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anosO Mo
CQC altera 
rotina de 
Paracatu

Se houver seca em 2015, 
será decretada emergência

A estreia da nova fase do 
programa CQC - Custe o 
Que Custar - da Band, na 
noite de 9 de março, abalou 
as estruturas de Paracatu. A 
atração mostrou as prováveis 
consequências da mineração 

de ouro a céu aberto, a pou-
cos metros da área urbana, 
perpetrada pela canadense 
Kinross Gold Corporation; 
mostrou casos graves de do-
enças de pele; ouviu relatos 
de contaminação humana; 

A falta d’água que se intensificou no Su-
deste e Centro do País, em 2014, também fez 
estragos em Paracatu e no Noroeste de Minas. 
Os produtores da região estão endividados,  
pois não tiveram a colheita esperada. A safra 
de feijão teve quebra de até 70%, assim como 
a soja e o milho que enfrentam, também, o ata-
que de lagarta e da mosca branca. De acordo 

Vereador 
e secretário 
discutem por 
verbas sociais
O vereador Oswaldinho da Capo-

eira voltou a cobrar do Executivo o 
repasse de verbas a entidades sociais. 
O secretário de Planejamento, Eras-
mo Neiva, afirmou, no entanto, que 
o repasse vem ocorrendo normal-
mente. Mas o vereador afirmou que 
repasses estaduais e federais também 
estariam atrasados. Segundo Capoei-
ra, somente este ano, Paracatu teria 
perdido mais de R$ 500 mil por falta 
de planejamento na aplicação dos re-
cursos e a verba está voltando para o 
governo federal. 

PÁGINA 4

Paracatu perde seu embaixador
O ex-goleiro do União, ex-vereador, professor de história e fabricante da cachaça Rai-

nha de  Paracatu, foi sepultado dia 4 de março, depois de sucumbir às complicações de 
cinco cirurgias, em hospitais de Paracatu e Patos de Minas, na tentativa  de reparar graves 
lesões causadas por uma queda, enquanto trabalhava no seu sítio. O seu velório e sepulta-
mento causaram comoção em milhares de pessoas. O relacionamento político de Félix o 
levou a várias cidades e ao contato com inúmeras autoridades, quando exaltava Paracatu 
e sua gente, sua cultura, culinária e tradições .Seu desaparecimento precoce, aos 63 anos, 
deixa um vazio impreenchível na comunidade. Ele era, na verdade, um verdadeiro embai-
xador de Paracatu. PÁGINA 8  

imputou à atividade minerária  
o aumento de casos de cânce-
res e sugeriu que uma tragé-
dia ambiental está em curso 
em decorrência do arsênio 
liberado das rochas, que são 
trituradas para extração do 

Rafaela Xavier 
deixa Cidade, 
depois de 
sofrer ameaças
O vereador Glewton de Sá (Pros) 

denunciou, dia 2 de março, que a  co-
ordenadora regional do Hospital do 
Câncer de Barretos no Noroeste, Ra-
faela Xavier, está sofrendo ameaças 
e se dirigiu a Belo Horizonte, onde 
denunciou a situação ao presidente 
da OAB -MG, à Promotoria Federal 
de Justiça e à Comissão de Direitos 
Humanos da Assembleia Legislativa. 
Rafaela, inclusive, está sob proteção 
policial em local seguro, juntamente 
com sua filha menor. A situação de 
Rafaela, também, foi notícia no pro-
grama CQC. PÁGINA 3

ouro. Professores e cientista, 
ouvidos pelo repórter Juliano 
Dip, confirmaram as  maze-
las, mas a Kinross, citando 
dados  do Cetem - Centro 
de Tecnologia Mineral, do 
Ministério da Ciência, Tec-

nologia e Inovação, contesta 
veementemente tais posições  
e afirma “que a concentra-
ção do elemento arsênio na 
poeira, na água e nos ali-
mentos em Paracatu está em 
conformidade com os parâ-

metros legais de segurança e 
não apresentam riscos para a 
população”. A polêmica está 
novamente na boca do povo 
e tomara que, desta vez, sirva 
para resolver de vez o proble-
ma. PÁGINAS 9 e 13 

Águia tem que vencer Jacaré
O empate com o lanterna Santa Maria, pela 9ª. rodada do Campeonato Brasiliense, complicou 

a situação do Paracatu Esporte Clube, que dependia da vitória para praticamente garantir vaga na 
próxima fase do Candangão 2015.O tropeço se deu no domingo (8), no Estádio Frei Norberto e, 
mesmo jogando em casa, diante de mais de dois mil torcedores, o Paracatu não conseguiu fazer 
uma boa partida e terá que enfrentar o Luziânia, atual campeão do Candangão e terceiro colocado 
deste ano, no próximo domingo (14), às 15h30, também no Estádio Frei Norberto.  PÁGINA 16

com as informações da secretária municipal de 
Agricultura, Caroline Petroll, os cuidados de-
vem ser redobrados em 2015. Ela, inclusive, já 
encaminhou ao prefeito pedido de decretação 
de estado de emergência, no caso de a situação 
piorar. “Uma cidade em estado de emergência 
consegue fazer contratações diretas, mais rápi-
das”, justifica.  PÁGINA  5

FOTO: BAND

O repórter Juliano 
Dip, do CQC da Band, 
entrevista  Márcio José 
dos Santos,  geólogo, 
mestre em administração 
e mestre em planejamento 
e gestão ambiental  
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AGRO PECUÁRIA CERRADO LTDA. COMUNICADO DE REDUÇÃO DE CAPITAL
Ata da reunião de sócios nº 001/2014, realizada no dia 18/12/2014, no escritório administrativo sito na Rua Bento 
Pereira Mundim, 19, sala 4, Centro, Paracatu-MG, CEP: 38600-000, às 14:00 (quatorze horas), com fins específicos 
de decidir sobre a redução do capital social da Sociedade Empresária Ltda. denominada Agro Pecuária Cerrado 
Ltda., inscrita no CNPJ: 20.205.167/0001-04, na JUCEMG  sob o nº 3120690033-9 e no Cadastro de Contribuintes 
do Estado de MG sob nº 470.944.840.00-94, com sede na Fazenda Santa Maria, Zona Rural, Paracatu-MG, CEP: 
38600-000. Depois de confirmada a presença de todos os representantes da sociedade, justificativas e esclarec-
imentos dos sócios ficou decidido, pela redução do capital social em 99% (noventa e nove por cento), tendo em 
vista que a empresa vendeu totalmente suas terras, passando a manter apenas um escritório administrativo que 
servirá para gerir os negócios da mesma até que seja possível a baixa definitiva e/ou a aquisição de novas terras para 
continuidade da empresa, ou ainda, sua alteração de atividade, se for o caso. Esta ata visa atender o disposto no art. 
1.082, inciso II, combinado com o art. 1.084, ambos do Código Civil. Registra, por oportuno, não existir nesta data 
qualquer débito com fornecedores ou com os fiscos e trabalhistas. E, por terem assim decidido, e não havendo nada 
mais a tratar, eu, João Batista dos Santos, na qualidade de contador/procurador, lavrei a presente ata, que após lida 
em voz alta e impressa será levada a registro e a publicação, visando dar publicidade desta decisão. Paracatu-MG, 
18/12/2014. Rodolfo Rohr, Carmen Cintra do Prado de Burgos Rohr, Walter Monteiro Sobrinho.

COMARCA DE PARACATU-MG - PRIMEIRA VARA - EDITAL DE CITAÇÃO -  PRAZO TRINTA DIAS - O Dr. Antônio 
Fortes de Pádua Neto, Juiz de Direito na  Primeira Vara da Comarca de Paracatu, Estado de Minas Gerais, na forma 
da Lei, etc...  FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Secretaria da 1ª Vara, se processam os termos de uma Ação de Usucapião nº 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 Horizon-
te-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 6 da quadra nº 4, 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 4 da quadra nº 5, 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 DESCONHECIDOS, bem como 
EVENTUAIS INTERESSADOS, para os termos da ação supra, podendo contestá-la, querendo, no prazo de 15 (quin-
ze) 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.

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PARACATU- ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.
Pelo presente Edital ficam convocados todos os associados quites e no gozo de seus direitos sindicais para a As-
sembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 12 de Março de 2015, às 18:00 (dezoito horas), em sua sede 
social à Rua Salgado Filho, 615, Bairro Bela Vista, Estado de Minas Gerais, para tratar da seguinte Ordem-do-Dia: 
a) Examinar, discutir e deliberar sobre as reivindicações salariais propostas pela Federação dos Empregados e Con-
gêneres do Estado de Minas Gerais e outras entidades profissionais; 
b) Examinar, discutir e deliberar sobre a delegação de poderes à Diretoria do Sindicato para entabular Negociações 
Coletivas de Trabalho e Termos Aditivos até 28 de Fevereiro de 2016, autorizando o ajuizamento de Dissídio Coletivo; 
c) Examinar, discutir e deliberar sobre outorga de poderes à Diretoria do Sindicato para negociar com a Entidade 
Profissional os horários de funcionamento do comércio nas datas especiais para o período de 1º de Março de 2015 
à 28 de Fevereiro de 2016; 
d) Examinar, discutir e deliberar sobre a fixação de valores, data e critérios da Contribuição Assistencial e Confeder-
ativa para o exercício de 2015; 
e) Examinar, discutir e deliberar sobre a homologação de atos da Diretoria. Caso não haja comparecimento legal a 
Assembléia será instalada em segunda convocação às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos) deste mesmo dia e no 
mesmo local com qualquer número de convocados presentes.

Paracatu, 20 de Fevereiro de 2015.

ROBERTUS FERDINANDUS MARIA VAN DOORNIK
Presidente
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Rafaela foi obrigada a 
comemorar seu aniversário, 
no dia 9 de março, apenas com 
a sua filha, em local isolado

Presidente Dilma Rousseff durante cerimônia de sanção 
da lei de tipificação do feminicídio, dia 9 de março, 
no Palácio do Planalto, em Brasília 

Glewton de Sá usou tribuna da Câmara e informou que coordenadora do HC de Barretos está em perigo

Rafaela sofre ameaças e sai da Cidade
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

O vereador Glewton de Sá 
(Pros) denunciou, na reunião or-
dinária do dia 2 de março, que a 
coordenadora regional do Hos-
pital do Câncer de Barretos no 
Noroeste, Rafaela Xavier, está 
sofrendo ameaças de morte e se 
dirigiu a Belo Horizonte, onde 
denunciou a situação que está 
vivendo ao presidente da OAB
-MG, à Promotoria Federal de 
Justiça, ao representante da ONU 
e  à Comissão de Direitos Huma-
nos da Assembleia  Legislativa. 

Rafaela, inclusive, está sob  
proteção policial em local seguro, 
juntamente com sua filha, menor 

A Casa de Cultura de Paracatu 
abriu, no dia 6 de março, a ex-
posição Mulheres de Excelência 
em comemoração à Semana da 
Mulher e em para homenagear 
15 mulheres notáveis da Cidade, 
cujas atividades sociais benefi-
ciam toda a sociedade. 

De acordo com a diretora da 
Casa de Cultura, Graciele Men-
des, a exposição foi realizada 
para homenagear mulheres que 
não se importam apenas com 
suas famílias e seus afazeres, mas 
que se envolvem na comunidade 
e deixam um legado belíssimo. 

As homenageadas estavam 
acompanhadas de familiares e 
amigos e foram prestigiadas pelo 
prefeito Olavo Condé, pelo co-
mandante do 45º Batalhão de 
PM, ten-cel Reinaldo. Pelo juiz 
Rodrigo de Carvalho Assump-
ção; pelo presidente da Câmaral, 
João Arcanjo, vereadores; secre-
tários municipais e pela comuni-
dade.

“Só Deus poderia presente-
á-las da forma que vocês mere-
cem, estamos apenas agradecen-
do pelo que têm feito. Que todas 
as mulheres se sintam homena-
geadas através dessas quinze”, 
disse Graciele. 

O ten-cel Reinando parabeni-
zou a iniciativa e destacou o fato 

A Prefeitura Municipal, atra-
vés do Conselho Municipal da 
Mulher, realizou a 3ª edição da 
Semana da Mulher, entre 2 e 8 de 
março, para marcar a passagem 
do Dia Internacional da Mulher, 
comemorado no domingo, 8.

De acordo com a presiden-
te do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, Elisângela 
Mesquita, comemorar o Dia 8 de 
Março é reconhecer todo o es-
forço empreendido nesses anos 
de luta por milhares de mulheres 
e alguns homens, também. 

Elisângela lembrou que o ho-
mem nunca precisou lutar por 
ter direito de ir à escola, apren-
der a ler e a escrever ou  votar. 
“Os homens tiveram que se unir 
e pelejar contra a sociedade ma-
chista para conseguir competir 
em jogos olímpicos?”, questiona 
Elisângela. 

A representante do Conselho 
disse ainda que as conquistas não 
estão todas consolidadas, pois 
as mulheres ainda sofrem vio-
lência doméstica (quatro em 10 
mulheres já sofreram violência 
doméstica), desigualdade salarial, 
valorização da sexualidade em 
desfavor das mulheres (vendidas 
como mercadorias) usadas pelo 
mundo da moda de forma  irreal, 
entre outros. 

“Ainda há muito pelo que lu-
tar, há muitas transformações a 
serem feitas para que as mulhe-
res sejam plenamente respeitadas 
e livres”, ressaltou Elisângela.

de idade, que não está frequen-
tando as aulas.

O vereador mostrou mensa-
gens enviadas por Rafaela Xavier, 
relatando o teor das denúncias 
que ela apresentou à ALMG e às 
autoridades  estaduais, federais e 
a deputados. 

Rafaela deixou Paracatu, con-
forme voz corrente na Cidade, 
após sua casa ser alvejada por 
tiros e sofre ameaças de morte 
através do celular. 

No texto enviado ao vereador 
do Pros, ela informa que foi ou-
vida pelo advogado e as provi-
dências já estão sendo tomadas. 

Uma comissão da  ALMG virá a 
Paracatu, brevemente, apurar as 
denúncias. 

Esta comissão já está de posse 
das provas apresentadas por Ra-
faela, que afirmou ter entregue 
documentos confidenciais e gra-
vações de conversas com amea-
ças. 

Caos - Rafaela se dedicava a 
encaminhar e acompanhar pa-
cientes com câncer de Paracatu e 
de várias cidades da região para 
se tratarem no Hospital de Cân-
cer de Barretos – SP, onde con-
seguiu instalar uma casa de apoio 
para receber os doentes

 A sua atitude humanitária a 
tornou popular na Cidade e mui-
to querida das centenas de famí-
lias que ajudou. Isso despertou 
ciúme e inveja de pessoas medío-
cres e gananciosas, que temem o 
seu crescimento político, apesar 
dela nunca ter manifestado esta 
intenção .

Nas mensagens enviadas ao 
vereador, ela afirma que não irá 
perdoar as pessoas que estão 
transformando sua vida em um 
caos. “Só recebo perseguições e 
agora resolveram me amedron-
tar. Eles vão receber a punição e 
isso eu não vou perdoar, eles me-

xeram na minha família, no meu 
meio social. Basta. O que quero 
minha vida de volta, porque eu 
não cometi nenhum crime, não 
infringi nenhuma lei. O que fiz 
foi salvar vidas”, desabafou Ra-
faela. 

Os vereadores se manifesta-
ram solidariedade à Rafaela, res-
saltaram que o caso deve ser apu-
rado e pediram para que ela cite 
os nomes dos denunciados para 
que a Câmara Municipal também 
possa tomar as providências ne-
cessárias, principalmente se os 
denunciados forem agentes pú-
blicos.

A presidente Dilma Rousseff  sancionou no dia 9 de março, um 
dia após o Dia Internacional da Mulher, em cerimônia especial no 
Palácio do Planalto, a lei que tipifica o feminicídio como crime. 
Dessa forma, o assassinato de mulheres decorrente de violência 
doméstica ou discriminação de gênero será considerado crime he-
diondo.

O feminicídio representa a manifestação machista com violên-
cia fruto das relações desiguais de poder entre os gêneros. Em 
toda a história, mulheres são assassinadas apenas pelo fato de se-
rem mulheres e ainda continuam a sofrerem estupros, torturas, 
mutilações genitais, infanticídios, violência sexual nos conflitos 
armados, exploração e escravidão sexual, incesto e abuso sexual 
dentro e fora da família.

A Lei prevê o aumento da pena em um terço se o crime ocorrer 
durante a gestação, nos três meses posteriores ao parto e caso o 
crime seja praticado contra adolescente menor de 14 anos, adulto 
acima de 60 anos ou contra pessoa com deficiência e se o assassi-
nato for cometido na presença de descendente ou ascendente da 
vítima.

O número de homicídio de mulheres no Brasil foi de 43,7 mil 
de 2000 a 2010, sendo que mais de 40%  das vítimas foram as-
sassinadas dentro de suas casas, a maioria por companheiros ou 
ex-companheiros. A estatística negativa colocou o Brasil na sétima 
posição mundial de assassinatos de mulheres.

  
 

HOMENAGEADAS
• ADENILCE MOREIRA DE SOUZA -------------------------------- indicação do SEBRAE;
• ANA LUCIA FRANCISCO PIRES ----------------------------------------- indicação da OAB;
• ANGELA MARIA DA SILVA --------------------------------------------- indicação CÁRITAS;
• ELZA MOREIRA DA SILVA --------------------------------------------- indicação EMATER;
• EDNA INÊS DA SILVA NEIVA ------------------------------------------- indicação FÓRUM;
• EDINA SUELI DAS DORES ------------------------------- indicação CONSCIENCIARTE;
• LAUDICIERE GONÇALVES NOGUEIRA --------------------- indicação COOPERVAP;
• MARIA DAS GRAÇAS CAETANO JALES ---------- indicação CÂMARA MUNICIPAL;
• MARIA MAGALI CARNEIRO CALDAS ----------------------------------- indicação APAE;
• MARIA RITA CARDOSO DOS SANTOS ------------- indicação Secretaria de Educação;
• MARISA ANTONIO DE BARROS --------------------------------- indicação Polícia Militar;
• NEUSA IMACULADA DE FARIA ----------------------------- indicação BORDADEIRAS;
• OLIVIA MARTINS DE CASTRO ------- indicação ASSOCIAÇÃO ESTER TILMANN
• VERA LÚCIA OLIVEIRA DOS SANTOS - indicação do CONSELHO DA MULHER

Mulheres de Excelência são homenageadas

de  uma policial militar estar en-
tre as homenageadas. “Nos anos, 
80 as mulheres foram incluídas 
no quadro da Polícia Militar e foi 

um momento marcante, um feito 
histórico. Hoje, temos mulheres 
em todos os postos e elas são 
extremamente competentes. Em 
nome da Polícia Militar, agrade-
ço e desejo um Feliz Dia da Mu-
lher”, reforçou o comandante. 

O vereador João Arcanjo res-
saltou que a inteligência, sabe-
doria e o jeitinho estão ganhan-
do espaço e o homem terá que 
se organizar para acompanhar 
as mulheres. Já o juiz de direito 
Rodrigo Assumpção disse que 
o jeito delicado da mulher eno-
brece todas as profissões em que 
atuam.

A homenageada Edina Sueli 

das Dores, presidente 
da Conscienciarte, re-
presentou as homena-
geadas e disse ter uma 
dupla satisfação em 
ser homenageada e de 
representar as home-
nageadas. 

“É uma dupla res-
ponsabilidade. Fomos 
homenageadas por-
que fazemos ações na 
comunidade e essas 
ações repercutem. So-
mos cidadãs e estamos cumprin-
do nosso papel”.

Edina Sueli ainda ressaltou 
que o Dia 8 de Março e a Semana 
da Mulher são importantes pois é 
um alerta sobre os di-
reitos da mulher, que 
ainda não estão com-
pletos, já que a violên-
cia, discriminação e 
falta de espaço ainda 
permanecem 

“Só para se ter 
ideia, nos Estados 
Unidos existem mais 
homens comandan-
do empresas com o 
nome Jonh, do que 
mulheres coman-
dando empresas no 
mundo inteiro. Temos 
que trabalhar isso em 

nossas famílias e amigos. Exis-
tem muitas brincadeiras que de-
nigrem a imagem feminina e nós 
mulheres, às vezes, as repassados 
sem refletir”, afirmou a presiden-

te da Conscienciarte. 
O prefeito Ola-

vo Condé lembrou 
o quanto a vida da 
mulher é sofrida e 
que ela trabalha por 
uma família digna. 
“Infelizmente, não 
podemos homena-
gear todas aqui e é 
necessária a escolha 
de apenas quinze. A 
mulher é a base da 
família. Esse dia de 

hoje é feito de todo o coração 
para vocês”. As homenagens 
às mulheres paracatuenses se 
encerraram no dia 14 de março 
com minicursos no Sesi/Senai.

O juiz Rodrigo Assumpção 
homenageia Laudiciere  
Gonçalves Nogueira 
(funcionária Coopervap)

O prefeito Olavo Condé 
homenageia Adenilce Moreira de 
Souza  (indicação do SEBRAE)

O ten-cel Reinaldo homenageia 
A policial militar Marisa 
Antonio de Barros

Edina Sueli: Estamos 
cumprindo nosso papel

Graciele Mendes: 
Elas deixam um 
legado belíssimo

Evento pede fim da violência
SEMANA DA MULHER

A Semana da Mulher contou 
com seminários sobre Liderança 
e Ativismo, na Cáritas Diocesa-
na: Liderança feminina, um de-
safio presente nas organizações 

e O movimento feminista, suas 
conquistas e desafios. No dia 
seguinte houve mobilização de 
crianças e jovens pela não vio-
lência contra a mulher, na Escola 

Municipal Cacilda Caetano, no 
Bairro JK.

Também foi realizada a aber-
tura da Exposição Mulheres de 
Excelência na Casa de Cultura; o 
Jogo da Paz, na partida da vida, 
onde algumas entidades entraram 
em campo, em um jogo de fute-
bol pela paz. “São mulheres que 
não se deixam abater com os ró-
tulos, isso é de homem, isso é de 
mulher. Somos todos humanos e 
lutaremos pela paz entre homens 
e mulheres”, lembrou a presiden-
te do CMDM. 

No Dia 8 de Março foi reali-
zados atendimentos jurídicos, es-
téticos e de enfermagem para as 
mulheres, que ainda participaram 
de palestras educativas, oficinas 
artesanais, lazer e entretenimen-
to, no CRAS do  Paracatuzinho.

A Semana da Mulher contou com seminários sobre Liderança e Ativismo, na Cáritas Diocesana

As mulheres de Paracatu também participaram 
de uma animada partida de futebol contra a violência

Feminicídio é 
crime hediondo

FOTO: ROBERTO STUCKERT FILHO/PR
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Oswaldinho da Capoeira: Só 
Paracatu está perdendo dinheiro

Erasmo Neiva: Não há atrasos 
nos repasses municipais

As atletas do Nossa Senhora de Fátima estão 
ansiosas pela reforma da quadra de esportes do bairro

Marli Ribeiro é autora da 
Lei que estabelece o dia da 
instrução e prevenção aos alunos 
do ensino fundamental e 
médio sobre cuidados 
contra pedofilia na internet

“Instituições estão com medo de falar e secretário não tem compromisso; expressa bem, mas faz pouco”, denuncia

Oswaldinho cobra verbas sociais

Vereadora do PTB quer unidade 
do Samu e quadras de esportes

POLÊMICA

MARLI RIBEIRO

O vereador Oswaldinho da 
Capoeira (PMDB) voltou a co-
brar, da tribuna da Câmara, dia 
23 de fevereiro, esclarecimentos 
do Executivo quanto ao repas-
se de verbas à entidades sociais 
e rebateu o secretário municipal 
de Planejamento, Erasmo Nei-
va, que o acusara de fazer  de-
núncia vazia. 

Na reunião de 9 de feverei-
ro, o já cobrara esclarecimentos 
quanto repasse de verbas à Apae, 
Crea, Cras, Asilo São Vicente e 
Residência Inclusiva. 

O secretário de Planejamen-
to afirmou, no entanto, que o 
repasse vem ocorrendo normal-
mente. Mas o vereador afirmou 
que repasses estaduais e federais 
também estariam atrasados. Se-
gundo Capoeira, somente este 
ano, Paracatu teria perdido mais 
de R$ 500 mil por falta de plane-
jamento para aplicar os recursos 
e a verba está voltando para o go-
verno federal. 

Cadê as obras ? - “Quero 
que o secretário venha aqui, jun-
to com as entidades, e fale o que 
a Cidade está perdendo. Todas 
as instituições estão com medo 
de falar e serem prejudicadas. O 
secretário não tem competência 
e nem compromisso; expressa 
bem, mas faz pouco”, afirmou 
Oswaldinho.

De acordo com o vereador, 
o secretário usou alguns meios 
de comunicação para difamá-lo 
e afirmar que ele havia feito de-
núncia vazia, sem que tivesse di-
reito de resposta. 

“Para mim, este é o pior pre-
feito da minha geração. Cadê as 
obras? Só falam de obras futu-
ras ou dos governos passados e 
já entramos no terceiro ano de 
mandato. Me fala uma grande 
obra? Estão prometendo fazer 
obras sem ter nem mesmo CRP 
(Certificado de Regularidade 
Previdenciária). A Hemodiálise 
está sem papel higiênico, é uma 
falta de respeito”, denunciou 
Oswaldinho.

O vereador acessou o site 
www.mds.gov.br, no momento 
em que discursava, e constatou 
que Paracatu está com status de 
“bloqueado”, desde agosto de 
2014. “Todas as cidades vizinhas 
estão OK. Unaí, João Pinheiro, 
Vazante... Só Paracatu está per-
dendo dinheiro, como se não 
precisássemos”, alfinetou.

Oswaldinho subiu o tom das 
denúncias e explicou porque dei-

xou a base do governo. “Saí do 
governo, pois, no começo, acha-
va que tinha tudo para fazer a 
diferença na vida da população, 
mas percebi que pessoas incom-
petentes foram contratadas. Não 
tenho medo de lutar e vou lutar 
para o povo até o último dia do 
meu mandato”, afirmou.

O vereador do PMDB dis-
se, ainda, que não viu nenhu-
ma obra até agora e perguntou 

A vereadora e missionária 
Marli Ribeiro apresentou vários 
requerimentos e projetos de lei 
que contemplam a educação glo-
bal e reforçam o ambiente esco-
lar como cenário da formação de 
cidadãos de bem. 

Entre as proposições da vere-
adora, destaca-se o projeto de lei 
aprovado no ano passado, que dis-
põe sobre a inclusão no calendário 
oficial do Município de Paracatu, 
o Dia da Instrução e Prevenção 
aos alunos do ensino fundamental 
e médio sobre os cuidados contra 
a pedofilia na internet. 

O objetivo desta lei é oferecer 
ferramentas jurídicas para que a 
Secretaria Municipal de Educação, 
em parceria com outros órgãos, 
promova todo dia 18 de maio 
atividades de conscientização nas 
comunidades escolares sobre o 
tema. “A educação é a melhor 
forma de prevenir. Precisamos 
unir família e escola na luta con-
tra a pedofilia que ainda vítima 
muitas crianças em nossa Cida-
de”, observou Marli Ribeiro.

A novidade para 2015 é tam-
bém uma proposição da vereadora 
Marli Ribeiro, que dispõem sobre 
a divulgação do Disque 100 em 
todos os impressos produzidos e 
distribuídos pela Secretaria Muni-
cipal de Educação de Paracatu. 

As atividades parlamentares 
de 2015 foram iniciadas no dia 2 
de fevereiro e a vereadora Marli 
Ribeiro (PTB) já apresentou 32 
requerimentos que contemplam 
diversos setores e bairros de Pa-
racatu. 

Em seu terceiro ano de man-
dato, Ribeiro requereu, assim 
como no ano passado, junto ao 
Executivo, empenho na instala-
ção de uma unidade de Serviço 
de Atendimento Médico de Ur-
gência (Samu), em Paracatu. 

“O atendimento prestado 
pelo Samu comprovadamente re-
duz o número de óbitos, o tempo 
de internação em hospitais e as 
sequelas decorrentes da falta de 
socorro”, disse a vereadora.  

Marli também reforçou a so-
licitação de reforma da quadra 
de esporte do Nossa Senhora de 
Fátima, incluindo a construção de 
um muro em volta do local para 
garantir mais segurança e evitar 
ações de vandalismo. Desde 2013, 
a vereadora luta por esse benefí-
cio para os moradores do bairro.  

Parta esta obra, o Município 

O secretário de Planejamen-
to, Erasmo Neiva, afirmou a O 
Movimento não ter dito que a 
denúncia do vereador era vazia, 
mas que ela não procedia, pois os 
repasses municipais estão todos 
em perfeita ordem. 

Já quanto aos repasses dos 
governos estadual e federal para 
a Residência Inclusiva, ele escla-
receu que o federal foi interrom-
pido, mas já está tudo em ordem 
novamente. 

A interrupção ocorreu, segun-
do o secretário, porque o Municí-
pio poderia executar o programa 
por conta própria ou repassá-lo 
a terceiros, sendo que a segunda 
opção foi escolhida. O Município 
o repassou ao Asilo São Vicente. 

Erasmo esclareceu que o va-
lor de R$ 10 mil/mês começou 
a ser repassado pelo Governo 
Federal antes da estrutura da 
casa estar pronta (o valor total 
recebido foi de R$ 60 mil) e foi 
interrompido até o programa ser 
inaugurado.” Quando ficou tudo 
pronto, o Município repassou o 
valor que já havia sido creditado 
à entidade e, a partir daí, todos 
os repassasses ocorreram nor-
malmente. 

O secretário confirmou que 

onde a Prefeitura gastou 28 ca-
minhões de cimento. “Cadê o 
dinheiro do concurso? Ninguém 
sabe dizer e, quando dizem, fa-
lam: ‘não é do meu setor’. A casa 
onde funcionava a Secretaria de 
Saúde está recebendo aluguel até 
hoje, sendo que já não funciona 
mais lá. E vêm falar de ética?”, 
questionou. 

Glewton - Em aparte, o ve-
reador Glewton de Sá (Pros) 

parabenizou a coragem de 
Oswaldinho e ressaltou o papel 
fiscalizador dos vereadores, res-
saltando que “estão querendo 
nos intimidar”. Segundo ele, as 
denúncias não param de chegar. 
“Tenho o exemplo da Rosa Mís-
tica, uma entidade que cuida do 
dependente químico, que está há 
sete meses sem o repasse”. 

Glewton disse que, quando 
ameaçou trazer o fato a tribuna, 

a instituição recebeu e-mail fa-
lando que o repasse iria sair. “Foi 
a justiça que mandou internar os 
dependentes na Rosa Mística e 
ela deve receber do Município. 
Mas se não falássemos que a de-
núncia seria exposta nesta casa, 
o pagamento não iria sair”, ex-
plicou.

Rosival Araújo (PT) também 
participou do debate, afirmando 
que as denúncias mostram que 

a máscara do governo começa a 
cair e citou a CPI que será ins-
taurada para averiguar o caso da 
empresa Executiva e outras ques-
tões que estão vindo à tona e res-
saltou a inércia do governo, que 
“fala demais e não está fazendo 
nada”. “O povo achava que o 
prefeito era o maior administra-
dor. Hoje, sabemos que ele não 
é nem político e nem administra-
dor”, arrematou. 

Marlon - “Quero lembrar 
que o prefeito disse várias vezes 
que o repasse de R$ 1 milhão 
para o pagamento do Preserv 
prejudicava o social e, por isso, 
teria que baixá-lo para R$ 270 
mil. Mas eu estou pagando para 
ver se realmente algo vai ser feito 
pelo social. São várias entidades 
e pessoas individuais que fazem 
esse papel e a Prefeitura não tem 
um projeto para nossas crianças 
e famílias. Temos sim o Cras 
(parceria estado e federal), mas 
Prefeitura não tem nada”, criti-
cou o vereador Marlon Gouveia 
do PHS. 

Erasmo garante que repasses estão em dia

Projetos atacam pedofilia e divulgam Disque 100 

foram repassados ao Asilo os 
valores de R$ 25.201,69 (no dia 
1/10/2014); R$ 12.600,84 (dia 
27/10/2014); R$ 12.600,84 (no 
dia 26/11/2014; e R$ 12.600,84 
(dia 22/12/2014), totalizando R$ 
63.004,21 (valor maior que o re-
cebido devido ao rendimento do 
valor na instituição financeira).

Já os recursos estaduais que o 
Residência Inclusiva deveria re-
ceber mensalmente (R$ 5.000,00) 
não estão sendo repassados. O 
voverno estadual alega dificulda-
des com o final de mandato do 
governo anterior. Segundo o se-
cretário, o assunto está sendo tra-

tado entre a Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Social - Se-
dese - e a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento e Ação Social.

Asilo - O município mantém 
dois convênios com a Sociedade 
São Vicente de Paulo, no valor de 
R$ 384.000,00, média mensal de 
R$ 32.000,00. Nos dois casos, se-
gundo o secretário, o repasse foi 
feito de acordo com o cronogra-
ma e não tem nada em atraso. 

Apae - Segundo Erasmo Nei-
va, não há atraso no repasse à 
Apae, com a qual o Município 
possui três convênios para paga-
mento do transporte dos alunos, 
num total de R$ 256.680,00, mé-
dia mensal de R$ 21.390,00. “To-
das as verbas municipais, estadu-
ais e federais foram repassadas 
à entidade sem qualquer proble-
ma”, afirma Erasmo.

A Apae recebe, ainda, R$ 
32.692,32 anuais do Governo Fe-
deral e segundo o secretário, tam-
bém não houve nenhum atraso 
no repasse desses recursos.

MDS - O secretário explicou 
que o status de “bloqueado” no 
site do Ministério do Desenvol-
vimento e Ação Social se refere 
aos valores do governo federal 
destinados à Secretaria de Ação 

Social que não foram gastos, há 
muitos anos. 

Segundo ele, o sistema blo-
queia os valores quando estes 
ficam maior do que o repassa-
do dos últimos 12 meses. Desde 
2005, conforme Erasmo, os se-
cretários das pastas de assistência 
social não gastaram o que esta-
vam recebendo e o valor foi acu-
mulando, até superar ao recebido 
de janeiro a dezembro de 2013 e, 
por isso, foi bloqueado em agos-
to de 2014, de acordo com o que 
estabelece Portaria nº 36/2014 - 
MDS.

O secretário frisou que este 
fato sempre ocorreu nas gestões 
passadas e a atual secretária de 
ação social, Ana Amélia Medei-
ros, vem trabalhando para rever-
ter esta situação. 

Erasmo confirma que, quan-
do o prefeito Olavo Condé assu-
miu, o valor do Fundo era de R$ 
1.549.395,71, acumulado nos úl-
timos anos. A Secretaria de Ação 
Social continuou receber verbas 
municipais, estaduais e federais 
(esta última até agosto de 2014). 

“A secretaria então vem usan-
do os valores recebidos mensal-
mente e tem gastado parte do 
Fundo, para que ele volte a ser 

menor do que os valores recebi-
dos no ano e o Município volte 
a receber a verba federal. No dia 
31/12/2014, o saldo já estava em 
R$ 893.734,83”, esclarece. 

De acorodo com Erasmo, se 
todos os pagamentos forem fei-
tos, conforme programado, neste  
mês de março, o valor diminuirá 
bastante e voltaremos a receber  
verba do governo federal.

CRP - Quanto ao Certificado 
de Regularidade Previdenciária, 
O secretário explica que é um 
documento que o Ministério exi-
ge para que os municípios este-
jam em dia com seu cálculo atu-
arial e o pagamento. “Quanto ao 
recolhimento de INSS está tudo 
normal, porém, tem a dívida do 
Preserv, de mais de R$ 190 mi-
lhões”, pondera.

Todos os anos, segundo Eras-
mo, é feito o cálculo atuarial da 
dívida, que este ano deu bem 
abaixo de um milhão: R$ 270 
mil. “Está sendo refeito todo o 
cálculo atuarial para se conseguir 
o CRP, em questão de dias. O 
CRP impede a transferência de 
recursos, mas o município não 
teve nenhum prejuízo quanto a 
isso”, garante o secretário de Pla-
nejamento.

já conta com uma verba liberada 
por meio de uma emenda parla-
mentar do deputado federal Lin-
coln Portela, a pedido de Marli 
Ribeiro.  

A vereadora do PTB também 
solicitou a reforma e cobertura 
da quadra do Novo Horizonte e 
a reforma da Praça Governador 
Magalhães Pinto, no centro da 
Cidade e aguarda a construção de 

uma pista de skate no Bairro Jó-
quei Clube, já requerida por ela. 

“A prática esportiva é um 
hábito saudável que se adotado, 
principalmente desde a infância, 
funcionará como fator de pro-
teção contra o uso de drogas”, 
explica a vereadora, que também 
alerta, “é claro, que o esporte so-
zinho não evita o envolvimento 
com drogas, mas ajuda muito.” 

A partir da sanção deste pro-
jeto, todos os impressos da Se-
cretaria de Educação deverão 
conter os dizeres “Disque 100 e 
denuncie casos de abuso e explo-
ração contra criança e adolescen-
te. Sua identidade será mantida 
em sigilo.”

“Estou preocupada com os 
casos de violência e exploração 
sexual que muitas crianças e ado-
lescente sofrem e ficam sem apu-
ração. Precisamos conscientizar 
as pessoas sobre a forma de de-
nunciar estes crimes, que é atra-
vés do Disque 100, uma ligação 

anônima pode salvar uma vida”, 
salientou Marli Ribeiro, autora 
do projeto.

Ocupacionais - Não só os 
estudantes foram contemplados 
por iniciativas do Legislativo 
municipal. Os profissionais da 
educação também mereceram 
atenção para exercer a atividade 
docente com dignidade e saúde. 
A vereadora Marli Ribeiro apre-
sentou o projeto de lei dispondo 
sobre a instituição da política 
municipal de prevenção às doen-
ças ocupacionais dos profissio-
nais da rede municipal de ensino.

“Estudos apontam ocorrência 
comum de doenças relacionadas 
ao exercício da profissão do edu-
cador que acometem a coluna; 
geram processos alérgicos, pro-
blemas com a voz; assédio mo-
ral; síndrome de Burnout e até  
agressão física dentro da escola”, 
preocupa-se a vereadora

Segundo Ribeiro, a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) 
prevê, que até 2020, a depressão 
será a segunda maior causa de 
incapacitação para o trabalho, e 
com relação à voz, os docentes 
têm 14,8 vezes mais chances de 
serem afastados do trabalho do 
que os trabalhadores em saúde. 
“Precisamos nos preocupar com 
isso”, adverte a vereadora. 

Glewton de Sá: Denúncias 
não param de chegar

Rosival Araújo: Máscara 
do governo começa a cair

Marlon Gouveia: 
Estou pagando pra ver
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Safra de feijão tem quebra de até 70% devido às altas temperaturas e ausência de chuvas, assim como soja e milho

Cidade pode decretar emergência,
caso seca continue em 2015

CRISE D’ÁGUA

Embora tenha chovido com 
alguma regularidade do final de 
fevereiro para o início de março, 
a falta d’água que se intensificou 
no sudeste e centro do País, em 
2014, também atingiu Paracatu e 
o Noroeste de Minas. A realida-
de da Cidade é bem pior do que 
muitos imaginam, pois boa parte 
das safras de grãos do Município 
foram perdidas e a pouca água 
da chuva que caiu não encharca 
mais o solo, devido á ausência da 
vegetação nativa, que deu lugar 
à monocultura da soja e outros 
grãos.

Os produtores da região 
estão endividados pois não ti-
veram a colheita esperada e os 
produtos estão, cada vez mais 
caros, diante da demanda maior 
que a oferta.

A safra de feijão 2014/15, de 
Paracatu, registrou quebra de até 
70% devido às altas temperatu-
ras e ausência de chuvas, assim 
como a soja e o milho que apre-
sentam perdas consolidadas, 
além do ataque da lagarta falsa 
medideira e da mosca branca. 
No início de fevereiro, a saca da 
oleaginosa alcançou R$ 52,00  e 
a do milho R$ 22,00, na região e 
a área cultivada de milho  safri-
nha deve cair.

Para entender melhor a situ-
ação da Cidade, O Movimento 
ouviu representantes de institui-
ções e setores que dependem da 
água para produzir. Elas pinta-
ram um quadro nada bonito de 
se ver.

De acordo com as informa-
ções da Secretária Municipal de 
Agricultura, Caroline Petroll, a 
situação é realmente preocupan-
te e não apenas devido ao último 
ano de estiagem, mas aos dois 
anos com a chuvas abaixo da 
média. Segundo ela, existem fa-
zendas na região que fazem esse 
controle da quantidade de água, 
há mais de 20 anos, e constata-
ram que os dois últimos anos 
foram ruins de chuva. 

Segundo a secretária, a infor-
mação também é confirmada 
pelo CBH (Comitê de Bacia Hi-
drográfica) do Rio São Francis-
co, que fez estudo e o concluiu 
que a chuva em 2015 será de 1/3 
a 50% da média pluviométrica 
esperada. Ou seja, o ano de 2015 
continuará difícil e os cuidados 
devem ser redobrados, para não 
chegar a uma situação de emer-
gência. 

Emergência - A secretária 
de Agricultura já está tomando 
providências para diminuir o im-
pacto da crise na população ru-
ral e urbana. Ela já encaminhou 
ao prefeito o pedido de “Decre-
to de Estado de Emergência”, 
por causa da seca. A partir do 
momento em que a emergência 
for decretada, a Defesa Civil en-
tra em ação. 

“Uma cidade em estado de 
emergência consegue fazer 
contratações diretas, mais rá-
pidas. Caso alguma comunida-
de venha a ficar sem água, até 
ocorrer a licitação de um poço 
artesiano no local, as pessoas já 
passaram muito aperto. Com o 
estado de emergência, conse-
guimos legalmente socorrer a 
comunidade”. 

E, caso a situação piore, se-
gunda a secretária, pode-se fazer 
contratação de caminhões-pipa. 

Caroline Petroll: 
A incerteza é grande

Rio Santa Izabel oferece 70% da água que abastece Paracatu e tem sua mata ciliar preservada

Dalmi Veloso: Água chega 
limpa às casas e a devolvemos 
em forma de esgoto

Mauro  Ianhez, engenheiro 
agrônomo da Emater: Apenas 
sabugo e palha para o gado

“Esperamos não chegar a este 
ponto, mas já estamos prepa-
rando para o pior, para que não 
sejamos pegos de surpresa”, ex-
plicou Caroline Petroll.

Caroline afirmou que a crise 
hídrica é grave, pois produtores 
de Unaí já perderam cerca de 
50% da safra e em Paracatu não 
é diferente. Ela relatou que até 
produções embaixo de pivôs, 
que antes eram garantidas,  hoje, 
não é mais e muito foi perdido. 

Além da situação de socor-
rer as pessoas, numa cidade em 
estado de emergência, segundo 
a secretária, os produtores con-
seguem renegociar com mais 
facilidade suas dívidas, junto as 
instituições financeiras, já que os 
produtores vão ter que pagar os 
investimentos feitos na produ-
ção que não teve sucesso.

“Caso seja necessário de-
cretar o estado de emergência, 

Fernando Medeiros de Castro Maia, geren-
te do Distrito da Copasa de Paracatu, informa 
que, em relação ao abastecimento da Cidade, 
a situação é bem mais agradável. Segundo o 
gerente, o Rio Santa Izabel é responsável por 
70% da captação de água que abastece o para-
catuense e tem suas margens e mata ciliar total-
mente preservadas, o que garante que não há 
risco do rio secar. 

O gerente explicou que existe uma lei que 
estabelece o Parque de Proteção para Conserva-
ção do Manancial do Santa Izabel. Ele também 
reforçou que as chuvas ocorridas em fevereiro 
foram acima da média e a capacidade do ma-

O engenheiro agrônomo 
e técnico da Emater de Para-
catu, Mauro Ianhez, também 
assinalou que a perspectiva de 
chuva para 2015 não é boa e 
estimou a média de perda de 
produção em torno de 20%. 
Porém, quem investiu em sila-
gem, segundo ele, teve perdas 
bem maiores.

Segundo Ianhez, o peque-
no produtor é quem mais so-
fre, com quebras de 40 a 50% 
de suas produções, principal-
mente para o milho de sila-
gem, que não produziu grãos, 
ficando apenas no sabugo e 
palha, sem proteína. “Esse 
alimento é que será ofertado 
ao gado no futuro”, adverte.

“Isso vai baixar o preço 
do leite para o produtor e au-
mentar para o consumidor, já 
que a oferta do produto com 
qualidade é pequena”, escla-
rece, também. .

O engenheiro explica que a 
produção de silagem é cara e 
o melhor  seria um pasto ma-
nejado, adubado, para regular 
o preço do leite. “O que de-
veria ser feito, a curto prazo, 
seria a reforma da pastagem, 
favorecendo a infiltração da 

Dalmi Veloso, diretor de 
Agropecuária do Sindicato 
dos Produtores Rurais de Pa-
racatu, vê mais um complica-
dor na atual crise de água. Para 
ele, a falta do líquido, agregada 
ao sol muito forte dos últimos 
meses, prejudicou muito o 
produtor, mesmo irrigando as 
plantações. “Com o forte sol, 
a planta não agradece e a pro-
dução cai consideravelmente. 

Dalmi Veloso, que é mem-
bro do CBHs dos Rios Para-
catu e São Francisco, diz que 
o produtor hoje é consciente 
quanto às questões ambien-
tais, principalmente o produ-
tor de grãos, que depende da 
água para irrigação. 

O produtor de gado, se-
gundo ele, também é cons-
ciente, porém, o gado pode se 
deslocar até onde exista água, 
diferentemente de uma produ-
ção de grãos. 

Segundo Veloso, muitos 
criticam o produtor que irriga 
as plantações, mas se esque-
cem que essa água é transfor-
mada em alimento que atende 
toda a Cidade. “Na cidade, a 
água chega limpa às casas e a 
devolvemos em forma de es-
goto, por isso que todos de-
vem se preocupar com essa 
crise”, adverte..

O diretor de Agropecuá-
ria ressaltou que é necessário 
que os governos incentivem 

vamos reunir sindicatos, produ-
tores, gerentes das instituições 
bancárias e informá-los da situ-
ação e tentar renegociar a nível 
municipal um parcelamento ou 
adiamento das dívidas”, disse a 
secretária de Agricultura. 

Soja - Segundo Caroline Pe-

troll, as chuvas que andam cain-
do têm ajudo muito, porém, uma 
lavoura já perdida, não adianta 
mais chover em cima dela. “No 
caso da soja, por exemplo, que 
tem época específica para plan-
tar, quem perdeu, perdeu. Não 
há o que ser feito. E se não tiver 
água para irrigar a próxima safra, 
o produtor irá ficar o ano inteiro 
sem receita”, explica.

É também o caso do peque-
no produtor que plantou para si-
lagem que já perdeu a plantação. 
Muitos estão arriscando plantar 
de novo, mas - reforça Caroline 
Petroll - a incerteza é grande. 

O que podemos esperar é o 
aumento dos alimentos em ge-
ral. O consumidor pode prepa-
rar o bolso. Temos estratégias, 
como poços artesianos e barra-
gens, mas ficou complicado,  de-
vido a grande escassez de água”, 
em 2014, adverte Caroline.

Pequeno 
produtor 
será mais 
prejudicado

Nem irrigação pode 
contra sol forte

água da chuva no terreno”, 
ressalta.

Segundo ele, não choveu 
pouco em Paracatu (cerca de 
1.000 a 1.200 mm/m²), mas 
o importante é fazer com que 
essa água toda permaneça no 
solo. Segundo o engenheiro, 
atualmente, a água não infil-
tra, mas corre para o rio, por 
cima, enquanto deveria cor-
rer por baixo, penetrando no 
solo, umidecendo-o e, com o 
tempo, chegando às nascen-
tes, rios e às pastagens. 

“Temos que ter políticas 
públicas e obras que façam 
com que a água fique no solo, 
como curva de nível, barragi-
nhas, controle de erosão e en-
carar o problema com outras 
táticas, evitando desmates e 
recuperando  áreas degradas”,  
finalizou o engenheiro.

a produção de água, como o 
cercamento de nascentes. “O 
rio Santa Izabel, por exemplo, 
é um excelente lugar para se 
fazer barramento e não é fei-
to. Paracatu é um dos municí-
pios mas ricos em água e não 
podemos admitir se falar em 
falta de água aqui, com tanta 
riqueza que temos”, reforçou 
Veloso. 

Perspectivas - De acordo 
com Dalmi Veloso, o produtor 
já tem consciência de que as 
safras  não serão como antes e 
já estão reduzindo a plantação 
em até mais de 50%, em alguns 
casos, sem que nenhuma lei o 
determinasse, mas por consci-
ência. 

O diretor observou, ainda, 
que muitos não estão plantan-
do pelo risco de não colher. 
“Esse ano, com essa crise, é 
o ano de ficarmos calmos. Se 
necessário parar e, depois, re-
começar”.

Santa Izabel garante água na Cidade
nancial, que já se encontra conservado, foi to-
talmente recuperada. 

“A população de Paracatu é bastante cons-
ciente. Existe histórico de falta de água e a 
consciência foi internalizando em cada cidadão 
e hoje os paracatuenses não desperdiçam água”, 
disse Fernando. 

Segundo o gerente, o consumo per capito 
em Paracatu está na ordem de 110 litros hab/
dia, enquanto outras cidades consomem cerca 
de 150 l hab/dia. “Devemos sempre econo-
mizar água para que ela não acabe, mas nossa 
situação é bem mais confortável”, finalizou o 
gerente do distrito da Copasa.

O milho foi um dos produtos mais prejudicados com a seca no Noroeste de Minas

CHAMADA AO TRABALHO
De conformidade com o artigo 482, Letra I da CLT, convocamos 
o Sr. NELITO JOSÉ DA SILVA, operador de máquinas, CTPS 
6219211, série 040, e RG: MG-6.418.903 a comparecer na em-
presa Lindomar de Moraes ME, localizada na Rua Leão Francisco 
Pires, 163, Paracatu/MG no prazo de 48 horas, sob pena de ficar 
caracterizado o abandono de emprego.
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Paracatu perde seu embaixador
FÉLIX DE OLIVEIRA MELO

Muitas pessoas têm vida lon-
ga, mas passam por ela sem ser 
notadas e pouco ou nada fazem 
pelo lugar onde vivem. Félix de 
Oliveira Melo, no entanto, teve 
vida curta, mas intensa. Ele dei-
xou profundas marcas na sua 
comunidade, entre seus amigos e 
no seio de sua família.

O ex-goleiro do União foi 
sepultado no último dia 4 de 
março, no Cemitério Santa Cruz, 
depois de sucumbir às compli-
cações de cinco cirurgias, em 
hospitais de Paracatu e Patos de 
Minas, na tentativa  de reparar 
graves lesões causadas por uma 
queda, enquanto trabalhava no 
seu sítio, na Baixada dos Poções.

O seu velório e sepultamento 
causaram comoção em milhares 
de pessoas que compareceram 
à Câmara Municipal e acompa-
nharam o féretro pelo centro da 
Cidade, que ele tanto amava e 
admirava. 

Jogador de futebol, professor 
de história, vereador por duas le-
gislaturas, diretor de órgão públi-
co, fabricante da famosa cachaça 
Rainha de Paracatu e presidente 
da Associação dos Fabricantes 
de Cachaça de Rapadura, artesão, 
cruzeirense e botafoguense, de-
fensor da Liga Católica, ex-pre-
sidente do União Esporte Clube, 
irmão de Osano, João, Marieta e 
Ilma (estes, por incrível que pare-
ça, já no andar de cima), Moisés e 
Jovita  esposo de Zezé, pai do Dr. 
Emerson Félix, do Dr. Glauco e 
da Dra. Sthela Caroline,  Félix 
conhecia cada palmo de Paracatu 
e de suas comunidades rurais.

Ele descrevia com detalhes as 
peculiaridades, por exemplo, de 
regiões como Santa Rosa, Prata, 
Barreiros, ou qualquer outra, e 
citava nomes de seus morado-
res, um a um. Era que herdou de 
seu pai, Octaciano de Melo, um 
construtor de pontes e estradas.

Seu relacionamento político o 
levou a várias cidades e ao con-
tato com inúmeras autoridades, 
era quando exaltava Paracatu e 
sua gente, sua cultura, culinária e 
tradições ao ponto de muitos vi-
sitantes que aqui aportaram, o fi-
zeram após suas recomendações. 
E não se arrependeram.

Félix também foi colaborador 
de O Movimento e aqui mante-
ve, durante muitos anos, a colu-
na Por Dentro do Esporte, onde 
analisava, criticava e valorizava 

as iniciativas das várias áreas do 
esporte local e nacional. A equi-
pe do Jornal o tem, desde então, 
como um nobre companheiro.

Se você quisesse que alguém 
fosse bem-recebido e tivesse boa 
impressão de Paracatu, bastava 
dizer: Procure o Félix. Félix era, 
na verdade, além de meu compa-
dre; avô de Rafael, de Guilherme 
e do pequeno Heitor, um verda-
deiro Embaixador de Paracatu.

O seu desaparecimento preco-
ce, aos 63 anos, deixa um vazio 
impreenchível na comunidade - 
principalmente na feira de horti-
frutigranjeiros, onde era um dos 
feirantes mais ativos e populares 
- mas também a certeza que vida 
que vale a pena ser vivida deve ser 
como a que ele viveu - intensa e 
verdadeira.  (José Edmar Gomes)

Félix recepciona o então candidato ao governo de Minas,
Tancredo Neves, ao lado de correligionários do PMDB, em 1982

Ao lado do jovem Aécio Neves, 
em um dia de outubro de 1986 

Novamente, ao lado de Aécio Neves, em sua primeira 
visita a Paracatu, já como governador de Minas Gerais

Junto a seus colegas vereadores, em 1983
A Cachaça Rainha de Paracatu, um dos produtos 
que ele próprio fabricava e do qual se orgulhava

Na região da Santa Rosa, ao lado de sua tia Dalva e do então bispo diocesano 
dom Leonardo de Miranda Pereira, onde ajudou a chegar energia elétrica

Com a equipe que dirigia na regional da Setascad – Secretaria 
de Estado do Trabalho, Assistência Social, Criança e Adolescente

Como dirigente do União Esporte Clube, durante a disputa do Juvenil estadual

Leia versão digital de 

O jornal 
necessário

vimentoO Mo

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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CARTA DE REPÚDIO
Nos últimos meses, uma série de alegações falsas e infundadas contra a Kinross foram feitas no 
Facebook e em outros sites de mídia social. Tais acusações supõem o envenenamento da população por 
arsênio, genocídio, taxas crescentes de câncer, corrupção e outras atividades ilegais. Em posts recentes, 
os ataques passaram a incluir o governo brasileiro, autoridades locais e renomados pesquisadores e 
médicos brasileiros.

Essas alegações não são apenas notoriamente falsas, mas também irresponsáveis, imprudentes e um 
insulto para a histórica cidade de Paracatu, que desenvolve importantes atividades culturais, turísticas, 
educacionais, agrícolas e de mineração. O uso das mídias sociais para espalhar o medo e a apreensão 
e atacar indivíduos, instituições e empresas respeitáveis é, infelizmente, cada vez mais comum. É 
extremamente decepcionante que alguns meios de comunicação de menor escrúpulo considerem 
essas alegações como factuais, sem questionamentos básicos ou sem fornecer uma visão justa e 
equilibrada das questões. 

A Kinross rejeita categoricamente todas essas acusações, nenhuma das quais apoiadas por fatos ou 
dados científicos respeitáveis. A Kinross trabalha muito para apoiar o desenvolvimento da cidade, 
oferecendo milhares de empregos diretos e indiretos, além de contribuições muito significativas para 
apoiar o meio ambiente, a saúde, a educação, a cultura, os esportes, os artesãos, treinamentos e 
muitas outras áreas da vida na cidade. Para a Kinross, a saúde e a segurança de seus empregados e 
das comunidades locais são sua prioridade e é inconcebível imaginar tais acusações feitas de forma 
irresponsável pela mídia. 

Os fatos – objetivos, sólidos e fundamentados, são os seguintes:  

a. O arsênio ocorre naturalmente no meio ambiente. Há anos, a Kinross realiza estudos sobre o arsênio 
em conjunto com renomadas instituições nacionais (Universidade Federal de Minas Gerais) e 
internacionais (University of Queensland, Austrália).

b. Não existe concentração de arsênio na poeira, na água e nos alimentos em Paracatu que não esteja 
em conformidade com os parâmetros legais de segurança e que apresente riscos para a população.

c. As taxas de mortalidade por câncer entre a população de Paracatu estão dentro, e em alguns casos 
se apresentam menores, do que as estatísticas para outras cidades no Brasil. 

d. Esses resultados foram confirmados por um estudo independente de 2013, encomendado pela 
Prefeitura de Paracatu e conduzido pelo CETEM (Centro de Tecnologia Mineral), reconhecido 
nacionalmente. Os resultados, que foram apresentados ao público em março de 2014, revelaram 
que as concentrações de arsênio na água para consumo doméstico são baixas e não representam 
risco para a saúde humana. 

Como líder mundialmente reconhecida em mineração responsável, a Kinross emprega um rigoroso 
conjunto de práticas e ferramentas de gestão voltadas ao meio ambiente e à saúde humana, tais como 
avaliações de impacto e planos de controle ambiental, monitoramento periódico e planos de melhoria. 
Dados de desempenho ambiental são regularmente apresentados às agências reguladoras para fins de 
avaliação e de monitoramento.

Para a Kinross, a saúde, a segurança e o desenvolvimento dos empregados e da população de Paracatu, 
particularmente das famílias que moram perto da mina, são de extrema importância. 

A Kinross reitera seu posicionamento de repúdio e avaliará as medidas cabíveis frente às alegações 
aqui mencionadas, colocando-se à disposição para receber os públicos interessados em conhecer as 
nossas operações in loco.

Em caso de dúvida estamos à disposição através do telefone 0800 038 1051 e do e-mail 
comunicacao.brasil@kinross.com

Kinross Brasil Mineração
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Pela sua graça, a pequena 
Vitória foi uma das atrações 
de uma das pré-assembleias

Pré-assembleias apresentam resultados de 2014, atividades de 2015 e recolhe sugestões dos cooperados

Reuniões preparam pauta do dia 28
COOPERVAP

A direção da Coopervap - Co-
operativa do Vale do Paracatu 
Ltda - está realizando pré-as-
sembleias nas regiões rurais para 
apresentar aos cooperados, com 
detalhes, as prestações de contas 
que serão novamente apresenta-
das na Assembleia Geral, no pró-
ximo da 28 de março. 

Nas pré-assembléias o coo-
perado tem a oportunidade de 
analisar com calma os valores de-
monstrados, as propostas para o 
ano vigente e apontar sugestões, 
já que, no dia Assembleia Geral, 
a quantidade de pessoas dificulta 
o entendimento e, principalmen-
te, questionamentos dos coope-
rados.

Nas pré-assembléias, estão 
sendo apresentados os resulta-
dos de 2014; o plano de ativida-
des anuais; outros assuntos de 
interesse da sociedade e recolhi-
das sugestões administrativas dos 
cooperantes.

O Movimento acompanhou 
a pré-assembleia na região dos 
Barreiros, dia 5 de março, e re-
gistrou as declarações do pre-

sidente da Coopervap, Vasco 
Praça Filho, sobre a realidade da 
organização, na atual conjuntura, 
em que o Brasil passa por dificul-
dades econômicas.

Ele esclareceu que o merca-
do do leite está difícil em todo o 
País, mas realçou que a Coope-
rativa está muito bem, pois am-
pliou sua carteira de clientes em 
outras cidades. “Já enxergamos 
uma luz no final do túnel”, afir-
mou Vasquinho. 

Segundo o presidente, o go-
verno federal fez “bobagem” 
quando resolveu importar lei-
te de outros países, deixando a 
oferta superior à demanda. O 
valor do leite caiu, porém, gra-
ças à eficiência dos produtos da 
Coopervap, as vendas continuam 
crescendo e ajudando o coopera-
do a crescer. 

Furtos - Vasco Praça Filho 
esclareceu, também, a posição da 
Coopervap diante das denúncias 
de furto no interior das unidades. 
Segundo ele, a diretoria recebeu 
as denúncias, acompanhou o sus-
peito e, depois de constatar a ve-

Na pré-assembléia dos Barrei-
ros, dia 5 de março, os produtores 
colocaram a dificuldade de mão 
de obra de qualidade para manu-
sear o leite, nas propriedades, pois 
os trabalhadores não estão prepa-
rados para atender às normas. 

Os diretores da Coopervap 
disseram que esse é um problema 
que todos enfrentam e é necessá-
rio contratar profissionais de ou-
tras cidades ou preparar os filhos 
e familiares para realizar a tarefa. 

O presidente da Coopervap 
esclareceu, no entanto, que entre 
as atividades do plano de traba-
lho para 2015, está o auxílio ao 
cooperado na busca da quali-
dade do leite, conforme as leis 
federais. Segundo Vassquinho, 
a Cooperativa vai oferecer uma 
equipe de profissionais para aju-
dar o produtor. “A equipe agenda 
com o cooperado e vai até sua 
fazenda para analisar os aspectos 
do local e auxiliar em estratégias 
que podem ser tomadas, visando 
melhorias”, explicou. 

Segundo o presidente, a visita 
é gratuita e nem mesmo a quilo-
metragem é cobrada. “Existem 
208 cooperados que ainda não 
melhoraram a qualidade e o pro-
fissional irá acompanhar a orde-
nha, o pasto e as demais ativida-
des, nestas fazendas”, reforçou 

De acordo com dados que 
vêm sendo informados pela di-
reção da Coopervap, nas pré-as-
sembleias, o número de associa-
dos aumentou entre os anos de 
2013 e 2014 de 2.155 para 2.172, 
ou seja, 17 associados a mais que 
no ano anterior. Já a média líqui-
da do leite pago em 2013 era de 
R$ 1,037, já em 2014, diante da 
crise nacional, o valor pago foi 
menor: R$ 0,95.

Já a produção de leite aumen-
tou 13,5%, se comparada aos anos 
de 2013 e 2014. São 27 mil litros 
de leite a mais por dia, alcançando 

Cemil/BRB - Durante as pré-assembleias é realizada também reu-
nião com diretores da Cemil e do Banco BRB, que explicam aos coope-
rados o preço do leite, o atual mercado leiteiro e como obter financia-
mentos. O Balanço das contas da Cooperativa é apresentado em reunião 
do Comitê Educativo da Coopervap pelo seu  presidente e representan-
tes da Cemil – Cooperativa Central Mineira de Laticínios Ltda. 

racidade das denúncias, acionou 
a polícia e o promotor de Justiça 
e conseguiu acabar com o pro-
blema. Segundo o presidente foi 
necessário mudar toda equipe da 
unidade agrícola para reorgani-
zar o controle interno e impedir 
desvios no estoque.  Para isso, se-
gundo ele, a organização teve que 
demitir 12 funcionários. 

Números de 2014 são positivos nas diversas áreas da Cooperativa

Qualidade 
do leite 
é reforçada 
em 2015

Em todas as pré-assembleias o Rotary Paracatu 
se faz presente para solicitar aos cooperados a do-
ação ao clube de serviço do leite retirado na sexta-
feira da paixão. O cooperado que autorizar a doação 
doa o valor que receberia referente ao leite da sexta-
feira para o projeto Cadeiras de Rodas do Rotary. 

A doação pode ser parcial ou total e o coopera-
do precisa informar ao Rotary e assinar uma auto-
rização. O Rotary reforça, também, que, no mês de 

abril deste ano, será realizado o projeto Saúde do 
Homem, que oferece o exame de próstata gratuitos 
e  palestras sobre o assunto.

É necessário fazer a inscrição com antecedência 
para que a entidade se prepare para atender o núme-
ro de pessoas inscritas. Nas comunidades rurais, o 
representante da comunidade pode apresentar todos 
os nomes dos interessados, não sendo necessário 
que cada um venha à Cidade para fazer a inscrição.

LEITE PARA O ROTARY PARACATU

Os cooperados  
expuseram aos 

diretores da Coopervap a 
dificuldade de encontrar mão de 

obra qualificada para manusear o leite

Vasco Praça Filho Vasquinho, presidente da Coopervap: 
Já enxergamos uma luz no final do túnel

Representantes da Cemil e diretores 
da Coopervap apresentam o Balanço de 2014

“Passamos a controlar a entra-
da e saída de carros. Atualmente, 
na saída, é necessário abrir porta
-malas, porta-luvas, de todo carro 
que entra e sai para evitar pessoas 
que poderiam dar prejuízo ao co-
operado, pois lá temos produtos 
básicos, mas também produtos 
caríssimos”, disse Vasquinho.

O diretor de Negócios, Valdir 

Rodrigues de Oliveira, lembrou 
que, mesmo com o mercado ne-
gativo, a Cooperativa conseguiu 
terminar o ano com resultado 
positivo, graças ao esforço de 
cada um. “Entramos em 2015 
muito otimistas”, afirmou Valdir. 

Valdir disse, ainda, na pré-as-
sembleia dos Barreiros que, ao 
assumir a direção da Cooperati-

va, foi necessário “fechar as tor-
neiras em alguns gastos” e tam-
bém reforçar os controles para 
não correr riscos. 

“Pedimos colaboração de cada 
um no controle de captação do 
leite, controle da UAC (Unidade 
Armazenadora Central) e, se ob-
servarem algo errado, nos infor-
me que iremos agir”, afirmou.

o total de 10 milhões de litros de 
leite a mais que em 2013.

Quanto aos investimentos da 
Coopervap no grupo Cemil, pelo 
armazenamento de leite, o valor, 
em 2013, aumentou em R$ 1 mi-
lhão e duzentos mil. Em 2014, 
esse investimento aumentou em 
mais de R$ 3 milhões e 300 mil. 
Ou seja, 162,32% a mais de capi-
tal, em 2014.

A Coopervap detem, hoje, 
segundo sua diretoria, 23 % de 
participação na Cemil.

Os investimentos da Coope-
rativa em 2015, ou seja, o “Imo-

bilizado”, foram R$ 5.485.344. 
Em 2014, baixaram para R$ 
4.875.376, pois a direção deci-
diu redirecionar os investimen-
tos para asfalto na indústria e no 
posto de combustíveis e na com-
pra de caminhões.

Em impostos, o valor subiu 
13,44% de 2013 para 2014 e são 
quase R$ 5 milhões de impostos 
pagos a mais que em 2013.O 
estoque, segundo o presidente 
Vasquinho, mostra a solidez da 
cooperativa, pois identifica o que 
está guardado para ser comercia-
lizado, chegando a R$ 22 milhões. 

Vasquinho garantiu que as 
dívidas que a Cooperativa tem, 
que são dívidas dos cooperados, 
é grande, mas o valor em esto-
que é maior.  Esse estoque está 
nos armazéns, em fertilizantes, 
defensivos, veterinários, super-
mercado, matéria-prima da ração, 
leite, entre outros.

Em 2014, foram pagos mais 
de R$ 38 milhões em financia-
mentos, contra pouco mais de 
R$ 33 milhões em 2013, carac-
terizando 14,59% a mais entre 
um ano e outro de dívidas pagas. 
O que, segundo o presidente da 

cooperativa, é extremamente ne-
cessário, para que os bancos re-
novem os financiamentos.

O crescimento do faturamen-
to da Coopervap no Hipermer-
cado foi de 12,23% entre 2013 
e 2014, levando ao lucro de R$$ 
1.485,21 em 2014. Na Drogaria, 
o faturamento aumentou em 
25,27% de um ano para o outro. 
Já na Veterinária, o aumento foi 
de 13,66%, sendo que o lucro su-
biu de 3,86 para 4,85%, equiva-
lente a quase R$ 1 milhão.

Nos postos de combustíveis, 
o aumento foi de 8,94%,, em 

relação a 2013. Na pecuária, o 
faturamento em 2013 era de R$ 
110.906.187 e em 2014 aumen-
tou para R$ 120. 535.484.

No setor agrícola, o aumento 
foi de 15,71% de faturamento de 
2014 para 2013. O total do fatu-
ramento na Coopervap aumentou 
11,12%. Esse resultado, segundo a 
direção, é superior a 2013, quando 
o lucro em 2013 foi de R$ 842.501, 
contra R$ 2.581.751, em 2014.

A direção da Cooperativa tam-
bém destacou o Programa Ação 
Rural que, em 2014, atendeu 31 
comunidades - 328 associados. 

Vasquinho que ainda alertou que 
o Ministério da Agricultura está 
cobrando mais qualidade do leite 
e isso será através de uma con-
versa amiga. “Não é uma imposi-
ção”, garantiu.

Em seguida, o presidente e 
o diretor de Negócios da Coo-
pervap apresentaram as demais 
ações que constituem o Plano de 
Atividades para 2015. São elas;

•Melhoramento dos controles (entrada de saída da unidade agrícola). 
•Traçar estratégias de mercado para manter 
o preço do leite como um dos melhores da região;
•Oferecer auxílio necessário ao cooperado na busca da qualidade 
do leite conforme leis federais, Construção nova fábrica de ração;
•Ampliação da Veterinária;
•Lançamento de novos produtos lácteos;
•Ampliação de mercado distribuidor de produtos lácteos;
•Ampliação do mercado distribuidor de rações;
•Ampliação do mercado de sal mineral e proteínas;
•Recuperação de créditos de tributos;
•Incremento do melhoramento genético do rebanho dos nossos cooperados;
•Ampliação dos programas Balde Cheio e Educampo 
com aumento do número de técnicos.
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Kinross repudia denúncia e reafirma
que teores de arsênio são normais

POLÊMICA DO ARSÊNIO

CARTA DO EDITORAtenta aos últimos 
acontecimentos e afir-
mando estar certa de 
sua atuação responsá-
vel, a Kinross Brasil 
divulgou, ainda em 4 
de março, em entrevis-
ta coletiva à imprensa 
de Paracatu, carta de 
repúdio contra acu-
sações publicadas em 
sites e páginas de Fa-
cebook, relativas a 
problemas de saúde 
pública, supostamente 
causados pela atividade 
de mineração de ouro.

“Essas alegações 
não são apenas noto-
riamente falsas, mas 
também irresponsáveis, imprudentes e 
um insulto para a histórica cidade de Pa-
racatu, que desenvolve importantes ati-
vidades culturais, turísticas, educacionais, 
agrícolas e de mineração”, afirma a carta 
aberta à população, que está sendo distri-
buída a todos os empregados da empresa 
e suas famílias, autoridades e lideranças 
comunitárias e empresariais, à mídia e ao 
Poder Público.

A entrevista, encabeçada pelo gerente 
geral da Kinross, Gilberto Azevedo, teve 
também o objetivo de informar sobre o 
desempenho da empresa no município, 
abordando sua contribuição econômica 
e social e sua gestão ambiental. Integra-
ram a mesa de entrevistados a gerente de 
Comunicação e Relações com Comuni-
dades, Ana Cunha, o chefe do Departa-
mento de Meio Ambiente, Marcos Mo-
rais, e a gerente Jurídico Carolina Lobato.

Carta - Na carta endereçada à popu-
lação paracatuense, a Kinross denuncia 
o “uso das mídias sociais para espalhar o 
medo e a apreensão e atacar indivíduos, 
instituições e empresas respeitáveis”. 

A empresa relembrou em sua apre-
sentação, os dados de estudos divulga-
dos no ano passado em audiência públi-
ca na cidade, promovida pela Prefeitura 

de Paracatu, com supervisão do Ministé-
rio Público Estadual, que demonstravam 
a inexistência de qualquer tipo de conta-
minação e risco à saúde das pessoas, em 
decorrência de suas atividades.

Tais estudos, realizados por algumas 
das mais respeitadas instituições de pes-
quisa científica do país, sob a liderança 
do CETEM - Centro de Tecnologia 
Mineral, do Ministério da Ciência, Tec-
nologia e Inovação, demonstraram que 
a concentração do elemento arsênio na 
poeira, na água e nos alimentos em Pa-
racatu estão em conformidade com os 
parâmetros legais de segurança e não 
apresentam riscos para a população.

Cetem - O chefe do Departamento 
de Meio Ambiente da Kinross Brasil, 
Marcos Morais, lembrou que os estudos 
demonstram que as taxas de mortalidade 
por câncer entre a população de Para-
catu estão em níveis compatíveis com a 
média brasileira, inclusive de municípios 
não mineradores. Participaram também 
dos estudos a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), Instituto Evandro Chagas, 
Faculdade de Ciências Médicas da Uni-
versidade de São Paulo (USP), o Cen-
tro de Desenvolvimento Sustentável da 
Universidade de Brasília (UNB) e a Pós 

Graduação da Geoquímica Ambiental da 
Universidade Federal Fluminense (UFF).

“Há muitos anos realizamos estudos 
sobre o arsênio, em conjunto com re-
nomadas instituições nacionais - como 
a UFMG - e internacionais - caso da 
Universidade de Queensland, da Aus-
trália - que confirmam os estudos feitos 
pelo CETEM. Somos permanentemente 
fiscalizados pelos órgãos ambientais e 
monitoramos os dados relativos à água, 
poeira e saúde humana, conforme acor-
dado com o Ministério Público”, disse 
Marcos Morais.

A carta distribuída à imprensa duran-
te a coletiva, afirma que para a Kinross 
“a saúde, a segurança e o desenvolvi-
mento dos empregados e da população 
de Paracatu, particularmente das famílias 
que moram perto da mina, são de extre-
ma importância”. 

E conclui: “A Kinross reitera seu po-
sicionamento de repúdio e tomará as 
medidas cabíveis frente às alegações aqui 
mencionadas, colocando-se à disposição 
para receber os públicos interessadas em 
conhecer as nossas operações in loco”. 
Contatos com a empresa podem ser fei-
tos pelo telefone 08000381051 e pelo 
email comunicacao.brasil@kinross.com.

Foi, no mínimo, impactante a presen-
ça da equipe do CQC, em Paracatu, para 
conferir as denúncias de poluição imputa-
das à mineradora Kinross , que extrai ouro 
na Mina do Morro do Ouro, a poucos me-
tros da área urbana.

A cobertura fez parte do quadro Protes-
te já, que foi ao ar dia 8, na tela da Band, 
e acabou se tornando a principal atração 
do programa, que mostrou um verdadeiro 
show de imagens, capturadas também a 
partir de um balão.

O clima de aventura e de jornalismo ro-
mântico que permeou o trabalho da equipe e 
certa ‘participação especial” deram um toque 
de humor ao conteúdo e deixaram  a atração 
da Band mais interessante, ainda.

Quem não conhecia a irreverência do 
programa e a força da mídia eletrônica 
nacional, acabou sendo pego de surpresa, 
como foi o caso do prefeito Condé, que ia 
muitíssimo bem na entrevista ao excelen-
te repórter Juliano Dip, mas acabou colo-
cando tudo a perder, quando perguntou: 
Quem está  te pagando para fazer isso?

O desassombrado repórter foi fundo nos 
labirintos da mina, mas a direção da em-
presa, que não é boba, não deu as caras e ele 
acabou explorando dois casos  de doenças de 
pele de moradores do entorno, que apresenta-
vam fortes erupções, creditadas às emissões de 
arsênio. O repórter, no entanto, não ouviu os 
médicos que tratavam dos dois. Uma pena.

Os professores Márcio José dos Santos, 
Marcos Spagnuolo e o cientista Sérgio Dani 
também imputaram às emissões de arsênio o 
recrudescimento dos casos de cânceres na Ci-
dade, o que foi contestado pelo prefeito e cor-
roborado pelo diretor do Hospital de Câncer 
de Barretos, Boian Petrov, que confirmou o 
atendimento de 1153 pacientes canceríge-
nos, oriundos de Paracatu, em 2014.

Rafaela Xavier, coordenadora do HC 
de Barretos na região, também, apareceu e 
disse que já catalogou até 12 casos de cân-

CQC e a informação
ceres por dia. É muito. É assustador. 

Mas eu que não sou cientista, nem 
nada, gostaria que os estudos apontassem 
os casos de cânceres, advindos da mani-
pulação de agrotóxicos, e dissessem porquê 
Unaí, que não tem mineradora, registra 
tantos casos quanto Paracatu. (Só para 
buscar a honestidade científica).

Foi bom ver a pági-
na de O Movimento na 
tela da Band e Evane 
Lopes viva. Ela parecia 
uma deusa da floresta 
em cima do balão e co-
moveu a todos quando 

disse que a mineração destrói vidas e a 
história de um povo.

Mas foi ruim ouvir de um ex-funcioná-
rio da mineradora, que ele próprio jogava 
lixo tóxico na mata virgem. Como assim? 
Que prejuízos ambientais, ainda maiores, 
essa atitude pode ter proporcionado?

Mais grave ainda foi o repórter apre-
sentar números do Cetem que dão conta 
que a poluição do ar e das águas é de a 5 a 
dez vezes maior que o normal, enquanto 
a mineradora afirma que “a concentração 
do elemento arsênio na poeira, na água e 
nos alimentos em Paracatu estão em con-
formidade com os parâmetros legais de 
segurança e não apresentam riscos para a 
população”.

Alguém está mentindo?
O impacto que uma reportagem desta 

magnitude pode causar é incomensurável.  
Pode advir perdas econômicas e sociais. 
Por isso é que a mineradora deve aumen-
tar suas contrapartidas ao Município, pois 
o estrago é grande e irreversível.

Mas de tudo fica uma certeza: é melhor 
estarmos informados, do que desinforma-
dos. O repórter Juliano Dip tem razão 
quando disse: Estamos aqui pela informa-
ção.  É isso. Informação é tudo.

José Edmar Gomes

A diretoria da Kinross afirma 
que concentração de arsênio 
na poeira, na água e nos 
alimentos não apresenta 
riscos para a população

Vasco Praça Filho Vasquinho, presidente da Coopervap: 
Já enxergamos uma luz no final do túnel
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Droga mata Jonatha. Ele só tinha 18 anos 

Ex tenta matar jovem e atual namorado dela

Bando rouba 102 rezes de fazenda no Pontal

Homem abusa da filha de 8 anos 

PM apreende adolescentes que roubavam caminhoneiros 

Harley tinha 19 anos e recebeu seis tiros, na Praça Firmina 
Santana, local de encontro da galera. Ele era envolvido com tráfico 

Jovem é morto 
em plena praça

Malas aplicam golpes na Caixa PM prende quadrilha 
que assaltou posto

Ex-vereador 
morre em acidente  

Cinquenta morrem 
nas rodovias 

Sargento de GO morre 
próximo ao Catuí 

11º. HOMICÍDIO

ESTELIONATO JOÃO PINHEIRO VAZANTE

CARNAVAL

MAIS TRAGÉDIA 

10º. HOMICÍDIO 

TENTATIVAS 

ROUBO DE GADO 

ESTUPROS

MG-188

DROGAS

Harley Peres Soares, 19, foi sepultado na manhã 
do domingo, 1º de março, no Cemitério Santa Cruz, 
centro. Ele foi a 11ª. vitima de homicídio em Para-
catu, este ano. 

O crime ocorreu às 23h30 min, de sexta-feira 

Maconha em 
quintal de JP 
Adriel Ramires Silva Ribeiro, 19, estaria tra-

ficando drogas e teria plantado pés de maconha 
no quintal - à Rua Adelmo Xavier, Primavera. 
Os militares olharam do muro e viram dois pés 
de maconha, porém Adriel  não se encontrava 
na residência. Um adolescente, que estava pró-
ximo ao local, ligou para Adriel, dizendo que a 
polícia estava por perto. Os policiais ficaram de 
campana e o menor entrou no quintal e come-
çou a arrancar os pés de maconha. Os militares 
abordaram o menor e prenderam Adriel.

O ex-vereador de Vazante, Luiz Francisco de 
Paula, morreu carbonizado no domingo (16/2) na 
MGC-354. Segundo as informações da Polícia Mi-
litar Rodoviária, o veículo que a vítima dirigia saiu 
da pista em uma curva e bateu de frente com uma 
árvore, pegando fogo em seguida, no Km 80 entre 
Vazante e Lagamar.

O motorista estava sozinho e a suspeita é que ele 
tenha passado mal e perdido o controle do carro, 
uma vez que não havia marcas de frenagem na pista. 
As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Ci-
vil. A perícia foi acionada e encaminhou o corpo, até 
então sem identificação, ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Paracatu.

Após ser identificado, o corpo foi entregue à 
família. A vítima tinha 52 anos e era conhecida na 
cidade como Luiz do Pedro. Luiz foi vereador em 
Vazante, de 2008 a 2012. 

Devido ao alto número de roubos a caminho-
neiros, na MG-188, a PM reforçou o policiamento, 
próximo à Serra da Contagem, e conseguiu apre-
ender três adolescentes, escondidos numa moita de 
capim. Eles tentaram fugir e jogaram no chão uma 
réplica de pistola. Os militares apreenderem um me-
nor de 15 e dois de 16 anos, no dia 22 de fevereiro, 
um dia após os assaltantes roubarem o motorista de 

Dois homens - um moreno, baixo, rosto fino e 
aparentando ser menor e outro moreno e alto, arma-
dos com revólver - invadiram uma fazenda na região 
do Pontal, amarraram os pés e as mãos do proprie-
tário de 54 anos e cobriram a cabeça dele com uma 
toalha. A vítima ouviu barulho semelhante a dois veí-
culos de grande porte, perto do encarretador de gado.

A verdade é que os ladrões roubaram 102 cabe-
ças de gado Nelore, certa quantia em dinheiro, fu-
giram e deixaram a vítima amarrada. O fazendeiro 
conseguiu se soltar, mas os ladrões esvaziaram um 

ARMAS
38 - Os militares de João Pinheiro aprenderam um 38, com nume-

ração raspada e cinco cartuchos, dentro de uma Strada, conduzida por 
Thiarley Allann Belker Alves da Silva, 25. Ao tentar fugir da PM, Thiar-
ley perdeu o controle e caiu dentro de uma grota. Antes de ser preso, o 
motorista ameaçou de morte um dos militares.

Mis 38 - Um 38, com seis cartuchos intactos, foi apreendidos com 
José Nilton Pereira Xavier, 19, no Bela Vista II. Ele conduzia uma moto 
e, quando viu a viatura, jogou a arma fora e foi abordado. Os milita-
res acharam o revólver, que possui sinalização de roubo/furto em São 
Paulo.

Espingarda - Uma espingarda de cano curto foi encontrada dentro 
da mochila de um adolescente de 15 anos, na Rua Vereador Afrânio 
Salustiano Pereira, Cidade Nova..

Uma jovem de 21 anos e o 
atual namorado dela de 19  esta-
vam deitados em num colchão, 
numa casa - que  fica na Travessa 
Onze, Chapadinha, quando ouvi-
ram disparos e avistaram clarões, 
vindos da janela. 

A mulher foi atingida na cavi-
dade abdominal e na mão direita; 
o rapaz foi atingido no dedo indi-
cador da mão direita e ambos fo-
ram levados por populares até o 
Hospital Municipal. O autor dos 
disparos seria o ex-namorado da 
mulher, que está sendo procura-
do pela polícia. 

Santa Rita - Funcionários do 
Hospital Municipal informaram 
à PM que uma jovem esfaqueada 
dera entrada no pronto socorro. 
Segundo a vítima, as facadas fo-
ram desferidas pelo seu ex-na-
morado. 

A vítima, de 19 anos, foi atin-
gida por dois golpes de faca no 
abdome e levada ao hospital por 
familiares. Segundo a Polícia, o 
autor possui passagens por trá-
fico de drogas e brigas. O crime 
ocorreu na região de Santa Rita. 

Carnaval - Durante patrulha-
mento na Avenida Olegário Ma-
ciel, no carnaval de rua, militares 
ouviram um disparo, próximo ao 
palco, onde havia grande aglo-
meração de pessoas, e viram um 
adolescente correndo. Quando o 
menor recebeu ordem de parar, 
levou a mão à cintura, mas foi 
dominado. Ele portava um 38 
com cinco cartuchos, um estojo 
e foi apreendido.

No portão - Um jovem de 
21 anos, que mora na Rua  Ma-

Jonatha R. Barbosa, 18, mor-
reu no Hospital Municipal, após 
levar dois tiros, no Paracatuzinho, 
onde, segundo a polícia, vendia 
drogas e estava jurado de morte. 
O crime ocorreu às 21h30 de 21 
de fevereiro, na Rua Irandir V. 
Miranda e uma testemunha con-
tou à PM que viu um rapaz de ca-
misa branca atirando em Jonatha. 

(27/2), na Praça Firmina Santana, no centro da Ci-
dade, onde Harley foi alvejado por seis tiros e fa-
leceu, dias depois, no Hospital Municipal. Segundo 
informações da PM, a vítima estaria envolvida com 
o tráfico de drogas.

O autor teria saído da Rua 
Espírito Santo e entrado na Rua 
Irandir, onde Jonatha estava de 
cabeça baixa, mexendo no celu-
lar. Após os disparos, o assassino 
saiu correndo pela mesma dire-
ção que chegou. 

A vítima também saiu cor-
rendo, porém caiu debaixo de 
um veículo. O carro também foi 

atingido por um dos disparos. O 
proprietário socorreu Jonatha, 
mas ele faleceu assim que deu 
entrada no Pronto Socorro. Até 
o fechamento desta edição, nin-
guém havia sido preso. 

Esse foi o 10º. Homicídio, 
este ano, em Paracatu. Em janei-
ro foram quatro assassinatos e 
mais seis em fevereiro.

nimeiras, Jardim Primavera, ao 
abrir o portão para sair de casa, 
deparou-se com um homem -  
alto, magro e moreno, em uma 
bicicleta -  que  atirou  na direção 
dele, mas não o atingiu. 

O jovem é usuário de drogas 
e havia discutido com alguns 
homens. Ele foi ferido na região 
da omoplata e no cotovelo direi-
to (com projétil alojado). Ainda 
segundo informações da PM, a 
vítima tinha ido à casa de um ra-
paz de 20 anos e dito: “Eu vou 
matar ele ou ele vai me matar”. 
Ninguém foi preso. 

Pen drive - Um jovem de 19 
anos foi encaminhado ao Hos-
pital Municipal, com ferimento 
de tiro no ombro. Ele estava na 
calçada de uma casa - à Rua José 
Bonifácio, Alto do Açude - con-
versando com algumas pessoas - 
entre elas, três crianças - quando 
chegou um homem insistindo 
em vender-lhe um pen drive. 

Em seguida, passou um Uno 
prata (4 portas, com um letreiro 

preto na lateral, películas escuras 
e manchadas no vidro de trás). O 
passageiro que estava no banco 
de trás efetuou três tiros. Uma 
das balas acertou a vitima. Os au-
tores fugiram rumo à BR-040. O 
rapaz que queria vender um pen 
drive saiu correndo e não foi en-
contrado. Ninguém foi preso. 

Homem cobra 
dívida e atira
Um rapaz de 38 anos esta-

va em frente à casa dele - à Rua 
Zinco, Amoreiras II, apreciando a 
manhã do domingo, 1º de março, 
quando chegou um bicicleta exi-
giu que ele lhe pagasse a dívida 
de R$ 50,00. Diante da negativa, 
o homem efetuou três tiros no ra-
paz, atingindo-o na mão esquer-
da. O autor é moreno claro, bai-
xo e trajava bermuda e camiseta 
branca com listras azuis. A vítima, 
que foi levada ao Hospital Muni-
cipal, possui passagens por lesão 
corporal e consumo de drogas. 

dos pneus do carro e ele teve que procurar ajuda na 
fazenda vizinha. A polícia investiga o caso.

Lagoa Rica - Um homem de 40 anos arrendou 
um lote no P.A. Nova Lagoa Rica e colocou 16 cabe-
ças de gado. Na manhã de 24 de fevereiro, ele foi ao 
local conferir o rebanho e encontrou restos mortais 
das criações. 

Ladrões abateram a tiros quatro rezes, provavel-
mente, a tiros de espingarda 22, conforme as per-
furações. Dentro do curral, ficaram as vísceras, as 
cabeças e uma peixeira. A PM foi acionada.

um caminhão que seguia de Paracatu/Guarda-Mor 
que, ao reduzir em um quebra-molas, no  Chapadi-
nha, foi surpreendido por  três homens. 

Um deles, de posse de uma arma de fogo tipo 
pistola, desferiu uma coronhada na cabeça do moto-
rista e roubou-lhe um rádio PX cobra 148, um som, 
celular e R$300,00 e fugiram, mas foram localizados 
no dia seguinte. 

Maconha na Vila São João

Na Rua Guimarães Rosa, Vila São João Evange-
lista II, militares encontraram uma porção de ma-
conha, R$ 44,00 com um menor e um “baseado” 
na área de serviço. Com Isaias Reis de Oliveira, 18, 
foram encontrados R$ 75,00. Já com Cassiano Vitor 
Rodrigues, 20, foram apreendidos R$ 15,00. No ce-
lular do menor havia uma mensagem via Watsapp, 
em que um homem cobra um dinheiro. O menor 
disse ao homem iria receber 30g e levantaria dinhei-
ro. Os três foram conduzidos a Delegacia. 

Crack - Na Rua Tiradentes, Santa Lúcia, os 
militares encontraram um adolescente de 17 anos 
e  Raiane  Soares Pinheiro, 18, com quatro  pedras 
de crack, embrulhadas em papel alumínio. Duran-
te registro do BO, o celular de Raiane tocou e uma 
pessoa, disse: “Raiane manda pra mim três balas”.

Um idoso - trajando calça je-
ans, camisa branca, barba e ca-
belos brancos - chegou à CEF 
e solicitou um cartão do banco, 
dizendo que já havia aberto uma 
conta. O funcionário percebeu 
que o homem tinha uma conta em 
nome de José Antônio de Castro 
e já havia sacado R$ 38.431,00. 

O funcionário, percebendo 
que o idoso estava tentando apli-
car um golpe, fez mais perguntas 
que ele não soube responder. Em 
seguida, o idoso disse que iria re-
tirar o carro de local irregular e 
voltaria para continuar a solicita-
ção do cartão. 

O funcionário o seguiu, po-
rém o idoso entrou em um Idea 
verde e fugiu. O idoso deixou no 
banco nove folhas de abertura de 
contas e extratos, um cartão pro-
visório da Caixa e uma identida-
de Militar do Exército, que foram 
entregues à DP.  

Sem pai - Everton dos Santos 
Caetano, 27, foi preso pela PM 
após tentar aplicar outro golpe 
na CEF. Segundo um funcioná-
rio da agência, Everton foi fazer 
a senha do cartão e, ao verificar 
os documentos da conta dele 
e perguntar quanto tempo ele 
trabalhava na empresa, ele disse 

que trabalhava há oito meses e 
apresentou os recibos de paga-
mento de salário, sendo que as 
datas não conferiam. Também 
não soube informar o nome do 
pai que constava na identidade 
apresentada.

O funcionário do Banco per-
cebeu que o Everton estava ten-
tando aplicar um golpe. Foi cons-
tatado que Everton sacou R$ 
1.500,00 de uma conta, no caixa 
interno, apresentando apenas a 
identidade em nome de Edmil-
son de Souza Furtado e sua as-
sinatura, pois o cartão ainda não 
tinha chegado. 

Um homem de 40 anos foi preso, dia 18 de feve-
reiro, pela PM, por abusar da própria filha de oito 
anos. De acordo com a mãe da criança, a menina e 
seu irmão de seis anos estavam na casa do pai, pas-
sando o feriado de carnaval. 

Ao buscar as crianças, percebeu que a menina esta-
va assustada. A menina relatou que o pai passara o ór-

Nas rodovias estaduais e federais, delegadas à Po-
lícia Militar, foram registrados 391 acidentes, com 
397 feridos e 36 mortos, neste carnaval de 2015. 

No Carnaval de 2014, houve 552 acidentes, 524 
feridos e 32 mortos. No comparativo, houve queda 
de 29,1% no número de acidentes e de 24,2% no 
número de feridos. Conforme o balanço da PM, as 
principais causas dos acidentes nas estradas são cre-
ditadas a falhas humanas, como falta de atenção ao 
volante (153), dirigir embriagado (34), velocidade in-
compatível (27), não manter distância de segurança 
(23) e animal na pista (19). 

Federais - Já nas rodovias federais, 400 acidentes 
com 361 feridos e 14 mortos foram registrados, se-
gundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).  

Afogadas - Segundo o balanço do Corpo de 
Bombeiros de Minas, pelo menos 20 pessoas mor-
reram afogadas, durante o feriado do carnaval em 
Minas Gerais. No ano passado, foram registradas 17 
mortes por afogamento.

Um homem de 57 anos foi preso, dia 22 de fe-
vereiro, suspeito de estuprar a filha de 13 anos, em 
Unaí. De acordo com a PM, essa é a segunda vez, só 
neste mês, que o pai da adolescente foi denunciado 
pelo mesmo crime e a menina estaria grávida dele. 

O irmão do suspeito  A.M.F, foi quem acionou 
a PM. De acordo com ele, ao chegar em casa - à  
Rua Hipônima Borges Pinheiro, Novo Horizonte 
-  flagrou o irmão deitado na cama, ao lado da ado-
lescente. 

Ele teria retirado o suspeito de perto da menina, 

gão genital nela. O irmão confirmou e ainda disse que 
pediu para o pai parar, tirando a irmã de perto dele. 

O suspeito confessou que realmente havia abu-
sado da filha e ainda disse que, há três anos, um tio 
da criança também havia abusado dela. O Conselho 
Tutelar foi acionado e pediu exames na criança. O 
caso segue com a Polícia Civil de Paracatu.

Outro engravida filha de 13 anos
já que o homem já tinha sido acusado de abusos, 
tendo registro de ocorrência no dia 4 fevereiro. Se-
gundo a PM, a adolescente confirmou que teve re-
lação sexual com o pai e que o abuso ocorre desde 
seus 11 anos. 

Ela confirmou estar grávida do pai e que ela tem 
mais três irmãos, sendo duas meninas e um menino, 
e que o pai já praticou atos libidinosos na frente da 
irmã de 9 anos. A vítima foi encaminhada a um Pron-
to-Atendimento Municipal e o Conselho Tutelar foi 
acionado. O pai pervertido foi encaminhado à DP.

Um senhor de 62 anos e uma senhora de 55 pa-
raram para abastecer sua L200, no posto da BR 365, 
km 323 - João Pinheiro, onde foram surpreendidos 
por cinco homens, que estavam num Pálio verde, 
portando armas de fogo. 

Eles roubaram a caminhonete do casal e rouba-
ram R$ 4.000,00 do posto e fugiram, no Pálio e na 
caminhonete, pela Rodovia BR 365, sentido Varjão 
de Minas. 

Denúncias anônimas informaram à PM que os 
veículos foram vistos na estrada da Usina de Álco-
ol WD, onde os militares localizaram uma camiseta 
na estrada e um homem escondido no canavial, que 
saiu em correndo, deixando para trás uma mala com 
roupas femininas. 

No canavial, os policiais encontraram Douglas 
Soares Monteiro, 23 e um adolescente de 15 anos. 
Com Douglas, foi localizado um 38 municiado e a 
chave da L 200 roubada, malas e os pertences do 
proprietário da caminhonete. 

Em outro posto, na BR 040, km 190, os milita-
res foram informados que um homem magro, com-
prou gasolina para um veículo às margens da via. 
Os policiais abordaram o homem, que se identificou 
com nome falso, mas logo após confessou que era 
Christian César Alves - o “Coxinha”, 31, confessan-
do também a participação nos roubos e que havia 
outros dois homens que fugiram no Pálio. Segundo 
a PM, Christian seria um dos líderes da quadrilha. 

A vitima fatal foi Cláudio Roberto da Costa, que 
conduzia um Fox, com placas de Catalão-GO. Se-
gundo a Polícia Rodoviária Federal, o Fox bateu na 
traseira de um bitrem, rodou na pista e bateu num 
Palio que seguia sentido contrário. O acidente ocor-
reu às 7h, de 2 de março,  no Km 45 da BR-040, 
próximo ao Posto Catuí. Claudio era Sargento do 
Corpo de Bombeiros e vinha dar um treinamento 
aos profissionais da Via 040, em Paracatu.
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Fórum realiza primeiros júris de 2015

Ex-vereador e filho são presos por atentado contra promotor

Julgamento vai ser dia 12 de março

PC apresenta suspeito de violentar e matar três mulheres. Outras cinco o acusam de estupro

Serial killer ataca em Paracatu
ASSASSINATOS DE MULHERES

JULGAMENTOS 

MONTE CARMELO

CASO ARLY

O pernambucano Everton 
Nunes da Silva, 31, motorista 
de transporte escolar, é suspeito 
de ter violentado sexualmente 
e assassinado três mulheres que 
estavam desaparecidas, entre de-
zembro e fevereiro. 

A Polícia Civil, que apresen-
tou o suspeito no último dia 25, 
já recebeu mais cinco denúncias 
de vítimas de estupro contra 
o motorista, que transportava 
crianças pela zona rural de Para-
catu. 

Umas das vítimas fatais foi 
identificada como Niliane da Sil-
va Couto, 30, que desapareceu 
dia 26 de dezembro de 2014 e 
seu corpo foi encontrado na es-
trada de acesso à Fazenda Espa-
lha, próximo à rodovia MG-188. 

A outra vítima do suposto as-
sassino em série é Kellen Cristina 
Mateus, 24, desaparecida desde o 
dia 30 de janeiro deste ano. Seu 
corpo foi encontrado, dia 3 de fe-
vereiro, às margens da estrada  da 
Fazenda Santa Maria, que  acessa 
a BR-040, a 30 quilômetros do 
centro de Paracatu. 

Já no dia 12 de fevereiro, a 
ossada de Débora Soares Braga, 
de 27 anos  também foi encon-
trada, em meio a uma plantação 
de soja, na região da Chapada.
Ela estava desaparecida desde o 
dia 31 de dezembro. 

Everton não confessou os cri-
mes, mas para o delegado regio-
nal, Edson Rogério de Moraes, 
não existe dúvidas de que se trata 
de um criminoso em série. 

“Fizemos um trabalho pauta-
do pela técnica e muito sigiloso. 
Conseguimos provas suficientes 
que intercalam ele aos crimes. 
Contamos com a parceria do 
Poder Judiciário e do Ministério 
Público, nos expedindo os man-
dados de prisão solicitados tanto 
pelo crime de homicídio como 
pelo de estupro. Ele está preso 
desde o dia 3 de fevereiro”, relata 
afirma Edson Morais.  

Homicídios - A polícia acre-
dita que as vítimas tenham sido 
mortas por asfixia e estrangula-
das com uma corda, encontrada  
junto ao corpo da última vítima e 
que todas foram estupradas. 

“Temos provas suficientes e 
podemos afirmar que Everton 
cometeu os três homicídios - da 
Niliane, Kellen e Débora. Em 
relação a Kellen, Ele foi a ulti-
ma pessoa que foi vista com ela, 
num bar no Amoreiras II. Ele 
nos passou a versão dele, porém 

Está em andamento no Fó-
rum da Comarca de Paracatu a 
Primeira Semana de Julgamentos 
de 2015. Em fevereiro foram re-
alizados dois júris. Os demais es-
tão sendo  realizados em março. 

Jhon Jhon - O primeiro a ser 
julgado foi Jonatas Macedo Aze-
vedo - o John John, 19 - acusado 
pelo Ministério Público de en-
volvimento na morte de André 
Rogério Anadão da Silva. O julga-
mento foi realizado dia 24 de fe-
vereiro. Jhon Jhon foi absorvido.  

O crime aconteceu em 15 de 
março do ano passado, no Bairro 
Nossa Senhora de Fátima. André 

O ex-vereador de Monte Carmelo, no Alto 
Paranaíba, Valdelei José de Oliveira, de 49 anos, 
e o filho dele, Julianno Aparecido de Oliveira, de 
22 anos, estão presos suspeitos de envolvimen-
to na tentativa de homicídio contra o promo-
tor de Justiça Marcos Vinícius Ribeiro Cunha, 
que foi baleado na noite de 21 de fevereiro, em 
frente à sede da Promotoria, onde trabalhava no 
plantão do sábado, em Monte Carmelo, mas já 
teve alta do hospital. 

De acordo com a Polícia Militar, o veículo do 
promotor foi atingido por 12 disparos, sendo 
que três atingiram Cunha.

O delegado responsável pelo caso, Wilton José 
Fernandes, disse que o jovem confessou o aten-
tado e, em depoimento afirmou  que o promotor 
processou e conseguiu a prisão do pai dele, que 
era presidente da Câmara de Monte Carmelo. 

Quem é Everton?
Natural de Recife - PE, Everton Nunes da Silva, reside em Para-

catu há alguns anos. Ele é motorista de ônibus escolar de crianças 
na zona rural da cidade. Divorciado e pai de dois filhos - um garoto 
de cinco anos e uma garota de três. Um homem que, até então, sem 
antecedentes criminais, não levantava suspeitas. 

“Ouvimos a ex-companheira dele e ela narrou que Everton era uma 
pessoa tranquila e muito trabalhadora”, comentou o delegado Gustavo 
Ferraz ao explicar trechos do depoimento da ex-mulher de Everton. 

Entretanto, aos 31 anos, ele já tem pelo menos oito crimes violentos 
no seu histórico. Em entrevista à imprensa, Everton falou pouco, negou 
os crimes e afirmou que, de todas as vítimas, conhecia apenas Niliane 
e Kellen. “Conhecia a Kellen e Niliane, mas não matei, nem estuprei 
ninguém  e não tive relacionamento com elas. Sou inocente”, disse. 

Olho Vivo - Ainda segun-
do o delegado Gustavo Ferraz, 
outra prova que contradiz o de-
poimento de Everton se refere 
ao sistema Olho Vivo (câmeras 
espalhadas pela Cidade). Everton 
informou o trajeto que ele fez 
para ir para casa, no Paracatuzi-
nho, entre 9 e 22h. 

“Só que ele não contava é que 
o esse trajeto é quase todo moni-
torado pelas câmeras do sistema 
Olho Vivo. Nós pegamos as gra-
vações e o carro  - Vectra -  dele 
não passou em momento algum 
por essas localidades”, completa 
o delegado. 

Gustavo Ferraz garante que o 
inquérito será concluído em 30 
dias e será encaminhado ao Judi-
ciário para o promotor e o juiz 
analisarem os fatos. 

Estupros - Até o momento a 
Delegacia de Defesa da Família 
recebeu cinco queixas de estu-
pros em que as vitimas reconhe-
ceram o motorista Everton Nu-
nes como o autor. 

Segundo a delegada Thays Re-
gina da Silva, as vítimas narraram 
de forma detalhada a execução 

a equipe de investigação compro-
vou que a versão é inverídica”, 
garante o delegado. 

O delegado explica que Ever-
ton caiu em contradição quando 
afirmou que,  no dia do crime, 
deixou Kellen próximo à casa 
dela, no Paracatuzinho, e ficou 
na companhia de duas garotas. 
Porém, as mulheres citadas fo-
ram ouvidas e negaram, que no 
dia dos fatos, estivessem com 
Everton. 

Segundo o regional, as mu-

lheres disseram à PC que,  no dia 
anterior à prisão de Everton, ele 
teria ligado para elas e dito que, 
caso a polícia as procurassem e 
elas não confirmassem a versão 
dele, cabeças “iriam rolar”. 

“A partir daí, solicitamos tam-
bém a quebra de sigilo do telefo-
ne dele para fazer a triangulação 
dos fatos e ficou comprovado 
que ele estava na zona rural no 
momento do crime”, disse o de-
legado de Homicídios Gustavo 
Ferraz. 

delitiva, descreveram o autor e o 
veículo utilizado por ele e ainda a 
forma das abordagens. 

“Todas as vítimas teriam sido 
abordadas da mesma forma e de 
uma maneira sutil. Elas sempre 
estavam transitando na rua, en-
tre 22 e 1h, sozinhas. Ele parava 
o carro, oferecia carona, seguia 
sentido BR-040 ou MG-188 e só 
quando elas percebiam o afasta-
mento e manifestavam contrarie-
dade, é que ele usava violência”, 
explica a delegada. 

Pelos dados apresentados pela 
Polícia Civil, os cinco casos de 
estupros foram cometido entre 
2012 e 2015. 

Denúncia - A policia acredita 
ainda  que outros estupros foram 
cometidos por Everton - com 
mulheres entre 22 e 40 anos de 
idade - e que ainda não foram de-
nunciados. 

“Se alguém reconhece esse 
autor e foi vítima dele, procure a 
delegacia para denunciar o caso. 
Temos uma equipe preparada 
para receber a denúncia sem ex-
por ninguém. Tudo é feito em si-
gilo”, garante Thays Regina.

A Polícia Civil de Paracatu apresenta o pernambucano 
Everton Nunes da Silva, acusado de assassinatos e estupros

Julianno Aparecido de Oliveira é suspeito de tentar 
matar o promotor Marcos Vinícius Ribeiro Cunha

Os delegados, Gustavo Ferraz, Edson Morais e Thays Regina 
trabalharam integrados para esclarecer os assassinatos de mulheres 

O julgamento dos réus de um dos crimes que mais chamaram a 
atenção da sociedade paracatuense, nos últimos anos, está previsto para 
o próximo dia 12 de março, no Fórum da Comarca de Paracatu. No dia 
16 de fevereiro deste ano, o caso do jovem Arly, assassinado dentro de 
uma Igreja evangélica, completou um ano no e três meses. 

O julgamento estava na pauta do Fórum para o dia 4 de novembro 
do ano passado, mas, devido à repercussão e visando mais segurança, o 
Ministério Público pediu desaforamento (ser julgado em outra cidade). 

O Tribunal de Justiça de Belo Horizonte, no entanto, não julgou 
o pedido de desaforamento e o juiz da Comarca de Paracatu adiou o 
julgamento para o dia 18/11/214, mas, pelo mesmo motivo,  a sessão 
também não foi realizada. 

Crime - Os réus são Altamir Baltazar da Silva, 20; Victor Arnaldo Tei-
xeira de Melo Peres e Caio Willian Pereira Rosa, ambos 19 anos, acusados 
pelo Ministério Público de envolvimento no assassinato de  Arly Barbosa 
Guimarães e de tentar matar Ana Paula Andrade Santos, na noite de 16de 
novembro de 2013), em uma igreja evangélica, na Avenida Olegário Ma-
ciel. Todos os julgamentos estão previstos para iniciar as 9h.

Jovem de 22 anos confessou crime e afirmou que promotor processou e conseguiu prisão do pai dele, que era presidente da Câmara

foi pedida a prisão dele e de outros e, conse-
quentemente, o então vereador perdeu o cargo.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao 
presídio de Monte Carmelo. O inquérito deve 
ser concluído em até dez dias.

Defesa - Na sexta-feira (27) ocorreu, no 
auditório da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB), em Uberlândia, ato em defesa do Minis-
tério Público e em repúdio ao atentado sofrido 
pelo promotor Marcus Vinicius Ribeiro Cunha. 

A mobilização teve a presença de impor-
tantes representantes públicos como o procu-
rador-geral de Justiça de Minas Gerais, Carlos 
André Mariani Bettencourt, e o procurador-ge-
ral da República, Rodrigo Janot Monteiro Bar-
ros. Em Uberaba também ocorreu manifesta-
ção em solidariedade à vítima do crime. 

(Fonte: G1 Triângulo Mineiro)

O jovem afirmou que a vítima humilhou o pai 
dele e o fez perder o cargo, o que o revoltou e o fez  
tentar matar  a vítima. 

Segundo o delegado, no fim da tarde do domingo 
22, o suspeito levou a polícia até uma estrada vici-
nal, a cerca de cinco quilômetros de Monte Carme-
lo, onde estava escondida a pistola 380 utilizada no 
crime, que foi apreendida.

O delegado afirmou, ainda, que o ex-vereador 
é o principal interessado na morte do promotor, já 
que perdeu o cargo por conta de uma investigação 
comandada por Marcos Vinícius Ribeiro Cunha, em 
dezembro de 2013.

Na operação “Feliz Ano Novo”, o Ministério Pú-
blico pediu a prisão de vários agentes públicos da 
cidade, inclusive do ex-vereador, que era presidente 
da Câmara, na época, devido a fraudes em contratos 
de licitações. Após a constatação do envolvimento, 

estava na casa dele, quando dois 
homens arrombaram a porta e um 
deles, armado, disse que iria matar 
a vitima. André chegou a oferecer 
R$ 40,00 para não ser morto. 

O autor aceitou, mesmo assim 
tentou atirar várias vezes, porém 
a arma falhou. O único tiro que 
saiu acertou a parede da casa. 
André conseguiu fugir e acionou 
a PM. O motivo seria rixa e o 
suspeito Jhon Jhon foi preso em 
flagrante. 

Félix - No outro julgamento 
de fevereiro, o réu Félix Apare-
cido de B. Oliveira, 24, acusado 
pelo Ministério Público de tentar 

matar Carlos Henrique Silva de 
Jesus e matar Jeferson - irmão 
de Carlos. O julgamento ocor-
reu dia 26 . Félix foi condenado 
a 13 anos de prisão, em regime 
fechado. O crime ocorreu em 2 
de outubro de 2013, na Rua do 
Fico,  Bairro JK. 

Próximos júris - Os julga-
mentos continuam no mês de 
março. O primeiro júri será de 
Alan Boitrago Cabeceira, 23, 
acusado de ser o autor da morte 
de Camila Braga de Oliveira. 

No dia 19 de março serão 
julgados Dieverton Cardoso de 
Oliveira, 26; e, Renato Tavares 

de Souza, 29. Eles foram denun-
ciados pelo Ministério Público de 
envolvimento em uma dupla ten-
tativa de homicídio. As vítimas são 
Matheus da Silva Coimbra e Ro-
berto Carlos Gonçalves Gouveia. 

A Primeira Sessão deste ano, 
no Tribunal de Júri de Paracatu,  
está prevista para encerrar-se  no 
dia de março. Três pessoas serão 
julgadas. Ayrton Gonçalves Viei-
ra, 20; Marcos da Silva Teixeira 
Melo, 23; e, Leonardo Luiz Pe-
reira, 24, acusados pelo Ministé-
rio Público de envolvimento no 
assassinato de Leonardo Soares 
Ferreira.

FOTO: REPRODUÇÃO G1



 

16 Paracatu-MG, 16 de fevereiro a 15 de março de 2015O Movimento - ESPORTE

Águia do Noroeste joga contra Luziânia no próximo domingo 
(14/3), às 15h30, no Estádio Frei Norberto, em Paracatu

CANDANGÃO 2015 CARNAFOLIA

Paracatu empata com lanterna 
e vai encarar campeão de 2014 Festa do povo está 

cada vez melhor
O empate com o lanterna San-

ta Maria, em partida válida pela 9ª. 
Rodada do Campeonato Brasilien-
se, complicou a situação do Para-
catu Esporte Clube, que depen-
dia da vitória para praticamente 
garantir vaga na próxima fase do 
Candangão 2015. 

O tropeço se deu no domingo 
(8/3), no Estádio Frei Norberto, 
em Paracatu. Mesmo jogando em 
casa e diante de mais de dois mil 
torcedores, o Paracatu não conse-
guiu fazer uma boa partida. 

No primeiro tempo, a Águia 
do Noroeste chegou pouco ao gol 
adversário e não finalizou bem as 
jogadas. O empate por 0 a 0 mos-
trou o baixo nível técnico de am-
bos os  times, na etapa inicial.

Na volta para o segundo 
tempo, as duas equipes coloram 
novidades em campo. As substi-
tuições surtiram efeito para o Pa-
racatu que começou pressionan-
do o Santa Maria e, na primeira 
oportunidade, balançou a rede 
adversária. Aos 50 segundos, o 
volante Paulinho recebeu a bola 
na grande área e bateu forte para 
fazer Paracatu 1 a 0.  Foi o se-
gundo gol dele com a camisa do 
Paracatu. A Águia do Noroeste 
continuou jogando melhor até 
os 15 minutos, quando o time 
caiu de produção e permaneceu 
até o apito final do árbitro. Um 
dos motivos, foram as saídas do 
volante Paulinho e do meia Luizi-
nho, substituídos pelo treinador 
Cleiton Mineiro. 

O empate do Santa Maria veio 
aos 39 minutos, quando Bruno 
acertou um belo chute de fora da 
área. Fim de jogo, Paracatu 1 X 1 
Santa Maria.

Complicou - O tropeço em 
casa mantém o Paracatu na 8ª. co-
locação, com nove pontos, porém 
obriga a equipe a obter resultados 
positivos nos dois jogos que res-
tam na fase classificatória para ga-
rantir vaga na próxima etapa sem 
depender de outras equipes. 

Paulinho marcou novamente 
para a Águia aos 50 segundos 
do segundo tempo

A programação diversificada do Carnafolia 
2015 de Paracatu atraiu centenas de pessoas de 
toda a região, que festejaram com as bandas, na 
Avenida Olegário Maciel; e no tradicional Car-
naval de Outrora, no centro histórico, ao som de 
antigas marchinhas e sambas. 

No palco da Avenida Olegário Maciel, os fo-
liões contaram com as atrações musicais Fernan-
da Garcya, Banda Via Circular, a dupla Wilian & 
Marlon e Emanuele e Banda, fechando em grande 
estilo a festa carnavalesca, na terça-feira. 

Já o Carnaval de Outrora, no Largo da Jaquei-
ra, no centro histórico, reuniu a comunidade local 
e turistas para reviver os antigos carnavais

“O carnaval se tornou um produto cultural de 
grande aceitação. Devido aos atrativos do interior 
e proximidade com Brasília, a nossa festa exerce 
forte atração,  abre importante nicho para o turis-
mo e integração cultural da região, promovendo 
geração de renda”, ressaltou a turismóloga da Se-
cretaria de Cultura, Jane Chagas.

A revitalização do carnaval de rua, segundo a 
Secretaria de Cultura, fortalece e valoriza o Centro 
Histórico de Paracatu, proporcionando às famílias 
paracatuenses, um ambiente festivo e cultural.

O evento foi realizado graças ao envolvimen-
to do Poder Público e da Sociedade Civil, com a 
intenção de usufruir dos valores culturais e con-
tribuir para a geração de renda para a população 
envolvida nas atividades de barracas, segurança, 
bandas locais, decoração e outras.

O prefeito Olavo Condé pediu dedicação total 
da equipe organizadora para que o evento fosse 
de qualidade, garantisse segurança e conforto para 
os foliões. 

“O carnaval é muito importante para a Cidade, 
pois é a maior manifestação popular do País. Fi-
zemos um carnaval com esforço e desejamos que 
todos se divirtam com segurança e alegria”, ressal-
tou o prefeito. E assim ocorreu.

Mas, teoricamente, os duelos 
não serão fáceis, pois o Paracatu 
tem pela frente o Luziânia (atual 
campeão do Candangão e terceiro 
colocado na tabela de classificação 
deste ano). O Jogo está marcado 
para o próximo domingo (14/3), 
às 15h30, no Estádio Frei Norber-
to, em Paracatu. 

O ultimo jogo desta fase, será 
na quarta-feira (25/3), às 15h30, 
no Boca do Jacaré, contra o Bra-
siliense (vice-campeão em 2014 e 
vice-líder deste ano).  

Confira a classificação: 
1º GAMA......................................19 
2º BRASILIENSE.......................15
3º LUZIÂNIA..............................14 
4º FORMOSA..............................13  
5º BRASÍLIA................................12 
6º  CEILÂNDIA...........................11  
7º SOBRADINHO........................9 
8º PARACATU...............................9
9º CRUZEIRO...............................5 
10º CEILANDENSE...................3
11º SANTA MARIA.....................2

Multidão se diverte ao 
som da banda comandada 
pela cantora Emanuele, na 

Avenida Olegário Maciel

Rainha do 
Carnaval dá 

show de 
gingado na 

passarela

Prefeito Olavo Condé entre o rei momo e rainha

Crianças e bloco de familiares 
fazem a festa no Largo da Jaqueira

Mais de duas mil pessoas compareceram ao Estádio 
Frei Norberto para prestigiar a Águia do Noroeste


