Agora além das fotos de humor estilo 
zorra total (que eu ainda não conheço alguém que acha graça), tem 
também uma série de imagens que trazem as características dos sig-
nos. “A tatuagem de cada signo”, “O beijo de cada signo”. Gente, 
peraí...  Facebook virou revista do João Bidu ou da Finada Mãe 
Dinah agora?!!? Deixa eu dar uma dica, a única pessoa que se inte-
ressa pelo seu signo É VOCÊ. Caso alguém queira saber das suas 
características, pode ter certeza que ela vai te procurar. 

6) Aliás, não sei se é Auto-ajuda, Motivação, ou seria indire-
ta?  Às vezes penso que sou amigo do Augusto Cury, do Roberto 
Shinyashiki, do Içami Tiba, do Nuno Cobra, do Paulo Coelho e 
até do Dalai Lama! Ô povo que curte uma frase motivacional, viu? 
Principalmente aquelas de boteco que tem um destino certo, mas as 
pessoas insistem em deixar “públicas” no estilo indireta.

Hoje de manhã eu li uma: “O maior erro da vida é o medo de 
errar”, mas estava errada, porque erro e errar tem 2 “erres”

Com certeza não acabou, você deve estar pensando em mais 
uma, duas, três coisas aí agora. 

Ah, e para os meus amigos da querida rede social que estão se 
sentindo extremamente mal por fazerem alguma dessas coisas que 
eu listei, não se preocupem…

E aí, curtiu?

* Glauber César é Analista de Sistemas, Professor Universitário, 
Diretor da Escola Multi Tech e Perito Especialista em Tecnologia

O imediatismo é típico de 
muitas empresas brasileiras e faz 
com que seus líderes fiquem pen-
sando nos efeitos da chamada 
crise da economia e se esquecem 
de treinar o seu pessoal. Não 
atendem pessoalmente os seus 
clientes, não conhecem mais os 
seus funcionários e quando per-
dem negócios, culpam o mundo. 

O mercado é interessante, 
assemelhando-se a um Campe-
onato. É preciso conhecer mui-
to bem o seu time e avaliar com 
exatidão como vai o time dos 
outros, quem são as estrelas dos 
concorrentes, quem está marcan-
do gol, qual é a melhor defesa, 
quem faz a diferença... 

Acontece que ao olharmos 
para o nosso umbigo, isto é, para 
dentro da nossa empresa, vere-
mos que existem pessoas ótimas, 
marcando gols e atingindo os ob-
jetivos e metas, executando o que 

*Maria José Gonçalves Santos

Que bom que você veio, 
chuva! Eu estava com saudades. 
Saudades do seu cheiro de terra 
saciada; saudade dos tons de cin-
za que meus olhos encontram no 
horizonte - manadas clarescuras 
de nuvens sopradas pelo vento.

Com você, chuva, voltam do-
ces lembranças menineiras: aque-
les banhos no jorro gelado das 
calhas, barquinhos de jornal ao 
sabor das enxurradas, meu Rio 
Preto se avolumando, arrastando 
galhadas na enchente...

A música... a sua música, chu-
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va, em pingos sonoros a martelar 
cantilenas noite e dia, dia e noite... 
nas telhas de barro, nas portas e 
janelas fechadas para agasalhar as 
casas, nas latas e bacias de apa-
rar goteiras ou mesmo de guar-
dar água para o gasto das casas! 
Os tons melodiosos, apressados, 
mornos, lentos, determinavam os 
ritmos diferentes da sua orques-
tra: sinfonia dos aguaceiros para 
acalentar a sede da Natureza.

Eu me lembro do aconchego 
da velha casa que não existe mais: 
água generosa caindo no telhado; 
a voz da Sherazade-mãe na conta-
ção de histórias, distraindo os me-

ninos de olhos encantados e ou-
vidos atentos. À luz da lamparina 
surgiam princesas, duendes, fadas, 
bruxos, bichos que sabiam falar e 
ensinar preceitos morais. Até hoje, 
chuva procuro e não encontro o 
sabor da sopa fumegante - era de 
ovo, milho verde, abobrinha, na-
queles pratos de esmalte branco. 

Que bom que você veio, chu-
va, pois preciso da sua compa-
nhia. Mereço ouvir a sua canção, 
para sonhar com as roças que 
bordejavam os barrancos do rio. 
Era a explosão de fartura para as 
despensas, tulhas, bichos, gentes, 
pássaros...

Que bom! Volte sempre, chu-
va, apesar da inconsciência da 
cobiça humana que, na ânsia de 
ter mais, destrói as florestas e os 
cerrados que guardam as nascen-
tes das águas. 

Sei que você anda arredia, sem 
pressa de chegar, sem querer fi-
car, porém ainda há quem a ama, 
como eu, e deseja seu beijo líqui-
do que sabe despertar, como nin-
guém, os encantos de um tempo 
bom ainda vivo na memória e no 
coração. 

*Pedagoga e 
vice-presidente da ALNM

foi planejado... 
Mas também 

teremos a opor-
tunidade de ver 
pessoas que 
estão marcan-
do gols contra, 
que acham que 

o cliente é uma maldita amola-
ção, pessoas não comprometi-
das com a empresa e o negócio, 
e desmotivados que acham que 
nada vai dar certo.

A crise quase sempre está 
na expectativa, isto é, na cabeça 
das pessoas. A diferença entre 
o comum e o excelente está na 
palavra mais importante do di-
cionário: Atitude! E o foco desta 
atitude vem em outra frente de 
trabalho chamada resultados.

Eu tenho sempre colocado 
que pior que uma pessoa que não 
sabe ler é uma que sabe, mas não 
lê. A diferença básica do ameri-

cano e o japonês quanto à força 
econômica e a explosão do mer-
cado asiático no mundo recente 
foi simples: O americano escre-
veu o livro... O japonês leu!

A resposta para os melhores 
resultados é não desanimar, não 
entrar na onda de crises, não des-
motivar, não fazer dos pedregu-
lhos uma montanha e concentrar 
o foco na motivação aliada ao 
conhecimento com atitude de 
decisão, o que fará tudo mudar. 
O nome disto chama-se: sucesso.

Gente é 85% emoção e 15% 
lógica.  Gente pensa e ideias são 
baratas e abundantes. O que tem 
valor é o emprego efetivo dessas 
ideias em situações que se trans-

formem em ações de qualidade e 
resultados. 

Para fugir de crises ou mo-
mentos difíceis e se obter melho-
res resultados os líderes deverão 
aprender a potencializar uma 
massa que se encontra estagnada 
e sem desafios – E se tem uma 
coisa que move o mundo é justa-
mente o desafio. 

O fracasso descobre o gênio. 
O fracasso fortifica aos fortes e 
é um tempero indispensável para 
as vitórias. Não procure empre-
go, procure trabalho. Ah! Não 
procure trabalho, procure clien-
tes. Isso fará toda diferença!

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.

Conversando com a chuva

SINDICATO RURAL TEM NOVA DIRETORIA
Os associados ao Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu 

elegeram, ainda no dia 15 de dezembro de 2014,nova diretoria para 
o gestão 2014/2017. A novo diretoria ficou assim constituída:

DIRETORIA EXECUTIVA
PRESIDENTE - Francisco Andrade Porto
VICE-PRESIDENTE - Paulo Ribeiro de Mendonça Filho
DIRETOR TESOUREIRO - José Joaquim Antunes dos Reis
DIRETOR SECRETÁRIO - Tarcisio Barini Junior
DIRETOR DE AGROPECUÁRIA - Dalmi Veloso
 
SUPLENTES 
DIRETOR TESOUREIRO- Clenio Alves Costa
DIRETOR DE AGROPECUÁRIA - Pedro Ferreira Júnior
DIRETOR SECRETÁRIO - Duguai Francisco de Andrade
 
CONSELHO FISCAL 
Adson Roberto Ribeiro
Delano Mendes Nascimento
José Tarcísio Miranda
 
SUPLENTES 
Antônio Adão Marcolino
José Hormínio de Barcelos
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A mineira Dilma Rousseff foi reeleita em outubro com 54,5 milhões de votos e vai governar Brasil até 2018 

Brasília (ABr) - A presiden-
te Dilma Rousseff  e o vice-pre-
sidente Michel Temer tomaram 
posse, na tarde de 1º de janeiro, 
no plenário da Câmara dos De-
putados, para o segundo manda-
to, na presença dos presidentes 
do Congresso Nacional, senador 
Renan Calheiros (PMDB-AL), da 
Câmara, deputado Henrique Edu-
ardo Alves (PMDB-RN), e do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
Ricardo Lewandowski, de auto-
ridades estrangeiras, entre elas, 
os presidentes do Uruguai, José 
Mujica, e da Venezuela, Nicolás 
Maduro, além de ministros de seu 
governo e outros convidados.

Dilma e Temer fizeram o ju-
ramento de “manter, defender e 
cumprir a Constituição, observar 
as leis, promover o bem geral do 
povo brasileiro, sustentar a união, 
a integridade e a independência 
do Brasil”.

Dilma assume segundo mandato 

Paracatuenses prestigiam 
Pimentel e Antônio Andrade

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

GOVERNO DE MINAS

A presidente Dilma Rousseff vai ter que descascar 
o abacaxi da Petrobras no seu segundo mandato  

“Nosso objetivo é unir o Legis-
lativo”. Esta foi a expressão que 
marcou o primeiro discurso do 
vereador João Archanjo Mendes 
Santiago – o Joãozinho Chapuleta 
(SDD)-  após ser eleito para exer-
cer o cargo de presidente da Câ-
mara Municipal, durante este ano. 

Atualmente, o parlamentar 
exerce o terceiro mandato como 
vereador e esta é a segunda vez 
que ele assume a presidência do 
Legislativo Municipal. Sua primei-
ra gestão foi no biênio 1997/1998. 

A eleição se deu durante a 
sessão especial, em 23 de dezem-
bro, que encerrou as atividades 
de 2014 e iniciou o recesso par-
lamentar que termina no final 
deste janeiro. 

Fernando Pimentel nasceu 
em Belo Horizonte, em 1951. 
Economista e professor uni-
versitário, foi eleito prefeito de 
Belo Horizonte para o mandato 
de 2005 a 2008 pelo PT, partido 
que ajudou a fundar.Foi ministro 
do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, entre 2011 
e 2014, quando deixou o cargo 
para iniciar sua pré-campanha 
para governador. Com 52% dos 
votos válidos, foi eleito governa-
dor de Minas Gerais no 1º turno.

Vice-governador - Natural 
de Patos de Minas (Alto Paranaí-
ba), Antônio Andrade é produtor 
rural e engenheiro civil. Filiado 
ao PMDB desde 1987, foi pre-
feito de Vazante (Noroeste de 
Minas) de 1989 a 1992. Elegeu-
se consecutivamente deputado 
estadual em 1994, 1998 e 2002. 
Foi 1º-secretário da ALMG de 
2003 a 2006.

Em 2006, foi eleito deputado 
federal, sendo reeleito em 2012. 
Em 2013, tornou-se ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento.

Secretariado - Integrantes do 
Partido dos Trabalhadores - PT,  
ficaram com a maioria das pastas, 
seguidos por nomes do PMDB - 
partido que compõe a chapa elei-

O primeiro dia do ano foi 
movimentado para algumas au-
toridades paracatuenses. Uma 
comitiva, composta pelo vice- 
prefeito, José Altino da Silva; o 
presidente da Câmara Municipal 
João Archanjo Mendes Santia-
go - o Joãozinho Chapuleta; os 
vereadores Cabo Camilio(PDT), 
Juscelino Carteiro e Osvaldinho 
da Capoeira (PMDB), além do 
servidor público José Miguel da 
Silva Couto, prestigiou a posse  
do novo governador de Minas, 
Fernando Pimentel (PT) e do 
vice Antônio Andrade (PMDB), 
que tem laços fortes com Paraca-
tu e o Noroeste de Minas.  

A Sessão Solene foi realiza-
da no Plenário da Assembleia 
Legislativa e contou com a pre-
sença de parlamentares, auto-
ridades, prefeitos e vereadores. 
A cerimônia foi conduzida pelo 
presidente da ALMG, deputado 
Dinis Pinheiro (PP). Deputados 
estaduais, federais e o prefeito de 
Belo Horizonte, Marcio Lacerda, 
compuseram a mesa da cerimô-
nia.

Fernando Pimentel e Antônio 
Andrade chegaram à ALMG pelo 
Hall das Bandeiras, passaram pe-
los Dragões da Inconfidência e 
foram recepcionados por uma 
comitiva de parlamentares. 

Em seguida, passaram por 
prefeitos, vice-prefeitos e pre-
sidentes de câmaras municipais 
e seguiram até o Plenário, onde 
foram saudados por cadetes da 
Polícia Militar, que empunharam 
o espadim Tiradentes. O Hino 
Nacional foi cantado pelo rapper 
mineiro Flávio Renegado, nasci-
do e criado na comunidade do 
Alto Vera Cruz, região leste de 
Belo Horizonte.

Rolls Royce - A cerimônia 
começou, após Renan Calheiros 
declarar aberta a sessão e a banda 
dos Fuzileiros Navais executar 
o Hino Nacional. Em seguida, 
Dilma e Temer fizeram jura-
mento de compromisso com a 
pátria e o presidente da Câmara 
os declarou empossados. A pre-
sidente, o vice, os presidentes do 
Congresso, da Câmara e do STF 
assinaram o termo de posse e, 
então, Dilma iniciou seu pronun-
ciamento.

Depois do presidente do 
Congresso encerrar a sessão 
solene, os dois eleitos e seus 
acompanhantes seguiram para 
a presidência do Senado. Antes 
de deixarem o Congresso, já na 
área externa, eles acompanha-
ram mais uma vez a execução 
do Hino Nacional pelo Bata-
lhão da Guarda Presidencial. A 
presidenta passou a tropa em 

revista e, só então, seguiu no 
Rolls-Royce para o Palácio do 
Planalto e discursou para a po-
pulação.

As cerimônias de posse res-
peitam o protocolo definido em 
um decreto de 1972. No País, os 
servidores públicos devem ser 
empossados na presença de um 
superior. No caso do presidente 
da República, seu superior é o 
povo, representado pelos depu-
tados federais. 

Políticas sociais - Mineira de 
Belo Horizonte, Dilma, 67 anos, 
tem uma filha e um neto. No 
governo do presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, foi ministra de 
Minas e Energia e chefe da Casa 
Civil. Em 2010, foi eleita no se-
gundo turno, com cerca de 55,7 
milhões de votos. 

No primeiro governo, Dilma 
ampliou políticas sociais de seu 
antecessor. Entre os programas 

FOTO  JOSÉ CRUZ/ ABr

Além de Archanjo, Marlon 
Gouveia (PHS) candidatou-se à 
presidência, mas Chapuleta  saiu-
se vencedor com a chapa  que 
tem como vice o vereador Greik 
de Oliveira(PRB) e Juscelino 
Carteiro (PHS), como. secretário. 

A eleição foi a primeira após 
aprovação do fim do voto se-
creto e, desta vez, cada vereador 
teve que dizer, ao microfone, em 
quem votaria. Por dez votos a fa-
vor e seis contra, a chapa presidi-
da por Archanjo foi eleita para a 
Mesa Diretora de 2015, que será 
a primeira com mandato de um 
ano. Antes, eram dois. “Agradeço 
a Deus e aos colegas de Legislati-
vo que me deram a oportunidade 
de voltar à presidência. Vou fazer 

Archanjo volta à Presidência 
CÂMARA MUNICIPAL

de tudo para unir o Legislativo, 
esse poder que é a voz do povo. 
Participamos indiretamente da 
vida da comunidade, pois são os 
vereadores que votam o Orça-
mento do Município, projetos de 
leis, o Plano Diretor e outros as-
suntos importantes”, disse Cha-
puleta a O Movimento. 

O vereador Glewton de Sá 
(PROS), que passou o cargo a 
Archanjo, considerou positiva 
sua atuação, à frente da Mesa, 
nos dois anos anteriores. “Pro-
curamos valorizar o Legislati-
vo, porque a Câmara é a voz do 
povo. Fomos eleitos para fazer o 
bem e, durante esse período, fize-
mos o que era nossa obrigação”, 
destacou o ex-presidente. 

João Archanjo entre Juscelino Carteiro e Greick de Oliveira, 
nona Mesa Diretora da Câmara Municipal de Paracatu

Pimentel e Andrade  passam sob as espadas dos Dragões da Inconfidência, rumo à posse ao Governo de Minas

Bens - Durante a solenidade, 
o governador e o vice entrega-
ram ao presidente da ALMG 
suas declarações de bens. Em se-
guida, o termo de posse foi lido 
pelo 2°-secretário da ALMG, de-
putado Neider Moreira (PSD), e 
assinado pelo novo governador 
e seu vice. Após o compromisso 
constitucional, o deputado Dinis 
Pinheiro declarou Fernando Pi-
mentel e Antônio Andrade em-
possados.

Em um discurso emocionado 
no Plenário, ao falar sobre a his-
tória de Minas, Pimentel afirmou 
que o destemor e a esperança de 
ontem deixaram um sólido lega-

do no presente. 
Ao se referir à mudança da ca-

pital mineira para Belo Horizon-
te, o governador eleito disse que, 
já naquela época, o desejo de ter 
um governo que não fosse de 
poucos foi o alicerce simbólico 
da construção da capital. 

“O governo não pertence 
aos governantes, ele é de todos 
e deve servir a todos. Sem privi-
légios, sem preferências, quanto 
mais o Estado se abre, mais ele se 
fortalece”, considerou Pimentel.

Em relação ao futuro, Fer-
nando Pimentel acredita que um 
governo participativo será seu 
maior legado deixado aos mi-

ta com o vice Antônio Andrade. 
A equipe de Pimentel tem nomes 
que o acompanham desde a Pre-
feitura de Belo Horizonte como 
Murilo Valadares (Transporte 
e Obras) e Helvécio Magalhães 
(Planejamento). O ex-ministro 
Nilmário Miranda, assim como 
o cargo federal que ocupou , vai 
ser o responsável pela pasta dos 
Direitos Humanos. O escolhi-
do por Pimentel para ocupar a 
pasta da Fazenda é José Afonso 
Bicalho. O Controlador-Geral 
do município de São Paulo na 
gestão Fernando Haddad (PT) 
foi indicado para ocupar o mes-
mo cargo no Governo de Minas. 
Entre os quadros do PMDB que 
compõem  o 1º escalão estão o 
ex-prefeito de Ouro Preto Ânge-
lo Oswaldo (Cultura) e o depu-
tado estadual Sávio Souza Cruz 
(Meio Ambiente). Bernardo San-
tana (PR), o primeiro secretário 
anunciado por Pimentel ocupa  
a Defesa Social. O PCdoB vai 
ficou  com a pasta do Turismo 
(Geraldo Pimenta) e o PRB, as-
sim como em nível federal, tem  
o secretário de Esportes: Carlos 
Henrique. Quatro secretarias fo-
ram criadas: Recursos Humanos, 
Desenvolvimento Agrário, Direi-
tos e Cidadania e Esportes, que 
foi desmembrada do Turismo.  

neiros. “A interação, a conexão, 
a convergência e a colaboração 
não podem ser conceitos que 
existem em todos os lugares, na 
prática de todos, menos na práti-
ca dos governos. 

“O nosso grande desafio é ti-
rar o governo do isolamento, de 
uma política antiquada. Temos 
que abrir a administração, ouvir 
os mineiros, modernizar a plata-
forma social chamada governo”, 
concluiu Pimentel.

Ao final da cerimônia, Pi-
mentel seguiu para o Palácio da 
Liberdade, onde foi realizada a 
solenidade de transmissão do 
cargo.

que marcaram sua gestão estão 
o Mais Médicos, o Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec) 
e o Brasil sem Miséria, uma am-
pliação do Bolsa Família.

A presidenta reeleita começa o 
novo governo com desafios prin-
cipalmente econômicos, como o 
controle da inflação e a retomada 
do crescimento. A nova gestão 
também começa em meio à crise 
da maior empresa estatal do País, 
a Petrobras - investigada pela Po-
lícia Federal devido a casos de 
corrupção.

Para o segundo mandato, 
Dilma terá novamente 39 minis-
térios. Quinze ministros foram 
mantidos em suas pastas na re-
forma ministerial, quatro tro-
caram de ministério, mas foram 
mantidos no primeiro escalão, e 
20 novos nomes vão integrar o 
governo a partir de 2015.

FOTO: OMAR FREIRE/IMPRENSAMG

Novo governador foi
prefeito de BH e ministro

FOTO  RENATO COBUCCI/IMPRENSA MG
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Fernando Pimentel participou 
da fundação do PT e foi 
prefeito de BH

Antônio Andrade foi prefeito 
de Vazante e deputado 
estadual e federal
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Falsa enchente: o Rio São Francisco parece cheio, com as últimas chuvas, mas ainda está vazio

Enquanto perdura a crise do Cantareira, São Paulo investe 
em tratamento de água de esgoto Divulgação/Sabesp   

Ambientalistas e produtores alertam que assoreamento entupiu leito principal do Rio e criou fenômeno da “falsa enchente”

Revitalização é necessária

Obra de interligação 
deve começar este mês

VELHO CHICO

CANTAREIRA

Devido às últimas chuvas, o 
aspecto do Rio São Francisco 
mudou. Visto de cima, o Velho 
Chico se apresenta cheio, bem 
diferente do que se verificou no 
fim de setembro, quando, como 
consequência da longa estiagem, 
o manancial teve o seu nível 
muito reduzido e sua nascente 
principal, localizada na Serra da 
Canastra (no município de São 
Roque de Minas, Região Centro
-Oeste do Estado) secou. A água 
da nascente já voltou a brotar. 

Mas, ao mesmo tempo em 
que comemoram o “retorno” do 
volume normal do Rio São Fran-
cisco, ambientalistas e produto-
res alertam que o assoreamento 
elevado entupiu o leito principal 
do Velho Chico em vários locais 
e isso acabou criando o fenôme-
no da “falsa enchente”, dando a 
impressão de que ele está muito 
cheio, quando, na verdade, conti-
nua raso, por causa do grande vo-
lume de areia no canal principal. 

Três Marias - A regulariza-
ção do Rio São Francisco é bem 
recebida no Projeto de Irrigação 
do Jaíba, no município homôni-
mo, no Norte de Minas, onde o 
nível do manancial subiu cerca de 
2,5 metros do fim de novembro 
pra cá. Isso permitiu o retorno 
de novos plantios no perímetro 
irrigado, que estavam suspensos 
desde junho, por causa do baixo 
nível do rio, situação agravada 

pela redução do volume de água 
liberado pela Usina Hidrelétrica 
de Três Marias, na Região Cen-
tral do Estado. 

Atualmente, o reservatório da 
represa de Três Marias está com 
7,25% de sua capacidade. Mes-
mo com as últimas chuvas, conti-
nuam sendo liberados pela repre-

O secretário de Saneamento e 
Recursos Hídricos de São Paulo, 
Benedito Braga, disse dia 16 de 
janeiro, em Brasília, que as obras 
para a interligação do Sistema 
Cantareira com a Bacia do Rio 
Paraíba do Sul devem começar 
ainda este mês. Após reunião 
com representantes da Agência 
Nacional de Água (ANA) e dos 
estados do Rio de Janeiro e Mi-
nas Gerais, Braga afirmou que o 
encontro foi “cordial” e que ana-
lisou “dados técnicos”.

“A interligação está sendo tra-
balhada. O governador Geraldo 
Alckmin esteve no ano passado 
com a presidenta Dilma e che-
garam a um acordo de finan-
ciamento e de colocação dessas 
obras prioritárias no regime do 
PAC (Programa de Aceleração 
do Crescimento). Então, as obras 
da interligação devem ter início 
muito proximamente, até o final 
deste mês, ou no início do mês 
que vem”, informou Braga.

No encontro dos representan-
tes dos três estados e da agência 
foi discutido também um plano 
de segurança hídrica para a Bacia 
do Rio Paraíba do Sul. O secre-
tário ressaltou que, dos debates 
técnicos, será elaborada uma re-
solução com propostas concre-
tas. Antes de entrar em vigor, o 
documento será debatido com a 
sociedade por meio do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio Pa-
raíba do Sul.

Com a interligação será cons-

sa somente 120 metros cúbicos 
por segundo, visando aumentar o 
nível do reservatório. 

Assim, o aumento do nível do 
Rio São Francisco na região do 
Projeto Jaíba foi provocado pela 
água de afluentes que desembo-
cam nele depois da represa de 
Três Marias: o Rio das Velhas, 

cuja bacia surge na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte; e 
os Rios Abaeté, Jequitaí, Urucuia 
e Paracatu. 

Diretor da Associação dos 
Fruticultores do Norte de Minas 
(Abanorte), o produtor Saulo 
Bresinski Lage afirma que é ne-
cessário um trabalho de desasso-

reamento, com a retirada de areia 
do leito principal e o replantio de 
matas ciliares. “É preciso também 
fazer um trabalho de recuperação 
das nascentes dos afluentes e rios 
que fazem parte da Bacia do São 
Francisco, como os rios Arrudas, 
das Velhas e o Verde Grande”, 
sugere o produtor. 

Desmatamento - A secretá-
ria da Câmara Consultiva do Alto 
São Francisco, Silvia Freedman, 
que integra o Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francis-
co (CBHSF), salienta que o pro-
blema do assoreamento do Velho 
Chico ocorre há décadas, sendo 
uma consequência direta do des-
matamento e, principalmente, 
da retirada das matas ciliares. Os 
efeitos da derrubada das árvores 
são percebidos durante o perío-
do chuvoso. 

“Sem a vegetação, o solo fica 
descoberto. Assim, todo lixo e 
sedimentos são levados pela en-
xurrada para dentro do rio. Por 
isso que, logo depois das primei-
ras chuvas, a água do rio fica bar-
renta, como estamos verificando 
no atual período”, assegura Sil-
via, que também é presidente do 
Comitê de Bacia do Entorno do 
Lago da Usina de Três Marias.

“Infelizmente, por conta do 
desmatamento, o lago de Três 
Marias também está assoreado. 
Mas o lago tem a represa, que se-
gura água”, completa ela. Como 
solução, Silvia sugere o plantio 
de mudas em áreas de matas ci-
liares, a proteção do cerrado e a 
recuperação das veredas, onde 
se situa a maioria das nascentes. 
A sugestão é compartilhada por 
Leandro Gabriel da Costa, do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Alto São Francisco. 

O ano de 2014 foi o mais 
quente desde o início dos re-
gistros de temperatura, em 
1880, informou hoje (16) a 
Agência Oceânica e Atmosfé-
rica dos Estados Unidos. Re-
latório da agência diz que, no 
ano, a temperatura média no 
solo e nos oceanos foi 0,69ºC 
acima da registrada no século 
20.

O mês de dezembro do 
ano passado registrou a maior 
temperatura média para o pe-
ríodo nos últimos 134 anos, 
quando a temperatura foi 
0,77 ºC mais alta que a média 
do século passado. A agência 
informou que as medições 
feitas pela Agência Espacial 
dos Estados Unidos, de for-

truído um novo reservatório que 
bombeará água para o Cantarei-
ra. O projeto apresentado no ano 
passado pelo governador Geral-
do Alckmin prevê a construção 
de um canal entre as represas 
Atibainha, que integra o sistema 
que abastece a grande São Pau-
lo, e o Reservatório Jaguari, um 
dos afluentes do Paraíba do Sul, 
principal fonte de abastecimento 
do Rio de Janeiro, que também 
abastece Minas Gerais.

A ideia, conforme a proposta 
paulista, é construir um sistema 

de “mão dupla”. Ou seja, quando 
um dos reservatórios tiver ex-
cedente de água, o volume será 
enviado para a outra represa. A 
interligação, no entanto, enfren-
tou resistência do Rio de Janeiro, 
já que dois terços das águas do 
Rio Paraíba do Sul são desviados 
para garantir o abastecimento da 
região metropolitana do Rio. O 
Paraiba do Sul, que nasce em São 
Paulo, atravessa os estados do 
Rio de Janeiro e de Minas Gerais, 
contribui para o abastecimento 
de 15 milhões de pessoas por 

onde passa.
De acordo com Braga, en-

quanto a interligação não entra 
em funcionamento, São Paulo 
investirá na construção de siste-
mas para tratamento de água de 
esgoto. 

“Até lá, a situação é bastante 
complexa, temos algumas alter-
nativas na área do reuso de água 
dos esgotos. Isso é um ponto que 
pode ser jogado nos reservató-
rios. São obras de execução mais 
curta, mas que ainda levam uns 
seis meses.”

2014 foi o ano mais 
quente desde 1880

CALOR

ma independente, chegaram 
às mesmas conclusões.

Segundo a instituição, o 
aumento da temperatura se 
espalhou por todo o mundo. 
As regiões onde foram regis-
trados recordes de calor estão 
no extremo Leste da Rússia, a 
Oeste do Alasca, no interior 
da América do Sul, na maior 
parte do continente europeu, 
no Norte de África e também 
nas regiões costeiras do Leste 
e do Oeste da Austrália.

A temperatura nos ocea-
nos também foi recorde. Se-
gundo a agência, a tempera-
tura a média da superfície do 
mar foi a maior da história, fi-
cando 0,57°C acima da média 
do século 20. 

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 Monitória nº 0071421-10.2013.8.13.0470, movida 
por IRMãOS KONISHI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA-Epp, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNpJ sob o nº 00.808.242/0001-06 e por este CITA MAURÍCIO NUNES BEZERRA, brasileiro, estado civil ignora-
do, profissão ignorada, inscrito no CpF sob o nº 654.961.406-68, que se encontra em lugar incerto e não sabido, 
para pagar o valor de R$1.114,31 (Um mil e cento e quartorze e trinta e um centavos),no prazo de quinze (15) dias, 
ciente o réu que efetuando o pagamento ficará isento de custas e honorários advocatícios ou, no mesmo prazo, 
apresentar embargos. Não o fazendo, será constituído o título executivo judicial, convertendo-se em mandado 
executivo. 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 22 dias do mês de outubro 
de 2014. (aa) Elson C. Soares França, Escrivão Judicial, assino. Antônio Fortes de pádua Neto, Juiz de Direito.
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peça dirigida pelo multi-artista recebe prêmios de Direção, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Espetáculo Infantil

Clientes já 
receberam 
duas motos

Paracatuense é premiado em São Paulo

SHOW DE PRÊMIOS

ÂNGELO BRANDINI 

Entre os agraciados com o 
Prêmio São Paulo de Incentivo 
ao Teatro Infantil e Jovem, que 
é patrocinado pela Coca-Cola/
Femsa (Fomento Económico 
Mexicano S.A.), está um paraca-
tuense que tem grande prestígio 
em São Paulo, mas é pouco co-
nhecido aqui. Trata-se de Ângelo 
Brandini, vencedor na categoria 
de Melhor Diretor, na peça Bru-
xas da Escócia, além de ter sido 
indicado ao prêmio de Melhor 
Autor de Texto Adaptado.

Esta é a primeira edição da 
maior premiação destinada aos es-
petáculos voltados ao público in-
fanto-juvenil: o Projeto São Paulo 
de Incentivo ao Teatro Infantil e 
Jovem - antigo Prêmio Femsa. 

A cerimônia, no dia 9 de de-
zembro passado, contou com a 
presença de diretores, produtores 
e atores, que concorriam em 18 
categorias, destacando-se as atri-
zes Débora e Cynthia Falabella, 
que se consagraram como dire-
toras e receberam o prêmio  Re-
velação, com o espetáculo infantil 
O Rei e a Coroa Enfeitiçada, cujo 
texto é do pai delas, Rogério.

Os grandes vencedores da 
noite foram os espetáculos O 
Gigante Egoísta, que faturou os 
prêmios nas categorias Autor de 
Texto Adaptado, Iluminação e 
Trilha Sonora; e Bruxa da Escó-
cia, que ganhou os prêmios de 
Direção (Ângelo Brandini), Me-
lhor Atriz Coadjuvante (Christia-
ne Galvan) e Melhor Espetáculo 
Infantil. Além dos troféus, o pa-
racatuense Brandini levou para 
casa um prêmio de R$5 mil. 

 
Um Senhor Talento
Angelo Brandini, que nasceu 

em Paracatu, no dia 16 de maio, 
de um certo ano do século XX, 
é ator, autor e diretor, formado 
pela Escola de Arte Dramática 
da USP (EAD/USP). Ele é autor 
e diretor das peças “Masmorra”, 
“Vagalum Tum Tum”, “Que-
luzminha”, “Senhor Dodói”, e 
“Othelito”. Ganhador dos Prê-
mios APCA e Femsa 2007, am-
bos por Melhor Texto Adaptado 
pelo espetáculo Othelito, adap-
tação de Otelo de Shakespeare 
com a Cia. Vagalum Tum Tum e 
Prêmio Femsa 2008 por Melhor 
Texto Adaptado pelo espetáculo 
Senhor Dodói, adaptação do “O 
Doente Imaginário”, de Moliére, 
com os Doutores da Alegria.

Como ator, suas principais 
atuações foram em O Avarento 
direção de Cacá Rosset; O Ban-
quete, Atiag e A Grande Impreca-
ção diante dos Muros da Cidade, 

A Coopervap já sorteou duas motos da Pro-
moção Show de Prêmios. A primeira moto foi 
sorteada dia 15 de dezembro de 2014. Maria 
Conceição C. de Oliveira, moradora da Fazen-
da Liberdade, foi a feliz contemplada com uma 
CG Titan 125. 

O segundo sorteio de uma moto CG 125 
Fan KS, preta, foi realizado  dia 15 de janeiro de 
2015 e o contemplado foi Djalma Alves Frutu-
oso, da  Fazenda Claro. 

A Coopervap ainda irá sortear mais duas 
motos e um PALIO FIRE 0 KM, chegando 
ao total de R$ 49.030,00 em prêmios ofere-
cidos aos clientes: quatro motos (no valor de 
R$ 5.990,00, cada) e um carro (R$ 25.070,00). 
Confira as datas dos próximos sorteios:

3ºSorteio: 13/2/2015 - Honda - Moto/CG 
125 Fan KS preta 

4ºSorteio: 28/3/2015 - Honda - Moto/CG 
125 Fan KS vermelha 

5º Sorteio: 2/5/2015 - Palio Fire 2P 0 Km, 
Fiat 2014 Mod-2015 branco.

Não deixe de participar. O próximo veícu-
lo pode ser seu. Faça suas compras nas áreas 
comerciais da Cooperativa. Acima de R$70,00 
você já concorre.

Tio Vânia, direção de Celso Fra-
teschi; La Chunga, em Miami e 
Nova York, direção de William 
Pereira; Dindinho do Coração da 
Mamãe; Ricardo III; D. Juan, 
direção de Roberto Lage; “Vem 
Buscar-me que Ainda Sou Teu”, 
direção de Gabriel Villela. 

No cinema, atuou em Pare-
des Nuas e Uma Noite em Sampa 
(de Ugo Giorgetti) Carandiru, 
(de Hector Babenco), Fim da 
Linha (de Gustavo Steinberg), 
Alô? (de Mara Mourão), A Reu-
nião dos Demônios (de Cecílio 
Neto), Nelson (de Carlos Cortês). 
Brandini, também atuou em no-
velas e especiais de TV. 

O categorizado jornalista, dra-
maturgo, crítico de teatro e colu-
nista Dib Carneiro Neto postou, 
dia 26 de dezembro, no site da 
Revista Crescer, uma elucidativa 
entrevista com Ângelo Brandini a 
quem chama de o “Senhor Talen-
to de 2014 no teatro para crian-
ças” e ator, diretor, clown, drama-
turgo e capitão da trupe Vagalum 
Tum Tum. Reproduzimos abaixo 
o ping pong entre os dois, para 
maior esclarecimento dos leitores:

Crescer: Vocês vão circular 
no ano que vem com as quatro 
adaptações de Shakespeare 
para crianças? Conte um pou-
co sobre isso (locais, datas) e 
sobre o que mais vão fazer no 
ano que vem.

Ângelo Brandini: Em 2015 
voltaremos às atividades em fe-
vereiro com algumas apresenta-
ções em Mogi Guaçu, Sâo Ber-
nardo e Jundiaí. Em março e 
abril fomos convidados pelo Sesi 
para fazer a abertura da Progra-
mação Especial em nove cidades 
do interior de São Paulo com de-
zoito apresentações de “Bruxas 
da Escócia”. Nos meses de maio 
a julho faremos uma mostra do 

nosso repertório em São Paulo, 
no Teatro Viradalata, através do 
Prêmio Zé Renato da Secretaria 
Municipal de Cultura.Para o se-
gundo semestre já estamos anali-
sando algumas propostas.

CR: Qual das quatro adap-
tações deu mais trabalho ou 
o deixou mais inseguro como 
adaptador? Por quê?

- Todas elas me deram mui-
to trabalho e muita insegurança. 
Aliás, insegurança é um elemen-
to sempre presente no meu tra-
balho! “Bruxas da Escócia” foi 
a mais trabalhosa de todas elas. 
Adaptar Macbeth é quase uma 
insanidade! É um texto duro, 
sem poesia explícita, em que o 
amor é massacrado em favor das 
relações de poder.

Fale um pouco sobre o pro-
cesso de adaptação das quatro 
peças. O seu jeito de trabalhar 
foi igual nos quatro casos ou 
cada peça de Shakespeare exi-
giu uma forma diferente de 
pensar o texto adaptado?

- O processo é praticamente o 
mesmo para qualquer adaptação. 
Acontece que fui aprimorando 
desde a primeira. ‘Othelito’ foi 
escrita quando ainda não exis-
tia a Cia. Vagalum Tum Tum 
na formação atual, por isso não 
contava com a possibilidade de 
escrever pensando nos atores 
que a representariam. O fato de 
escrever já pensando no elenco é 
muito legal! Além disso, quando 
escrevo já penso a direção junto 
com o texto e neste processo o 
fato de conhecer as possibilida-
des do elenco é uma grande fa-
cilidade.

Parece que, das quatro 
montagens de Shakespeare, 
‘Bruxas da Escócia’ foi a que 
contou com menos apoio fi-
nanceiro, menos verba de pa-
trocínio. Por que isso se deu? 

A qualidade de sua trajetória 
não lhe garante boas negocia-
ções com patrocinadores?

- É verdade, montamos a peça 
sem nenhum recurso financeiro 
advindo de patrocínio. Por con-
ta de um vacilo burocrático não 
comprometemos o provável pa-
trocinador e ficamos sem os re-
cursos. Mas o fato de estrearmos 
no Sesc Pompéia garantiu a re-
posição dos recursos que inves-
timos e terminamos a temporada 
de estreia sem dívidas. É incrível, 
mas termos o reconhecimento 
do público e da crítica com nos-
sos trabalhos não garante parce-
rias de investimento privado. Na 
maioria das vezes o critério de 
qualidade não é relevante para a 
pessoa da empresa que escolhe o 
que patrocinar. Mesmo porque, 
muitas dessas pessoas não têm 
parâmetros para avaliar. Não faz 
diferença se temos um trabalho 
continuado de pesquisa, se inves-
timos em formação técnica, se 
mantemos um repertório de es-
petáculos premiados e com gran-
de aceitação do público. É como 
se tivéssemos que recomeçar do 
zero a cada montagem.

Você teve tempo de ver ou-
tras montagens infantis de ou-
tros grupos em 2014? Quais e 
o que achou?

- Vi algumas, menos do que 
gostaria.  Umas muito boas ou-
tras nem tanto, mas de uma ma-
neira geral vejo a qualidade dos 
espetáculos cada vez melhor. 
Tem muita coisa boa de 2014 
que ainda não vi. Dentre aquelas 
que vi quero destacar “A Saga de 
Dom Caixote”, com dramaturgia 
de Nereu Afonso da Silva e di-
reção de Fernando Escrich, no 
elenco Monique Franco e Henri-
que Rímoli. Uma ótima e original 
adaptação de ‘Dom Quixote’.

O que você acha que preci-
sa melhorar no cenário de tea-
tro infantil paulistano, para fa-
cilitar o trabalho de grupos tão 
premiados quanto o Vagalum 
Tum Tum?

- Apesar de todos os avanços 
do teatro infantil e jovem em São 
Paulo, sinto que ainda temos que 
transpor alguns obstáculos. Um 
deles é o preconceito da própria 
classe teatral. Faço questão de 
convidar alguns colegas do teatro 
adulto que respeito e admiro para 
assistirem às nossas peças e não é 
fácil convencê-los! Quando final-
mente vão, ficam maravilhados 
e querem ver todo o repertório. 
Uma vez estávamos em cartaz 
em um teatro que gostamos mui-
to e a produção do espetáculo 

adulto que dividia o palco conos-
co propôs que usássemos parte 
do seu cenário, que tinha elemen-
tos parecidos com o nosso para 
poupá-los da desmontagem! Em 
outro momento, um importan-
te colunista do jornal ‘Folha de 
São Paulo’ escreveu na mesma 
coluna sobre nossa adaptação de 
Hamlet, “O Príncipe da Dina-
marca”, e a montagem adulta de 
Hamlet que estavam em cartaz 
ao mesmo tempo e vários cole-
gas acharam aquilo um absurdo! 
Isso reflete, por exemplo, na di-
ferença dos valores que são ofe-
recidos no ato de contratação de 
um espetáculo para crianças e de 
um adulto.

A sua equipe de trabalho é 
sempre a mesma, basicamen-
te, não é? Como manter as pes-
soas em um mesmo coletivo 
por tanto tempo, sem garantias 
seguras de continuidade de 
trabalho? Sua lábia é boa? Qual 
o seu poder de sedução?

- Para desenvolver uma lingua-
gem é importante manter uma 
base mínima de pessoas traba-
lhando juntas. As pessoas gostam 
de trabalhar na Cia. Vagalum. Eu 
e minha mulher, a atriz Christia-
ne Galvan, procuramos ter uma 
relação muito profissional e ga-
rantir a todos os que trabalham 
conosco as melhores condições 
de trabalho possíveis. Prezo 
muito por um clima gostoso e 
saudável nas relações, às vezes é 
melhor abrir mão de um talento 
para manter a serenidade do gru-
po. Temos pessoas trabalhando 
conosco desde que começamos 
o projeto de adaptações dos clás-
sicos, Val Pires e Anderson Spa-
da, com quem sempre pudemos 
contar. Apesar disso não somos 
um grupo fechado, no sentido 
de ninguém entra, ninguém sai. 
Aliás, estamos interessados em 
artistas familiarizados com nos-
sa linguagem para as próximas 
montagens.

O fato de dirigir seus pró-
prios textos leva a quais prós e 
quais contras?

- Não consigo escrever um 
texto sem pensar na direção, por 
isso a vantagem de dirigir meus 
próprios textos é óbvia. A des-
vantagem é que tenho dificulda-
des em ver meus textos dirigidos 
por outra pessoa, a não ser que 
seja alguém familiarizado com os 
códigos desta linguagem que tem 
como base o olhar do palhaço.

Qual o próximo Shakespea-
re que vai adaptar? Fale sobre 
esse plano.

- No momento estou com a 

ideia fixa não em uma peça, mas 
em um importante personagem 
de Shakespeare que não posso 
revelar ainda. Também não sei 
ainda para qual faixa etária das 
crianças, já que trabalhamos com 
o conceito de criança de 05 a 105 
anos de idade.

Você sempre trabalhou 
muito com a linguagem 
clownesca. Como você analisa 
o nível da arte da palhaçaria 
que se faz hoje em cima de 
um palco de teatro? Termina-
ram aquelas montagens opor-
tunistas e sem preparo?

- Leva tempo para formar um 
bom palhaço e às vezes quando 
ainda são “verdinhos” são muito 
iguais, sem personalidade. Mas 
os bons amadurecem e ganham 
personalidades próprias, é um 
processo. Formação é a palavra 
chave. Aqui gostaria de ressal-
tar o importante trabalho de um 
projeto dos Doutores da Alegria, 
o FPJ, Formação Para Jovens, 
que tem sido o celeiro de ótimos 
artistas palhaços.

O que você acha que cati-
vou mais a plateia de adultos 
e de crianças na sua versão de 
Macbeth, com ‘Bruxas da Es-
cócia’?

- Creio que, como as outras 
versões, a leveza e a forma inusi-
tada de tratar temas considerados 
tabus para as crianças.

A peça viajou para outras 
cidades, fora a capital? Como 
outras praças recebem o tra-
balho da Vagalum Tum Tum?

- “Bruxas da Escócia” viajou 
pouco, pois estreamos a menos 
de seis meses. Mas já levamos 
as outras peças para muitos lu-
gares do Brasil. Nossas versões 
de Shakespeare já passaram pelo 
Acre, Amazonas, Pernambuco, 
Goiás, Brasília, Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais, quase todo o 
estado de São Paulo, sempre com 
uma ótima acolhida e casas cheias.

CR: Complete as seguintes 
frases de forma sucinta:Traba-
lhar com clowns é....

AB:  ...se libertar do medo do 
ridículo.

CR: Trabalhar com a pró-
pria mulher é...

AB:...levar trabalho pra casa.
CR:Trabalhar com Shakes-

peare é...
AB: ...um universo de possibi-

lidades.
CR: Trabalhar com teatro 

para crianças é...
AB: ...ter que fazer o melhor.
CR: Trabalhar com música 

ao vivo é...
AB: ...um privilégio.

Os milhares 
de cupom são 

remexidos para buscar 
os ganhadores

O presidente da 
Coopervap, Vasco 
Praça Filho, sorteia 
a primeira moto

Valdir, 
diretor de 
Negócios, 
liga para o 
ganhador 
da segunda 
moto

Os bilhetes premiados são apresentados ao público

Ângelo Brandini, vencedor na categoria de 
Melhor Diretor, pela  peça Bruxas da Escócia
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Vereador Marlon Gouveia destaca excelente trabalho com crianças, jovens e adultos. “Ela merece nosso respeito”

Vereadora Marli Ribeiro apresentou requerimentos 
para a obra e extensão da iluminação pública

A mais nova cidadã paraca-
tuense é Tânia Fátima de Car-
valho, carinhosamente conheci-
da como Tia Tânia. A honraria 
mais nobre do Município foi 
entregue em Sessão Especial do 
Legislativo, realizada em 19 de 
dezembro do ano passado, por 
iniciativa do vereador Marlon 
Gouveia (PHS). 

“Ela realiza um excelente tra-
balho de evangelização e merece 
o nosso carinho e respeito”, jus-
tificou Gouveia ao saudar a ho-
menageada. 

 Tia Tânia é ligada à Igreja 
Católica onde realiza trabalho 
de evangelização com crianças, 
jovens e adultos. Centenas de 
amigos e familiares lotaram as 
dependências da Câmara para 
abraçar a nova conterrânea. 

“Agradeço a Deus, ao vere-
ador Marlon Gouveia e aos de-
mais parlamentares pelo reco-
nhecimento. Muito obrigada a 
todos”, agradeceu emocionada. 

Tia Tânia nasceu em 4 setem-
bro de 1960, em São Paulo.  Seu 
pai passou-lhe a devoção a Nos-
sa Senhora de Fátima, que deu 
origem a seu nome. Ela sempre 
gostou de São Paulo e teve uma 
infância tranquila. Aos 15 anos, 
seu melhor amigo era Alcebíades 
- nosso tio Bidão. Aos 16 anos, 
o amigo tornou-se namorado e 

Câmara reconhece serviços de evangelização

Rua 1 será asfaltada

CIDADANIA HONORÁRIA SÃO SEBASTÃO

ela se casou com ele três anos 
depois. 

Titânia foi funcionária do 
Bradesco até a primeira gravidez, 
quando resolveu sair e dedicar-se 
à família. Deus a premiou com 
três filhos. Em Osasco, a vida 
corria bem com seus naturais 
percalços. O casal já tinha inicia-
do sua caminhada de fé e vinha 
regularmente a Paracatu já que os 
pais de Bidão residiam aqui, além 
de parentes e amigos.

Em 1991, na visita anual a 
Paracatu, juntamente com o pe. 

Alfonso Pastore, o casal  coor-
denou um retiro no colégio das 
irmãs, que teve uma grande re-
percussão e, no seguinte, já sem o 
Pe. Alfonso, coordenou outro re-
tiro no Colégio Polivalente e um 
louvor na Praça Firmina Santana. 
Em Guarda-Mor, eles dirigiram 
outro grande louvor.

 Enquanto isso, em São Paulo, 
a caminhada religiosa já reunia 
uma comunidade de 500 pesso-
as, quando Deus revelou-lhes em 
oração que estava preparando 
outro rebanho para eles, em local 
distante. 

Tia Tânia entristeceu-se, pois 
amava São Paulo, mas aguardou 
confiante, até que, em 1994, obe-
decendo aos desígnios de Deus, 
vieram definitivamente para 
Paracatu. Souberam então que 
Dona Lurdinha, com sua equipe 
de intercessão, há muito, pedia a 
Deus a vinda definitiva da família 
para cá.

Aqui sentiu - se à vontade 
para continuar o trabalho pasto-
ral e, paralelamente, para a sobre-
vivência, Tia Tânia tornou-se a 
primeira mulher motorista de um 
transporte escolar infantil, servi-
ço que presta até hoje, atendendo 
pais e estudantes para os diversos 
colégios e escolas da Cidade. 

Tia Tânia e Bidão desenvol-
vem um extenso trabalho religio-

Dr. Almir Amaral - CEM 18946-S MG 

Cirugia Geral 
Endoscopia Alta   

Colonoscopia 

Situada na rua Geraldo Alvares Da Silva Campos, 
Nº 477, No Bairro Santa Lucia, paracatu MG.

Fone: (038)3672-2042

Brasiília, 20 de janeiro de 2015

Kátia Regina de Abreu
presidente

A Vereadora Marli Ribeiro 
(PTB) visitou o Povoado São 
Sebastião, onde se reuniu om a 
comunidade, juntamente com 
o prefeito Olavo Condé, o vice 
José Altino da Silva e os secretá-
rios Paulo César André e Valter 
José Vatinho, para acertar deta-
lhes da obra de asfaltamento da 
Rua 1, uma antiga reivindicação 
dos moradores, que será atendi-
da em breve, conforme garanti-
ram o prefeito e o secretário de 
Obras.

“Assim que fui procurada, por 
moradores do São Sebastião, que 
reivindicaram o asfaltamento e a 
melhoria da iluminação pública 
da Rua 1, apresentei requerimen-
tos à Câmara e tenho lutado para 
que esses benefícios cheguem à 

comunidade, o quanto antes”, 
garantiu a vereadora.

Marli Ribeiro afirma que ficou 
muito feliz quando o prefeito e 
o secretário de Obras garantiram 
que as obras serão executadas em 
breve, realizando um sonho dos 
moradores. “Agradeço, em nome 
do povoado, a sensibilidade e 
preocupação deste Governo com 
esta comunidade tão especial da 
nossa amada Cidade”, afirmou.

Durante a reunião, na tarde 
de 7 de janeiro, o prefeito Olavo 
Condé e o secretário Paulo César 
André realmente disseram que as 
obras de asfaltamento da Rua 1 
serão iniciadas brevemente e a 
Cemig garantiu que o processo 
de extensão da iluminação públi-
ca já está em andamento.

A Rua 1 será asfaltada e terá 
iluminação pública ampliada

A vereadora Marli Ribeira reúne-se com a comunidade do São Sebastião

so: todas as quartas-feiras tem o 
Grupo de Oração na Igreja do 
Rosário, que fica pequena para 
tanta gente, que ali vai buscar 
alento e proteção divina, louvar e 
agradecer a Deus. 

Todas as segundas, rezam o 
terço com uma família. Às sextas, 
coordenam o SOS oração e ado-
ração ao Santíssimo Sacramen-
to, na Igreja do Rosário, às 15h, 
continuando com a Santa Missa 
as 19h. 

O casal presta assistência e 
visita os necessitados e doentes; 
doa cestas básicas, uma vez por 
mês. Faz também encaminha-
mento para as pastorais do batis-
mo, crisma, eucaristia e matrimô-
nio, além de atendimento para 
oração e aconselhamento. 

Tia Tânia e Bidão fundaram 
a Comunidade de Vida e Aliança 
de Paracatu, abençoada em ca-
ráter probatório por Dom Jorge 
Alves Bezerra, e tem por  nome 
de Comunidade Missionária Pau-
lo de Tarso. 

A partir de um terreno doado, 
próximo à Cidade, será levanta-
da uma comunidade católica nos 
moldes da Canção Nova a servi-
ço da Igreja e em seus diversos 
seguimentos: infância, juventude, 
casais, idosos e de todos que pre-
cisarem, com submissão ao bispo 
diocesano.

Tia Tânia, paulistana de 
nascimento, é a mais nova 
cidadã honorária de Paracatu

A homenageada, entre o marido filhos e familiares Muita gente que admira Tia Tânia foi prestigiar a solenidade
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O cartunista político holandês, Ruben 
L. Oppenheimer, postou uma publicação 
forte em seu perfil no Twitter. 
A ilustração mostra dois lápis gigantes 
e um avião, comparando o ataque 
ao Charlie Hebdo  ao 11 de Setembro, 
nos Estados Unidos

Mundo se une contra terror. Associação dos Cartunistas 
do Brasil diz que  desenhista defende oprimidos há 200 anos

A capa do Charlie Hebdo, que 
circula pelo mundo desde 14 de 
janeiro, traz a frase “Tudo está 
perdoado” e mostra um desenho 
do profeta Maomé com uma lá-
grima no olho, carregando um 
cartaz com a frase “Je suis Char-
lie”, lema das manifestações que 
lotaram as ruas da França no 
domingo, em homenagem às 17 
vítimas dos atentados da semana 
passada em Paris.

O chefe de redação do sema-
nário, Gerard Biard, disse que 
o Maomé da capa é muito mais 
simpático que o empunhado pe-
los homens que dispararam”. 
O cartunista Luz, autor da 
imagem, disse que o seu Mao-
mé é “um homem que chora” 
e chorou também. 

Esta é a primeira edição do 
jornal após o sangrento aten-
tado e tem tiragem de três mi-
lhões de exemplares (e pode 
aumentar), no lugar dos 60 
mil habituais, com tradução 
em 16 idiomas.

Desde 7 de janeiro, re-
gistraram-se três incidentes 
violentos na capital francesa, 
incluindo um sequestro, que 
fizeram 20 mortos. Os atenta-
dos começaram com um ata-
que ao Charlie Hebdo. 

Depois de dois dias em 
fuga, os autores do ataque, os 
irmãos Said Kouachi e Cherif  
Kouachi, de 32 e 34 anos, fo-
ram mortos dia 9, por forças 
francesas, em Dammartin-en-
Goële, além de cinco pessoas 
num mercado Kosher (judaico) 
do leste de Paris, quando eram 
mantidas reféns, incluindo o au-
tor do sequestro, Amedy Cou-
libaly, que foi morto durante a 
operação policial. 

Nova edição tem três 
milhões de exemplares

Aproximação histórica em 2014
JE SUIS CHARLIE EUA/CUBA

Brasília (ABr) – No final de 
2014, o mundo presenciou a apro-
ximação histórica entre Estados 
Unidos e Cuba, anunciada pelos 
respectivos presidentes, Barack 
Obama e Raúl Castro. Para o go-
verno brasileiro, a retomada de 
diálogo representa a eliminação 
de resquício da Guerra Fria. Para 
a União Europeia, é a queda de 
um novo muro. O papa Francisco 
também se disse satisfeito, pois, 
pouco antes, havia se oferecido 
para intermediar um diálogo cons-
trutivo sobre temas delicados.

O embargo econômico, co-
mercial e financeiro contra Cuba 
foi imposto pelos Estados Uni-
dos em 1962, depois do fracasso 
da invasão à ilha para tentar der-
rubar o regime de Fidel Castro 
em 1961, iniciativa que ficou co-
nhecida como o episódio da Baía 
dos Porcos. 

O anúncio do “descongela-
mento” das relações diplomá-
ticas - termo técnico usado na 
diplomacia - entre os Estados 
Unidos e Cuba, 53 anos depois 
do rompimento das relações en-
tre os dois países, é o primeiro 
passo para o fim do embargo.

Espiões - Com o anúncio 
da retomada das relações feito 
por Obama e Castro no dia 17 
de dezembro, os Estados Uni-
dos voltarão a ter embaixada em 
Havana, além de terem se com-
prometido a libertar três cubanos 
apontados pelo governo norte-a-
mericano como espiões: Gerardo 
Hernández, Antonio Guerrero 
e Ramón Labañino. Em troca, 
Cuba anunciou que libertará o 
americano Alan Gross, apontado 
pelo país caribenho como espião 
com atividades suspeitas na ilha. 
Na estimativa do governo cuba-
no, mais de meio século de em-
bargo provocou a perda de apro-
ximadamente US$ 1,1 trilhão.

O acordo foi construído de 
maneira gradual e havia pressão 
internacional para que o embar-
go chegasse ao fim. Em outubro, 
a Assembleia Geral da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) 
voltou a pedir, por ampla maio-

No dia 8, uma agente da polí-
cia municipal já havia sido morta 
no sul da capital francesa.

O semanário tornou-se co-
nhecido em 2006 quando deci-
diu voltar a publicar cartuns do 

profeta Maomé, inicialmente pu-
blicados no diário dinamarquês 
Jyllands-Posten e que provoca-
ram forte polêmica em vários 
países muçulmanos.

Em uma nota divulgada, dia 7 
de janeiro, A Associação dos Car-
tunistas do Brasil (ACB) conde-
nou o episódio e lembrou que o 
jornal já tinha sofrido um atenta-
do em novembro de 2011. A nota 
aponta que,  ainda que tenham 
sido desrespeitados os preceitos 
religiosos, não se justifica a vio-
lência provocada. “Repudiamos, 
sempre, todo e qualquer modo de 
violência à liberdade de expressão. 
O desenhista é justamente o artis-
ta que busca a defesa dos mais 
fracos e oprimidos desde que as 
charges começaram há 200 anos. 

“A palavra charge é francesa, 
e significa carga, por ser sempre 
uma carga crítica aos governos e 
dogmas que mancham os direitos 
humanos e a livre expressão. Es-
ses mesmos desenhistas, mortos, 
foram críticos em suas vidas em 
relação aos governos que opri-
mem povos de países do terceiro 
mundo”, destacou a nota.

O cartunista Luz diz e que o seu Maomé é um homem 
que chora... e chorou também

FOTO: REPRODUÇÃO

ria, o fim do embargo econômi-
co, comercial e financeiro impos-
to a Cuba pelos Estados Unidos. 

EUA/Israel - A resolução foi 
aprovada por 188 votos favorá-
veis. Houve dois votos contrários 
e três abstenções. Os Estados 
Unidos e Israel votaram contra. 
As abstenções foram as das Ilhas 
Marshall, da República de Palau 
e dos Estados Federados da Mi-
cronésia.

Cuba vive um regime socia-
lista desde 1959, ano da chama-
da Revolução Cubana. O regime 
caracterizou-se pela implantação 
de uma série de programas assis-
tencialistas sociais e econômicos, 
que incluíam a alfabetização e o 
acesso à saúde universal. 

O país recebeu o apoio so-
viético, quando ainda ocorria a 
polarização entre a antiga União 
Soviética e os Estados Unidos na 
Guerra Fria, o que fez com que 
o país se distanciasse ainda mais 
dos norte-americanos.

O retrato do país pré-revolu-
ção era o inverso. Cuba dependia 
economicamente dos Estados 
Unidos, era um lugar com cas-
sinos e bordéis muito frequen-
tados pela máfia e por fuzileiros 
estadunidenses.

1959 - Antes da Revolução 
Cubana, a população vivia em 
extrema pobreza. O analfabetis-
mo, que, segundo o governo do 

país, foi zerado após a revolução, 
chegava a quase um quarto da 
população. A área da saúde, pela 
qual o país se destaca atualmente, 
também era precária.

O cenário manteve-se até que, 
sob a liderança de Fidel Castro, 
Camilo Cienfuegos e Ernesto 
“Che” Guevara, um pequeno 
grupo de aproximadamente 80 
homens se espalhou em diversos 
focos de luta contra as forças do 
governo. Entre 1956 e 1959, o 
grupo conseguiu vencer e con-
quistar várias cidades do territó-
rio cubano. Em janeiro de 1959, 
os guerrilheiros derrubaram Ful-
gencio Batista e estabeleceram 
um governo socialista na ilha.

Este ano, em discurso na As-
sembleia Nacional cubana, o pre-
sidente Raúl Castro disse que o 
país não está disposto a mudar o 
sistema político, não renunciará 
ao socialismo. 

Reformas - Castro, que substi-
tuiu seu irmão Fidel, em 2008, no 
comando da ilha, implementou 
uma série de reformas econômi-
cas que o governo definiu como 
um “processo gradual de descen-
tralização”. No fim de março, o 
Parlamento de Cuba aprovou, 
por unanimidade, uma nova lei de 
investimentos estrangeiros para 
atrair capital para o país.

Do lado norte-americano, a 
suspensão do embargo econô-
mico não será imediata, porque 
a sanção não pode ser removida 
por decisão presidencial. O Con-
gresso norte-americano precisa 
aprovar uma lei para anular o 
embargo, estabelecido por meio 
de normas federais. 

Algumas vigoram desde 1962, 
ano em que a sanção começou a 
ser aplicada, outras foram sendo 
votadas ou modificadas poste-
riormente. Entre elas estão a Lei 
Torricelli (Lei para Democracia 
Cubana) de 1962, aprovada pelo 
Congresso e que incrementou 
sanções anteriores, e a chamada 
Lei Helms-Burton, de 1996, que 
também ficou conhecida como 
Lei de Liberdade e Solidariedade 
Democrática Cubana.

O presidente Obama 
cumprimenta Raul Castro, 
durante o funeral de Nelson 
Mandela, em dezembro de 2013
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Citados por 
vítima só 
foram ouvidos 
em 2011

promotora Maíla Aparecida Barbosa de Souza considera existir “indícios suficientes de autoria” no inquérito policial e denunciou o ex-prefeito Arquimedes Borges e Eurípedes 
Gomes dos Santos como mandantes e Moisés Gonçalves Noronha como autor do assassinato de Eustáquio porto Botelho, ocorrido em paracatu no dia 13 de setembro de 1995

Florival Ferreira, 
Repórter Especial

No dia 8 de agosto passado, a 
promotora Maíla Aparecida Bar-
bosa de Souza, da Comarca de 
Paracatu, por considerar existirem 
“indícios suficientes de autoria”, 
deu crédito a inquérito policial fi-
nalizado pelo delegado especial 
Alex de Freitas Machado, do De-
partamento de Investigação de 
Homicídios e Proteção à Pessoa da 
Secretaria Estadual de Segurança 
Pública; evitou que prescrevesse e 
caísse definitivamente no esqueci-
mento um assassinato envolto em 
mistério; e acrescentou novos capí-
tulos a uma história intrigante, que 
caminha para vinte anos. 

Ela assinou denúncia do Minis-
tério Público em que Eurípedes 
Gomes dos Santos e o ex-prefeito 
Arquimedes Borges são aponta-
dos como mandantes, e Moisés 
Gonçalves Noronha (falecido em 
Brasília em 23/11/2000) figu-
ra como autor do assassinato de 
Eustáquio Porto Botelho, ocorri-
do em Paracatu no dia 13 de se-
tembro de 1995. Haveria, ainda, o 
envolvimento direto de João Luiz 
de Santana, igualmente já falecido.

Eustáquio Porto Botelho, che-
fe de Transporte da Cooperativa 
Agropecuária de Paracatu, foi en-
contrado morto em local conheci-
do como Chácara Pedro Calçado, 
que fica às margens da BR-040, 
saída para Brasília-DF. 

Para lá teria sido levado, já 
morto, por Moisés Noronha ou 
Moisés do São Domingos (assim 
era conhecido), João Luiz e outros 
desconhecidos nunca identifica-
dos, numa Belina/Ford de Eurí-
pedes Gomes dos Santos, que te-
ria se associado ao ex-prefeito na 
contratação do seu assassinato.

O corpo de Eustáquio apre-
sentava ferimentos provocados 
por tiros no pescoço e na fronte 
e tinha em sua mão esquerda um 
revólver calibre 38, número de 
série MJ-858988, utilizado para o 
seu extermínio. 

Metido a detetive particular, 
Eustáquio sempre portava um 
anel com o emblema da “Scuderie 
Detetive Le Coque”, instituição 
paramilitar criada por policiais do 
Rio de Janeiro para vingar a mor-
te em serviço do detetive Milton 
Le Coque e era tida na época da 
ditadura como o famigerado Es-
quadrão da Morte; andava arma-
do, sendo visto, ainda, como uma 
pessoa “que sabia demais” e “fa-
lava demais”; e estivera envolvido 
em agiotagem - abundância de 
informações que dificultou e fez 
com que as investigações iniciais 
caminhassem em várias direções.  

Pouco antes de morrer, Eustá-
quio vinha acusando verbalmente 
duas irregularidades: uma, a de que 
funcionaria ou funcionara naquela 
Cooperativa um esquema fraudu-
lento de adição de água ao leite; e 
outra, segundo ele, versando a res-
peito de malabarismo financeiro, 
por meio do qual a empresa So-
nata Comércio e Representação de 
Derivados de Leite Paracatu, se-
diada no Distrito Federal, recebia 
e vendia o produto mandado pelo 
laticínio local, pegava o dinheiro e 
aplicava num mercado financeiro, 
então altamente inflacionado, só 
retornando o capital à sua legítima 
dona 13 dias depois, sem juros e 
correção monetária. 

A Sonata, que foi extinta jun-
to à Receita Federal em 23.08.88, 
pertencia a Alírio Mendes Teixei-
ra, o Alirinho, que depois declarou 
à Polícia, que, ao contrário do que 
dissera Eustáquio, os históricos 
pagamentos à Coopervap acon-
teciam três ou quatro dias após 
o recebimento do leite; e que era 
ele o único dono da Sonata - coisa 
que os documentos do fisco com-
provam no papel, mas o delegado 
e o Ministério Público acusam Ar-
quimedes Borges de ter sido o seu 
“dono oculto” - beneficiário, por-
tanto, da suposta falcatrua.

MP denuncia Arquimedes e Eurípedes como mandantes, quase 20 anos depois
CASO EUSTÁQUIO

Na página 71 do inquérito, um 
calhamaço de quase 800 páginas 
ao qual O Movimento teve acesso, 
consta que, no dia 8/11/96, Moi-
sés do São Domingos, que a essa 
altura já tivera sua prisão solicitada 
pelo delegado Sérgio Abel Chedid 
e decretada pela Justiça, finalmen-
te, chegou preso a Paracatu. 

As equipes locais haviam feito 
diversas tentativas nesse sentido, 
sem sucesso, até que ele foi tran-
cafiado pela polícia de Luziânia. 
Transferido para sua terra, decla-
rou ao delegado Eustáquio Praxe-
des (página 72) que fora condena-
do a 12 anos de cadeia no Distrito 
Federal por assalto e a 50 anos em 
São Paulo por assaltos a bancos 
e outros crimes, tendo fugido da 
Casa de Detenção (Carandiru) e 
vindo para cidade, fixando-se no 
povoado de São Domingos. Ia à 
feira livre do produtor todo sába-
do. E, segundo ele, foi lá que rece-
beu a visita de Eurípedes Gomes 
do Santos, sempre em companhia 
de um desconhecido.

E também foi lá que passou a 
Eurípedes, que se comprometeu 
a vender para um terceiro, um 
revólver de sua propriedade, pois 
queria o dinheiro para comprar 
um cavalo. Este, além de ficar 
com a arma para posterior acer-

A versão da 
“fraude no leite” 
não era nova e 
crescia sempre que 
propalada verbal-
mente por Eustá-
quio.  Ela adquiriu 
contornos mais 
sérios quando o 
funcionário Lucia-
no Campos Cam-
brônio, técnico do 
setor de pasteuri-
zação, revelou que 
fora procurado 
pelo uruguaio Má-
rio Martinez Bel-
tran, o “Gringo”, 
seu superior hierárquico na Coo-
perativa, propondo a sua adesão a 
uma irregular prática interna que 
“sempre existira”. 

Em síntese, consistia em, no 
momento da pasteurização, adi-
cionar de 10% a 12% de água, 
adulterando os exames de “crios-
copia” que aferiam o teor de água 
no leite. Depois, esse mesmo 
leite era utilizado na fabricação 
de queijos ou distribuído em Pa-

Um fato intriga a defesa de Arquimedes Borges e está servin-
do de base para seus argumentos: em 16 de maio de 1992, Eustá-
quio escreveu uma carta dirigida à sua irmã, Eliana Porto Ulhoa, 
da qual cópia foi passada a O Movimento, que a publicou, e 
outra à sua companheira, Maria de Lourdes de Jesus, ambas de 
igual teor e com firma reconhecida.

 Asseverou nas duas ter, em razão do seu trabalho, constatado 
fraude do então diretor de Pecuária da Coopervap, José Carlos 
Quirino da Costa, sem explicar nas missivas que tipo de fraude 
se tratava, acrescentando ter levado o fato ao conhecimento do 
então presidente, Emiliano Pereira Botelho, e do superintenden-
te, Francisco de Assis Pereira Guimarães. 

Segundo ele, isso provocou a sua demissão dois anos após, 
mas ele, segundo consta do processo, foi readmitido depois por 
decisão da Justiça do Trabalho. Disse que Quirino havia feito 
ameaças a terceiros por duvidarem da sua honestidade, devido ao 
que se colocava na defensiva porque, “quem faz ameaças, pode 
cumpri-las”. 

Assim, pedia à irmã e à companheira que, caso viesse a ser 
morto de forma violenta, publicassem a carta em todos os veí-
culos de comunicação e exigissem que as autoridades cobrassem 
esclarecimentos do presidente Emiliano, de Francisco e do pró-
prio Quirino. 

José Carlos Quirino morreu em acidente automobilístico na 
BR-040, nas proximidades de João Pinheiro, em 22/10/1994, 
antes, portanto, do assassinato de Eustáquio (1995). O presiden-
te Emiliano e o superintendente não foram ouvidos de imediato 
pela Polícia, o que estranha a defesa de Arquimedes. 

Isso levou o promotor Paulo Campos, em 2/10/2001, seis 
anos após o assassinato, a pedir a oitiva dos dirigentes sobre-
viventes e mais investigações, o que só veio a acontecer em 
24/11/2011. 

Na oportunidade, Francisco de Assis Pereira Guimarães e 
Emiliano Botelho declaram à Polícia nunca terem recebido nem 
ouvido qualquer denúncia de Eustáquio ou de outrem contra su-
postos atos irregulares atribuídos ao falecido Quirino, à exceção 
de boatos de que ele teria contratado os serviços de um trator 
do seu filho.

A essa altura, a história tinha saído da seara da Cooperativa e 
chegado aos palanques políticos, com os adversários acusando 
Arquimedes Borges, candidato vitorioso a prefeito nas eleições 
municipais de 1988, de ter colocado água no leite e, ainda, de não 
gostar “de preto e de pobre”.

Arquimedes Borges concede entrevista coletiva, em Paracatu, ao lado dos seus advogados

Na edição nº 103, que circulou de 16 a 31 de outubro de 1995, 
O Movimento já citava a existência da “Máfia do Leite”

Cezar Roberto Bitencourt, 
um dos mais renomados 
(e caros) criminalistas do 
Brasil, defende Arquimedes

A carta deixada por Eustáquio acusa diretamente José 
Carlos Quirino, antigo diretor de Pecuária da Coopervap (que 
já morreu) e apenas pede para pedir esclarecimentos ao então 
presidente, Emiliano Pereira Botelho, e ao superintendente, 
Francisco de Assis Pereira Guimarães, caso algo lhe 
acontecesse, o que foi feito pela justiça muitos 
anos depois do crime

to, segundo Moisés, propôs a ele 
“uma parada”, “uma quebra” que 
iria “render”, porque havia “um 
elemento que precisava rodar”. 
Esse elemento seria Eustáquio 
Porto Botelho.

Moisés, sempre recorrendo 
à linguagem típica de bandidos 
perigosos, deu pormenorizados 
e convincentes detalhes do crime 
à Polícia, o que levou também à 
prisão de Eurípedes, decretada 
pelo juiz João Ary Gomes. Mas, 
na hora de assinar a declaração, 
recusou-se. 

Eurípedes, preso, negou que 
tivesse sido o contratante e rece-
bido a arma para vender. Perma-

neceram presos até que foi feita a 
acareação entre os dois, quando 
ambos mantiveram as suas ver-
sões. 

Mas a situação de Eurípedes 
ganharia um complicador extra: 
chamado a depor, o comerciante 
Elizeu Araújo Ferreira, dono do 
Posto Presidente, declarou que os 
seus frentistas relataram um fato 
estranho. 

Eurípedes, no dia posterior 
à morte de Eustáquio, chegara 
ao posto dirigindo a sua Belina/
Ford e pedira para lavá-la junto à 
bomba de gasolina, e não em local 
mais apropriado. 

Os funcionários perceberam 
que havia marcas de sangue no 
carro, tendo o dono do veículo 
afirmado que isso era consequên-
cia de, na noite anterior, ter trans-
portado um porco abatido.

Vendo que as coisas estavam 
ficando complicadas para o seu 
lado, Eurípedes retificou suas 
declarações “a posteriori”, admi-
tindo que, realmente, pegara o re-
vólver de Moisés para vender, mas 
trocara a arma com um traficante 
por 300 gramas de maconha. Só 
não admitira antes por vergonha 
da família, asseverando, contudo, 
que nada tivera a ver com morte 
de Eustáquio.

“Máfia do Leite” era 
comandada por Gringo

Arma de Moisés teria sido
negociada com traficante

racatu e/ou Brasília por pessoa 
conhecida apenas por Divino ou 
“Roxo”. 

A distribuição em Brasília fica-
va a cargo da empresa Sonata, que 
Luciano disse ter ficado sabendo 
pertencer a Alirinho e Arquime-
des Borges. Em depoimento à 
Polícia no dia 8/11/96 (página 68 
do inquérito), Luciano confirma-
ria o convite, feito por “Gringo” 
e por ele rechaçado, adotando a 

providência de anotar os dados 
corretos sobre a análise do leite 
para repassá-los aos futuros diri-
gentes da Cooperativa.

Dois funcionários do Servi-
ço de Inspeção Federal (SIF) do 
Ministério da Agricultura também 
não toparam participar da falca-
trua e foram transferidos para 
Barbacena e Patrocínio. “Gringo” 
sumiria depois, supondo-se que 
tenha voltado para o Uruguai.
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Eustáquio: Andança pelo Bairro 
Bela Vista, na noite do crime

promotora Maíla Aparecida Barbosa de Souza considera existir “indícios suficientes de autoria” no inquérito policial e denunciou o ex-prefeito Arquimedes Borges e Eurípedes 
Gomes dos Santos como mandantes e Moisés Gonçalves Noronha como autor do assassinato de Eustáquio porto Botelho, ocorrido em paracatu no dia 13 de setembro de 1995

MP denuncia Arquimedes e Eurípedes como mandantes, quase 20 anos depois

Além de outros, há um mis-
tério em sua página 27 que o in-
quérito nem de perto esclarece 
ou que, se investigado foi, não 
despertou interesse maior da Po-
lícia, dando margem a muito fa-
latório a boca miúda na ocasião. 

É que, no início da noite do 
dia 13/9/95, Eustáquio Porto 
Botelho saiu de sua sala na Coo-
perativa, após o expediente, e se 
dirigiu ao posto de gasolina da 
empresa, que se situa nas pro-
ximidades. Lá assinou notas de 
requisição de combustível e per-
maneceu algum tempo à espera 
do retorno da carreta que fora a 
Brasília levar leite. Como a mes-
ma atrasou, abandonou o local.

Mais tarde, por volta das 
19h45m, foi visto andando a pé 
já no Bairro Bela Vista. Por que 

Em 2011, finalmente, após muitas postergações burocráticas, o delegado 
especial Luciano Guimarães veio a Paracatu e deu continuidade ao trabalho, 
oportunidade em que foram ouvidos dois dos três ex-dirigentes da Coope-
rativa citados na carta de Eustáquio Botelho - Emiliano e Francisco Gui-
marães -, conforme solicitara o promotor Paulo Campos dez anos antes.

No segundo semestre do ano passado, o delegado especial Alex Freitas 
Machado, do Departamento de Investigações e Proteção à Pessoa da Se-
cretaria de Segurança Pública mineira, que trabalha em Contagem, esteve 
em Paracatu com uma equipe de detetives. Coletou novos depoimentos e 
provas e foi embora rapidamente, sem falar com a imprensa local.

Após as eleições deste ano, nas quais Arquimedes Borges foi candida-
to a deputado federal pelo PTB e obteve mais de 42 mil votos (mais de 
20 mil só em Paracatu), o delegado Alex e o seu superior hierárquico con-
vocaram os veículos de comunicação social de Belo Horizonte e anuncia-
ram: haviam feito o que vários delegados e detetives de Paracatu, alguns 
deles já mortos ou aposentados, não conseguiram fazer durante 19 anos, 
desvendando um crime que caminhava para a sua prescrição em 2015. 

Eurípedes Gomes dos Santos e o ex-prefeito Arquimedes Borges - 
indiciaram - foram os mandantes, e Moisés do São Domingos foi o exe-
cutor. A promotora Maíla, então, os denunciou.

Depois de muitos desmandos e até de adultera-
ção de provas no “Caso Rodário”, o ex-cabo acusa-
do injustamente, preso, torturado e até baleado pela 
Corporação por vingança pessoal do inspetor Elson 
Ferreira, acobertado pelo delegado Newton Araújo, 
conforme noticiou O Movimento.

Depois, numa brutal inversão de papéis, os dois 
policiais, que deveriam ser defensores da lei, foram 
acusados de comandarem o tráfico de drogas em Pa-
racatu. Isso foi feito pelo cidadão Gaspar Reis, o Gas-
par Chaveiro, que viria ser eleito vereador nas eleições 
seguintes. 

“Nessa questão do tráfico de drogas, Elson e Dr. 
Newton estão de conluio: um é a tampa e o outro é 
o balaio” - disparou Gaspar. Disso resultou a vinda 
da Comissão dos Direitos Humanos à Cidade, pre-
sidida pelo deputado João Leite (PSDB), composta 
também pelo deputado e militante católico Miguel 

E assim, entre uma investigação e outra, o inqué-
rito não avançava satisfatoriamente. Aí, a 25/11/96, 
conforme consta á página 113, o promotor Paulo 
Campos Chaves, temendo a alegação de constrangi-
mento ilegal por parte da defesa de Moisés do São 
Domingos, a cargo do advogado José Carlos Carva-
lho, de Anápolis/GO, requereu ao juiz João Ary Go-
mes, que deferiu o pedido, a soltura de Moisés, que 
“escafedeu-se”. 

De longe, ele telefonava para o prefeito Manoel 

Enquanto isso, Moisés, depois de muito tempo 
preso, foi levado, “por medida de segurança”, para 
a cadeia de Vazante. Tentou fugir no caminho, mas 
não conseguiu. 

Lá, um dia fez chegar às mãos do carcereiro Mauro 
Prainha um pedaço de papel contendo dois números 
de telefones celulares (982-1992, 982-9198) e de um 
fixo (671-1414), todos de Arquimedes Borges (ainda 
não tinha sido acrescentado o dígito 3 antes de cada 
número), junto com a mensagem de que “estava na 
pior; e que Arquimedes resolvesse o problema dele”. 

Depois, Moisés diria que deu uma nota de 100 re-
ais para o carcereiro proceder à ligação interurbana, 
coisa que ele não fez e nem devolveu o dinheiro. 

Circularam informações de que, quando preso, 

O advogado paracatuense 
José Souto Junior também 
tem a missão de provar a 
inocência de Arquimedes Borges  

Moisés volta atrás e nega acusações...

O que Eustáquio Botelho fazia 
na BR 0 40  na noite do crime?

Arquimedes é indiciado após receber 42 mil votos

...mas, de longe, pedia ajuda aos Borges

SSp leva anos para investigar caso

Moisés teria enviado uma carta a Arquimedes Borges, 
interceptada pela Polícia, pedindo que desse jeito de 
tirá-lo da cadeia, sem o que ele iria “abrir o bico”. 
Isso a Polícia não confirma, não existe no processo 
e a defesa de Arquimedes desmentiu em entrevista 
coletiva. 

Posteriormente, Moisés do São Domingos, em 
novo depoimento, desmentiria a sua contratação para 
o assassinato por Eurípedes, afirmando que declarou 
isso por vingança, porque fora ludibriado no negócio 
da arma, bem como negaria o envolvimento de Arqui-
medes, afiançando que só o fez porque, desesperado 
como estava, faria qualquer coisa para sair da cadeia, 
entregando o ex-prefeito mesmo sem que este devesse 
alguma coisa.

Borges, para quem trabalhara na política; para o seu 
chefe de gabinete, Dilson Roquete Franco; e para o 
ex-prefeito Arquimedes Borges - todos por ele con-
siderados companheiros e aliados políticos aos quais 
poderia recorrer, porém, segundo eles, sem dizer 
onde se encontrava.

O caso continuou envolto em mistério, com re-
messas à Justiça e devoluções à Polícia. Nesse ínterim, 
aconteceram episódios que maculam a história da Po-
lícia Civil em Paracatu. 

Martini (PSDB) conforme requerimento do também 
deputado Almir Paraca (PT), que também a compôs. 

Anos após, o delegado Leovaldo Naves, em 
6/10/97, alegando falta de recursos humanos e ma-
teriais para isso, pedia aos seus superiores o envio de 
uma equipe especial para investigar o assassinato de 
Eustáquio, pleito que, na seara política, foi reforçado 
por Gaspar Chaveiro - o primeiro político a fazê-lo. 

O pedido foi empurrado com a barriga durante 
anos pela Secretaria de Segurança Pública, sempre 
alegando falta de recursos, inclusive financeiros, para 
pagar diárias aos policiais e outras despesas. 

Nesse jogo de empurra, a papelada passou até, 
administrativamente, pelas mãos do delegado Edson 
Moreira Nunes, depois eleito vereador e hoje depu-
tado, famoso por prender o goleiro Bruno, do Fla-
mengo do Rio de Janeiro, pelo assassinato da modelo 
Eliza Samúdio. 

liano Alves Campos e entrou 
pela Rua João Boyle - que tem 
esse nome em homenagem ao 
missionário norte-americano 
que fundou o protestantismo 
em Paracatu e na região -, indo 
depois em direção ao viaduto 
que fica próximo aos silos da 
Companhia de Armazéns e Si-
los do Estado de Minas Gerais 
(Casemg), já na BR-040. 

A testemunha relatou à 
Polícia que ele parecia querer 
despistar de alguma coisa e que 
dois carros não identificados, 
vindos de Brasília, passaram 
pelo local e depois seguiram 
em direção a Paracatu. Como 
estava escuro, não conseguiu 
ver se os veículos e o pedestre 
fizeram algum contato. 

(Florival Ferreira, R.E.)

estava a pé tão longe, se tinha car-
ro e moto, deixados no pátio da 
empresa? Lá ele foi visto pelo me-
cânico Domingos de Assis Simões 
Lopes, que estranhou o fato, pois 
sabia que ele tinha carro e moto e 
nunca fora visto antes no bairro. 
Vinha da direção da Rua Maximi-
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48º. HOMICÍDIO 

Elder é morto dentro de casa 

Adolescente morre em tiroteio

Mulher é estuprada e morta

CASO EUSTÁQUIO

Arquimedes Borges aponta “absurdas 
ilegalidades e contradições” no processo

Estratégia de trabalho dos novos comandantes das polícias Militar e Civil mostram resultados positivos

Homicídios caem 30% em 2014
VIOLÊNCIA

Tenente-coronel Reinaldo: 
Mudança de estratégia

Arquimedes: Um dos piores 
momentos da minha vida

Apesar do número ainda as-
sustar, pois se trata de uma cida-
de de apenas 90 mil habitantes, 
as autoridades e a população 
paracatuenses comemoram a 
redução de crimes violentos no 
Município, principalmente de 
homicídios. De acordo com da-
dos das Polícias Militar e Civil, 
apresentados a O Movimento, 
em 2013, quando a violência 
atingiu seu maior pico, foram 
registrados 63 homicídios. Em 
2014, após alteração no coman-
do da segurança pública e a im-
plantação do sistema Olho Vivo, 
foram contabilizados 49 assassi-
natos, uma redução de 30% . 

Segundo o comandante da 
Polícia Militar, tenente-coronel 

Dyemerson Lucas Vieira da 
Silva, 16, morreu assim que deu 
entrada no Hospital Municipal 
após ter sido baleado na Rua J.J. 
Anselmo.  Já Vagner Araújo Bra-
ga - o Lobão, 22, foi ferido com 
um tiro na perna e se recupera 
bem. 

O tiroteio aconteceu na noi-
te de 27de dezembro, em ruas 
diferentes, no Paracatuzinho. 
Dyemerson Lucas passava pela 
Rua J.J. Anselmo quando passou 
um Sedan preto e os ocupantes 
dispararam contra ele, que ficou 
com dez perfurações no corpo 
- cinco nas costas, três na região 

Reinaldo, que está na Cidade há 
11 meses, foi necessário mudar a 
estratégia de trabalho, aproximar 
a PM da comunidade e insta-
lar equipamentos de segurança, 
como as 16 câmeras do sistema 
Olho Vivo.

“Desde o início do ano, várias 
ações foram adotadas pela PM. 
O Olho Vivo foi apenas mais 
uma delas e nos ajuda a prestar 
um serviço melhor de prevenção 
e prisão, principalmente de cri-
mes contra o patrimônio”, expli-
ca o comandante.

O tenente-coronel esclarece 
que a estratégia de policiamento 
foi mudada. Para isso, a Cidade 
foi dividida em quatro setores, 
cada um deles com um oficial da 

PM responsável pelo acompanha-
mento direto das ocorrências e 
por fazer reuniões com as comu-
nidades. “Essa troca de informa-
ções nos ajuda a prestar um servi-
ço com mais agilidade”, garante o 
oficial. Outra ação foi o incentivo 
ao trabalho aos militares; aumen-
tando as abordagens e operações 
em conjunto com outros órgãos. 

“Toda semana, tiramos um 
dia para fechar as portas do setor 
administrativo  do Batalhão e co-
locamos mais militares nas ruas 
para realizar o trabalho de pre-
venção e abordagens. Os núme-
ros mostram que são ações que 
trouxeram resultados positivos”, 
observa o comandante da PM.

Já o delegado Regional, Edson 

Morais, que está na Cidade há 
sete meses,  destacou o foco no 
trabalho de investigação aos cri-
mes violentos, como homicídios e 
tráfico de drogas, além das ações 
integradas com outros órgãos. 

“O foco é o combate à crimi-
nalidade violenta. As principais 
ações são operações de combate 
ao tráfico, responsável por 90% 
dos crimes violentos. Além disso, 
cumprimos inúmeros mandados 
de prisão, apreendemos armas 
e concluímos muitos inquéritos 
com prisão de suspeitos. Certo é 
que a Polícia Civil está sabendo 
o que acontece na Cidade, está 
atenta e combatendo os crimes. 
Trabalho que vai continuar”, ga-
rante Morais.

Na quarta-feira, 8 de janei-
ro, o ex-prefeito Arquimedes 
Borges, acompanhado dos 
seus dois advogados, Cezar 
Bitencourt e José Souto Jú-
nior, convocou a imprensa 
local para, após confessar es-
tar vivendo “um dos piores 
momentos da minha vida”, 
rechaçar as acusações do de-
legado Alex Machado que, 
segundo ele, de forma covar-
de, mentirosa e maldosa, sem 
nenhum fundamento fez acu-
sações sem provas e divulgou 
por meio da imprensa em Belo 
Horizonte.

Arquimedes fez questão de 
explicar que só convocara a 
coletiva porque entendia de-
ver dar satisfação aos seus 42 
mil eleitores do último pleito, 
à imprensa e à sociedade de 
Paracatu e da região. 

E, também para restabele-
cer a verdade dos fatos, coisa 
que o delegado da Polícia Civil 
não fez na sua coletiva de Belo 
Horizonte e a imprensa da ca-
pital engoliu. Declarou que, 
por meio do advogado Cezar 
Bittencourt, um dos melhores 
criminalistas do Brasil, vai re-
presentar contra aquela auto-
ridade junto à corregedoria da 
Secretaria de Estado da Edu-
cação. 

Na oportunidade, Arqui-
medes e os seus advogados 
distribuíram à imprensa docu-
mento intitulado de “Absurdas 
ilegalidades e contradições 
constantes no processo”. O 
texto é de responsabilidade 
dos mesmos e as ilegalidades 
apontadas são:

1 - CARTA DA VÍTIMA 
- Já nas folhas 13 do proces-
so consta carta da vítima, com 
firma re conhecida em cartó-
rio, declinando os motivos e 
quem teria interesse em sua 
morte. Estranhamente essas 
pessoas somente foram ouvi-
das 16 anos após o crime. 

2 - PROMOTOR DE-
CLARA INEXISTIREM 
PROVAS PARA OFERECER 
DENÚNCIA - O Promotor 
Paulo Campos manifestou-se 
no processo declarando que 
não havia provas para ofere-
cer denúncia contra ninguém, 
ou seja, que a polícia não havia 
elucidado o crime - folhas 113.

O corpo de Elder Lopes de 
Melo, 28, dono de uma casa à 
rua Landim, no Paracatuzinho, 
foi encontrado no local, por mi-
litares, na madrugada de 19 de 
dezembro. Segundo a polícia, 
Valter José Vaz, 35, a esposa e 
mais dois amigos - Elder e Eder 
Pereira Caixeta, 31, saíram da 
festa de confraternização da em-
presa onde eles trabalham, às 2h, 
no carro de Valter, em direção ao 
centro.

Durante o trajeto, o Valter 
agrediu a esposa após uma dis-
cussão. Eder pegou carona com 
um conhecido e Elder entrou 
no carro. Valter passou na casa 
dele - no Bairro Esplanada - e 
pegou uma faca e os três foram 
para a casa de Elder, no Paraca-
tuzinho. 

Eder também foi para a mes-
ma residência e, percebendo 
que Valter estava armado, saiu 
correndo. Valter o perseguiu, 
mas não conseguiu alcançá-lo. 
Eder se escondeu na casa de um 
parente dele. Já Elder foi para 
dentro da casa dele com a espo-
sa de Valter e o filho dela de três 
anos, trancando o portão. 

O corpo de Nilane da Silva 
Couto, 30, foi encontrado na 
tarde de 26 de dezembro, na 
grota de um matagal na margi-
nal da MG-188, local conhecido 
como Fazenda Espalha. 

A perícia constatou uma 
marca no pescoço da vítima, de 
possível estrangulamento, um 
pequeno corte no supercílio es-
querdo, indícios de que ela possa 
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Motoqueira é suspeita de assassinar dois jovens em um bar, no Paracatuzinho
Maurício Antônio de Barros, 

31; e Geraldo Júnior Pereira, 24, 
morreram minutos após darem 
entrada no Hospital Municipal 
com ferimentos causados por 
tiros disparados contra eles por 
uma mulher, à 0h50min da ma-
drugada de quarta-feira (17/12), 
em um bar da Avenida Israel Pi-

nheiro, Paracatuzinho. 
Segundo a Polícia Militar, o 

bar estava movimentado e uma 
“mulher” clara, baixa, cabelos 
castanhos cacheados - trajando 
calça jeans e portando um capa-
cete escuro na cabeça - entrou 
no estabelecimento como se fos-
se cliente. 

A suposta mulher sacou um 
revólver e efetuou vários tiros 
contra Maurício e Geraldo e fu-
giu de moto prata, rumo ao Ae-
roporto. Maurício foi alvejado 
por quatro tiros - três no tórax 
e um no braço direito. Ele não 
possuía passagem pela polícia. Já 
Geraldo Júnior foi ferido por um 

tiro no peito. Geraldo possuía fi-
cha criminal por lesão corporal, 
uso e consumo de drogas. 

Ainda segundo o BO da PM, 
uma semana antes do duplo ho-
micídio, um amigo de Maurício e 
sobrinho da proprietária do bar 
recebeu ameaças por telefone de 
uma mulher sobre seu ex-rela-

3 - DELEGADA DECLA-
RA SER IMPOSSÍVEL ELU-
CIDAR O ASSASSINATO – A 
delegada de Polícia Maria da Silva 
Cordeiro que investigou o crime 
declarou à justiça que após meses 
de investigação não havia meios 
de elucidar o crime que tirou a 
vida de Eustáquio – fls 132.

4 - PROMOTOR REITE-
RA NO PROCESSO NÃO 
EXISTIREM PROVAS PARA 
OFERECER DENÚNCIA - O 
Promotor Paulo Campos mani-
festa-se mais uma vez afirmando 
textualmente que não existem 
provas para oferecer denúncia 
contra ninguém – fls. 141 verso.

5 - POLICIAIS DECLARAM 
AO DELEGADO NÃO SER 
POSSÍVEL IDENTIFICAR OS 
AUTORES DO CRIME - Os 
policiais que trabalharam duran-
te anos na investigação relatam 
ao Delegado de Polícia que não 
é possível identificar o autor do 
crime em questão – fls. 144.

6 - O INQUÉRITO É CON-
CLUÍDO SEM O INDICIA-
MENTO DE ARQUJIMEDES 
BORGES – O inquérito foi con-
cluído sendo que a Policia deu 
seus trabalhos por encerrados, 
sem que em momento algum 
constasse o nome de Arquimedes 
Borges como indiciado - fls. 157.

7 - MP DESCONFIA DA 
AÇÃO DA POLÍCIA POR 
NÃO TER SEQUER INVES-
TIGADO A CARTA DA VÍ-
TIMA E FAZ DIVERSOS RE-
QUERIMENTOS - O Promotor 
de Justiça, insatisfeito com os 
trabalhos da polícia, uma vez que 
sequer investigou a carta escrita 
pela vítima, onde relatou quem 
poderia ser os autores de sua 
morte, requer a investigação nes-
te sentido - fls. 192.

8 - A POLÍCIA SOMENTE 
ATENDE O REQUERIMEN-

TO DO MP 10 ANOS APÓS 
A SUA FORMULAÇÃO E 16 
ANOS APÓS O COMETI-
MENTO DO CRIME - De for-
ma inexplicável, a polícia somente 
ouviu as pessoas mencionadas na 
carta deixada pela vítima 16 anos 
após o cometimento do crime, e 
o pior, nem sequer lhes indagou 
sobre a referida carta – fls. 273.

9 - O DELEGADO QUE 
CONCLUIU O IP COM IN-
DICIAMENTO DE ARQUI-
MEDES TRABALHOU NO 
IP POR APENAS 15 DIAS - O 
delegado de Polícia Dr. Alex de 
Freitas Machado trabalhou no 
inquérito por apenas 15 dias, e 
sem que trouxesse ao processo 
qualquer prova nova, fez a con-
clusão do mesmo, contrariando a 
conclusão do Promotor de Justi-
ça e de quatro outros delegados 
que trabalharam no processo por 
cerca de 19 anos.

10 - O DELEGADO DE 
POLÍCIA QUE FEZ O IN-
DICIAMENTO VEIO A PA-
RACATU SOMENTE PARA 
CONCLUIR ESTE INQUÉ-
RITO E VOLTOU PARA BH 
UMA SEMANA DEPOIS - O 
delegado de Polícia Dr. Alex de 
Freitas não ficou em Paracatu 
nem mesmo uma semana, traba-
lhou apenas e tão somente nes-
te I.P., e voltou para BH, ele já 
veio com a idéia do indiciamento 
pronta como demonstra a sua 
manifestação antes mesmo de 
chegar à cidade.

11 - DELEGADO MENTE 
AO AFIRMAR ENVOLVI-
MENTO DE ARQUIMEDES 
NO CRIME DOS FISCAIS DE 
UNAÍ - O delegado Alex de Frei-
tas de forma irresponsável asse-
vera que Arquimedes estaria en-
volvido na chacina dos fiscais de 
Unaí fls. 400, dizendo inclusive 
que Arquimedes teria ameaçado 
a testemunha Dália Ulhoa, servi-
dora do Ministério do Trabalho, 
no entanto, a mesma enviou uma 
carta a Arquimedes onde afirma 
que isso é mentira.

12 - DELEGADO MEN-
TE AO AFIRMAR QUE AR-
QUIMEDES ERA DONO DA 
SONATA - O Delegado Alex 
de Freitas contrariando todas as 
provas contidas no I.P., afirmou 
que Arquimedes era o proprietá-
rio da empresa Sonata, no entan-
to a própria Receita Federal em 

resposta a ofício da própria 
polícia aponta os verdadeiros 
proprietários.

13 - DELEGADO MEN-
TE AO AFIRMAR QUE A 
IRMÃ DE ARQUIMEDES 
ADVOGOU PARA MOISÉS 
- De forma leviana o Delegado 
Alex de Freitas declarou que a 
irmã de Arquimedes advogou 
para o réu Moisés, tal afirma-
ção contraria a prova contida 
nos autos, onde aparece a de-
fesa do acusado Moisés sendo 
patrocinada pelo Advogado 
José Carlos Carvalho.

14 - DELEGADO MEN-
TE AO AFIRMAR QUE 
NÃO HOUVE DOCU-
MENTOS QUE COMPRO-
VASSEM A RELAÇÃO 
COMERCIAL ENTRE A 
COOPERVAP E A EMPRE-
SA SONATA - É uma afirma-
ção absurda! Como comprova 
a cópia da ata contendo os re-
gistros da negociação entre a 
Sonata e a Coopervap.

15 – A ADVOGADA FA-
LECIDA MARIA LÚCIA 
(irmã de Arquimedes) QUE 
CONSEGUIU NA JUSTIÇA 
O RETORNO DA VÍTIMA 
PARA TRABALHAR NA 
COOPERVAP – Um detalhe 
que jamais poderia ter sido 
esquecido pela polícia na in-
vestigação desse processo, foi 
o fato de que quem conseguiu 
na justiça o retorno da vítima 
para trabalhar na Coopervap 
foi exatamente a advogada já 
falecida Maria Lúcia, irmã do 
acusado Arquimedes Borges.

16 - DELEGADO MEN-
TE AO AFIRMAR QUE A 
EMPRESA SONATA FAZIA 
ACERTOS QUINZENAIS 
COM A COOPERVAP – O 
Delegado Dr. Alex de Freitas 
de forma leviana afirmou que 
a empresa Sonata fazia acertos 
com a Coopervap quinzenal-
mente, aplicando o dinheiro 
por estes dias, obtendo assim, 
os lucros com as aplicações 
destas quantias, tal afirmação 
é mentirosa, pois os acertos 
sempre eram feitos duas vezes 
por semana, sendo nas terças e 
sextas-feiras de cada semana, 
sempre com depósitos diretos 
na conta bancária da Cooper-
vap do Banco Regional de Bra-
sília (BRB).      

cionamento e que o alvo poderia 
ser ele. A perícia recolheu projé-
teis no local e o caso está sendo 
investigado pela Polícia Civil e, 
até o fechamento desta edição, 
ninguém havia sido preso. 

Dezembro - O duplo assas-
sinato eleva para seis os homicí-
dios registrados em dezembro, 

mês mais  violento do ano. O 
primeiro caso do mês e 44º. do 
ano foi registrado no dia 2 (con-
forme publicado em O Movi-
mento). A vítima foi Renato dos 
Santos, 19, alvejado por quatro 
tiros através de uma janela de 
uma casa - à Rua Dois, Bela Vis-
ta Dois, às 2h15 da madrugada. 

Delegado Edson Morais: 
Foco na investigação 
de  crimes violentos

Valter voltou exaltado e pe-
diu para Elder  abrir o portão, 
diante da recusa, o autor subiu 
no muro, momento em que a 
vítima destrancou o portão, o 
autor que estava em cima do 
muro pulou para dentro do 
lote. Elder chegou próximo 
a Valter para conversar e o 
abraçou tentando acalmá-lo, 
momento em que a esposa 
de Valter percebeu que Elder 
caiu no chão e o marido dela 
disse “o Dim caiu em cima da 
faca e com seu peso acabei 
furando ele”. Imediatamente 
o autor, a esposa e a criança 
foram para a casa do casal, no 
Esplanada. 

Ainda de acordo com a PM, 
Valter é usuário de drogas e, 
frenquentemente, usava drogas 
em companhia de Eder e Elder. 
A perícia compareceu ao local 
e realizou seus trabalhos, sen-
do constatada uma perfuração 
no peito esquerdo (coração) e 
um pequeno corte no pescoço 
da vítima. O corpo de Elder foi 
conduzido ao IML. As buscas 
seguem no intuito de localizar 
e prender Valter.

lombar e duas na cabeça. 
Já socorrido no Hospital 

Municipal, Lobão contou que 
estava na Rua da Contagem, 
onde foi surpreendido por um 
sedan preto e seus ocupantes 
dispararam também contra 
ele, que saiu correndo, mas foi 
atingido na perna. 

A perícia recolheu oito cáp-
sulas cal.380, e uma munição 
intacta de cal.38. Segue rastre-
amentos para prender os auto-
res. Vagner possui passagem 
roubo, furto, desobediência, 
consumo de drogas. Dyemer-
son não possuía ficha criminal. 

ter sido estuprada e, por dentro 
do seu sutiã, uma bucha de ma-
conha e cocaína. Ainda segun-
do a PM, Nilane possuía ficha 
criminal por furto, desacato, 
ameaça, consumo de drogas. 

Familiares da vítima disse-
ram a O Movimento, que Nila-
ne morava na zona rural e veio 
para cidade passar o Natal com 
a família. 
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MINAS 

BRASILÂNDAI DE MINAS JARDIM SERRANO 

TENTATIVAS DE HOMICÍDIO

Sete mortos em menos 24 horas 

Ex-detento é fuzilado na rua Motociclista bate em poste e morre

Jogada desleal 
acaba em tentativa 
de homicídio 

ACIDENTES

Mais uma 
tragédia 
na BR-040
Acidente entre Gol e Uno, 
próximo a Lagoa Grande, mata 
quatro pessoas e deixa seis feridos 

Ceia de Natal é interrompida por tiros
Na noite de quarta-feira, véspera de Natal, um jovem de 21 anos 

quase foi assassinado. Ele passava pela Rua José Teixeira de Oliveira, 
Paracatuzinho, e um dos ocupantes de uma moto atirou contra ele, que 
saiu correndo e entrou numa casa onde se preparava a ceia de Natal. 

O autor continuou a disparar e todos se deitaram no chão. Uma 
senhora de 57 anos, sem entender o que estava ocorrendo, avançou 
contra o autor e ele atirou contra o braço esquerdo dela. Em seguida, 
os autores fugiram e as vítimas foram socorridas. 

O rapaz sofreu uma perfuração na região lombar, ferimentos no 
tórax e foi para o bloco cirúrgico em estado grave. A senhora foi logo 
liberada. A perícia recolheu três projeteis no local. Ninguém foi preso e 
a vítima não possui passagem pela polícia.

Jovem leva tiro a perna 
Um jovem de 20 anos levou um tiro na perna, no momento em que 

passava pela Rua A, no Alto da Colina. A vítima apontou Fábio Nicácio 
de Brito, o Kebinha, 26,  e um adolescente de 17 anos, como autores 
dos tiros. A vítima informou que o confundiram com seu irmão, que 
seria desafeto de Fábio e do menor. 

Nove tiros no portão
Três homens passaram em frente à casa de uma moradora da Rua 

Doze do Paracatuzinho, efetuaram nove tiros no portão, um na parede 
da casa vizinha e fugiram sem explicações.  

Pistola - Na Avenida Brasília, Bela Vista II, os militares encontra-
ram dois adolescentes - ambos de 17 anos - em uma bicicleta azul, 
um deles portando uma pistola.380 com a numeração de série raspada, 
municiada com um carregador com 11 cartuchos. Eles estariam perse-
guindo alguém para matar. Os infratores estavam de saída temporária 
do Centro Sócio Educativo de Unaí/MG

Espingarda - O vigilante de uma mineradora encontrou  no meio 
do mato uma espingarda artesanal cal.12, com um cartucho percutido. 
A arma foi apreendida e encaminhada à DP. 

38 - Fábio Nicácio de Brito – Kebinha, 26,  e um adolescente por-
tavam armas de fogo e comercializavam drogas em uma casa - à Rua 
Diamante, Amoreiras II. No local foram encontradas também  duas 
adolescentes - 14 e 17 anos, dois revólveres cal.38, 12 munições, mate-
riais eletrônicos; R$20,00; 26 papelotes de cocaína e crack. 

Telhado - Na Rua Dois, Bela Vista II, militares depararam-se com 
Edson Silva Couto, 39, recebendo droga de Thiago Francisco da 
Cunha, 26. Thiago fugiu pelos fundos da casa, pulou o muro, subiu em 
alguns telhados e adentrou em um matagal e não foi mais visto. 

Durante a fuga, dispensou um revólver cal.38, com seis cartuchos. 
Dentro da residência estavam R$35,00, um rolo de papel alumínio, um 
celular e dez pedras de crack. Edson foi conduzido à DP. 

32 - Na casa de Denilson Alves de Matos, 20 - à Rua Dalmi Mendes 
Pacheco, João Pinheiro - os militares localizaram um revolver cal.32 e 
seis pneus novos. 

Simulacro - Na Travessa Daniel Dias de Aquino Siqueira, Vista Ale-
gre, militares encontraram um Celta preto, furtado na segunda-feira (5/1). 
No local, estava um adolescente em prisão domiciliar. Na casa de outro 
menor foi encontrado um simulacro de uma pistola, usado no roubo. 

Outro simulacro - Na  Rua Temístocles Rocha, centro, um militar 
de folga, abordou  quatro menores, - dois de 15, um 16 e 17 anos - um 
deles estava armado com um simulacro de uma pistola. O militar es-
tava  numa igreja onde os quatro  chegaram. Os menores então foram 
orientados a se retirarem, mas o de 17 anos suspendeu a camiseta, mos-
trando o simulacro.

Réplicas - Réplicas de revólver e de uma pistola foram apreendidas, 
pela PM, dentro de um Stilo, na Praça Firmina Santana. Também foi 
apreendido um adolescente de 15 anos. 

Mãe leva erva para filho 
Valdirene Bertoldo Trigueiro, 39 - mãe do detento Paulo Roberto 

Trigueiro Moreira -foi visitar o filho no presídio e levou duas buchas de 
maconha para o filho e acabou presa.  

O trecho entre Paracatu e João Pinheiro da BR-040 continua sendo palco de grandes tragédias no trânsito

O ano de 2015 começou 
trágico nas rodovias federais e 
estaduais mineiras. Pelo menos 
18 pessoas perderam a vida em 
apenas seis acidentes, sendo que 
quatro desastres envolveram co-
lisão frontal. O mais grave foi 
registrado na terça-feira (6/1), 
em Lagoa Grande, a 50 quilôme-
tros de Paracatu. Dois veículos 
de passeio - Uno e Gol - se cho-
caram de frente no km 91,7 da 
BR- 040. Quatro pessoas morre-
ram no local, seis ficaram feridas 
e foram encaminhas ao Hospital 
Municipal de Paracatu. 

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal de Paraca-
tu(PRF), que atendeu a ocorrên-
cia, o acidente aconteceu por vol-
ta das 7h, em local de pista reta, 
bem sinalizado e de boa visibi-

Entre segunda e terça-feira 
(5/1), pelo menos sete pessoas 
morreram em acidentes nas es-
tradas federais que passam por 
Minas. Na BR-365, um casal 
morreu e o filho ficou grave-
mente ferido em uma batida na 
tarde de 5/1), próximo a Varjão 
de Minas, também no Noroeste 
do Estado. 

Segundo a Polícia Rodoviá-

lidade. Ambos os veículos têm 
placas de Brasília-DF. O Uno se-
guia sentido João Pinheiro/Para-
catu e o Gol em sentido contra-
rio. “Provavelmente, o acidente 
ocorreu porque o motorista do 
Uno dormiu ao volante ou pas-
sou mal e foi parar na contramão, 
batendo de frente com o Gol”, 
suspeita a PRF. 

Criança - Em cada carro 
havia cinco ocupantes. O con-
dutor do Uno, E.A.C, 34 anos 
e os passageiros: L.S.B, 25 anos 
(que estava  grávida) e O.N.S, 28 
anos, morreram no local da co-
lisão. Outros dois passageiros: a 
pequena A.E.S, de três anos e o 
jovem A.C.D.R, 29 anos sofre-
ram lesões. Todos são de Brasília.

Já os ocupantes do Gol são  
da mesma família e saíram de  

O primeiro fim de semana de 2015 foi trágico para a família do motociclista Vi-
nicius Martins de Brito, 26, que morreu, no Hospital Municipal, após bater  em um 
poste. Segundo dados da Polícia Militar, Vinicius conduzia a moto Honda CG Titan 
verde, pela Rua Trajando Silva Neiva, Jardim Serrano, perdeu o controle e bateu em 
um poste. O jovem chegou a ser socorrido pela ambulância do pronto socorro com 
traumatismo craniano, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda segundo a PM,  Vini-
cius era habilitado e estava na companhia de outro motociclista, que não foi localizado 
para dar mais informações sobre o acidente, que ocorreu no sábado, dia 3. 

Paulo César de Oliveira, 24, faleceu no Hospital 
de Brasilândia de Minas, após ter sido baleado, na 
Rua Luiz Menezes. 

O corpo foi encaminhado ao IML de Paracatu 
e depois liberado para família. Paulo César era usu-
ário de drogas e tinha desavença com dois irmãos, 
um dos quais ele teria tentado matar. A vítima era 
conhecida por furtos, uso de drogas e tinha saído da 
penitenciaria recentemente. Os autores estão sendo 
procurados pela polícia.

Um jovem de 24 anos, que jo-
gava futebol na quadra do Nossa 
Senhora de Fátima, dia 22 de de-
zembro, iniciou uma briga com 
Roger Felipe Lopes Ferreira, 23, 
após uma jogada considerada 
desleal.

 Após o término do jogo, Ro-
ger saiu do local e a vítima ficou 
na esquina. Logo após, um Astra 
branco, conduzido por “Magui-
la”, com mais um outro ocupante, 
passou pelo local por duas vezes. 

O jovem pegou a moto e saiu 
e o Astra o seguiu. Logo depois, 
moradores da Rua Cristóvão Co-
lombo, JK ouviram disparos e, 
segundo informações repassa-

Unaí para passar férias na Bahia. 
O motorista Jaime Pereira Bar-
bosa, 60, morreu no local. O cor-
po foi removido das ferragens. 
A esposa dele: Valdivina F.F, 47; 
a cunhada, Marlene F.F, 38; os 
sobrinhos M.G.F.C, sete anos e 
V.E.F.C, 11 anos, sofreram vá-
rias fraturas. Apesar de ser lesões 
graves, nenhum dos feridos corre 
risco de morte.  

Os corpos das vítimas foram 
encaminhados ao Instituto Mé-
dico Legal de Patos de Minas  e 
depois liberados aos familiares. 
O Uno foi removido ao pátio 
credenciado de Paracatu, onde 
está à disposição de algum res-
ponsável. Já o Gol foi removido 
por familiares do proprietário. 

O trânsito ficou interrompido 
nos dois sentidos da pista para o 

trabalho da perícia e das equipes 
de resgate, provocando engar-
rafamento de dois quilômetros,  
em  ambos os sentidos. 

Segundo a concessionária Via 
040, que administra a estrada, a 
passagem de veículos foi des-
viada para o acostamento. A ro-
dovia foi liberada às 11h30min, 
conforme a PRF.

2013 - Esse mesmo trecho 
da BR-040, rodovia federal que 
liga o Distrito Federal ao Rio de 
Janeiro e corta Minas, registrou, 
há pouco mais de um ano, um 
acidente que resultou na morte 
de oito pessoas. Na ocasião, dois 
carros de passeio e uma moto se 
envolveram em uma colisão e os 
três pegaram fogo no km 112. A 
tragédia aconteceu pouco antes 
da virada do ano.

ria Federal (PRF), por volta das 
15h30, um Vectra de Guapiaçu 
(SP) seguia em direção a Patos de 
Minas, quando o motorista fez 
uma ultrapassagem proibida e 
atingiu um Ford Fiesta com placa 
de Aracaju (SE), que estava na di-
reção oposta. Os dois motoristas 
jogaram os carros para o acosta-
mento e a batida aconteceu fora 
da pista.

Conforme a PRF, o motorista 
do Fiesta, Luiz Antônio de Ma-
tos, de 64 anos, e a esposa dele, 
Marília Cláudia de Jesus Matos, 
de 40, morreram no local. O fi-
lho deles, de 17 anos, foi em es-
tado grave para um Hospital em 
Patos de Minas. Ele foi socorri-
do pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) e os 
corpos das outras vítimas foram 

levados para o Instituto Médico 
Legal (IML).

Em Três Corações, no Sul de 
Minas, o motorista de um ônibus 
morreu depois que o veículo ba-
teu na traseira de uma carreta na 
BR-381, na manhã de terça-feira. 
O Corpo de Bombeiros atende 
14 passageiros que se feriram na 
colisão. 

das à PM, o autor foi Roger, que 
estava em companhia do irmão, 
Ricardo Lopes Ferreira - o Ma-
guila, 33.  

O médico constatou duas 
perfurações na altura do abdô-
men da vítima, sendo que o pro-
jétil entrou na barriga e saiu nas 
costas, a qual foi encaminhada ao 
bloco cirúrgico em estado grave. 
A perícia recolheu cinco cápsulas 
cal.380. 

O Astra foi encontrado na 
Rua Honório Silva, Santana. Ri-
cardo foi preso e, posteriormen-
te, Roger compareceu à DP. Os 
autores estão à disposição da 
justiça.



 

16 Paracatu-MG, 1º a 15 de janeiro de 2015O Movimento - ESpORTE

SOCIETY DO PLANETA CONFRATERNIZAÇÃO

JCM vence 
Campeonato 
de Empresas

Futebol reúne amigos em Mariana 

As equipes de Paracatu e Mariana se preparam para o jogo de confraternização, no Estádio Municipal Júlio Victor 

Águia do Noroeste fará cinco jogos em casa e seis fora

CANDANGÃO 2015 

Paracatu estreia dia 25 contra Ceilândia

Agora é pra valer. Apesar do 
atraso o Paracatu Esporte Clube 
já está em ritmo acelerado de pre-
paração para estrear na 40ª. edi-
ção do Campeonato Brasiliense 
de Futebol - 1ª Divisão de 2015. 
Os treinos acontecem nos Está-
dios Frei Norberto e Beira Rio. O 
primeiro desafio será no domin-
go (25/1) contra o Ceilândia. O 
jogo está marcado para iniciar às 
16h00, no Estádio do Abadião. 
Na temporada passada Paracatu 
perdeu por 1 a 0 para o Ceilândia. 

Uma das novidades deste ano 
é a mudança do nome  Unai para 
Paracatu Clube. Segundo o Pre-

sidente da equipe, Major Elias, a 
CBF - Confederação Brasileira de 
Futebol já autorizou e homolo-
gou o pedido. 

“O que falta agora é apenas a 
publicação oficial do documen-
to confirmando a mudança de 
nome. Isso deve acontecer nos 
próximos dias”, garante o presi-
dente. 

Dentro do gramado a equi-
pe será comandada pelo técnico 
Alex Oliveira. Ex-meio campis-
ta,  como jogador Alex Oliveira, 
teve  passagens por grandes clu-
bes brasileiros, como Vasco da 
Gama/RJ, pelo qual foi campeão 

brasileiro de 2001, Fluminense/
RJ, Atlético/PR, Botafogo de Ri-
beirão Preto, ABC e outros. 

Jogos/adversário - Serão 
cinco partidas em casa e seis fora. 
Além do Ceilândia na estreia do 
dia 25, Paracatu recebe o Gama, 
na quarta-feira (28/1), no Estádio 
Frei Norberto. Na terceira rodada 
que acontece no domingo (1/2), a 
equipe enfrenta Formosa, em lo-
cal a definir. Na quarta-feira (4/2) 
volta a jogar em casa. O adver-
sário será o Cruzeiro. Na quinta 
rodada, prevista para quarta-feira 
(11/2), o time vai a Sobradinho 
enfrentar a equipe da casa no 

O Campeonato Society de Empresas, orga-
nizado por Ronaldo Planeta e disputado no Po-
voado de São Domingos, encerrou no sábado 
(3/1) com a equipe da JCM sagrando-se cam-
peão. O triunfo se deu após a JCM golear Bela 
Gula, por 4 a 1, na partida final.

Segundo Ronaldo Planeta, a competição 
obedeceu ao rigoroso critério de disciplina e 
atraiu um bom públicos nas tardes de sábados 
e manhãs de domingo, quando as partidas eram 
realizadas. “Esse foi mais um campeonato com 
sucesso de público e disciplina dos jogadores. 
A competição encerrou, mas a bola no São 
Domingos não pára de rolar já estão abertas as 
inscrições para o Campeonato de Bairros, que 
deve iniciar ainda neste mês  de janeiro”, garan-
te Ronaldo Planeta.

Agustinho Lima. A sexta rodada 
será realizada no sábado (14/2). 
Paracatu enfrenta o Ceilandense, 
no Abadião. O Paracatu folga na 
sétima rodada e volta a campo 
no domingo (1/3), no Serejão. 
O adversário será o Brasilia. Na 
quarta-feira (11/3), pela nona ro-
dada jogam Paracatu e Santa Ma-
ria, no Frei Norberto. O jogo da 
décima rodada (domingo 15/3), 
também será em casa contra o 
atual campeão Luziânia. A águia 
do Noroeste encerra participação 
na fase classificatória na quarta-
feira (25/3) fora de casa contra 
o Brasiliense. Jogo marcado para 

o Serejão. Todas as partidas serão 
realizadas às 16h00. 

Campanha - No ano passado, 
nas onze  partidas que realizou 
na fase classificatória, o Paraca-
tu venceu quatro  (1x0 em cima 
do Gama, Capital e Brasília; 3 a 
2 no Legião); empatou duas (0x0,  
com  Ceilandense e Brasiliense) e 
perdeu cinco (4x2 para o Sobra-
dinho;  1x0 para Ceilândia e Santa 
Maria; 2x1 para Luziânia e For-
mosa). Marcou 10 gols e sofreu 
12. Somou 14 pontos e classifi-
cou em sétimo lugar. Nas quartas 
de final,  foi eliminado pelo Brasi-
liense após dois empates. 

Sistema de disputa - O 
Campeonato Brasiliense inicia no 
dia 25/1 com a fase classificatória 
encerrando em 2/5. A competi-
ção  reúne 12 equipes, que joga-
rão entre si, em chave única. As 
oito melhores pontuadas passam 
para as quartas de final. O cam-
peão e o vice-campeão garantem 
vagas na Copa do Brasil do ano 
que vem. Os dois times que ocu-
parem as últimas colocações se-
rão rebaixados para Série “B”, em 
2016. No ano passado Paracatu 
ficou em quinto lugar. O cam-
peão foi Luziânia e os  rebaixados 
foram Capital e Legião. 

O dia 22 de novembro do ano passado vai ficar marcado na memória de um grupo de amigos paracatuenses, que se reuniram  para ir até a cidade de Mariana-MG 
para uma partida de futebol amistosa. O jogo foi realizado no Estádio Municipal Júlio Victor e terminou no empate por 2 a 2. Marquinho e Renatinho marcaram para 
a equipe paracatuense. Rodrigo e Davi fizeram os gols  de Mariana. 

O combinado paracatuense jogou com: Hugo, Pedro, Marquinho, Xiem, Croxé, Renatinho, Binha Begala, Marquinhos, Cássio, Roberto, Ricardinho, Jackson, Gam-
bá, Dinei, Pitoco. Comissão técnica: Fabiano, Ricardinho e José Miguel (Sô Pepe)


