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Licitação de
R$ 8 milhões 
pode ter fraude

Glewton de Sá apresenta dossiê 
que mostra certidões vencidas

Marli Ribeiro e Renato Lopes entregam 
novos uniformes às atletas de futsal feminino

Tânia Menezes, prefeita de Uruana de Minas, 
entrega documento contendo as prioridades 
da Região a Antônio Andrade

A laborterapia faz parte do tratamento 
na Comunidade Terapêutica SOS Reviver

Rei momo e rainha do carnaval se apresentam no palco do Carnaval de Outrora, ao lado da banda Corá e Cia

O vereador Glewton de Sá (Pros) denun-
ciou, no último dia 9, da tribuna da Câmara, 
uma possível fraude da licitação que redundou 
no contrato de compromisso de fornecimento 
nº 458/2013 com o Município de Paracatu, no 
valor estimado de R$ 8.181.500,00 (oito mi-
lhões, cento e oitenta e um mil e quinhentos 
reais).  O contrato decorre de adesão a uma 
ata do município de Santa Luzia – MG, com a 
empresa Executiva Serviços Patrimoniais Ltda 
– ME, de Curitiba-PR e, segundo o prefeito de 
Paracatu, Olavo Condé (PSDB),  poderá ser 
cancelado se as irregularidades for comprova-
das. Glewton de Sá revelou que foi procurado 
por terceiros, que o informaram que a em-
presa teria apresentado certidões vencidas e 
“jamais poderia ter participado e menos ainda 
ganhado a licitação”.  PÁGINA 12

Andrade recebe 
reivindicações 
do Noroeste
O vice-governador de Minas Gerais, Antô-

nio Andrade (PMDB), participou, no último 
dia 13, em Paracatu, da Assembleia Geral da 
Associação dos Municípios da Microrregião 
do Noroeste de Minas (Amnor), que é com-
posta por 19 cidades, e recebeu da presidente 
da entidade, Tânia Menezes, prefeita de Uru-
ana de Minas, documento contendo as prio-
ridades da Região. Prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores e lideranças locais e regionais pres-
tigiaram a visita. PÁGINA 9

Orçamento Impositivo
integra Constituição

Comunidade 
SOS Reviver trata 
dependência química
A Comunidade Terapêutica SOS Reviver, 

criada pelo Projeto SOS Reviver e pela vere-
adora e missionária Marli Ribeiro, já funciona, 
há sete meses, tratando de dependência quími-
ca e alcoólica, na fazenda-sede do projeto, que 
conta com uma estrutura completa e capacida-
de inicial para 12 residentes, seguindo os crité-
rios estabelecidos pela Anvisa - Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária. São nove meses 
de tratamento intenso, que tem como objetivo 
a recuperação e reinserção do indivíduo na 
família e na sociedade, com atividades físicas, 
psíquicas e sociais, levando o residente a uma 
nova reflexão e posicionamento com mudan-
ças de atitude e comportamento. PÁGINA 13

Futsal feminino 
ganha uniformes
O Movimento e a vereadora Marli Ribei-

ro patrocinam os novos uniformes das atletas 
do Projeto Paracatu Futsal Feminino, que vão 
possibilitar mais conforto e motivação ao time 
do bairro Nossa Senhora de Fátima. Cada atle-
ta recebeu um kit com uma camisa para treino, 
uma camisa para jogo, um short para treino, 
um short para jogo e um colete. O time é for-
mado por garotas de várias regiões da Cidade 
e é coordenado pelo voluntário Sérgio Luiz, 
que treina as meninas, todas as terças-feiras, 
na quadra de esporte do bairro. PÁGINA 16

Meio Ambiente 
só tem dois fiscais
O secretário de 

Meio Ambiente, Igor 
Pimentel Cruz (foto), 
afirmou a O Movi-
mento que sua pasta 
conta com apenas dois 
fiscais para atender à 
fiscalização de postura 
de todo o Município. 
PÁGINA 7

Carnaval 2015
Apesar de ter atraído menos público que 

no ano passado, o Carnafolia 2015 proporcio-
nou diversão gratuita e animada a milhares de 
pessoas de Paracatu e de outras cidades.  O 
Carnaval de Outrora, no Largo da Jaqueira, no 
entanto, foi mais concorrido que nos anos an-
teriores. Paracatu está valorizando as marchi-
nhas de antigamente.

Condé: Licitação poderá ser cancelada

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite 
do último dia 10, em segundo turno, Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 358/13, que 
institui o Orçamento Impositivo para emen-
das individuais de parlamentares ao Orçamen-
to Geral da União.  A PEC obriga o governo 
a executar as emendas individuais dos deputa-

dos e senadores até o limite de 1,2% da receita 
corrente líquida (RCL) realizada no ano ante-
rior. Na votação foi incluído dispositivo esta-
belecendo que 50% dos recursos das emendas 
devem ser destinados ao atendimento à saúde, 
podendo ser usado no custeio do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). PÁGINA 8

A cantora 
paracatuense 
Emanuelle anima 
a festa na Av. 
Olegário Maciel
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A crise hídrica e as ameaças à saúde pública

Filhos, 
Continuem orando o Santo 

Rosário todos os dias, porque será 
através dos mistérios que foram 
vividos pela Sagrada Família que, 
na oração, será revelado o cami-
nho da redenção e da paz. Hoje 
Meus pequenos e amados filhos, 
volto a Me apresentar a vocês 
como a Senhora e Mãe que supor-
ta os ultrajes e as dores do mundo. 

Apresento-Me como a Mãe 
que, junto a vocês, carrega a cruz 
da aniquilação e do martírio. Aju-
dem sua Mãe Celeste para que, 
pelo menos por seus sacrifícios, 
pedidos e súplicas, Minha Graça infinita possa interceder por todos. 

Quando a humanidade enfrenta, de ciclo em ciclo, provas duras e di-
fíceis, Meu Imaculado Coração se prepara, em nome de Cristo, para orar 
por vocês e ajudá-los amorosamente a corrigir seus desviados caminhos. 

Neste tempo, Meus filhos, o mundo caminha rumo a um desastre 
espiritual e planetário. Por isso, Meu Coração assumiu as sete principais 
dores do mundo, com o fim de aliviar os inocentes e reverter, mediante 
sua oração, os padecimentos que nunca terminam. 

Necessito neste momento de sua consciência missionária disponí-
vel, que seja capaz de renunciar a si mesma e doar-se completamente na 
esperança de colaborar e de reverter a tempo as consequências de uma 
humanidade a caminho da decadência total. 

Muitos dos fatos que hoje ocorrem são parte do Armagedon, de um 
Apocalipse que desperta e se desenvolve rapidamente, ao mesmo tem-
po que as ações injustas da humanidade. Se pelo menos se respeitasse a 
lei e se amasse a Vida Divina de cada alma, muitas das dolorosas expe-
riências que enfrenta seu mundo poderiam ser dissolvidas da realidade 
dos homens e convertidas em paz, pela oração imediata de todos. Mas, 
o que há de vir ainda não chegou. 

O arrependimento e a penitência é algo que a humanidade nunca 
praticou de coração. Mas não será necessário viver flagelações próprias; 

Pacto pelas Águas 

*Olavo Machado Júnior 

Tinha decidido aproveitar este espaço para propor uma profunda 
reflexão sobre a missão dos congressistas - deputados e senado-
res - que tomaram posse em fevereiro. O cenário é de grave crise, 
com a economia em frangalhos e com a credibilidade do governo 
e do Congresso em seu mais baixo patamar por razões que todos 
conhecemos. 

A idéia, que mantenho, é a instituição de um grande pacto mobi-
lizador de todos os segmentos da sociedade e que, ao apoiar-se no 
estabelecimento de compromissos de real interesse do país, se con-
traponha ao fisiologismo deletério que corrói a capacidade nacional 
de retomar os caminhos do desenvolvimento. 

Mantenho a proposta do pacto e expresso a minha crença de 
que valorização da classe política - enquanto for possível tentar - é 
fundamental para enfrentarmos os desafios com os quais nos de-
frontamos o exemplo da hora é a gravíssima crise no abastecimento 
de água que de forma crescente, já atinge regiões que julgávamos a 
salvo. 

Assim como ocorre com a crise de abastecimento de energia - os 
constantes apagões estão aí a nos lembrar de que andamos sob o 
fio da navalha - o desabastecimento de água tem uma explicação 
indesmentivel : incapacidade institucional de gestão do governo em 
seus diversos níveis.

 Não vamos resolver o problema se prosperar a prática vigente, 
o qual o governo federal acusa os governos estaduais pela falta de 
água e estes responsabilizam o governo federal pela crise de energia. 
A culpa é deles, sim, mas apenas repisar este fato não trará a solução. 

Em Minas, a Copasa dá o bom exemplo ao encarar de frente o 
problema e tratá-lo com transparência na comunicação com a so-
ciedade e realismo compatível com a gravidade da situação. Não nos 
enganemos: a crise hídrica é efetivamente grave e de longa duração.

 Em sua recém-encerrada reunião anual, o Fórum Econômico 
Mundial classificou a crise de água como a de maior impacto que 
o mundo irá enfrentar nos próximos dez anos. No Brasil, estudos 
científicos de alta credibilidade apontam para o agravamento do ce-
nário diante da real probabilidade, de continuidade de baixos índices 
de chuva nos próximos anos.

É preocupante, pois nossa matriz energética é predominante-
mente hidráulica e a nossa economia, extremamente dependente 
de recursos hídricos, também relevantes do ponto de vista social e 
ambiental. 

A solução a esse desafio passa, necessária e obrigatoriamente, 
por políticas públicas construídas de forma pactuada entre os diver-
sos segmentos da sociedade e capazes de gerar ações emergenciais, 
de curto, médio e longo prazo. 

Reafirmo: insistir em apenas eleger culpados em nada ajuda. A 
gravidade do cenário exige transparência, planejamento, eficaz co-
municação com os usuários e criatividade - não a criatividade utili-
zada no passado recente para manipular a contabilidade das contas 
públicas federais. É preciso ir adiante. 

Nosso país já dispõe de um arcabouço legal avançando e tam-
bém de experiência e conhecimento técnico e cientifico. Precisa-
mos, agora, estabelecer novos paradigmas a partir da premissa de 
que a água é um recurso escasso e finito, sempre - e também preci-
samos da união de todos - o pacto - em torno dos comitês de bacias 
hidrográficas. 

Para dimensionar bem as soluções a serem adotadas, também 
precisamos reconhecer que os índices nacionais de coleta e trata-
mento de esgotos são baixos e inaceitáveis para um país da dimen-
são do Brasil. Ademais, esse setor - saneamento básico - tem impor-
tante contribuição para a melhoria da situação dos corpos hídricos. 
Além disso, são também inaceitáveis, quase criminosas as taxas de 
desperdício de água tratada em razão de problemas - vazamentos e 
outros - que ocorrem nas redes de distribuição de todo o país e que 
variam de 30% a quase 50%. 

Resolver essa questão é passo fundamental para equacionar o 
problema de oferta de água e, também, uma significativa contribui-
ção para reduzir as tarifas extorsivas cobradas dos consumidores. 
Esse é o caminho da solução e é nele que queremos avançar. 

Consciente de sua responsabilidade, a indústria vem fazendo 
sua parte. O percentual das empresas que reutilizam até metade da 
água que consomem dobrou nos últimos anos e, conforme o Guia 
Exame de Sustentabilidade, em muitas delas o reaproveitamento é 
superior a 80%. 

De sua parte, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) estru-
turou uma rede de recursos hídricos que mobiliza representantes da 
indústria de todas as regiões do país - uma rede voltada ao desen-
volvimento, aprimoramento e divulgação de ferramentas e meto-
dologia com foco em boas práticas e uso responsável da água. Em 
Minas, a Fiemg desenvolve projetos e iniciativas para capacitar e 
tornar a indústria referência na utilização eficiente da água. 

Essa é a maneira como a indústria contribui e, nessa empreitada, 
será muito bom, produtivo e decisivo, contar com o apoio e a efeti-
va participação dos deputados e senadores que assumiram os seus 
cargos. É para isso que foram eleitos. 

*Presidente da Fiemg

*Rodrigo Angerami

“Fabiano tomou a cuia, desceu a ladeira, encaminhou-se ao rio seco, 
achou no bebedouro dos animais um pouco de lama. Cavou a areia com 
as unhas, esperou que a água marejasse e, debruçando-se no chão, bebeu 
muito” 

(Vidas Secas, 1938, Graciliano Ramos)

 Os cientificistas atribuem às mudanças climáticas. Os gestores e 
governantes são responsabilizados pela inépcia crônica. Os mais cons-
cientes relacionam ao desperdício da população. Os místicos culpam os 
humores de deuses e santos. Independentemente das hipóteses, expli-
cações, justificativas e argumentos, algo até pouco tempo impensável 
para a grande maioria está posto: a crise hídrica é uma realidade, a 
segurança hídrica de boa parte do país está comprometida.

Muito se questiona como será possível se adaptar, contornar, “so-
breviver” sem a abundância de água com a qual a população do estado 
sempre foi brindada, “hidratada”. Menor duração do banho, menos 
perda na cozinha... menos desperdício, mais racionalidade, mais rigor 
na fiscalização e na taxação. Entretanto, muito pouco, ou quase nada, 
vem sendo discutido em relação a um aspecto muito mais relevante do 
que as consequências da restrição à lavagem dos automóveis: o impacto 
da tão alardeada (e inesperada?), mas agora real, crise hídrica sobre a 
saúde pública, sobre os mais diversos prismas.

Em uma perspectiva mais “míope”, mas não menos importante, 
podemos imaginar os riscos à saúde das pessoas, “simplesmente” em 
decorrência do impacto de uma menor oferta de água sobre uma das 
principais medidas de prevenção e controle de doenças: o hábito da 
lavagem de mãos. Sabemos que essa prática figura como eficiente meio 
de prevenção de uma enorme gama de doenças: diarreias, conjuntivites, 
hepatites e gripe. Banhos não tomados podem se associar a uma infi-
nidade de afecções e infecções dermatológicas. Isso sem mencionar a 
prevenção de disseminação de agentes infecciosos e controle de infec-
ções em serviços de saúde. Some-se a isso as possíveis consequências 
das dificuldades para higienização e produção de alimentos, com con-
sequente risco de transmissão de uma infinidade de microorganismos e 
intoxicações alimentares, de surtos.

Os problemas, entretanto, transcendem, em muito, o individual. Co-
locam, em diversas regiões do país, a saúde população, como um todo, 
sob risco. A menor vazão dos rios e a menor capacidade dos reser-
vatórios levam a uma maior concentração de poluentes na água a ser 
tratada e distribuída em cada ávida torneira. Nesse contexto, falhas ou 
limitações nos processos de tratamento de água poderiam trazer efeitos 
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de magnitude incalculável: extensos surtos comunitários de gastroen-
terites, por exemplo.

Alguns chamam de racionamento, outros de rodizio. Independente-
mente da denominação, a diminuição (seja fugaz, prolongada ou dura-
doura) da oferta de água já vem mobilizando inúmeras pessoas, famílias, 
bairros, setores diversos das cidades a buscar fontes alternativas do, cada 
vez mais, precioso líquido na esperança de verem suas necessidades bá-
sicas minimamente atendidas. Mais do que justo, totalmente compre-
ensível. Muito, muito preocupante, entretanto. A eventual utilização de 
água imprópria para consumo humano, coletada a partir de minas ou 
adquirida a partir de caminhões-pipa que comercializam o produto sem 
a devida regulação ou fiscalização, pode vir a expor as pessoas a inúme-
ros agentes infeciosos - vírus, bactérias, protozoários - e a vários outros 
contaminantes, como metais pesados e outras substâncias químicas po-
tencialmente nocivas à saúde. Gastroenterites, hepatite, intoxicações e, 
até mesmo, envenenamento são algumas das potenciais consequências.

Mais. A intermitência do provimento de água pode vir a culminar 
com surtos e epidemias, além das diarreias, de doenças (muito) bem 
conhecidas como a dengue e do “novato” Chikungunya. Mas como, 
se a chuva não veio, “teima” em não vir? Ledo engano daqueles que 
sempre acharam que o Aedes, vetor da dengue e do emergente Chikun-
gunya, depende da água das chuvas. A estocagem antrópica, voluntá-
ria, programada, de água em reservatórios artificiais e impróprios para 
armazenamento (baldes, tambores, caixas de água e outros tantos sem 
proteção, sem tela, sem tampa) pode vir a criar verdadeiras “maternida-
des” do mosquito. Além disso, as elevadas temperaturas potencializam, 
em muito, as funções biológicas do vetor, sua capacidade reprodutiva 
e competência vetorial. Se os números de casos de dengue nas últimas 
epidemias não foram suficientes para demonstrar o quão insuficientes 
podem vir a ser as estratégias vigentes e utilizadas para o controle do 
Aedes, o crescente número de óbitos atribuíveis à dengue na temporada 
2015 e a iminente introdução (e possível disseminação) do “debutante” 
Chikungunya poderá demonstrar o quão imprescindível é (e continuará 
a ser) a participação da sociedade, de cada família, de cada indivíduo no 
combate ao vetor. A população deve, de uma vez por todas, compre-
ender que é um dos “acionistas majoritários” na luta contra a dengue e 
que sua participação não pode ser mais opcional, é um ato de cidadania.

Em uma nova era, de globalização de agentes infecciosos e vetores e 
dos extremos climáticos, mais do que nunca, o mundo deverá incorpo-
rar o conceito de que da saúde do ambiente dependerá, cada vez mais, 
a saúde da humanidade.

*Rodrigo Angerami, médico da Sociedade Brasileira de Infectologia 

já basta tudo o que hoje Meus fi-
lhos enfrentam injustamente. 

O verdadeiro arrependimento 
deverá brotar de seus corações 
como um ato de amor reparador 
e de equilíbrio interno diante das 
atrocidades humanas que hoje 
ocorrem. Se não houver uma 
mudança urgente na atitude dos 
homens, digo-lhes que os anjos 
da Justiça Divina de Deus se 
aproximarão do mundo para por 
ordem em tudo o que é apocalíp-
tico e injusto

Rezo por vocês do Meu Reino 
Maternal e espero, filhos amados, 

que se apoiem em Meus braços para que Eu os alivie desta fatiga e 
cansaço que nunca termina. Recordem-se de que o amor vence todo 
mal. Eu lhes ensinei a amar a vida, a amar os semelhantes e a amar seus 
trabalhos. 

Agora é momento de refletir o amor neste mundo, como uma flor 
que se abre aos raios do sol. Gerem a Fonte do Amor, vivam no Cora-
ção de Meu Filho e ajudem para que Minhas sete dores se convertam 
em redenção e amor para todos. Sigam Meus passos, pois só desejo 
levá-los a Jesus, aos braços do Grande Amor Redentor. 

Que as almas escutem Meu chamado! 
Que os corações sejam portadores da Misericórdia de Deus! 
Eu sempre os esperarei em oração. 
Agradeço-lhes por aliviar Minhas sete dores. 
Grata, filhos Meus, por responderem ao Meu chamado! 
Auxilia-os, redime-os e ama-os,
Sua Mãe Maria, Senhora e Mãe das Dores

*Mensagem para a Aparição Mensal para sexta, 13 de fevereiro 
de 2015, recebida no Centro Mariano de Figueira, MG, 
Brasil Transmitida pela Senhora das Dores ao vidente 
frei ElÍas del Sagrado Corazón (www.divinamadre.org)

*Minhas Sete Dores
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Dom Leonardo: 
Tema provoca 
debate sobre 
participação 
e atuação 
dos cristãos 
na vida social

a igreja está a serviço das pessoas, afirma dom leonardo Ulrich sobre  relação entre igreja e sociedade

Eu vim para servir
CF 2015

ARTIGO
O tema “Fraternidade: Igreja e 

sociedade” e o lema “Eu vim para 
servir” norteiam a Campanha da 
Fraternidade 2015, abordando a 
relação entre a Igreja e a socieda-
de à luz da fé cristã e dos docu-
mentos do Concílio Vaticano II. 

De acordo com o bispo auxi-
liar de Brasília e secretário geral 
da CNBB, dom Leonardo Ulrich 
Steiner, o tema é bastante aber-
to e provoca um “debate sobre a 
participação e atuação dos cris-
tãos na vida social”.

O objetivo almejado pela CF 
2015 é aprofundar, a partir do 
Evangelho, o diálogo e a colabo-
ração entre a Igreja e a sociedade, 
propostos pelo Concílio Ecumê-
nico Vaticano II, como serviço 
ao povo brasileiro, para a edifica-
ção do Reino de Deus.

A Campanha também quer fa-
zer memória ao caminho percor-
rido pela Igreja com a sociedade, 
para identificar e compreender 
os principais desafios da atualida-
de; apresentar os valores espiritu-
ais do Reino de Deus e da Dou-
trina Social da Igreja; apontar as 
questões desafiadoras na evan-
gelização da sociedade e estabe-
lecer parâmetros e indicadores 
para a ação pastoral; aprofundar 
a compreensão da dignidade da 
pessoa, da integridade da criação, 
da cultura da paz, do espírito e 
do diálogo inter-religioso e inter-
cultural, para superar as relações 
desumanas e violentas.

Além disso, a Campanha 
propõe ainda buscar novos mé-
todos, atitudes e linguagens na 
missão da Igreja de levar a Boa 
Nova a cada pessoa, cada família; 
atuar profeticamente, com base 
na evangélica opção preferencial 
pelos pobres, para um desen-
volvimento integral da pessoa e 
a construção de uma sociedade 
justa e solidária.

Vaticano II - Neste ano, são 
comemorados os 50 anos do en-
cerramento do Concílio Vaticano 
II, um dos eventos mais marcan-
tes da Igreja no século XX. A 
reunião episcopal foi realizada 
de outubro de 1962 a outubro de 
1965. No Brasil, eventos para ce-
lebrar o cinqüentenário vêm sen-
do realizados no último triênio. 

Para 2015, a Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) propõe uma reflexão 
mais ampla sobre o Concílio, por 
meio da Campanha da Fraterni-
dade (CF), que foi aberta oficial-
mente, em âmbito nacional, na 
Quarta-Feira de Cinzas, na manhã 
de 18 de fevereiro, em Brasília.

Documentos - A CF 2015 
parte de dois pressupostos fun-
damentais para a vida cristã, 
também centrais no Concílio 
Vaticano II: a auto-compre-
ensão da própria Igreja; e as 
implicações da fé cristã para o 
convívio social e para a presen-
ça da Igreja no mundo. 

O papa Paulo VI havia ex-
pressado isso em duas pergun-
tas feitas na abertura da segun-
da sessão do Concílio: Igreja, 
que dizes de ti mesma? Igreja, 
dizei qual é a tua missão?

A proposta desta edição é 
baseada nas reflexões sugeri-
das pela Constituição Dog-
mática Lumen Gentium e na 
Constituição Pastoral Gau-
dium et Spes, que tratam da 
missão da Igreja no mundo.

Conforme dom Leo-
nardo, os presidentes das 
comissões pastorais da 
CNBB acharam muito im-
portante ter uma campa-
nha que abordasse esses 
dois documentos para es-
tabelecer, portanto, uma 
reflexão entre a sociedade 
e a Igreja. 

“Essa Campanha procura 
lembrar que a Igreja está a ser-
viço das pessoas, ela não quer 
privilégios. Até porque a Igreja é 
mais do que uma estrutura, ela é 
cada cristão, cada batizado, que 
está inserido na sociedade por 
meio do trabalho, das institui-
ções e diversas ações. Queremos 
refletir essa presença da Igreja na 
sociedade”, destaca o bispo.

Batismo - O documento con-
ciliar Lumen Gentium (A luz dos 
povos) revela a auto-compreen-
são da Igreja, formada por todos 
os que aderem a Cristo pela fé no 
Evangelho e pelo batismo. As-
sim, mais do que uma instituição 
juridicamente estruturada, a Igre-
ja é um imenso “povo de Deus”, 
presente entre os povos e nações 
de todo o mundo, não se sobre-
pondo, mas inserindo-se neles. 

A partir dessa visão, a Igreja 
passa a superar uma das grandes 
questões assumidas pelo Con-
cílio, a visão dicotômica Igre-
ja-mundo. Isto se desdobra no 
esforço da Igreja para abrir-se ao 
diálogo com o mundo; de esta-
belecer uma relação com as rea-
lidades humanas; acolher o novo 
e o bem; partilhar as próprias 
convicções; contribuindo para 
o bem comum e colocando-se a 
serviço do mundo.

Essa nova postura é expres-
sa na Constituição Pastoral 
Gaudium et Spes (A alegria e a 

igreja e 
sociedade
Dom Canísio Klaus
Bispo de Santa Cruz do Sul (RS)

O objetivo  da 51ª Campanha da Frater-
nidade em terras brasileiras é aprofundar 
os laços de fraternidade entre as pessoas e 
comunidades, com o intuito de melhorar as 
condições de vida do povo. O tema deste 
ano é: “Fraternidade – Igreja e Sociedade”. 
O lema indica a diretriz que orienta a re-
flexão: “Eu vim para servir” (Mc 14,45). A 
Igreja entende que ela está no mundo para, 
assim como Jesus Cristo, servir e não para 
ser servida. A visualização deste serviço vem 
retratada no cartaz, onde encontramos o 
papa Francisco lavando os pés de um fiel na 
quinta-feira santa de 2014.

 O caminho para que a Igreja possa cum-
prir com sua missão de servidora é o diálogo 
com as diversas instituições e organizações 
da sociedade. Isso para evitar três perigos, 
que poderíamos também chamar de três ten-
tações presentes no relacionamento entre a 
Igreja e a Sociedade.

O primeiro é a Igreja agir como detentora 
absoluta da verdade, impondo a sua doutrina 
e concepção de organização a toda a socie-
dade sem se importar com a diversidade de 
ideologias, culturas e credos que compõem o 
conjunto da população do Brasil.

O segundo perigo é a sociedade ignorar 
totalmente a presença da Igreja, não levando 

em consideração a sua exis-
tência e a fé dos seus fiéis. Já 
em 1962, o então arcebispo 
de Porto Alegre, Dom Vicen-
te Scherer, afirmava que “a 
doutrina cristã tem repercus-
sões irreprimíveis em todos os 
atos e setores da vida humana. 
Jamais os poderosos da terra 
encontrarão na Igreja um ins-
trumento dócil e submisso para 
seus desígnios de mando irres-
trito”.

Um outro perigo ainda é o 
de a sociedade perseguir a Igreja 
ou cobrar dela serviços que ela 
não consegue executar ou que 
não fazem parte da sua missão, 
que é de cunho religioso. “Sua 
ação evangélica repercute, porém, 
na organização e no fortalecimen-
to da comunidade humana” (Tex-
to Base da CF, n. 154).

Por causa da sua missão “em 
favor do bem integral da pessoa 
humana”, ganha importância o 
“diálogo cooperativo fraterno e 
enriquecedor com a realidade so-
cial e as instâncias representativas 
da ordem social” (Idem n. 59). Os 
critérios “a partir dos quais a Igreja 
discerne a oportunidade e o estilo 
de seu diálogo e de sua colaboração 
com a sociedade, são a dignidade da 
pessoa humana, o bem comum e a 
justiça social”.

Convido, pois, os grupos de fa-
mília, as comunidades e os diversos 
grupos de Igreja a aproveitarem este 
tempo de graça que a Campanha da 
Fraternidade oferece para aprofun-
darem os laços de diálogo e coope-
ração com as organizações da socie-
dade. Tomem o Texto Base em suas 
mãos. Rezem muitas vezes a oração da 
Campanha da Fraternidade e cantem o 
Hino da Campanha. Levem a temática 
proposta para os Meios de Comuni-
cação Social e para as organizações da 
sociedade civil. Mostrem para todos que 
a Igreja quer ser servidora, assumindo 
funções concretas na defesa e promoção 
da vida das pessoas que são pobres, estão 
enfermas ou sendo marginalizadas pelos 
detentores do poder.

Que o Senhor nos ensine a servir to-
dos e nos abençoe nesta caminhada qua-
resmal!

FRATERNIDADE: IGREJA E SOCIEDADE

““

esperança), aprovada e promul-
gada em 1965, por Paulo VI, às 
vésperas do encerramento do 
Concílio. Neste texto aparece 
a visão cristã sobre o mundo e 
o homem, sua dignidade, exis-
tência e vocação, e ainda reflete 
sobre a comunidade humana e 
as relações sociais, o sentido do 
trabalho e da cultura e sobre a 
participação da Igreja enquanto 
povo de Deus inserido na socie-
dade, na promoção do bem de 
toda a comunidade humana.

Em seus pronunciamentos, o 

papa Francisco recorda sobre 
a importância da Igreja estar a 
serviço de seu povo. Fala de uma 
Igreja em saída, comunidade sa-
maritana, e afirma que a Igreja 
não pode se omitir, nem abster 
de dar sua contribuição para a 
reta ordem ética, social, econô-
mica e política da sociedade.

A Campanha da Fraternidade 
retoma então essas reflexões do 
Concílio, para propô-las nova-
mente, no contexto brasileiro, 
durante o ano de 2015, especial-
mente no período quaresmal de 
preparação para a Páscoa.
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VOCÊ SABIA?

 A KINROSS 
 E O ARSÊNIO

SEGURANÇA PARA O MEIO 
AMBIENTE E A COMUNIDADE

GESTÃO AMBIENTAL 
SUSTENTÁVEL 
E TRANSPARENTE.
Cuidar para que a comunidade seja bem informada sobre 
aspectos relevantes de sua atividade também faz parte do 
Jeito de Ser Kinross. Por isso, vamos falar de um assunto 
que sempre despertou interesse em Paracatu: o arsênio.

OS REJEITOS DECORRENTES DA MINERAÇÃO SÃO TRATADOS E DISPOSTOS, COM TOTAL SEGURANÇA, EM 
TANQUES ESPECÍFICOS COM FUNDO SELADO POR UMA MANTA PLÁSTICA IMPERMEÁVEL (PEAD) E UMA 
CAMADA DE ARGILA FÉRRICA.

TODO O PROCESSO DE MINERAÇÃO É 
CONTROLADO E MONITORADO, EM 
CONFORMIDADE COM A LEI, ASSEGURANDO A 
QUALIDADE DA ÁGUA, DO SOLO E DO AR.

SOLO E ÁGUA SUBTERRÂNEA PROTEGIDOS

entre eles o 
arsênio. Juntos, 

eles formam diversos 
minerais como o quartzo, 

a arsenopirita e 
a sericita.MORRO DO OURO

As atividades da Kinross não expõem 

a população a riscos relacionados 

ao arsênio. Estudos independentes 

conduzidos pelo Centro de Tecnologia 

Mineral - CETEM comprovam que os 

níveis de arsênio em Paracatu estão de 

acordo com os padrões de segurança 

estabelecidos pela legislação brasileira

e padrões internacionais.*
A empresa 

 
usa produtos químicos 

contendo arsênio ou metais 
pesados como mercúrio 

em seu processo 
produtivo.

A quantidade média de arsênio nas 
águas subterrâneas de Paracatu é 

inferior ao limite de 10 µg/L 
(milionésimo de grama por litro), definido pela 

Organização Mundial de Saúde.

A análise da poeira sedimentável 
demonstra baixa disponibilidade 

do arsênio em Paracatu, onde ocorre 
predominantemente na forma de minerais 

estáveis.

O arsênio 
faz parte da 

composição natural de 
minerais encontrados 

no solo e rochas 
de algumas regiões 

de Paracatu.

NÃO

jo
ta

 c
am

p
e

lo

ARSENOPIRITA

O ARSÊNIO EM PARACATU
No Morro do Ouro, 
são encontrados 

37 
elementos 
químicos,

O QUE É 
ARSÊNIO?

elemento mais 
abundante 
na Terra.

ELEMENTO QUÍMICO SEMIMETÁLICO TÓXICO, DE COR 
CINZENTA, DESCOBERTO NA ALEMANHA, EM 1250. Sua toxidade 

depende da 
quantidade, 
da forma que 
se apresenta 
e do tempo 
de exposição.

20ºSímbolo 
químico As

AMPLAMENTE DISTRIBUÍDO NA NATUREZA 
EM CONCENTRAÇÕES MUITO BAIXAS.

EM PEQUENAS 
QUANTIDADES, O ARSÊNIO 

ESTÁ PRESENTE EM 
ALIMENTOS PRODUZIDOS 
EM TODO O MUNDO, COMO 

FRANGO, PEIXE, ARROZ 
E FEIJÃO.

AR
SÊ

NI
O 

SE
M

 R
IS

CO

*Fonte: INCT Aqua, Instituto Nacional de Recursos 
Minerais, Água e Biodiversidade, Centro de 
Tecnologia Mineral.

Em medicamentos 
para controle de 

infecções.

Semicondutores 
de circuitos integrados, 

laser e LED.

Pigmentos, descolorante na 
indústria de vidros. 

DIFERENTES USOS DO ARSÊNIO
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A Secretaria de Meio 
Ambiente é responsável por 
quais ações no Município?
Nós somos responsáveis por 

toda a parte de limpeza urbana, 
liberação de alvarás, administra-
ção e manutenção dos cemitérios 
da Cidade e aterro sanitário, entre 
várias outras atividades. Dentro 
da Secretaria de Meio Ambiente 
está o Departamento de Limpeza 
Urbana - que faz desde varrição, 
coleta de resíduos, capina, poda 
e corte de árvore, grotas, pintura 
de meio-fio e limpeza de bueiros. 
Ou seja, a demanda chega até a 
secretaria e encaminhamos para 
o departamento realizar a ação 
competente. 

A construção e 
manutenção de 
bueiros também é 
de responsabilidade 
da Secretaria de 
Meio Ambiente?
No passado, muitas secretarias 

eram unificadas e só depois foi 
separando. Então alguns papeis 
ainda se misturam, como a ques-
tão dos bueiros, que antes eram 
de responsabilidade da Secretaria 
de Obras. Hoje, a limpeza dos 
bueiros é de nossa responsabili-
dade, porém, quando um bueiro 
está quebrado ou estragado a Se-
cretaria de Obras entra em ação. 
Os recursos em sua maioria são 
oriundos da Secretaria de Meio 
Ambiente, onde é feito a prévia 
e licitação para conservação dos 
bueiros.

O mesmo ocorre 
com os cemitérios?
O cemitério também era de 

responsabilidade de Obras e ago-
ra é nossa. Toda a administração 
do cemitério é responsabilidade 
do Meio Ambiente. Existe uma 
empresa terceirizada que faz a 
parte de conservação, limpeza do 
cemitério e sepultamento, mas a 
fiscalização e acompanhamento 
é nosso, bem como, a construção 
do novo cemitério foi feita por 
nossa secretaria.

Essa responsabilidade 
também é repassada para 
a família do falecido?
O que pedimos é sempre a 

compreensão da família, já que 
os cemitérios são muito antigos, 
sempre para identificação dos 
terrenos que possuem no cemi-
tério, porque muitas são antigas, 
e precisamos do apoio dos mais 
antigos para identificar onde é 
o terreno daquela família. Além 
disso, no cemitério existem os 
túmulos particulares e os públi-
cos, da prefeitura, para aquelas 
pessoas de baixa renda, então 
a competência de manutenção 
dos túmulos particulares quando 
quebram ou estragam é da famí-
lia. Agora quanto aos demais, a 
Secretaria de Meio Ambiente é a 
responsável.

E quanto às questões 
rurais, como funciona?
Na zona rural nós atuamos 

quando uma determinada em-
presa quer se instalar em um ter-
reno, nós vamos ao local e faze-

mos uma vistoria do imóvel para 
obter o alvará. Porém, a parte 
de regularização, licenciamento, 
outorgas está a cargo do órgão 
estadual: Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente. Nós só verifica-
mos a regularidade da situação da 
empresa para com o Município, 
ou seja, uma declaração de con-
formidade.

E quanto à limpeza rural?
Nós fazemos parcerias com 

associações. Muitas vezes dis-
ponibilizamos caminhão que vai 
até o local semanalmente, men-
salmente, de acordo com o acu-
mulo de resíduo e solicitação da 
comunidade. Então, nós não rea-
lizamos limpeza como na cidade, 
mas recolhemos os resíduos pro-
duzidos na zona rural. 

A limpeza, por exemplo, 
dos pontos de ônibus às 
margens das rodovias 
é de responsabilidade 
da Secretaria de 
Meio Ambiente?
A SEMEA não entra neste 

caso. Se a rodovia for estadual 
a responsabilidade é do DER 
(Departamento de Estradas de 
Rodagem). Se a rodovia for fe-
deral, a responsabilidade é do 
DNIT (Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transpor-
tes). Porém, realizamos limpeza 
de alguns locais, como os cantei-
ros na marginal da BR 040, que 
é de responsabilidade da conces-
sionária vencedora da licitação da 
duplicação da rodovia. No final 
do ano passado, com as chuvas, 
o mato nos canteiros cresceu, 
eles disseram que iriam limpar e 
cortar, mas que não tinha data. E 
pensando no bem da população 
e harmonia da Cidade,  realiza-
mos a limpeza de toda a margem 
e trevos da rodovia.

Atualmente, como 
funciona a coleta seletiva?
O Município conta com o 

apoio e parceria de uma coopera-
tiva. O Município dá sustentabi-
lidade à ela: o local onde eles es-
tão instalados é do Município. O 
Município paga água, luz e tele-
fone do local; ajudamos também 
com o aluguel de três caminhões 
com motorista. Lá são aproxima-
damente 38 famílias que sobre-
vivem do recolhimento de ma-
teriais até a reciclagem. No ano 
passado, nós conseguimos para 
a cooperativa uma prensa, uma 
balança e ainda uma bolsa reci-
clagem (eles separam, prensam 
e manda o material para fora, 
sendo que quanto mais material 
for coletado e enviado maior o 

valor da bolsa reciclagem, que é 
uma ajuda do Estado). Ou seja, 
eles recebem pelo valor enviado 
e também através da bolsa, em 
troca retiram os resíduos que po-
dem ser reciclados das ruas.

Os alvarás passam 
pela Secretaria de 
Meio Ambiente. 
Qual a finalidade disso?
O Município tem que fazer 

cumprir a questão de postura, 
que é de nossa responsabilidade. 
Quando um alvará chega, nós 
verificamos a localização e fun-
cionamento: se realmente está 
funcionando naquele local que 
está descrito na solicitação e se 
as condições atendem ao que foi 
proposto. Dependendo do pedi-
do também passa pela Secretaria 
de Obras, para questões estru-
turais. Se envolver questões ali-
mentícias, também passa pela Vi-
gilância Sanitária. Para obtenção 
do alvará, pode passar por essas 
três secretarias, mas a Semea é 
acionada em todos os casos.

Essa fiscalização é 
realizada por quem?
Temos apenas dois fiscais para 

atender a fiscalização de postura 
de todo o Município. Eles fazem 
as vistorias dos alvarás e verifi-
cam as inúmeras denúncias que 
recebemos e temos que verificar 
a veracidade. Por exemplo, o co-
mércio ambulante, é proibido no 
Município, então, receemos de-
núncias de um comerciante ilegal 
e, independentemente do que 
ele estiver vendendo, é de nossa 
responsabilidade notificar. Na 
terceira  notificação, já podemos 
fazer a apreensão do material 
que está sendo vendido. Quan-
do apreendemos a mercadoria, 
somente depois da regularização 
podemos devolver os produtos e, 
para isso, é feita uma contagem 
da mercadoria, laudo para o Mu-
nicípio, multa para o ambulante. 
Ou seja, temos poucas pessoas 
para todo esse processo. 

Denúncia de entulhos 
nas ruas, areia em calçadas 
também é com a Semea?
Sim. São os mesmos dois fis-

cais que apuram essas denúncias. 
Neste caso, o morador tem um 
prazo para colocar a areia para 
dentro de seu terreno, mas mui-
tos não retiram da rua, da cal-
çada, assim vem a chuva e todo 
o material vai para os bueiros, 
que acabam entupindo ou ainda 
sujando a porta do vizinho. Ti-
vemos ruas que têm uma cons-
trução em cada lado e os proprie-
tários colocaram areia, cascalho 
em suas portas e não passava 
carro na rua. Se, na terceira no-
tificação, eles não retirarem, va-
mos apreender o material. 

E como funciona o alvará 
para aqueles espaços de 
aglomeração de pessoas?
Esse espaço tem que ter a vis-

toria do Corpo de Bombeiros. Se 
esse local não tiver o documento 
de vistoria dos bombeiros, o Mu-
nicípio não pode liberar alvará 
para a empresa. Da mesma for-

ma, na zona rural, se a empresa 
não tiver o licenciamento am-
biental fornecido pelo Estado, 
o Município também não tem 
autoridade para emitir o alvará. 
Então se a empresa não cumprir 
com os requisitos, o alvará fica 
retido até a regularização. 

Quais as principais 
ações realizadas pela 
Semea no ano de 2014?
Tivemos a construção do 

novo cemitério, “Parque da Paz”, 
que foi dividido em etapas e já 
está em funcionamento, desde 
dezembro de 2014. A primeira 
etapa está pronta e veio suprir a 
demanda, já que os antigos já es-
tavam cheios. Na próxima etapa, 
queremos construir mais carnei-
ras, fazer um espaço administra-
tivo (para levar toda administra-
ção dos cemitérios para lá) e a 
pavimentação asfáltica, ligando a 
rodovia até a entrada e também 
dentro do cemitério. A licitação 
para esta segunda etapa será rea-
lizada este ano, ainda. Outra obra 
realizada e considerada a maior 
que realizamos é o aterro sani-
tário, que muitos não dão valor 
porque não sabem sua importân-
cia. 

Como aconteceu a 
construção do aterro?
Para se fazer uma obra desse 

porte, se gasta muito dinheiro 
e não tem repercussão, mas é 
essencial, visto que é saúde pú-
blica que está em jogo, além de 
ser uma Lei Federal. Hoje, em 
Minas, apenas 10% das cidades 
possuem aterro sanitário, núme-
ro muito pequeno. Felizmente, 
Paracatu está inserido neste con-
texto. Já protocolamos o pedido 
da licença para o aterro e a licen-
ça dentro de alguns dias já estará 
em nossas mãos para operação. 
Atualmente, operamos com ater-
ro controlado. 

O aterro tem expectativa 
para durar quantos anos?
O projeto do aterro é para 30 

anos, divididos em quatro etapas, 
sempre levando em consideração 
o aumento populacional. 

De que forma Paracatu 
conseguiu a construção do 
aterro sanitário, sendo que 
cidades com mais recursos 
não conseguiram? O que 
foi feito de diferente aqui?
Se não tiver apoio, nós não 

fazemos nada. Não adianta eu, 
como secretário, querer fazer se 
não tiver apoio do prefeito e isso 
nós tivemos. O prefeito nos deu 
liberdade para correr atrás dis-
so. Procuramos financiamentos, 
recursos e verbas nos governos 
estadual e federal, pois a constru-
ção do aterro ficou em torno de 
2 milhões e 500 mil reais. Porém, 

SECRETARIAS MUNICIPAIS

iGor piMEntEl responde
O que a SEMEA faz?

não conseguimos recursos em 
nenhuma esfera. Mesmo assim, 
realizamos a obra, com a verba 
total do próprio Município. Para 
a população é um ganho enorme, 
pois significa que o lixo gerado 
nas casas, empresas e na rua, está 
sendo tratado de forma correta. 
É despejado e coberto com ter-
ra. Lá não temos catadores e nem 
mesmo animais. É qualidade de 
vida e saúde para todos. 

Esse lixo coberto 
não vai contaminar 
o solo, algum dia?
Não. Todo o aterro é cober-

to com uma manta, denominada 
PEAD, que forra o solo. Ela é 
uma manda grossa que não deixa 
o solo ser contaminado. Boa par-
te dos gastos da obra é em fun-
ção dessa manta recomendada e, 
por isso, o alto valor do aterro. A 
manta não deixa vazar nada para 
o solo e nem para o lençol freá-
tico. Recentemente, nós fizemos 
um estudo (sondagem), com aná-
lise do solo em diversos pontos 
do aterro e em ponto nenhum 
houve contaminação do solo, o 
que significa que está tudo fun-
cionando perfeitamente. 

A coleta domiciliar 
atende toda a Cidade?
Nós aumentamos a coleta do-

miciliar, desde que assumimos 
a Secretaria de Meio Ambiente. 
Hoje, 99% dessa coleta é realiza-
da pelos caminhões e os outros 
1% é feito através da parceria 
com a Associação dos Carrocei-
ros, que vão em locais onde os 
caminhões não chegam, como 
becos, ruas estreitas e rodovias. 
Também conseguimos renovar 
nossa frota de caminhões e equi-
pamentos, que eram velhos e an-
tigos. Agora, temos caminhões 
novos, que não dão problema. 

A Secretaria de Meio 
Ambiente também realiza 
apreensão de animais 
em residências ou na rua? 
Quando os animais estão 

mortos na via pública, a solicita-
ção chega à secretaria e fazemos 
o recolhimento. Mas, geralmente, 
quando é um atropelamento, a 
população já resolve por conta 
própria e nunca chegou nenhu-
ma solicitação até aqui. Temos 
casos de pessoas ligando por 
causa de abelhas, porém, não te-
mos profissional qualificado para 
fazer a retirada desses animais. 
Da mesma forma, com cobras 
e animais mais perigosos. Quem 
realiza esse papel é a Polícia Am-
biental e o Corpo de Bombeiros. 

Quais as ações 
futuras da Semea?
Para este ano, teremos a ope-

ração do aterro sanitário que já 
está construído. Também esta-
mos com projetos para a reforma 
de praças e estamos finalizando 
alguns trâmites para depois re-
alizar a licitação. Também exis-
te a segunda etapa da obra do 
novo cemitério. Outra ação que 
está sendo conversada é sobre a 
ampliação da varrição da Cida-
de, pois, por exemplo, o maior 
bairro, que é o Paracatuzinho, 
não tem varrição e estamos am-
pliando, já que cidade limpa é si-
nônimo de qualidade de vida, de 
saúde e harmonia.

Estamos vivendo uma 
crise de água. Como 
a Semea vê a situação? 
Paracatu tem cadeira no Co-

mitê de Bacia Hidrográfica de 
Paracatu e tivemos uma reunião 
na última semana. Estamos bas-
tante preocupados com o uso da 
água, pois infelizmente muitas 
pessoas não têm consciência. 
Em alguns casos, a pessoa não 
tem autorização para utilização 
daquela água, como na irrigação, 
e faz o uso irracional do bem. 
Temos que ter consciência, se-
não realmente a água vai acabar. 
Estamos preocupados.

Existe algum projeto 
de conscientização 
para a população, 
através do Município?
Nós temos uma equipe de 

educação ambiental dentro da 
secretaria e são eles que realizam 
esse tipo de atividade: desde a 
parte de conscientização, como 
não jogar lixo na rua, não acu-
mular lixo para o aparecimento 
do mosquito da dengue, como 
também essas questões do uso 
racional da água. Nossa equipe 
já está entrando em contato com 
Escolas e outros órgãos para for-
mar um mutirão de conscienti-
zação, com passeatas, palestras, 
blitz educativas e principalmente 
projetos que envolvam as crian-
ças, nas escolas primárias, pois 
elas passam o recado para o pai 
e para a mãe e esse recado re-
percute muito bem e tem valor 
enorme. 

Além disso, são 
realizadas outras 
campanhas educativas?
A equipe de educação am-

biental faz blitz, palestras e pas-
seatas, em dias específicos, entre 
eles, a Semana do Meio Ambien-
te, a Semana da Água, o Dia da 
Árvore, em que são realizadas 
ações para comemorar e ajudar 
na preservação do meio ambien-
te. Essas ações são realizadas nas 
ruas, nas escolas e empresas e 
sempre procuramos renoválas.

Igor Pimentel Cruz, 30 anos, casado, natural de Paracatu, é formado em engenharia ambiental pela Universidade Católica de Brasília e 
pós- graduado em engenharia de segurança do trabalho. 

Ele iniciou sua carreira no Tribunal de Contas da União (TCU), onde atuou por oito anos na área ambiental e retornou a Paracatu, a 
convite do prefeito Olavo Condé, para assumir uma das principais pastas da administração pública: a Secretária do Meio Ambiente (Semea). 

Além de secretário, Igor é presidente do Codema (Conselho Municipal de Defesa, Conservação, Proteção e Desenvolvimento do Meio 
Ambiente) e  participa do CBH (Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu), Comphap (Conselho do Patrimônio Histórico Artístico 
de Paracatu) e do Conselho Consultivo do Parque Estadual de Paracatu.  Na condição de secretário do Meio Ambiente, Igor Pimentel Cruz 
concedeu a seguinte entrevista a O Movimento:

“Nós somos responsáveis 
por toda a parte de 
limpeza urbana, 

liberação de alvarás, 
administração e 
manutenção dos 

cemitérios da Cidade e 
aterro sanitário, entre 

várias outras atividades”

“Nós só verificamos a 
regularidade da situação 

da empresa para com 
o Município, ou seja, 

uma declaração de 
conformidade”

SERVIÇO:

Secretaria de Meio Ambiente
(meioambiente@paracatu.mg.gov.br)  (3671-5334/3672-1169) 
Departamento de Limpeza Urbana (3671-3080/3671-3814) 
- diretor responsável: Irmo Batista Franco (Paraíba) 
Administração dos Cemitérios (3672-1527) 
- responsável: Gislene André 
Denúncia, reclamação, sugestão e atendimento geral, procurar 
o secretario ou o diretor de meio ambiente, Claúdio Lisis.
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o texto será agora promulgado pelas mesas do Senado e da Câmara e integrará Constituição

Orçamento Impositivo é aprovado
EMENDAS PARLAMENTARES

A Câmara dos Deputados 
aprovou, na noite do último dia 
10, em segundo turno,  Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
358/13, que institui o chamado 
Orçamento Impositivo para as 
emendas individuais de parla-
mentares ao Orçamento Geral 
da União. 

O texto foi aprovado sem 
qualquer modificação e como já 
havia sido passado pelo Sena-
do será agora promulgado pelas 
mesas do Senado e da Câmara e 
integrará a Constituição. Foram 
452 votos a favor, 18 contra e 
uma abstenção.

A PEC obriga o governo a 
executar as emendas individuais 
dos deputados e senadores até 
o limite de 1,2% da receita cor-

rente líquida (RCL) realizada no 
ano anterior. Na votação da PEC 
no Senado foi incluído disposi-
tivo estabelecendo que 50% dos 
recursos dessas emendas devem 
ser destinados ao atendimen-
to à saúde, podendo ser usado 
no custeio do Sistema Único de 
Saúde (SUS), mas não poderá ser 
usado para o pagamento de pes-
soal ou de encargos sociais.

Apenas um destaque supres-
sivo foi apresentado à PEC. O 
dispositivo pretendia excluir do 
texto da proposta a progressi-
vidade do aumento de recursos 
destinados ao setor de saúde, es-
tabelecido pela PEC em 15% da 
RCL no quinto ano. O destaque 
foi apresentado pelo PSOL e re-
jeitado pelo plenário.

“A meta do Pronatec para 
esse período (segundo mandato 
da presidenta Dilma Rousseff) é 
abrir 12 milhões de vagas. Existe 
já um programa nacional, que é 
o Menor Aprendiz. E esse pro-
grama está muito presente em 
grandes e médias empresas, até 
por obrigatoriedade.

“Mas essas empresas só repre-
sentam 5% do universo empresa-
rial, então agora queremos mas-
sificar”, disse Cid Gomes, após 
um encontro com o ministro da 
Micro e Pequena Empresa, Gui-
lherme Afif, em que assinaram 
cooperação entre as pastas para 
custear o treinamento de jovens 
em empresas de pequeno porte.

Afif  explicou que, atualmente, 
cabe às grandes empresas arcar 
com os custos de acompanha-
mento do jovem durante o perío-
do de estágio dentro da empresa. 
No caso das micro e pequenas 
empresas, que representam 95% 
do universo empresarial do País, 
o Pronatec Aprendiz vai co-

Atualmente em R$ 788, o sa-
lário mínimo atingiu, em janeiro, 
o maior poder de compra desde 
agosto de 1965, revela levanta-
mento divulgado pelo Banco 
Central (BC). 

De acordo com o Boletim 
Regional do BC, apresentado em 
Porto Alegre, apenas no período 
entre julho de 1964 e julho de 
1965 o salário mínimo compra-
va mais do que hoje, em valores 
corrigidos pela inflação.

De acordo com o Banco Cen-
tral, a valorização do salário mí-
nimo tem determinado, em par-
te, a elevação da renda real dos 
trabalhadores nos últimos anos, 
principalmente dos empregados 
que ganham menos e dos benefi-
ciários da Previdência Social. 

De 2003 a 2014, o rendimen-
to médio da população ocupada 
com renda de até um salário mí-
nimo cresceu 52% a mais do que 
o salário mínimo. O movimento 
pode ser explicado pela forma-
lização do mercado de trabalho, 
que atraiu profissionais que ga-

Para o líder da legenda, depu-
tado Chico Alencar (RJ), a parte 
da proposta que prevê alteração 
do financiamento mínimo para a 
saúde vai gerar uma perda para a 
área. “A PEC tem um condicio-
nante grave, que é o escalonamen-
to da saúde pública. Esse piso ini-
cial representa uma perda de R$ 7 
bilhões para a saúde”, disse.

A aprovação do Orçamento 
Impositivo foi uma promessa de 
campanha do então candidato à 
Presidência da Câmara, deputado 
Henrique Eduardo Alves (PM-
DB-RN). Alves que disputou a 
eleição para o governo do Rio 
Grande do Norte acompanhou 
no plenário da Câmara a aprova-
ção final da PEC do Orçamento 
Impositivo.

A Câmara dos Deputados 
concluiu, no último dia 11, a 
votação do projeto de lei (PL 
4.246/12) que disciplina a jor-
nada de trabalho e o tempo 
máximo de direção do moto-
rista profissional, a chamada 
Lei dos Caminhoneiros.

Pela proposta, a jornada di-
ária de trabalho foi fixada em 
oito horas, com possibilidade de 
duas horas extras. O texto diz 
ainda que, se for acordado em 
convenção ou acordo coletivo, 
a jornada poderá ser estendida 
por mais duas horas. A legisla-
ção aplica-se também aos moto-
ristas que trabalham com trans-
porte rodoviário de passageiros.

O projeto aumenta o tem-
po máximo que um caminho-
neiro pode passar ao volante, 
que passa de quatro para cinco 
horas e meia, contínuas, mas 
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Mínimo é maior em 50 anos Lei da jornada de trabalho 
vai à sansão presidencial

Pronatec Aprendiz oferece 12 milhões 
de vagas a jovens até  fim de 2018

PODER DE COMPRA CAMINHONEIROS

EDUCAÇÃO

nhavam menos que o mínimo.
Para a população que ganha 

de 1 a 1,5 salário mínimo, o ren-
dimento médio real do trabalha-
dor subiu 1% a mais que o mí-
nimo de 2003 a 2014. Na faixa 
de 1,5 a 3 salários mínimos, o 
indicador aumentou 23% menos 
que a correção do mínimo. Para 
a população que ganha mais de 
3 salários mínimos, o rendimento 
médio real subiu 53% a menos 
que o mínimo.

Segundo o BC, 28,2% dos tra-
balhadores brasileiros recebem o 
salário mínimo e 54,4% ganham 
de um a três salários mínimos. 
De acordo com a instituição, a 
política de valorização do salário 
mínimo é a grande responsável 
pela recuperação do poder aqui-
sitivo dessa faixa de renda.

 Desde 2008, o salário míni-
mo é reajustado a cada ano com 
base no crescimento do Produto 
Interno Bruto (PÌB) de dois anos 
anteriores e da inflação pelo Ín-
dice Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC) do ano anterior.

O INPC mede a inflação para 
famílias de menor renda, de até 
seis salários mínimos. A fórmula 
garante a reposição da inflação a 
cada ano. Caso a economia tenha 
crescido dois anos antes, o cálcu-
lo garante aumento real – acima 
da inflação – para o salário mí-
nimo. A política de valorização 
chega ao fim neste ano. No iní-
cio de janeiro, a presidenta Dilma 
Rousseff  assegurou que a fór-
mula será mantida nos próximos 
quatro anos, mas o Congresso 
precisa aprovar um projeto de lei 
sobre o tema.

Segundo levantamento divul-
gado no mês passado, o salário 
mínimo de R$ 788 compra 2,22 
cestas básicas, a melhor relação 
desde 1979. De acordo com o 
documento, o mínimo subiu 
76,54% acima do INPC desde 
2003, mas está longe do ideal. 
Para o Dieese, o salário mínimo 
que cobriria as necessidades bá-
sicas de uma família de quatro 
pessoas corresponderia a R$ 
3.118,62.

enfatiza que ele tem de descansar 
30 minutos a cada seis horas de 
trabalho. 

O texto estabelece ainda que, a 
cada período de 24 horas, deve ser 
reservado tempo mínimo de 11 
horas de descanso. Em situações 
excepcionais, o tempo de direção 
poderá ser elevado pelo período 
necessário para que o condutor, o 
veículo e a carga cheguem a um 
lugar que ofereça segurança.

A penalidade para o motoris-
ta que descumprir os períodos 
de repouso passa de grave para 
média, embora permaneça a re-
tenção do veículo para cumpri-
mento do tempo de descanso. 
Entretanto, a penalidade será re-
gistrada como grave se o moto-
rista cometeu outra infração igual 
nos últimos 12 meses.

Nas viagens de longa dis-
tância, com duração maior que 

sete dias, a proposta concede 
repouso semanal de 35 horas, 
contra as 36 horas atuais, per-
mitindo seu fracionamento em 
dois e o acúmulo de até três 
períodos de repouso seguidos, 
que poderão ser usufruídos no 
retorno da viagem.

O projeto torna obrigatória 
a realização de exame toxicoló-
gico específico para substâncias 
psicoativas que causem depen-
dência ou, comprovadamente, 
comprometam a capacidade 
de direção. Os motoristas terão 
até 90 dias para fazer o teste.

Os deputados analisaram os 
destaques ao projeto, que teve 
origem na Câmara, foi alterado 
na votação do Senado e em ju-
lho do ano passado teve o tex-
to-base novamente aprovado 
pelos deputados, e agora vai 
para sanção presidencial.

brir os custos de treinamento 
e acompanhamento, cabendo a 
elas apenas o pagamento do sa-
lário. Outra mudança é a possi-
bilidade de o jovem ingressar no 
mercado com 14 anos.

Cid Gomes ressaltou ainda a 
necessidade de garantir mais aces-
so a programas de capacitação téc-
nica voltados aos jovens do País. 
De acordo com ele, em países 
como a Alemanha e a França, a 
relação entre profissionais com ní-
vel de instrução técnica é de cinco 
para cada um com nível superior.

“No Brasil, que já padece de 
um histórico baixo de profissio-
nais de nível superior, embora 
esse quadro esteja mudando ace-
leradamente, a relação é de um 
profissional (com nível superior) 
para meio (com nível técnico). 
Essa é uma das razões que mo-
tivaram o governo a colocar em 
ação esse programa Pronatec”, 
disse. “Vai ser um oportunidade 
para milhões de jovens e isso, 
sem dúvida nenhuma, terá im-
pacto positivo na nossa econo-
mia”, completou Cid Gomes.

Ministros Guilherme Afif  e Cid Gomes 
firmam acordo na área do Pronatec Aprendiz 

O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, durante a sessão deliberativa 
extraordinária que votou, em segundo turno, a PEC do Orçamento Impositivo

FOTO:  ANTÔNIO CRUZ/ABr

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
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Vice-governador reafirma compromisso com noroeste de 
Minas ao participar de reunião da associação de municípios

Andrade visita Paracatu

AMNOR

O vice-governador Antônio 
Andrade (PMDB-MG) partici-
pou, no último dia 13, em Pa-
racatu, da Assembleia Geral da 
Associação dos Municípios da 
Microrregião do Noroeste de Mi-
nas (Amnor). A entidade, que é 
composta por 19 cidades, entre-
gou ao representante do Gover-
no do Estado, por meio de sua 
presidente, a prefeita de Uruana 
de Minas, Tânia Menezes, um 
documento contendo as priori-
dades da região. Além de prefei-
tos, compareceram vice-prefei-
tos, vereadores e lideranças locais 
e regionais.

Em seu discurso, Antônio 
Andrade ressaltou o compromis-
so do Governo de Minas Gerais 
com o Noroeste mineiro. “Sabe-
mos que cada região tem as suas 
necessidades, por isso queremos 
estar presentes em 
todas elas. Não 
poderia deixar de 
comparecer a este 
encontro da Am-
nor e de ressaltar o 
meu compromisso 
com a região”, de-
clarou.

O vice-gover-
nador falou, ain-
da, sobre a lista 
de prioridades 
apresentada pela 

Vereador pede mais apoio às 
associações urbanas e rurais

Morador do Paracatuzinho 
ganha terceira moto

JOÃOZINHO CONTADOR

SHOW DE PRÊMIOS COOPERVAP

Joãozinho Contador quer 
mais apoio às associações 

Gilson Ponciano (c) ganhou a 3ª moto do Show de Prêmios

Andrade cumprimenta moradores de Paracatu

Associação. “Entendemos que 
todas as reivindicações são justas. 
Todas serão pautadas e tratare-
mos algumas como prioritárias. 
A instalação do hospital regional 
no Noroeste, do Samu regional 
e a construção da ponte do rio 

Gilson Ponciano de Almeida, 
morador do Paracatuzinho, foi o 
contemplado no terceiro sorteio 
da Campanha Show de Prêmios 
Coopervap. Ele ganhou uma 
moto 0 km Honda CG 125 Fan 
preta. O sorteio realizado na sex-
ta-feira (13/2), no pátio do Posto 
de Combustíveis da Coopervap 
no centro da cidade.

“Estou emocionado, pois só 
compro na Coopervap, não só 
no Hipermercado como tam-
bém em outros setores comer-
ciais  da Cooperativa. Há muito 
tempo sou cliente dessa empresa que é  refe-
rência no Estado de Minas Gerais e vou conti-
nuar comprando na Coopervap”, disse Gilson 
Ponciano.

O diretor de negócios da Coopervap, Valdir 
Rodrigues, agradeceu a população por abraçar a 
campanha e valorizar a empresa.

“A equipe da Coopervap fica satisfeita de 
ver a população abraçando a campanha e acima 

O vereador Joãozinho Conta-
dor (PSDB) encaminhou o ofi-
cio 012/2015 ao prefeito Olavo 
Condé solicitando apoio às asso-
ciações. Dentre os pedidos enca-
minhados, destacam-se:

1. Aperfeiçoamento do Depar-
tamento de Apoio às Associações 
por meio de uma estrutura física, 
com móveis e equipamentos para 
o desenvolvimento dos trabalhos;

2. Liberação de recursos às 
associações para que elas pos-
sam adquirir, de forma individu-
al, o certificado digital, já que o 
Departamento de Apoio atende 
mais de cem associações e, para 

de tudo prestigiando a área comercial da Co-
opervap. Parabenizamos ao Gilson, ganhador 
da terceira moto da campanha e agradecemos 
a todos os clientes pela preferência.”

Ainda serão sorteadas mais uma moto e um 
carro 0 km. Continue comprando, o próximo 
sorteio será no dia 28 de março.

Cada compra de R$ 70,00 da direito a um 
cupom para concorrer aos prêmios.

o cumprimento das exigências 
legais e obrigações acessórias, 
pelas Secretarias da Fazenda Fe-
deral e Estadual, torna-se indis-
pensável que cada entidade tenha 
o seu próprio certificado digital;

3. Encaminhamento de Pro-
jeto de Lei autorizativa à Casa 
Legislativa prevendo a reforma, 
construção e ampliação das se-
des das associações rurais e que 
esse projeto de lei contemple a 
possibilidade de doação/cessão 
de escolas públicas municipais 
desativadas nas zonas rurais para 
o funcionamento da sede das as-
sociações e comunidades rurais.

São Francisco entre as cidades 
de Pintópolis e São Francisco são 
projetos essenciais para a região 
que terão todo o apoio do Go-
verno”, destacou.

O evento também contou 
com a presença do deputado es-
tadual João Bosco (PT do B), do 
prefeito de Paracatu, Olavo Con-
dé (PSDB), do superintendente 
da Companhia de Desenvolvi-
mento dos Vales do São Francis-
co e do Parnaíba de Minas Gerais 
(Codevasf), Aldimar Dimas Ro-
drigues, do presidente da Asso-
ciação das Câmaras Municipais 
do Noroeste de Minas (Acanor), 
Charles Queiroz Ulhoa, além de 
diversos prefeitos da região, vice
-prefeitos, vereadores e lideran-
ças políticas.

Antônio Andrade se reuniu com prefeitos e lideranças do Noroeste de Minas
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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 for-
ma da lei, etc...  FaZ SaBEr a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Secretaria da 1ª Vara, se processam os termos de uma ação de Usucapião nº 0089603-10.2014.8.13.0470, 
movida por iVan BroCHaDo BotElHo, brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CpF sob o nº 296.795.756-91, 
e s/m MarÍlia DE DirCEU rEiS DE CarValHo BotElHo, brasileira, médica, casada, inscrita no CpF sob o nº 
897.446.596-53, ambos residentes na rua rodrigo otávio Coutinho, 50, apartamento 1102, Belvedere, Belo Hori-
zonte-MG, tendo os dois como procurador Divino Vilela Júnior, inscrito na oaB/MG 113.941 e outros, sobre duas 
áreas: ‘uma área de 321,00 m² (trezentos e vinte e um metros quadrados), situada na Zona urbana desta cidade, 
terreno de nº 06 da quadra nº 04, situado no loteamento Cruzeiro ii, rua Um,  conforme divisas e confrontações 
do memorial descritivo juntado às ff. 142/144 dos autos’  e a segunda “área de 397,87 m² (trezentos e noventa 
e sete metros e oitenta e sete centímetros quadrados), situada na Zona urbana desta cidade, terreno de nº 04 da 
quadra nº 05, situado no loteamento Cruzeiro ii, rua antônio rocha Borges,  conforme divisas e confrontações 
do memorial descritivo juntado às ff. 142/144 dos autos’, e por este Cita os rÉUS aUSEntES, inCErtoS E DE-
SConHECiDoS, bem como EVEntUaiS intErESSaDoS, para os termos da ação supra, podendo contestá-la, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, que correrá em Secretaria a partir do término do prazo do presente edital, 
ficando advertidos nos termos do artigo 285 do CpC, que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 
pelo réu, como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. E, para conhecimento de todos, expediu-se o presente 
edital, que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de paracatu, Estado 
de Minas Gerais, aos quatro dias do mês de fevereiro de 2015. (aa) Joana Mara de Sousa, Escrivã Judicial, assino. 
antônio Fortes de pádua neto, Juiz de Direito.
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O vereador Glewton de Sá 
(Pros) denunciou, no último dia 
9, da tribuna da Câmara, uma 
possível fraude da licitação que 
redundou no contrato de com-
promisso de fornecimento nº 
458/2013 com o Município  de 
Paracatu, no valor estimado de 
R$ 8.181.500,00 (oito milhões, 
cento e oitenta e um Il e qui-
nhentos reais). 

O contrato decorre de adesão 
a uma ata do município de Santa 
Luzia - MG, vencida pela empresa 
Executiva e, segundo o prefeito de 
Paracatu,  Olavo Condé (PSDB),  
poderá ser cancelado se as irregu-
laridades for comprovadas.

Glewton de Sá, no entanto, re-
velou que foi procurado por ter-
ceiros, questionando a licitação, 
vencida pela empresa Executiva 
Serviços Patrimoniais Ltda - ME, 
que teria apresentado certidões 
vencidas e” jamais poderia ter 
participado e menos ainda ganho 
a licitação”.

 A empresa especializada na 
prestação de serviços gerais fir-
mou  contrato de compromisso 
de fornecimento nº 458/2013 
com o Município de Paracatu, no 
valor estimado de R$ 8.181.500,00 
(oito milhões, cento e oitenta e 
um Il e quinhentos reais. 

Para reforçar sua denúncia, o 
vereador apresentou dossiê, pois 
segundo ele, a partir da primeira 
irregularidade, referente à situa-
ção cadastral da empresa, como 
certidões falsas do INSS e Traba-

possível fraude redundou em contrato no valor de r$ 8.181.500,00 (oito milhões, cento e oitenta e um mil e quinhentos reais) 

Prefeitura de Paracatu pode 
ter aderido à licitação irregular

DENÚNCIA

lhistas, foram descobertas outras, 
que impossibilitavam sua contra-
tação pela Prefeitura.

“Quero que todos os verea-
dores tenham acesso a esses do-
cumentos, pois não vamos entrar 
com o pedido de CPI (Comissão 
Parlamentar de  Inquérito) hoje 
(dia 9), para que todos possam 
analisar, investigar e entrarmos 
juntos com o pedido de CPI. 
Isso é documento público e cabe 
ainda fiscalização do Ministério 
Público Federal e Polícia Fede-
ral”, afirmou o vereador.

Segundo o dossiê, na data da 
celebração do contrato, a em-
presa deveria ter apresentado as 
certidões que atestassem sua ne-
gatividade quanto a obrigações 
tributárias, fiscais e trabalhistas, 
porém, ela não teria como apre-
sentar a Certidão Negativa do 
INSS, pois, após consulta no site 

do órgão, última certidão emitida 
tinha validade para  24/11/2012. 
A mesma coisa vale para a emis-
são de Certidão Negativa da 
Receita Federal, que não consta 
emissão de certidão.

A empresa, também, não teria 
como apresentar a Certidão Ne-
gativa de Débitos Trabalhistas, 
pois no site do órgão consta cer-
tidão emitida com dados positi-
vos, com extensa lista de obriga-
ções trabalhistas pendentes. 

Sempre citando o dossiê, o 
vereador disse que uma simples 
exercício de dedução basta para 
qualquer pessoa concluir que há 
irregularidades: “Se os técnicos 
do município realizaram a confe-
rência das certidões e verificaram 
a positividade, então houve a co-
nivência com o fato irregular; se 
a conferência não foi realizada, 
houve a incapacidade adminis-

- O vereador Hamilton Batista 
(PSDB), componente da base alia-
da do prefeito Olavo Condé, por 
sua vez,  apresentou resposta di-
reta do prefeito  informando que, 
assim que houve conhecimento 
das possíveis irregularidades, o 
contrato foi suspenso, até que es-
clarecimentos sejam prestados.

“Ainda falta mais de 400 mil 
reais a serem repassados à em-
presa e enquanto não houver 
esclarecimentos e apuração, esse 
valor não será repassado. A Pre-
feitura Municipal contratou uma 
empresa para investigar minu-
ciosamente o que ocorreu e com 
o parecer a punição acontecerá 
para quem tiver que ser punido”. 

Já o prefeito Olavo Condé ex-
plicou que, na época na contrata-
ção da empresa, foi feita a adesão 
a uma ata do município de Santa 
Luzia – MG, cuja empresa vence-
dora da licitação foi a Executiva. 
Segundo ele, a Prefeitura suspen-
deu o contrato até a apuração das 
acusações e, se for comprovadas 
as irregularidades, o contrato será 
cancelado.

“Estamos sujeitos, mesmo 
tomando todo o cuidado, a isso. 
Estamos buscando as medidas 
judiciais para garantir que os 
trabalhadores da empresa, que 
são paracatuenses, não fiquem 
no prejuízo. Se o erro existir, 
ele será sanado e vamos garantir 
o pagamento dos contratados 
pela empresa, já que existe o 
valor de 400 mil reais retidos”, 
afirmou o prefeito.

Outros vereadores se mani-
festaram sobre a questão. Veja o 
que eles disseram:  

Rosival Araújo - “O caso não 
é de esperar não. O caso é para 
abrir CPI agora e investigar todas 
essas possíveis irregularidades”.

Oswaldinho da Capoeira 
(PMDB) - “Essa denúncia irá me-
xer com muita gente importante 
e com dinheiro na Cidade. Isso 
deve ser feito, pois estão prejudi-
cando Paracatu. É muito dinheiro 
envolvido e é preciso ter coragem. 
É caso de polícia e deve ser trata-
do independente de partido”. 

Marlon Gouveia (PHS) - “É 
dever do vereador fiscalizar os 
atos públicos, trazendo denúncias 
que tem sim que ser investigada. 
Existe o ditado que diz: onde há 
fumaça, há fogo e os indícios de-
vem ser investigados e nada me-
lhor que uma CPI para fazer isso.

Ragos Oliveira (PT) - “Te-
mos que reforçar, pois muitos 
enxergam a CPI de maneira er-
rada: a CPI não é para condenar 
ninguém e sim para apurar as de-
núncias. E caso realmente exista 
algo ilegal deve ser feito o cance-
lamento imediato do contrato”.

João Contador (PSDB) - “A 
licitação foi aproveitada da cida-
de de Santa Luzia que fica próxi-
mo a Belo Horizonte e isso deve 
ser levado em consideração, à 
época que a licitação foi feita na-
quela cidade, já que existe Lei que 
permite a ação. Se for mesmo 
constatado fraude desses docu-
mentos que são tão fáceis de ser 
fiscalizado é caso sim de polícia e 
deve ir para a cadeia”.

trativa e omissão, gerando então 
prejuízos aos cofres públicos”. 

O documento apresentado 
pelo vereador Glewton de Sá 
traz ainda informações quanto 
à quitação de guias de FGTS e 
INSS, mas as guias 100 e 103 de-
monstram a quitação de guias do 
FGTS e GPS, porém, não apre-
sentam a hora da emissão dos 
documentos, que aparecem em 
outras emissões de igual teor. 

Quanto a este fato, o próprio 
dossiê ressalta que Caixa Econô-
mica Federal poderá elucidar a 
dúvida atestando a validade dos 
recibos, que ainda apresentam o 
mesmo número em seu código 
de barra. 

As certidões ou a falta delas 
apresentadas no dossiê foram 
retiradas da internet e o vereador 
também realizou a consulta on-
line, da tribuna, para deixar cla-
ro quanto à legitimidade de suas 
informações e pediu que os ve-
readores analisassem com calma 
o que foi apresentado e também 
realizassem as consultas virtuais 
para esclarecimento dos fatos. 

“Alguém, algum funcionário 
da Prefeitura, teria que conferir 
essas certidões e isso não foi fei-
to. Não cabe ao secretário fazer 
essa atividade. Deveria ter sido 
fiscalizada no ato da licitação e 
não tentar passar a responsabili-
dade para um ou outro. 

“Quem fez a licitação deveria, 
sim, fiscalizar esses documentos. 
Isso já aconteceu em outra ges-

Rosival Araújo: Apurar agora

Oswaldinho da Capoeira: 
Denúncia mexe 
com muita gente

Joãozinho Contador: 
Se for mesmo constatada 
fraude, é caso de polícia

Ragos Oliveira: CPI não 
é para condenar ninguém, 
mas para apurar denúncias

Marlon Gouveia: 
Onde há fumaça, há fogo

Demais vereadores 
pedem apuração

tão e o contrato foi checado e 
licitação revogada. Se a denúncia 
proceder, estaremos diante de um 
roubo”, lembrou Glewton de Sá.

O vereador disse, ainda, que 
não existe  necessidade do vere-
ador estar presente na licitação, 
mas se a denúncia chegar até ele 
é seu dever fiscalizar e, a partir 
das provas, tomar as providên-
cias necessárias independente 

de partido político. “Além disso, 
outras empresas foram prejudi-
cadas, pois houve o privilégio 
para a empresa Executiva. Então 
temos que obter algumas respos-
tas: quem trouxe essa empresa 
para Paracatu? Por que as outras 
empresas concorrentes não fo-
ram tratadas em pé de igualdade? 
Quem ela é? Quais suas irregula-
ridades?”

O vereador Glewton de Sá faz a 
denúncia da tribuna da Câmara

Condé: Contrato 
pode ser cancelado
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A vereadora e missionária 
Marli Ribeiro e uma equipe do 
Projeto SOS Reviver inaugura-
ram, há sete meses, a Comuni-
dade Terapêutica SOS Reviver, 
destinada ao tratamento de de-
pendência química e álcool. 

A fazenda-sede do projeto 
conta com uma estrutura com-
pleta e capacidade inicial para 
12 residentes, seguindo os crité-
rios estabelecidos pela Anvisa - 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária. 

São nove meses de tratamento 
intenso, que tem como objetivo 
primordial a recuperação, rein-
serção do indivíduo na família 
e na sociedade. A comunidade 
proporciona atividades: físicas, 
psíquicas e sociais, levando o 
residente a uma nova reflexão e 
posicionamento com mudanças 
de atitude e comportamento. 

“Eu perdi 12 anos da minha 
vida no mundo das drogas e hoje 
estou me recuperando nesta casa 
abençoada, estou compreen-
dendo esta doença e recebendo 
apoio profissional e espiritual 
para ser tratado. Eu perdi meu 
casamento, meus filhos, minha 
juventude, minha família, mas 
estou disposto a conquistar tudo 
de volta. O projeto Reviver está 
no fazendo realmente Reviver.” 
(depoimento de um residente em 
tratamento durante o encontro 
de famílias)

Família - A família também 
é assistida e recebe atendimento 
no grupo de autoajuda do Pro-
jeto Reviver, sendo orientada 
para suas ações e participação do 
processo de recuperação de seu 
familiar. As reuniões são realiza-

O comerciante José Adão 
Ferreira usou a Tribuna Livre da 
Câmara Municipal de Paracatu, 
no último dia 9 de fevereiro, para 
convocar os associados à Asso-
ciação dos Comerciantes Am-
bulantes de Paracatu para uma 
assembleia a ser realizada no dia 
26 de fevereiro, na sede da Secre-
taria de Meio Ambiente. 

Segundo José Adão, ele ape-
nas tem a intenção de resolver as 
questões da Associação, que está 
sem direção há algum tempo, e 
não quer prejudicar ninguém.

Adão explicou que, em 2008, 
a presidência da associação este-
ve a cargo de José Joaquim Tei-
xeira Araújo e contava com 52 
associados. Já em 2010, a presi-
dência passou para uma mulher 
chamada Carminda, da Associa-
ção dos Artesãos. “Mas ela nunca 
exerceu realmente a presidência e 
nem mesmo registrou uma ata”. 

“Estamos sem presidente e di-
retoria. Estamos ao léu. Eu e ou-
tros comerciantes nos reunimos 
no dia 21 de janeiro, juntamente 
com secretários, e decidirmos me-
lhorar a associação e eleger uma 
nova diretoria”, disse José Adão. 

parlamentar realiza sonho acalentado por mais de 20 anos e cumpre promessa de campanha eleitoral

Marli inaugura comunidade
para tratar dependência química

SOS REVIVER

das na sede provisória do Projeto 
Reviver, à Rua Dulce Batista Cor-
deiro, nº 313, Bairro Santa Lúcia, 
toda quarta-feira, às 19h30min. 

- “Essa casa é como um úte-
ro formado por Deus na terra 
para gerar novos homens. Aqui 
é um lugar para tratar o caráter, 
de entender o que é a dependên-
cia química e o caminho para se 
permanecer fora do uso. Temos 
aqui pais de famílias e jovens 
que perderam anos de suas vi-
das no uso de drogas e álcool, 
a nossa tarefa aqui é devolver à 
sociedade um cidadão conscien-
te da doença que o atinge e da 
forma de alcançar o tratamen-
to”, salientou a vereadora Marli 
Ribeiro.

Sonho - A parlamentar tes-
temunhou que este é um sonho 
que ela alimentou por mais de 20 
anos e só agora pôde realizá-lo. 

“Dediquei anos da minha 
vida como missionária a esta 
causa. Esta é também uma pro-
messa de campanha que estou 
cumprindo, é uma bandeira que 
defendo em meu trabalho como 
vereadora. Todos nós devemos 
nos preocupar e nos envolver 
nas ações de combate e preven-

Esporte terá 
investimentos 
de r$ 300 mil  

Na reunião ordinária ocorrida no dia 9 de 
fevereiro a vereadora Marli Ribeiro (PTB) 
anunciou uma das conquistas mais recentes 
de seu mandato: uma verba de mais de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) para investi-
mento no esporte local, através de reformas 
e cobertura de quadras de esportes.

A verba é oriunda de uma emenda parla-
mentar do governo federal, através do depu-
tado federal Lincoln Portela (PR-MG) e, em 
breve, ela será revertida em melhorias para a 
comunidade. Uma das prioridades é a cober-
tura da quadra do Bairro Novo Horizonte e 
a reforma da Praça Governador Magalhães 
Pinto, no centro da Cidade.

Além de anunciar a verba conquistada, a 
vereadora apresentou 18 requerimentos que 
contemplam demandas de vários bairros, nas 
áreas de esporte, lazer, cultura, obras, sanea-
mento, trânsito, segurança, educação e saúde. 
Os requerimentos serão incluídos nas próxi-
mas pautas de votação no plenário. 

“Estou fazendo gestão em busca de 
recursos para o nosso Município, sei que 
precisamos de muito mais, mas minha luta 
será constante em busca de melhorias para 
o esporte, para a qualidade de vida e para 
segurança da comunidade”, destacou a ve-
readora.

ção ao uso de drogas. Nossa luta 
agora é para ampliar este espa-
ço e atender, cada vez mais, um 
número maior de famílias que 
precisam de ajuda”, salientou a 
vereadora.

A comunidade está em fase de 
expansão e lançou uma campa-
nha de ajuda à comunidade para 

ampliar suas instalações. A cam-
panha “Se você também quer ver 
usuários de droga sendo recupe-
rados, ajude-nos!” já está em ple-
no andamento. Os interessados 
podem fazer doações por depó-
sito bancário de qualquer quantia 
ou ligar para a coordenação do 
projeto.

Associação Beneficente Nova Esperança de Paracatu: 
BANCO DO BRADESCO - Agência: 0987/ Conta: 0030190-6
Telefone: 3672-1529/ 3671-3152/ 3671-5224

A fazenda-sede
 do projeto conta 

com uma 
estrutura 

completa e 
capacidade 

inicial para 12 
residentes, 

seguindo os 
critérios 

estabelecidos 
pela Anvisa

A laborterapia 
faz parte do 

tratamento, que 
dura intensos 

nove meses 

Marli Ribeiro e a equipe de coordenação 
da Comunidade Terapeuta SOS Reviver

A vereadora anuncia, na Câmara, verba de 
R$ 300.000,00 para investimento no esporte

José Adão Ferreira usou a 
Tribuna Livre para convocar 
ambulantes para assembleia 
da categoria

José Adão garante que foi 
feito edital de convocação, assi-
nado por vários associados e por 
esse motivo procurou a “Casa do 
Povo” para falar  aos associados 
e a toda a Cidade sobre a assem-
bleia para decidir o que será feito. 

A assembleia será realizada 
na sede da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, localizada 
na Rua Professor Henrique dos 
Reis, N°. 704 - Arraial D’angola - 
Paracatu - MG.

Ambulantes realizam 
assembleia dia 26

ASSOCIAÇÃO

iii SEMana Da MUlHEr - programação
Dia 3/3/2015 às 19:30 - Abertura Oficial - Câmara de Verea-

dores de Paracatu
Dia 4/3/2015 de 14:00 às 17:30 - Seminário: Liderança e Ati-

vismo - Caritas Diocesana de Paracatu
Dia 5/3/2015  - Dia “D” pela mobilização de crianças e jovens 

pela não Violência Contra a Mulher - Escolas Públicas de Paracatu
Dia 6/3/2015  às 19:30  - Exposição Mulheres de Excelência 

- Casa de Cultura
Dia 7/3/2015 de 8:00 às 12:00 - “Um jogo pela Paz” - SESC 

Paracatu
Dia 8/3/2015  de 8:00  as 12:00 - “Ação  Mulher”  - CRAS Pa-

racatuzinho, antigo PROMAN/ Encontro Feminino de Capoeira
Dia 14/3/2014 de 7:30 às 17:30 - Mini Cursos “Só para mulhe-

res” (SESI/SENAI) - Unidade Paracatu 
Informações: 3671 6044 - Elisângela 
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 5º. HOMICÍDIO

PC encontra corpo de homem 
desaparecido no réveillon 

Idoso é morto por 
usuária de drogas

Policiais são atacados, 
reagem e matam

Preso aparece 
morto no presídio

Homens matam dois primos que jogavam truco 

Outra ossada de mulher é encontrada 

Um morto 
e três 
feridos 
em festa

Kellen Cristina Mateus Marques 
tinha apenas 24 anos, morreu  
estrangulada e o assassino 
abandonou seu corpo às 
margens de  uma estrada

perícia confirma que ossada é de jovem desaparecida 
em 30 de janeiro. Um suspeito de estrangulá-la foi preso

Corpo aparece 
próximo ao Ranchão

8º. HOMICÍDIO

4º. HOMICÍDIO 

VAZANTE

BRASILÂNDIA

JOÃO PINHEIRO

6º E 7º. HOMICÍDIOS 

 9º. HOMÍCÍDIO

O corpo de  Kellen Cristina 
Mateus Marques, 24, foi encon-
trado na tarde de 3 de fevereiro, 
em uma estrada que dá acesso à 
Fazenda Santa Maria, próximo 
ao Posto Ranchão - a 30 quilô-
metros do centro de Paracatu. O 
cadáver estava em avançado esta-
do de decomposição.

Kellen estava desaparecida 
desde o dia 30 de janeiro deste 
ano. No Boletim de Ocorrência 
da PM, a família informou que 
Kellen Cristina saiu de casa no dia 
30 e seu celular estava desligado. 

José Herinque Alves Men-
des, 34, foi encontrado morto 
no banheiro do Presidio de João 
Pinheiro. Foi verificadas lesões 
no pescoço e face lado direito de 
José, cujo corpo estava suspenso 
por uma corda amarrada na ven-
tana (entrada de ar da cela 4). Os 
companheiros de cela não sou-
beram informar o que possa ter 
levado José ao aparente suicídio. 

No Itaipu - Um homem de 

Dois policiais militares à pai-
sana foram esfaqueados, reagi-
ram e mataram uma pessoa e 
feriram outra, em Brasilândia de 
Minas, na noite de 28 de janeiro. 
Segundo a PM, os policiais esta-
vam nas proximidades de um co-
mércio, quando foram surpreen-
didos por um jovem, de 26 anos, 
que deu três facadas no braço de 
um deles. 

Outro policial, que estava no 
banco do passageiro, reagiu e 
atingiu o jovem no tórax. Mesmo 
baleado, o jovem tentou reagir e 
foi atingido na cabeça, morrendo 
no local.

Outro homem, cuja idade não 
foi informada, esfaqueou o braço 
do militar que atirou e este, de-
pois de luta corporal, atingiu o 

Um homem de 61 anos foi 
morto a facadas na noite de 28 
de janeiro, no Bairro Pamplona 
II, em Vazante, a 100 quilôme-
tros de Paracatu. De acordo com 
a Polícia Militar, a assassina con-
fessa, Ariana Jurema de Souza, de 
30 anos que, contou que o idoso 
disse a ala que se eles mantives-
sem relações sexuais, ele lhe daria 
dinheiro para comprar drogas. 

Após a relação, a autora fez 
uso de crack e bebida alcoólica 
e escondeu uma faca debaixo do 
travesseiro da cama da vítima e, 
diante à insistência do homem 
em continuar mantendo relações 
sexuais, ela o atingiu com vários 

A delegacia de homicídios de 
Paracatu, após investigar o desa-
parecimento de Paulo Ramos, de 
36 anos, conseguiu prender dois 
suspeitos do assassinato e oculta-
ção do cadáver.

De acordo com o chefe da 
Delegacia de Homicídios, dele-
gado Gustavo Henrique Ferraz, 
o crime ocorreu dia 1º de janeiro 
de 2015, na Fazenda Cupins, Re-
gião dos Carapinas.

Segundo o delegado, no dia 
26 de janeiro, a DH de Para-
catu recebeu a informação do 
desaparecimento de Paulo e os 
investigadores da Polícia Civil 
conseguiram chegar, nas últi-
mas pessoas que estiveram com 
ele. Trata-se de Jonathan Ramos 
Guimarães, 24;  Eron Mendes 
Santiago Neiva, 30; e  uma mu-
lher que, segundo a polícia, era a 
amásia de Paulo.

Eron foi interrogado pelos in-
vestigadores e, inicialmente, ne-
gou saber do paradeiro de Paulo. 
Jonathan também negou, mas 
acabou confessando a autoria do 
crime. Ele disse que presenciou 

O dia 1º. de fevereiro fica-
rá marcado como um dos mais 
violentos da Cidade. Além dos 
dois primos assassinados no Pa-
racatuzinho, mais uma pessoa foi 
morta no Alvorada e três ficaram 
feridas. 

O primeiro homicídio ocor-
reu na madrugada do domingo 
(1º/2). De acordo com a Polícia 
Militar, quatro pessoas foram 
atingidas por tiros, numa festa, 
no Gol de Placa, no Bairro Al-
vorada. 

Militares acorreram ao Hospi-
tal Municipal, onde duas das mu-
lheres baleadas deram entrada. 
Lá, os militares ficaram sabendo 
de um acidente  com um carro 
que socorria outra vítima dos 
disparos, no centro da Cidade. 
A PM e uma ambulância socor-
reram Leandro Costa Martins, 
18, na Avenida Olegário Maciel. 
Leandro, porém, não resistiu aos 
ferimentos e morreu no HM. 

O jovem foi atingido por di-
versos tiros no peito e nos bra-
ços. Outro jovem de 23 anos, que 
também fora baleado, foi socor-
rido. No local da festa, os mili-
tares encontraram sete cápsulas 
calibre .380. Uma moto também 
foi apreendida.

No acidente ocorrido duran-
te a tentativa de socorro, o Cor-
sa bateu na traseira de um Fox, 
que estava estacionado, causando 
danos em ambos os veículos. O 
motorista do Corsa - Charles 
Borges da Silva, 24 - é inabilita-
do e foi conduzido à DP. Seguem 
rastreamentos para prender os 
autores do homicídio.

Dois homicídios foram re-
gistrados na noite do domingo, 
1º/2, no Paracatuzinho. De acor-
do com a PM, Diego Antônio de 
Barros, 24, e o primo dele - Wal-
ter Lopes da Silva Junior, o La-
craia, 31 - foram baleados. Eles 
foram levados ao Hospital Mu-

Restos mortais de mulher são 
encontrados em meio à plantação 
de soja. Corpo pode ser de jovem 
sumida há mais de dois meses 

As Polícias Militar e Civil en-
contraram um cadáver de uma 
mulher em meio a uma plantação 
de soja, na região da Chapada, 

De acordo com a família, um 
irmão de Kellen teria visto a jo-
vem pela última vez, dentro de 
um Vectra azul, na Rua Adriles 
Ulhôa, Paracatuzinho. A mãe de 
Kellen soube que a filha esta-
va em um bar, no Amoreiras II, 
acompanhada de um homem.

Segundo o delegado, o corpo 
de Kellen foi encaminhado para 
necropsia e a pericia constatou 
sinais de asfixia. A DH trabalha 
com várias linhas de investiga-
ções. Um suspeito de 31 anos foi 
detido.

uma briga de Paulo com amásia, 
quando este agredira covarde-
mente a mulher e ele interveio 
para defendê-la.

Jonathan disse que apanhou 
um facão e partiu pra cima de 
Paulo, matando-o. Após o crime, 
Jonathan  enterrou o corpo a 50 
metros da residência.

De posse destas informações, 
os investigadores da Polícia Ci-
vil, juntamente com a perícia e 
a funerária de plantão, iniciaram 
as buscas - no dia 29 de janeiro - 
e  localizaram  o corpo de Paulo 
Ramos, em estado avançado de 
decomposição.O corpo foi enca-
minhado para o IML de Paraca-
tu, onde foram realizados os tra-
balhos periciais e depois liberado 
para família. 

O delegado tinha pedido a 
prisão provisória dos suspeitos, 
até a elucidação do crime. Jona-
than poderá responder por ho-
micídio qualificado e ocultação 
de cadáver; Eron, por ocultação 
de cadáver, ambos foram presos 
e estão à disposição da justiça.

Outros homicídios - Esse foi 

o quarto homicídio, em Paracatu, 
no mês de janeiro. A primeira vi-
tima do ano foi Paulo Cerqueira 
de Oliveira, 40, morto com gol-
pes de faca em um bar, no Bairro 
Vista Alegre. O crime ocorreu no 
sábado (10/1). Um suspeito de 
ser o autor -  Fernando Barbosa 
dos Reis, 35, está preso.  

Seis dias após o assassinato 
de Paulo Cerqueira, Paracatu re-
gistrou o segundo homicídio do 
ano. A vítima foi Alan Soares 
Chaves, 31, morto na noite de 
16de janeiro, no Bar do Grande 
- à Rua Nair Cunha Cardoso, no 
Paracatuzinho. Alan foi baleado 
no tórax. Até o momento nin-
guém foi preso.  

A terceira pessoa assassinada 
em janeiro foi Isabel Aurelina 
dos Santos - a Belinha, 40, que 
faleceu na UTI, dia 27 de janeiro. 
Ela estava internada, após ser en-
contrada, na Rua Ciríaco Francis-
co de Andrade, Amoreias I, com 
sinais de espancamento. A polícia 
já tem um suspeito, mas até o fe-
chamento desta edição ninguém 
havia sido preso. 

nicipal, mas não resistiram aos 
ferimentos. 

Diego foi atingido por um tiro 
na cabeça e Lacraia foi ferido no 
abdômen, ombro, pescoço e ca-
beça, Eles jogavam truco, na Rua 
Sara Costa Roriz, quando dois 
homens não identificados chega-

ram  em um Pálio e dispararam 
cinco tiros.

Ainda de acordo com infor-
mações da PM, os vizinhos de 
Lacraia afirmaram que ele teria 
sido vítima de uma tentativa de 
homicídio anteriormente e que o 
alvo dos criminosos seria ele.

De acordo com a PM, o Die-
go assassinado tinha passagens 
na polícia por furto, receptação e 
desacato. Já o Walter Lacraia ti-
nha passagem por envolvimento 
com jogo do bicho. Nenhum dos 
suspeitos dos homicídios foi en-
contrado. 

golpes. Uma vizinha de 42 anos 
ouviu os gritos e encontrou o ho-
mem com a faca cravada no peito. 

O corpo foi encaminhado ao 
Instituto Médico Legal (IML) de 
Paracatu e a perícia constatou que 
o idoso foi morto por 18 golpes.

O Boletim de Ocorrência re-
gistra que a mulher confessava o 
tempo todo aos policiais que ela 
tinha matado o idoso. Contou 
que primeiro deu uma facada no 
lado direito, depois no pesco-
ço e no peito, enquanto o idoso  
implorava para que ela parasse. 
Ariana foi presa em flagrante e 
conduzida à Delegacia de Polícia 
Civil de Paracatu.

homem com um disparo na bar-
riga. O baleado foi encaminhado 
ao Hospital Municipal Antônio 
Carneiro Valadares, em João Pi-
nheiro. Segundo a PM, os mili-
tares envolvidos na ocorrência 
foram encaminhados à Delegacia 
da Polícia Civil de João Pinheiro, 
onde prestaram depoimento. 

Crack - Na Rua Etelvino 
Leão dos Santos, Contingente, 
em Brasilândia de Minas, mili-
tares abordaram Wecton Dias 
Siqueira, 20, e um adolescente. 
que  jogou um revólver 22 na rua 
e portava  R$ 330,00 e uma bici-
cleta sem nota fiscal. Com Wec-
ton foi encontrado uma pedra de 
crack. O menor disse que vende 
drogas e mostrou mais 34 pedras 
que estavam escondidas.

27 anos, conhecido por tráfico de 
drogas - que estava em um bar - à 
Avenida Emilio Lopes Cançado, 
Bairro Itaipu, João Pinheiro - foi 
alvejado por tiros. Uma das balas 
acertou sua cabeça. Os militares 
socorreram a vítima até o Hos-
pital Municipal e depois a Patos 
de Minas/MG. O autor dos tiros 
estaria em uma moto e é more-
no, usava camiseta branca e calça 
jeans.

a 37 quilômetros do centro de 
Paracatu. Por volta das 13h, um 
funcionário da fazenda fazia pul-
verização na lavoura e deparou-
se  com  os restos mortais.

Ao lado da ossada, estava uma 
calça jeans azul com botões gran-
des e dourados, um cinto estam-

pado com oncinhas, uma blusa 
de renda  preta, cabelos loiros 
espalhados, um pedaço de corda 
verde (tipo um laço/forca). 

A arcada dentária tinha apa-
relho ortodôntico fixo. As vesti-
mentas e demais características 
mencionadas se assemelham às 

de uma moça desaparecida des-
de 31/12/2014: “Débora Soares 
Braga”, 26 anos. O cadáver foi 
liberado ao serviço funerário. A 
perícia e o laudo do médico le-
gista vão confirmar de quem era 
o cadáver. O caso está sendo in-
vestigado pela Polícia Civil.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DA VILA 

DOS POLICIAIS MILITARES DE PARACATU/MG – AVPMP
pelo presente, são convocados todos os Senhores associados policiais 
Militares do Estado de Minas Gerais, da ativa e reserva que servem no 
município de paracatu/MG e demais interessados para se fizer presentes 
e participarem da rEUnião DE aSSEMBlEia GEral orDinÁria da 
associação da Vila dos policiais Militares de paracatu/MG - aVpMp, que 
se realizará no dia 25 do mês de Fevereiro de 2015, quarta-feira, com 
início às 19 hora e término às 21 horas, no local, auditório da Fundação 
Casa de Cultura de paracatu/MG, sito na rua do Ávila s/nº Bairro Centro, 
Município de paracatu/MG, com a seguinte:

orDEM Do Dia
1º Chamada dos associados: 19h00min;
2º Chamada dos associados: 19h20min;
a) Secretaria: leitura e aprovação da ata da reunião de assembléia Geral 
Extraordinária realizada em 20 de maio de 2014;
b) Conselho fiscal: apresentação do parecer sobre análise das contas 
do exercício financeiro do ano de 2014 (período: 1 de janeiro a 31 de 
dezembro de 2014);
c) Diretoria Financeira: prestação de contas do exercício financeiro do 
ano de 2014 (período: 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2014) para a 
competente aprovação;
d) Diretoria Jurídica: apresentação do regulamento do plano Habitacion-
al da aVpMp. atualização/reforma parcial do regimento interno da aVp-
Mp (artigos: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25 e 26). atualização/reforma parcial do 
Estatuto da aVpMp (artigos: 25, 26 e 64) para a competente aprovação;
e) Diretoria Social: apresentação de um relatório referente à organização 
do evento de lançamento da pedra Fundamental da Vila Militar e Confra-
ternização de aniversário da aVpMp em 2015;
f) Diretoria administrativa: relatório sobre o andamento da confecção 
das carteirinhas da aVpMp; apresentação da lista de novos convênios;
g) Diretoria de Construção patrimônio e obra/Comissão de projetos: 
relatório sobre o andamento do projeto de loteamento; apresentação 
dos pré-projetos arquitetônicos das residências da Vila Militar, votação/
escolha dos modelos das residências, valores, forma e prazo para o pag-
amento dos projetos;
h) outros assuntos de interesse geral, sem caráter deliberativo:     
obs: a minuta contendo o regulamento do plano Habitacional e as novas 
redações dos artigos do regimento interno e Estatuto da aVpMp, bem 
como os pré-projetos das residências estarão hospedados no site da en-
tidade a partir de 5 de fevereiro de 2015 - www.avpmp.com 

paracatu/MG 4 de fevereiro de 2015.
norberto Willians Santos Souza 

presidente aVpMp.
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Assaltante leva R$13 mil de comércio 

Mais oito sentam-se no banco 
dos réus em fevereiro e março

Altamir Baltazar da Silva e mais 
dois serão julgados pela morte 
de Arly Barbosa Guimarães (D)

tribunal de BH não concede desaforamento e acusados serão julgados em paracatu, após um ano e três meses

ladrões roubam caixa eletrônico de mineradora no Morro agudo 

Júri foi remarcado para 12 de março 
CASO ARLY

ASSALTOS

O julgamento dos réus de um 
crime que chocou a sociedade 
paracatuense está previsto para 
o próximo dia 12 de março, no 
Fórum da Comarca de Paracatu. 
No dia 16 de fevereiro deste ano, 
o caso completa um ano no e três 
meses e estava na pauta para ser 
julgado no dia 4 de novembro.

O Ministério Público, devido 
à repercussão e à segurança, pe-
diu desaforamento (julgamento 
em outra cidade), mas o Tribu-
nal de Justiça de Belo Horizonte 
não julgou o pedido e o juiz da 
Comarca de Paracatu adiou o jul-
gamento para o dia 18/11/2014.

Porém, pelo mesmo motivo, 
a sessão não foi realizada nesta 
data, mas, desta vez, o TJ julgou 
o pedido mas também não auto-
rizou o desaforamento e o julga-
mento está previsto para março, 
em Paracatu. 

Crime - Os réus são Altamir 
Baltazar da Silva, 20; Victor Ar-

Quatro homens encapuzados 
e armados renderam os vigilan-
tes de uma mineradora, no Mor-
ro Agudo, explodiram o caixa 
eletrônico da agência Santander 
e roubaram  uma  caminhonete 
MMC/ L200 Triton, prata, placa 
HNS/9042-MG, com pertences 
das vítimas, três celulares, dois 
LG e um  Sony e R$ 246,00. A 
caminhoneta pertence à empresa 
e é rastreada por satélite. 

Menores - Dois adolescentes 
- de 15 e 17 anos - foram apreen-
didos após assaltarem um escri-
tório e um pedestre. O menor de 
15 anos foi encontrado na casa 
dele - à Rua Dom Helder Câ-
mara, Vila São João Evangelista 
- onde foi confirmado a autoria 
dos roubos e apreendida a cami-
seta utilizada no crime. 

Centro - Miguel Ferreira 
D’Abadia, 19, foi preso suspeito 
de vários roubos a pedestres. Ele 
foi encontrado na Rua Rio Gran-
de do Sul, após roubar a bolsa de 
uma mulher, na Rua Juca Baiano, 
centro. A mulher disse à policia 
que o autor a agrediu com um 
tapa no rosto e ordenou que ela 
jogasse a bolsa no chão e saísse 
correndo. Com Miguel, os mili-
tares encontraram a bolsa da viti-

O caso Arly será apenas um dos vários julga-
mentos previstos para a Primeira Sessão Ordiná-
ria de 2015, nos meses de fevereiro e março.  

John John - O primeiro a sentar-se no banco 
dos réus será Jonatas Macedo Azevedo - John 
John, 19, acusado pelo Ministério Público de  en-
volvimento na morte de André Rogério Anadão 
da Silva. O julgamento está marcado para o dia 
24 deste mês. 

Félix - Já no dia 26 de fevereiro está previs-
to o julgamento de Félix Aparecido de Barcelos 
Oliveira, 24, apontado pelo MP de atentar con-
tra a vida de Carlos Henrique Silva de Jesus, em 
2013, no Bairro JK. 

Alan - O primeiro júri marcado para o mês 
de março será de Alan Boitrago Cabeceira, 23, 
dia 5, suspeito de ser o autor da morte de Camila 
Braga de Oliveira. 

naldo Teixeira de Melo Peres e 
Caio Willian Pereira Rosa, am-
bos 19 anos, acusados pelo MP 
do assassinato de  Arly Barbosa 
Guimarães e de atentarem con-
tra a vida de Ana Paula Andrade 
Santos, na noite de 16/11/2013), 
em uma igreja evangélica, na 
Avenida Olegário Maciel, duran-
te um culto. 

Segundo o que foi apurado 
pela polícia, o autor pegou a 
arma de uma pessoa que estava 
em um Gol vermelho, parado em  
frete a igreja, passou pelo centro 

da igreja e disparou contra Arly,  
que foi atingido na cabeça e mor-
reu no local. 

Ana Paula estava próxima da 
vítima e foi atingida na perna. A 
polícia agiu rapidamente e, em 
menos de duas horas, prendeu 
Altamir Baltazar, que confessou o 
crime, alegando rixa antiga. Com 
Altamir, estavam Victor e Caio, 
suspeitos de dar apoio. Os três 
aguardam julgamento, presos.

Dieverton/Renato - No dia 19 de março se-
rão julgados Dieverton Cardoso de Oliveira, 26; e 
Renato Tavares de Souza, 29. Eles foram denun-
ciados pelo MP de envolvimento em uma dupla 
tentativa de homicídio. As vítimas são Matheus 
da Silva Coimbra e Roberto Carlos Gonçalves 
Gouveia. 

Ayrton/Marcos/Leonardo - A Primeira 
Sessão deste ano, do Tribunal de Júri de Paracatu, 
está prevista para encerrar-se no dia 26 de março, 
quando três pessoas serão julgadas. Ayrton Gon-
çalves Vieira, 20; Marcos da Silva Teixeira Melo, 
23; e, Leonardo Luiz Pereira, 24, acusados pelo 
Ministério Público de envolvimento no assassi-
nato de Leonardo Soares Ferreira. 

Os julgamentos começam às 9h, no Tribunal 
de Júri da Comarca de Paracatu.

ma e foi reconhecido como autor 
do roubo. 

A bolsa - Uma jovem de 21 
anos passava pela Rua Abadia, 
centro, quando um homem - em 
uma bicicleta verde - colocou a 
mão na cintura e mostrou um 
objeto o cabo de uma faca e dis-
se: “Passa sua bolsa, senão eu te 
mato”. A mulher entregou a bol-
sa ao ladrão, que pegou o celular 
e R$ 35,00, jogou a bolsa no chão 
e fugiu. 

Clínica - Dois homens simu-
lando estarem armados rende-
ram a funcionária de uma clinica 
médica - à Rua Professor Santia-
go Dantas, centro - roubaram R$ 
30,00 e dois celulares.  

Smartphone - Dois ocupan-
tes de uma moto roubaram o 
smartphone de uma pessoa de 
25 anos, na Rua Pedro Álvares 
Cabral, Prado. Segundo a vítima, 
os autores portavam um objeto 
metálico e anunciaram o assalto 
dizendo: “Sua vagabunda, passe 
o celular. Não corre, senão você 
vai morrer”. Ninguém foi preso. 

Casa - A vitima de 46 anos 
estava com a filha no quintal de 
casa -  à  Rua do Pequizeiro, Vila 
do Sol Nascente - quando um 
homem  pulou o muro e, com 

uma pá na mão, ordenou- lhe 
que entregasse o celular e fugiu. 
Vandilson - A vítima de 61 anos 
estava em casa - à Rua Tiraden-
tes, Bela Vista - quando chegou 
Vandilson Raimundo da Silva, 
31 - que era seu inquilino na casa 
dos fundos. A vítima se ausen-
tou, por alguns minutos, deixan-
do a bolsa e um celular em cima 
da mesa. Após retornar, Vandil-
son já havia saído e celular tinha 
sumido. Policiais prenderam 
Vandilson, porém o celular não 
foi localizado. Foi constatado um 
mandado de prisão em desfavor 
de Vandilson.

Lanchonete - Uma funcio-
nária de uma lanchonete de uma 
faculdade levava um malote para 
um depósito, mas foi surpreendi-
da por um homem bem vestido, 
trajando calça clara, blusa azul es-
cura, com uma mochila amarela, 
armado, que anunciou o assalto e 
roubou o malote. O ladrão saiu 
correndo, pulou o muro, tentou 
furtar um Gol, não conseguiu e 
fugiu a pé. 

De novo - Dois homens ar-
mados renderam os frentistas de 
um  posto, na Ladeira dos Farias, 
Vila Cruvinel, roubaram os celu-
lares e R$ 482,00. Os militares, 
ao visualizarem as imagens das 
câmeras do posto, reconheceram 
os autores, que estão sendo pro-
curados.

Uno - Militares encontraram, 
no Paracatuzinho, o Uno branco, 
placa GQS-2961, envolvido em 
roubo a uma panificadora, dia 
2/2. O carro estava destranca-
do e sem o som. O proprietário 
passava próximo à panificadora 
e os dois autores, um portando 
revólver, entraram no carro e o 

Um jovem, magro, negro, mediano, bermuda preta, camisa branca manga longa por cima de uma escura - armado com um 38 - aproveitou que 
a vítima fazia o caixa de uma empresa de ferro e aço - à Rua Luiz Gouveia Damasceno, Nossa Senhora de Fátima - para roubar-lhe uma pasta com  
R$ 12.000,00 em cheques e R$ 1.000,00 e fugiu. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA / EXTRAORDINÁRIA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PARACATU
CNPJ:20.207.064/0001-75

o diretor presidente da associação Comercial e Empresarial de paracatu, no uso 
das suas atribuições convoca pelo presente Edital todos os associados quites e 
no gozo de seus direitos para a assembléia Geral ordinária / Extraordinária a ser 
realizada no dia 12 (doze) de Março de 2015, em sua sede social rua Salgado 
Filho, nº. 615, bairro Bela Vista, nesta cidade de paracatu, Minas Gerais, que re-
alizar-se-á em primeira convocação com no mínimo de 2/3 de seus membros em 
pleno gozo de seus diretos, em observância aos seus deveres estatutários, no 
horário 18:00 (dezoito horas), para tratar da seguinte ordem do Dia: 
a) Examinar, discutir e deliberar sobre o relatório e Contas da Diretoria relativa 
ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014 e o parecer do 
Conselho Fiscal sobre contas e balanço.  
b)Examinar, discutir e deliberar sobre a reforma do Estatuto Social. 
Caso não haja comparecimento legal a assembléia Geral ordinária / Extraordinária 
será instalada em segunda convocação, às 19:00 (dezenove horas), deste mesmo 
dia e no mesmo local com qualquer número de convocados presentes,   

paracatu, 6 Fevereiro de 2015.
Marcus plauto ruas Cordeiro - presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PARACATU
CNPJ:20.207.064/0001-75

o diretor presidente da associação Comercial e Empresarial de paracatu, no uso 
das suas atribuições pelo presente Edital, convoca todos os associados quites 
e no gozo de seus direitos, e portanto faz saber, que no dia 26 (vinte e seis) de 
Março de 2015 no horário de 08:00 (oito) horas às 17:00 (dezessete)horas na sede 
da entidade situada à rua Salgado Filho, nº. 615, bairro Bela Vista, nesta cidade 
de paracatu, estado Minas Gerais, será realizada eleição para composição dos 
membros efetivos e suplentes da Diretoria administrativa e do Conselho Fiscal, 
sendo totalmente independente a chapa da diretoria da chapa do conselho fiscal, 
ficando aberto o prazo mínimo de até 10 (dez) dias antecedentes a data da eleição 
para o registro de chapas. o registro de chapas far-se-á exclusivamente na secre-
taria da entidade, mediante requerimento em duas vias, contendo a concordância 
por escrito de cada candidato inclusive com o respectivo cargo pretendido, sem 
prejuízos das instruções de todos os critérios obrigatórios exigidos no Estatuto. 
a secretaria da entidade funciona de Segunda a Sexta feira no horário de 08:00 
às 13:00 e de 15:00 às 17:00, onde se encontrará a disposição dos interessados 
pessoa devidamente habilitada para o atendimento, prestação de informações 
concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimen-
to de correspondente recibo. no dia da Eleição o associado para o exercício do 
direito ao voto deverá comprovar as determinações exigidas no capitulo iii, art. 12 
do Estatuto. Caso não seja obtido quórum estatuário de 2/3 previsto para a primei-
ra convocação, será encerrada a sessão e o presidente da entidade promoverá a 
segunda convocação para a eleição que se fará 30 (minutos) após o encerramento 
da primeira convocação, devendo a segunda convocação iniciar às 17:30 (dezes-
sete horas e trinta minutos) tendo o fim às  18:30 (dezoito horas e trinta minutos), 
deste mesmo dia e no mesmo local com qualquer número de convocados pre-
sentes. Finda a votação e a apuração, obedecidas todas as normas estatuarias, 
será lavrada a ata dos trabalhos eleitorais, constando o resultado da eleição, bem 
como os nomes e respectivos cargos dos novos dirigentes eleitos. Será eleita a 
chapa que obtiver maioria simples de voto. Havendo empate, será eleita a chapa 
cujo candidato à presidência tenha maior tempo de associado.

paracatu, 6 Fevereiro de 2015.
Marcus plauto ruas Cordeiro - presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PARACATU
CNPJ:01.497.603/0001-03

o diretor presidente da Câmara de Dirigentes lojistas de paracatu, no uso das 
suas atribuições pelo presente Edital, convoca todos os associados quites e no 
gozo de seus direitos, e portanto faz saber, que no dia 26(vinte e seis) de Março 
de 2015 no horário de 08:00 (oito) horas às 17:00 (dezessete) horas na sede da 
entidade situada à rua Salgado Filho, nº. 615, bairro Bela Vista, nesta cidade de 
paracatu, estado Minas Gerais, será realizada eleição para composição dos mem-
bros efetivos e suplentes da Diretoria administrativa e do Conselho Fiscal, poden-
do ser totalmente independente a chapa da diretoria da chapa do conselho fiscal, 
ficando aberto o prazo mínimo de até 10 (dez) dias antecedentes à data da eleição 
para o registro de chapas. o registro de chapas far-se-á exclusivamente na secre-
taria da entidade, mediante requerimento em duas vias, contendo a concordância 
por escrito de cada candidato inclusive com o respectivo cargo pretendido, sem 
prejuízos das instruções de todos os critérios obrigatórios exigidos no Estatuto. 
a secretaria da entidade funciona de Segunda a Sexta feira no horário de 08:00 
às 13:00 e de 15:00 às 17:00, onde se encontrará a disposição dos interessados 
pessoa devidamente habilitada para o atendimento, prestação de informações 
concernentes ao processo eleitoral, recebimento de documentação e forneci-
mento de correspondente recibo. no dia da Eleição o associado para o exercício 
do direito ao voto deverá comprovar as determinações exigidas no capitulo iii, 
art. 12 do Estatuto. Caso não seja obtido quórum estatuário de 2/3 previsto para 
a primeira convocação, será encerrada a sessão e o presidente da entidade pro-
moverá a segunda convocação para a eleição que se fará 30 (minutos) após o 
encerramento da primeira convocação, devendo a segunda convocação iniciar 
às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos) tendo o fim às  18:30 (dezoito horas 
e trinta minutos), deste mesmo dia e no mesmo local com qualquer número de 
convocados presentes. Finda a votação e a apuração , obedecidas todas as nor-
mas estatuarias, será lavrada a ata dos trabalhos eleitorais, constando o resultado 
da eleição, bem como os nomes e respectivos cargos dos novos dirigentes elei-
tos. Será eleita a chapa que obtiver maioria simples de voto. Havendo empate, 
será eleita a chapa cujo candidato à presidência tenha maior tempo de associado.

paracatu, 6 de Fevereiro de 2015.
Marcus plauto ruas Cordeiro - presidente

obrigaram a dirigir até o Santana, 
onde foi deixado. 

Telhado - Wilson de Freitas 
Carvalho Filho, 18, foi preso sus-
peito de assalto. A vitima contou 
que passava de bicicleta pelo Es-
tádio Paulo Brochado, onde foi 
abordada por dois homens, um 
deles, armado com uma arma 
de fogo, que lhe roubaram a bi-
cicleta e um celular. Segundo a 
PM, Wilson foi reconhecido e, 
na casa dele, no Chapadinha,  es-
tava o celular e alguns cartuchos 
intactos, em cima do telhado.  
A bicicleta estava escondida no 
mato. O outro autor está sendo 
procurado.   

Loja de celular - Três ho-
mens - um deles armado com 
revólver - trancaram os funcio-
nários num depósito de uma loja 
de celular, na Avenida  Quintino 
Vargas, e roubaram 50 aparelhos 
e R$ 800,00. Um dos autores é 
moreno, mediano, cabelos cres-
pos, magro e trajava camiseta 
polo marrom, calça jeans e tênis 
preto. O segundo é moreno, ca-
miseta listrada azul e preto, cal-
ça jeans e tênis azul; o terceiro 
também é moreno, calça jeans e 
camisa cinza com gorro. Eles fu-
giram num Gol prata e a polícia 
analisa o sistema de imagens. 

Pagamento - Funcionários de 
uma empresa - à Rua Boa Vista, 
Bela Vista - aguardavam o paga-
mento, quando chegaram dois 
homens usando capacetes, ambos 
armados - e perguntavam onde 
estava o dinheiro. Outros fun-
cionários, sem saber o que estava 
acontecendo, entraram no escri-
tório e os assaltantes efetuaram 
dois tiros. Um homem foi atingi-
do e os ladrões fugiram de carro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA / EXTRAORDINÁRIA
CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE PARACATU

CNPJ:01.497.603/0001-03
o diretor presidente da Câmara dos Dirigentes lojistas de paracatu, no uso das 
suas atribuições convoca pelo presente Edital todos os associados quites e no 
gozo de seus direitos para a assembléia Geral ordinária / Extraordinária a ser 
realizada no dia 12 (doze) de Março de 2015, em sua sede social na rua Salgado 
Filho, nº. 615, bairro Bela Vista, nesta cidade de paracatu, Minas Gerais, que re-
alizar-se-á em primeira convocação com no mínimo de 2/3 de seus membros em 
pleno gozo de seus diretos, em observância aos seus deveres estatutários, no 
horário 18:00 (dezoito horas), para tratar da seguinte ordem do Dia: 
a) Examinar, discutir e deliberar sobre o relatório e Contas da Diretoria relativa 
ao exercício financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2014 e o parecer do 
Conselho Fiscal sobre contas e balanço.  
b)Examinar, discutir e deliberar sobre a reforma do Estatuto Social. 
Caso não haja comparecimento legal a assembléia Geral ordinária / Extraor-
dinária será instalada em segunda convocação, às 19:00 (dezenove horas), deste 
mesmo dia e no mesmo local com qualquer número de convocados presentes,   

paracatu, 6 Fevereiro de 2015.
Marcus plauto ruas Cordeiro  - presidente
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LAGOA DE SANTO ANTÔNIO

Corrida rústica não teve apoio em 2014

Vereadora Marli ribeiro e o Movimento patrocinam novos uniformes do projeto paracatu Futsal Feminino

ROUPA NOVA

Futsal feminino ganha uniformes
A vereadora Marli Ribeiro e O Movimento pro-

moveram mais uma ação de apoio ao futsal feminino 
de Paracatu. No dia 3 de fevereiro, a parlamentar e 
o representante do Jornal, Renato Lopes, entregaram 
quites esportivos às atletas do Projeto Paracatu Futsal 
Feminino, contendo os novos uniformes que vão pos-
sibilitar mais conforto e motivação ao time do Bairro 
Nossa Senhora de Fátima. 

Cada atleta recebeu um kit com uma camisa para 
treino, uma camisa para jogo, um short para treino, 
um short para jogo e um colete. O time é formado 
por garotas de várias regiões da Cidade e é coor-
denado pelo voluntário Sérgio Luiz, que treina as 
meninas, todas as terças-feiras, na quadra de esporte 
do bairro.  

Empenho - Durante a cerimônia de entrega de 
uniformes, Ana Maria,  presidente da Associação 
de Moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima, 
destacou a importância de iniciativas como essa para 
o incentivo à prática esportiva.

“Eu fico extremamente agradecida à vereadora 
Marli Ribeiro pelo seu empenho em apoiar este pro-
jeto e por lutar, desde o ano passado, pela reforma 
desta quadra. Estive no gabinete dela e ela me mos-

A Corrida Rústica do Povoa-
do da Lagoa de Santo Antônio, 
que é um dos eventos esportivos 
tradicionais da Cidade e marcava 
o feriado de 15 de novembro, 
não foi realizada em 2014 por fal-
ta de apoio financeiro. Esta seria 
(e ainda será) a 17ª edição da dis-
puta, que conta com participan-
tes locais, de cidades vizinhas, de 
Goiás e do Distrito Federal.

Nos 16 anos anteriores, a 
corrida sempre foi um sucesso 
de público e de participação de 
atletas que, além de alimentação 
e alojamento, recebiam prêmios 
pela classificação. De acordo 
com o organizador Donato Silva, 
a 17ª. edição do evento não pôde 
oferecer nem uma coisa nem ou-
tra,  por falta de apoio financeiro 
para pagar as despesas.

“Infelizmente faltou recurso e 
não conseguimos promover a cor-
rida em 2014. É uma pena, pois 
isso nunca ocorreu em 16 anos 
consecutivos”, explica Donato. 

Caminhada - Para não deixar 
a “peteca” cairr, Donato Silva e 
um grupo de voluntários (que 
ajuda na realização da corrida) 
resolveram  pedir a ajuda à co-
munidade e, para chamar atenção 
da população, promovertam, no 
domingo (25/1),  uma caminha-
da solidária. Cinquenta pessoas, 
entre crianças, jovens e idosos, 
concentraram no Campo da Pon-
te de Santa Rita, onde discursa-
ram e trocaram ideias. 

trou o requerimento pedindo a reforma”, explicou 
a presidente.

A representante comunitária, também reconhe-
ceu que a vereadora   foi a Brasília e conseguiu, 
através do deputado Lincoln Portela, recursos para 
a realização da obra e que Marli Ribeiro tem se reu-
nido com o prefeito e secretários para pedir o início 
das obras. 

“É disso que precisamos. De gente que ajuda 
projetos sociais e esportivos e caminha junto com a 
comunidade”, finalizou a presidente Ana Maria.

Parceiros - O treinador do time também ressal-
tou a necessidade de apoio para que projetos, como 
o Paracatu Futsal Feminino, cresça.

“Há muito tempo eu buscava parceiros que me 
ajudassem a levar esse projeto à frente, é difícil lutar 
sozinho. Quando procurei a Vereadora Marli Ribei-
ro, ela logo nos abraçou como uma madrinha do 
time. Agradeço, em nome de cada atleta, essa força 
que ela sempre nos dá. 

Os oradores destacaram a im-
portância da Corrida Rústica da 
Lagoa e prometeram empenho 
para não deixar a tradição aca-
bar.  Em seguida, o grupo rezou 
um Pai Nosso e  uma Ave Maria, 
pedindo a proteção Divina e saiu 
em caminhada  pelas principais 
ruas do Povoado da  Lagoa.  

Portando faixas e animação 
de um carro de som,  o grupo 
chamava  atenção dos moradores 
e convidava a todos para partici-
par do bingo solidário após a ca-
minhada, no Bar do Senhor An-
tônio Pereira e Dona Santinha. O 
percurso de 3,5 km foi feito em 
uma hora e quatro minutos. A 
chegada foi no Campo da Ponte 
e Santa Rita, onde os participan-
tes da caminhada puderam se re-
frescar com água e frutas. 

Apoio - O presidente da Co-
opervap e morador do Povoado 
da Lagoa, Vasco Praça Filho – o 
Vasquinho - destacou a impor-
tância do  evento. 

“É com muita alegria que 
participo dessa caminhada, pois 
é um momento de congregar as 
pessoas, fazer exercício físico e 
sair do sedentarismo. Parabeni-
zo o organizador Donato Silva 
pela iniciativa e ele pode contar 
conosco para realização corrida, 
que é uma tradição na cidade”, 
disse Vasquinho. 

O empresário Roberto Pires, 
da Famag Premoldados,  tam-
bém caminhou e manifestou  seu 

apoio. “Achei uma excelente ideia, 
Ganhou muito quem participou, 
pois é uma oportunidade de in-
centivar a cuidar melhor da saú-
de. Nós, da Famag  Premoldados, 
sempre vamos apoiar essas inicia-
tivas”, garantiu Roberto Pires.   

Nova data - Segundo Do-
nato Silva, devido ao sucesso 
do número de participantes da 
caminhada e do grande número 
de voluntários que abraçaram a 
causa, a corrida não passará em 
branco, este ano. 

A 17ª. edição foi marcada para 
o dia 20 de dezembro e, durante 
todo mês, serão realizados bingos 
no Povoado da Lagoa para arre-
cadar verba para ajudar a pagar as 
despesas. Novo bingo já foi reali-
zado no dia 15 de fevereiro.  

“Agradeço a todos pelo in-
centivo e tenho certeza que, com 
essa união de forças, nossa corri-
da rústica será um sucesso e nun-
ca vai acabar”, agradece Donato. Donato Silva organiza caminhada pelo povoado para chamar a atenção da comunidade

Dezenas de voluntários e cidadãos dão força à realização do evento  

A vereadora Marli Ribeiro e uma das 
atleta do Projeto Paracatu Futsal Feminino

Renato Lopes, de O Movimento: 
Apoiar projeto assim é semear boas notícias

O treinador voluntário, também, agradeceu o 
Jornal O Movimento que, para ele, é também um 
grande parceiro do esporte de Paracatu. “O Mo-
vimento é um jornal sério e comprometido com a 
nossa Cidade”, observou Sérgio Luiz.

Boas notícias - Representando de O Movimen-
to, o repórter Renato Lopes, afirmou que se com-
prometer com projetos assim é um dever de órgãos 
sérios que se preocupam com o desenvolvimento de 
Paracatu.

“Para O Movimento é uma honra fazer parte da 
história deste time, ajudar um projeto que ajuda a ti-
rar meninas das ruas e incentivar a prática esportiva 
é uma forma de semear boas notícias.”

A vereadora Marli Ribeiro salientou a importân-

cia do projeto e esclareceu o andamento da obra de 
reforma da quadra do Nossa Senhora de Fátima.

“Eu me sinto feliz em chegar nesta quadra e ver 
mulheres e meninas determinadas e comprometidas 
com o esporte. Projetos assim ajudam em todos os 
aspectos, com a prática do esporte colhemos uma 
sociedade mais saudável e longe da violência e das 
drogas. Quando jovens escolhem o caminho do 
bem, o que temos a fazer é apoiar”, reforçou a ve-
readora. 

Para a vereadora, os uniformes novos e a reforma 
da quadra vão fortalecer ainda mais o projeto. “Eu 
conversei com o secretário municipal de Esporte 
e ele me garantiu que o projeto já está pronto e o 
início das obras de reforma da quadra está entre as 
prioridades da Prefeitura para este início de ano”, 
garantiu Marli Ribeiro. 

Treinador voluntário Sérgio Luiz: 
É difícil lutar sozinho

Cada kit contém dois jogos 
de uniformes completos

O executivo Vasco Praça Filho e o
empresário Roberto Pires apoiam a corrida


