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anosO Mo
Saúde contesta 
números do CQC

Fazendeiros  
pedem socorro
às autoridades

Fazendeiros reuniram-se no Sindicato Rural e pediram socorro às autoridades

Vasquinho (D) apresenta números de 2014: Crescimento de 11%

Maurílio Miranda:  Poder 
de barganha de 50 mil litros

Águia tem que fazer milagre na Boca do Jacaré

A secretária municipal de 
Saúde, Nádia Roquete, con-
testou, dia 16 de março,  na 
Câmara, os números apresen-
tados pelo CQC, da Band, no 
programa do dia 9 de março, 
que citam 1.153 atendimen-
tos a paracatuenses com cân-
ceres, em Barretos, ano pas-
sado. A edição teria cortado, 
segundo a secretária, a infor-
mação de que os atendimen-
tos foram realizados em 100 
pacientes, fazendo crer que 
em 2014 surgiram mais de 
mil novos casos de cânceres. 
Nádia  afirma que os casos de 
Paracatu, que foram tratados 
pela primeira vez em Barre-
tos, foram 22 pacientes e não 
1.153. PÁGINA 3

Os fazendeiros de Paracatu 
estão em pânico, pois é raro 
encontrar um deles que não 
tenha tido a propriedade assal-
tada. Muitos chegaram a per-
der mais de 50% do rebanho. 
José Eustáquio, por exemplo, 
foi assaltado e agredido. E o 
pior: ele mesmo teve que fa-

Vasquinho afirma  que 
Coopervap cresceu 11%

Antigos 
cooperados 
fundam nova 
cooperativa
Em breve, Paracatu conta-

rá com uma nova cooperativa 
pecuária, que surge da insa-
tisfação de 46 produtores de 
leite com o preço pago pelo 
produto pela Coopervap. 
Eles deixaram a tradicional 
instituição paracatuense e 
fundaram a Coopernova – 
Cooperativa dos Produtores 
Rurais de Paracatu, com o 
objetivo de “trazer mais qua-
lidade de vida ao homem do 
campo, através do trabalho e 
da remuneração justa ao seu 
produto”. A nova cooperati-
va já tem estatuto e diretoria 
constituída, encabeçada por 
Maurílio Geraldo Miranda, 
que afirma a Coopernova  
tem potencial diário de 50 mil 
litros de leite. PÁGINA 3

ÁGUA E RAÍZES 
DO CERRADO
O Cerrado é como uma floresta ao contrário, as raízes são profundas, maiores que as 

copas. Elas são responsáveis por absorver a água da chuva e depositá-la em reservas sub-
terrâneas, os aquíferos”, explica o professor da PUC  de Goiás, Altair Sales Barbosa, que  
garante que, com  a diminuição da vegetação nativa, responsável por levar a água às regiões 
mais profundas, os aquíferos  deixaram de abastecer diversas nascentes. Segundo ele, cerca 
de dez rios desaparecem na região, anualmente. O professor ressalta que, uma vez degrada-
do, o Cerrado não se recupera totalmente. PÁGINA 11

JORNALISTA QUER DIPLOMA DE VOLTA
A Federação Nacional dos Jornalistas 

(Fenaj) e os Sindicatos de Jornalistas pro-
moveram , dia 25 de março, na Câmara dos 
Deputados, forte mobilização em prol da 
aprovação da PEC do Diploma, que  surtiu 
efeitos. A bancada do PMDB decidiu pelo 

apoio e o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, anunciou ao 
deputado Paulo Pimenta, autor da proposta na Casa, que a co-
locará em votação em 7 de abril, Dia do Jornalista. PÁGINA 7 

Os cooperados da Coo-
pervap aprovaram, dia 28 de 
março, em assembleia geral, os 
relatórios contábeis e o parecer 
do Conselho Fiscal, o que dá 
suporte aos atos da diretoria 
encabeçada pelo presidente 
Vasco Praça Filho e pelo dire-
tor de Negócios, Valdir Rodri-

gues. A assembleia, também, 
elegeu novo Conselho Fiscal e 
aprovou os salários da diretoria 
e conselhos. O presidente Vas-
co Praça Filho ressaltou que, 
apesar da crise nacional com 
o preço do leite, a organiza-
ção está consolidada e cresceu 
11%, em 2014. PÁGINA 8

zer a investigação do roubo. 
Descobriu os autores, porém, 
os criminosos ficaram pouco 
tempo presos e, agora, o ame-
açam de morte. Os moradores 
da Chapada pedem a destrui-
ção de um “embarcador”, que 
engaiola todo o gado furtado 
na região. PÁGINA 4

Nádia Roquete: Vinte dois pacientes e não 1153

A derrota em casa por 3 a 1 para o Brasília deixou o Paracatu Esporte Clube em 
situação difícil no Candangão 2015. Para avançar às semifinais, a Águia terá que vencer 
o mesmo Brasília, por três ou mais gols, no jogo de volta das quartas, dia 8 de abril, na 
Boca do Jacaré, no DF, o que parece difícil, pois, mesmo jogando em casa, com apoio 
de mais de dois mil torcedores, o PEC terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, 
esboçou reação no início do segundo, conseguiu marcar, através de Léo Catarina, mas 
acabou perdendo por 3 a 1. Parece difícil, mas não é impossível. Águia, O Movimento 
acredita na sua equipe! PÁGINA 16
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As matérias assinadas não refletem necessariamente a opinião da
direção mas, sim, a liberdade de expressão como sói acontecer.

Márcio José dos Santos

Em 18 de março de 2014, as autoridades de Paracatu convocaram 
precipitadamente uma Audiência Pública na Câmara Municipal para 
apresentarem o ‘Relatório Final da Avaliação da Contaminação Am-
biental por Arsênio e Estudo Epidemiológico da Exposição Ambiental 
Associada em População Humana de Paracatu-MG’, de autoria do CE-
TEM e FUNCATE. 

Uma mesa repleta de afetos da mineradora Kinross e uma audiência 
de leigos, assistiram a apresentação dos resultados, confiantes de que 
ali estava uma conclusão cientificamente válida. Na voz de algumas 
autoridades, “podemos dormir tranquilos” porque os argumentos de conta-
minação ambiental vêm de “pessoas mal intencionadas”.

Nós, que lá não estivemos, mas que estudamos o Relatório, temos 
aqui uma oportunidade de contestá-lo e assim possibilitar ao leitor uma 
avaliação mais consciente. 

Para o leitor compreender o que vamos expor, o termo “contamina-
ção” refere-se a níveis de concentração de um determinado elemento 
ou composto químico acima de valores admitidos legalmente como 
normais. No Brasil, esses valores foram determinados pela Portaria nº 
2.914/2011, do Ministério da Saúde. 

Os valores de referência (VR) para o arsênio (As) são: 10 ppb (partes 
por bilhão) de As/L de água de consumo. Em urina, teores entre 1 e 5 
μg   (micrograma) de arsênio/g C (arsênio por grama de creatinina) po-
dem ser considerados basais para Paracatu, de acordo com o CETEM 
(Pág. 69); o limite legal é 10 μg/g C. Portanto, acima dos valores de 
referência (VR) estaremos falando em contaminação.

Valendo-me do espaço democrático de O Movimento, apresento 
aqui alguns trechos importantes para conhecimento público, e assim 
uso os direitos à informação e à livre expressão, garantidos pelas leis 
brasileiras.

Águas Superficiais
Utilizando-se o parâmetro de 10 ppb de As/L de água, das sete 

amostras de água do Córrego Rico analisadas pelo CETEM, cinco 
(71,4%) mostram contaminação (teor acima de 10 ppb); no Córrego 
Pobre, uma de duas amostras analisadas (50%) está acima do limite; no 
Córrego do Neto, as duas amostras analisadas mostram contaminação 
(100%); no Córrego Santo Antônio, uma de duas (50%) e no Córre-
go Santa Rita, duas das cinco amostras mostram contaminação (40%) 
(Pág. 41, Tabela 7).

 Os três últimos córregos aqui mencionados correm abaixo das bar-
ragens de rejeito, mostrando o efeito de dispersão em pluma de con-
taminação.

 As análises das águas superficiais ao longo dos anos, colhidas no 
mesmo ponto no Córrego Rico mostram que a média no período de 
13 anos, de 1997-2004, foi de 20,6 ppb As/L, passando a 21,9 ppb no 
período 2008-2011. 

Porém, se considerarmos os dois últimos anos, os valores apresenta-
dos foram 28,7 ppb (2010) e 25,8 ppb (2011). Isto é, a elevação de teor 
nos anos mais recentes é muito nítida e ocorre em resposta à expansão 
da lavra e ao posicionamento dos tanques de drenagem ácida da mina. 

Todas as análises mostram teores de arsênio acima do dobro, consi-
derando-se o limite estabelecido na Portaria 518/2004. Enquanto isso, 
dados oferecidos pela Kinross mostram que as águas do Córrego Rico 
têm concentração de As em torno de 30 ppb à montante da BR-040, 
isto é, aumentado de 3 vezes o limite legal de 10 ppb (Pág.s 43 e 44).

Poeira da Mina
O estudo do CETEM baseou-se em medições realizadas pelos equi-

pamentos da própria Kinross. Mesmo usando dados suspeitos, obti-
dos numa situação de evidente conflito de interesse (mas mesmo assim 
indicadores de grave contaminação ambiental) causa espanto que os 
autores do estudo não tenham apontado com clareza a gravidade da 
contaminação atmosférica por arsênio em Paracatu.

Nas Pág.s 56 e 57 do Relatório Final os autores afirmam o seguinte: 
‘Os resultados mostram as maiores concentrações de As nos filtros das 

estações Arena [...], Alto da Colina e União, indicando valores mais ele-
vados nas estações próximas e situadas a sudoeste (SW) da área da mi-
neração de ouro. Se a origem das partículas que contribuem para a maior 
concentração de As no MP atmosférico destas 3 estações é a área de mine-
ração, outro fator, além da fonte, responsável pelos valores mais elevados 
nestas estações é a direção predominante dos ventos em Paracatu, que é a 
de nordeste (NE). [...] É interessante notar (Gráficos 3 e 4) que as maiores 
velocidades médias do vento acontecem entre 15 e 18 horas, visto que as 
rajadas também acontecem nesta faixa de horário (ampliada para até as 
21 h) atingindo média de 14m/s [...], que engloba o horário de detonações 
na frente de lavra da mineradora, possivelmente incrementando a disper-
são das poeiras oriundas das detonações.’ 

Avaliação de Riscos
‘Os resultados mostraram que a exposição ambiental ao arsênio não 

representa perigo potencial de efeitos não cancerígenos em adultos, mas 
as crianças podem estar sob risco. Para efeitos cancerígenos, crianças e 
adultos estão sob riscos. As vias que mais contribuem para os riscos são 
a ingestão de águas durante o banho recreativo e inalação de partículas.’ 
(Pág.s 61 e 62, Gráficos 7 e 8; o grifo é nosso.)

Porém, o Estudo Epidemiológico não incluiu crianças e adultos 
com idade abaixo de 40 anos. Este erro é absurdo! De fato, os próprios 
autores do trabalho conduzido pelo CETEM/FUNCATE recomen-
dam a realização de um estudo em crianças: ‘Sugere-se um estudo piloto 
de exposição ambiental ao arsênio em crianças, com interesse científico por 
efeitos sob baixas doses ambientais’ (Pág. 77).

Exames
Os autores usaram como controle as amostras de sangue, cabelo e 

urina de pacientes com idade acima de 40 anos, colhidas no bairro Para-
catuzinho (339 moradores participantes), por ser o bairro mais distante 
da mina, fonte de dispersão do arsênio. 

Os resultados dessas amostras foram comparados com os resulta-

dos obtidos de amostras de um bairro mais próximo da mina de ouro, 
o bairro Amoreiras (439 moradores participantes). 

Vejamos o que diz o Relatório: 
‘Há uma tendência a maiores teores de arsênio em urina na população 

atendida pelo PSF de Amoreiras do que a atendida pelo PSF de Paracatuzi-
nho, e que está de acordo com os maiores teores de arsênio na atmosfera medi-
dos nas regiões mais próximas da mineração de ouro, indicando maior exposi-
ção ambiental via inalação em área próxima à mineração de ouro.’ (Pág. 69).

Porém, a análise dos dados da Tabela 14 (Pág. 68) mostra claramente 
que essa ‘tendência’ é, na verdade, uma diferença estatística altamente 
significativa (p < 0,0001). Caro leitor, que não é afeito à estatística: 
quando ‘p’ é pequeno, e neste caso é quase zero, não há chance dessa 
diferença entre as médias de teores de arsênio entre as populações exa-
minadas ser devida ao acaso e sim aos fatores que estão sendo estuda-
dos. Por que os autores do Relatório Final trataram este resultado como 
coisa banal, e não como diferença estatistica altamente significativa?

Transparência (?) da mineradora
A mineradora não permitiu o acesso, para fins de amostragem, aos 

trabalhadores da mina, conforme solicitado pela Prefeitura (Pág. 70). 
Esta atitude derruba o seu discurso de transparência. Pergunte-se, caro 
leitor, por que ela não concedeu permissão de acesso aos trabalhadores?

A Kinross fez a sua amostragem e enviou os dados que ela quis. 
Esses dados não poderiam ser aceitos no âmbito do estudo epidemio-
lógico, porque não estão sob controle. 

Mesmo assim, os dados apresentados sugerem que os funcionários 
da mina têm concentrações de arsênio em urina mais elevadas que as do 
restante da população de Paracatu (Pág.s 70 e 71). Vejamos o Relatório:

“[...] a empresa Kinross enviou [...] um gráfico com as concentrações de 
arsênio em urina (μg/g de creatinina) de funcionários alocados em áreas com 
potencial de exposição ao arsênio. Embora seja difícil de se obter o valor exato 
da concentração de arsênio pela forma gráfica em que se encontram os dados, 
pode-se dizer que grande parte dos trabalhadores mostram teores de arsênio 
em urina acima de 5 μg/g de creatinina, sendo que muitos estão próximos 
de 10 μg/g de creatinina, um próximo de 15 μg/g de creatinina, dois acima 
de 25 μg/g de creatinina e um acima de 30 μg/g de creatinina. (Pág. 71; o 
grifo é nosso.)

“[...] Tais concentrações de arsênio em urina, incluindo o VR são maiores do 
que a média obtida por exposição ambiental em moradores de Paracatu. Assim, 
uma vez que os trabalhadores da mineração de ouro também são moradores de 
Paracatu, recomendamos que a Secretaria Municipal de Saúde tenha acesso aos 
monitoramentos periódicos da exposição dos trabalhadores com o objetivo de 
acompanhar as condições gerais de saúde daqueles que mostrem concentrações de 
arsênio em urina acima da média da população geral.” (Pág. 72)

Resultados
Em suma, os autores do Relatório observaram um aumento de con-

centração média de arsênio na urina dos moradores de Paracatu em fun-
ção da proximidade da mina: QUANTO MAIS PRÓXIMO DA MINA 
DA KINROSS MAIOR O TEOR DE ARSÊNIO NO CORPO. 

Basta a comprovação da relação causal entre a atividade poluidora e 
a contaminação das pessoas, pois, especialmente as concentrações bai-
xas de arsênio consideradas ‘seguras’ costumam ser as mais perigosas, 
em função dos baixos níveis de resposta adaptativa nessas faixas de 
concentração; especialmente as crianças e pessoas altamente sensíveis 
ao efeito tóxico do arsênio. 

O aumento do teor de arsênio nas populações em função da pro-
ximidade da mina sugere, pois, uma relação causal entre a atividade de 
mineração que libera arsênio para o ambiente (causa), e a contaminação 
das pessoas (efeito). 

Controle de dados de câncer em Paracatu
‘Parte dos registros de saúde municipais em todo o Brasil mostram in-

consistências, incluindo as observadas no presente banco de dados.’ (Pág. 65)
Então, se os dados são inconsistentes o CETEM não poderia usá-los 

para conclusões em um estudo científico, pois isto exige controles e mé-
todos estatísticos adequados e uma base confiável de dados! Além disso, 
não foi considerado o número significativo de pessoas com câncer em 
Paracatu que não passam pelo SUS e estão fora das estatísticas utilizadas.

CONCLUSÕES
A Avaliação da Contaminação e o Estudo Epidemiológico, confor-

me se depreende do Relatório Final preparado pelo CETEM, estão 
eivados de erros metodológicos, resultados pobres e inconsistentes e 
conclusões inválidas. Sua publicação em Audiência Pública na Câmara 
Municipal de Paracatu foi precipitada, inadequada e injustificada, e fere 
a ética da Ciência.

Mesmo assim, depreende-se dele que a gravidade do cenário é de tal 
monta que supera a arguição de legalidade da atividade de mineração 
autorizada, visto que: (i) o Relatório Final do CETEM não afasta a 
contaminação da população de Paracatu pelo arsênio antropogênico 
liberado pela Kinross, chegando até a sugerir uma relação causal en-
tre a atividade de mineração, que libera arsênio para o ambiente 
(causa), e a contaminação do compartimento humano (efeito); 
(ii) parte significativa da população de Paracatu, representada pelas 
crianças e adultos abaixo de 40 anos foi simplesmente excluída das aná-
lises do Estudo e do Relatório Final; (iii) os índices oficiais de exposição 
tolerável não foram calculados para períodos de longa exposição diária 
e várias vias de ingestão, inalação, absorção e resorção.

Nestas condições, manter esta mina a céu aberto é moralmente 
inadmissível, pois os interesses econômicos não podem se sobrepor ao 
direito à vida. Geração de empregos não justifica o que está ocorrendo 
em Paracatu.

A Kinross não foi autorizada a poluir o ambiente e a intoxicar 
cronicamente a população e os indivíduos, causando-lhes perdas, danos 
e sofrimento; há perigos reais, graves e evidentes para o ambiente e as 
gerações atuais e futuras, agravados pela conduta da mineradora, que 
não publica os resultados do automonitoramento e impede o acesso 
aos trabalhadores para estudos epidemiológicos independentes.

(Observação: O texto acima foi retirado do Estudo Epídemiológico 
do CETEM e da Réplica ao mesmo, elaborada pelo médico 
Dr. Sérgio Dani e pelo geólogo Márcio José dos Santos)

(Mensagem transmitida, dia 18 de março de 2015, por Ma-
ria, Rosa da Paz, ao vidente frei ElÍas del Sagrado Corazón, no 
Centro Mariano de Figueira- MG)

Queridos filhos, 
Em tempo de batalha espiritual, não temam Meu adversário. Ele 

nunca poderá vencer nenhum dos corações que tiver professado sua 
consagração ao Meu Coração Imaculado. 

Ele poderá fazer-lhes tremer o templo, mas o templo nunca será 
derrubado, pois a força que lhes dá Meu Coração de Luz é invencível 
diante de todo dano e todo mal. 

Filhos, vivam o ciclo de sua purificação como o grande momento 
de sua reabilitação espiritual perante o Pai Universal. Saibam, que-
ridos filhos, que sua purificação terá seu tempo e seu momento fi-
nal; por isso, não percam as forças internas que lhes proporciona a 
oração. 

Eu lhes dou de beber da Fonte de Cura que brota de Meu Co-
ração Castíssimo para que, renovados por Meu Amor Maternal, re-
cebam, nesta hora, a oportunidade de voltar a comungar com o Pai 
Celestial.

 Queridos filhos, nos tempos que chegarão, não despertem o pâ-
nico nem o falso medo, pois a verdadeira Vontade de Deus é desco-
nhecida da humanidade da Terra. 

Tratem apenas de ser boas pessoas, cheias do Amor de Deus, 
que os preenche todo o tempo, e busquem servir sem preferências 
para que cada uma de suas ofertas seja aceita pelo Universo Criador 
como um ato de amor reparador e de cura para o mundo inteiro. 

Amados filhos, sejam o testemunho de redenção que Meu Filho 
espera. Irradiem a todos o espírito de sua transformação espiritual; 
assim, animarão todos aqueles que não querem viver a transforma-
ção. 

Queridos filhos, sua Mãe Celeste os acompanha neste trecho em 
que muitos cruzam os umbrais para a purificação e para a libertação 
interior. 

Escutem Meu chamado. Aceitem a mão bondosa que se estende 
a vocês para ajudá-los. Vivam o tempo de sua purificação como o 
momento do despojamento de si. 

Agradeço-lhes por responderem ao Meu chamado!
Acompanha-os sempre, Sua Mãe, Maria, Rosa da Paz

Sobre o Estudo Epidemiológico de Paracatu

Escutem 
meu chamado

ARSÊNIO
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Paracatu corrige números de cânceres

Nova cooperativa quer ganhar mais com leite

CQC E INFORMAÇÃO

COOPERNOVA

Secretária de Saúde garante que Barretos atendeu 22 casos em 2014 e não 1153 como disse programa

Grupo de 46 fazendeiros diz que segue tendência de mercado que deu certo em outras cidades e traz poder de barganha

A secretária municipal de Saú-
de, Nádia Roquete, usou a tribu-
na da Câmara, dia 16 de março, 
para apresentar dados e “desmis-
tifica” os números apresentados 
pelo programa CQC, da Rede 
Bandeirantes de Televisão, no dia 
9 de março. 

De acordo com a secretária, 
os casos de câncer de Paracatu 
são tratados, via SUS, em cidades 
como Uberlândia, Belo Horizon-
te e Barretos - SP. O controle 
desse encaminhamento é feito 
pela Secretaria Estadual de Saúde 
e os dados que ela apresentou são 
oficiais do Hospital de Barretos e 
da Secretaria Estadual de Saúde. 

No programa CQC, o diretor 
do Hospital do Câncer de Barre-
tos, Luiz Antonio Zardini, relata 
que para o município de Paraca-
tu foram realizados 1.153 aten-
dimentos, porém, a edição do 
programa teria cortado, segundo 
a secretária, a informação de que 
os atendimentos foram realizados 
para 100 pacientes, levando a en-
tender que a cidade teve em 2014 
mais de mil novos casos de câncer. 

Segundo a secretária, um úni-
co paciente realiza vários exames, 
como de sangue e psicológico e 

cada ação dessa é contada como 
um atendimento, chegando então 
ao total de 1.153. 

Segundo os dados apresenta-
dos por Nádia, os casos de resi-
dentes no município de Paracatu, 
que foram tratar pela primeira 
vez na instituição paulista, fo-
ram 22 pacientes. Ou seja: cem 
pacientes foram atendidos em 
Barretos, em 2014, porém, ape-
nas 22 desses são novos casos de 
cânceres. 

Unaí - Esses novos casos fo-
ram de mama, tireóide, próstata, 

Em breve, Paracatu contará 
com uma nova cooperativa pe-
cuária, que surge da insatisfação 
de 46 produtores de leite com 
o preço pago pelo produto pela 
Coopervap. 

Eles deixaram a tradicional 
instituição paracatuense e fun-
daram a Coopernova – Coo-
perativa dos Produtores Rurais 
de Paracatu, com o objetivo de 
“trazer mais qualidade de vida 
ao homem do campo, através do 
trabalho e da remuneração justa 
ao seu produto”. 

A nova cooperativa já tem es-
tatuto aprovado e diretoria cons-
tituída em assembleia e, segundo 
seu presidente, Maurílio Geraldo 
Miranda, a Coopernova surgiu a 
partir de conversas de um peque-
no grupo de produtores de lei-
te, iniciadas em agosto de 2014, 
quando o grupo passou a discutir 
seus problemas e anseios, na ex-
pectativa de buscar melhor preço 
para o leite.

- Daí surgiu a ideia de abrir 
uma cooperativa para comprar 
melhor os insumos para as fa-
zendas e vender melhor o leite - 
informa o presidente. De acordo 
com Maurílio, o grupo inicial de 
seis produtores visitou produto-
res de Unaí, que resolveram fazer 
a mesma coisa: se unir e montar 
uma linha de leite, negociando 
direto com as empresas de leite, 
por um preço bem satisfatório.

 “Observamos que essa mes-
ma ação foi tomada em outras ci-
dades e deu certo, então resolve-

Nádia Roquete: Dados do Cetem 
dão conta que não há relação 
direta entre aumento dos 
casos de câncer e o arsênio

Maurílio Geraldo Miranda 
é o presidente da Coopernova

Glewton de Sá: Prefeito 
deve unir forças

Oswaldinho da Capoeira: 
Paracatu é boa para se viver

João Archanjo: CQC não tem 
moral para tratar do assunto

reto, cérebro, pulmão, sendo que 
dos 22 novos casos que foram 
para Barretos, apenas dois ti-
nham cânceres relacionados ao 
arsênio, sendo um caso de pele e 
outro de pulmão.  

Nádia Roquete também apre-
sentou dados estaduais sobre os 
casos de mortalidade, relaciona-
dos a qualquer tipo de câncer no 
ano de 2012, que colocam Paraca-
tu na 19ª colação em mortalidade 
masculina e 3ª posição em morta-
lidade feminina, numa correlação  
com municípios de 70 a 100 mil 

habitantes. A vizinha Unaí se en-
contra na 15ª posição em morta-
lidade masculina, no mesmo ano.

A secretária ressaltou, tam-
bém, os dados que o Cetem 
(Centro de Tecnologia Mineral) 
apresentou em audiência pública, 
dando conta de não haver relação 
direta do aumento dos casos de 
câncer ao arsênio. 

Nádia ressaltou, no entanto, 
que o relatório apresentado seja 
o ponto de partida e que outros 
possam ser realizados. “Acredito 
que nós, moradores, vocês repre-

sentantes do povo, podem pro-
por que outras pesquisas venham 
a acontecer”, propôs a secretária 
em português meio confuso. 

Nova Lima - Os dados do 
Cetem ainda ressaltam que os 
números de Paracatu estão todos 
abaixo da cidade de Nova Lima, 
que também possui mineração, 
no que se refere a câncer relacio-
nado a arsênio. 

A secretária afirmou, ainda, 
que a Faculdade Federal da Bahia 
e a Prefeitura de Paracatu realiza-
ram pesquisa no Alto do Açude, 

que estará pronta em abril e será 
mais uma fonte para a sociedade 
que, corretamente, se preocupa. 

Vereadores - O vereador 
Glewton de Sá (PROS)  enten-
deu como positiva a presença da 
secretária e pediu também a pre-
sença do prefeito. “Esse esclare-
cimento é fundamental e, inde-
pendente de partido político ou 
divergências, devemos nos unir e 
esclarecer ao povo paracatuense. 
Seria ideal que o prefeito viesse 
aqui e unisse forças para esclare-
cermos os fatos”. 

Oswaldinho da Capoeira 
(PMDB) afirmou que os dados 
apresentados pela secretária são 
corretos. “Podemos ficar tran-
quilos porque Paracatu ainda é 
uma cidade boa para se viver. Os 
casos em Unaí são maiores e até 
em Ouro Preto, uma cidade tão 
bonita com seu patrimônio his-
tórico, também tem mais casos 
de câncer”. 

João Arcanjo (SD)  disse que 
o CQC não tem moral para falar 
do assunto. “A secretária está de 
parabéns, mostrando realmente 
dados sérios e sem cortes em fa-
las de representantes sérios como 
é o Hospital de Barretos”.

mos nos unir, pois assim temos o 
poder de barganha melhor, já que 
o volume de leite que será ofere-
cido pela nova cooperativa é bem 
maior”, disse o presidente. 

A Coopernova, que está em 
fase final de registro, conta com 
produtores de Paracatu, Guarda-
Mor e Unaí, num total de 46. 

“Nosso grupo é heterogêneo, 
temos desde pequenos a grandes 
produtores e pessoas que reali-
zam atividades extra fazenda das 
mais diversas: comerciante, advo-
gado, contador... que pensam de 
formas diferentes em prol de um 
mesmo objetivo”, explica Maurí-
lio.  

Captação - O presidente da 
Coopernova explicou que o leite 
não será armazenado em Paraca-
tu, pois será vendido direto para 

uma empresa que fará a captação 
do leite na fazenda do produtor 
e o levará  para o local de be-
neficiamento. “Assim, não terá 

a necessidade de 
construção de um 
laticínio, o que en-
carece o custo e o 
produtor leva des-
vantagem, pois o 
preço do leite para 
ele acaba sendo 
menor”

Maurílio explica 
que a Coopernova 
irá intermediar a 
relação produtor 
x empresa e que a 
compradora arcará 
com os gastos do 
frete. “O produtor 
não terá que pagar 

para que a empresa chegue até 
sua fazenda”, explica.

Segundo Maurílio, a Cooper-
nova conversou com várias em-
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presas que captam leite na região 
para analisar a melhor proposta, 
mas ele garante que o valor que 
será pago ao produtor é maior do 
que o de costume. 

46 x X - “Queremos montar 
uma loja para oferecer produtos 
necessários às fazendas e para 
a produção. Vamos optar pelas 
empresas com melhores preços, 
sem esquecer que a qualidade é 
importantíssima. Queremos co-
mercializar bem o leite, pois sozi-
nho o produtor compra de uma 
empresa o valor X, mas juntos, 
somos 46 x X”. 

Maurílio ressaltou que não 
tem intenção de concorrer dispu-
tar com outra cooperativa, mas 
afirma que não existe coisa mais 
salutar do que a concorrência. 
“Estamos no nosso canto, bus-
cando melhorias. Temos que ser 
valorizados e buscar o ponto de 
equilíbrio, mas não temos inten-
ção política, o que queremos é o 
bem estar econômico de cada um 
dos nosso cooperados”, explica. 

O presidente explicou ao O 
Movimento que os gastos iniciais 
da Coopernova são cobertos pela 
mensalidade de R$ 200,00 que 
cada cooperado paga. “Fizemos 
um escritório, localizado na Rua 
Benedito Laboissiere, nº 47, ao 
lado da ParaGás, onde o coope-
rado ou a comunidade pode co-
nhecer, conversar e, tirar dúvidas.  

Dia de campo - A Cooper-
nova já realizou, dia 21 de março, 
um dia de campo, na Fazenda Bi-
boquinha, de Lucas Foto, quan-

do foram discutidas as atividades 
técnicas e administrativas da co-
operativa. “Estamos verificando 
os melhores programas técnicos, 
como o “Mais pasto mais leite”, 
que talvez seja o nosso primeiro 
passo a seguir”, explicou Maurí-
lio. 

O presidente informa que 
é necessário dar suporte técni-
co à atividade do cooperado, o 
que será feito através de empre-
sas parceiras, já que as próprias 
empresas de leite têm interesse 
na qualificação e entram com os 
custos. 

Análises - “Somos pou-
cos produtores, mas estamos 
começando com uma grande 
captação de leite, 50 mil litros, 
vamos aprender e crescer jun-
tos, apoiando uns aos outros. A 
medida que formos crescendo 
estaremos preparados para isso”, 
ressaltou Maurílio. 

Quanto à qualidade do leite, 
Maurílio lembra que, dependen-
do da empresa, são realizadas 
análises de duas a quatro vezes 
por mês e que a preocupação 
maior da Coopernova é dar su-
porte para que o produtor tenha 
qualidade. 

“Vamos analisar propostas 
que podem ser feitas dentro da 
propriedade rural para que a qua-
lidade possa melhorar. Um dos 
fundamentos da cooperativa é 
embasamento técnico. Ou seja, 
propiciar ao produtor um melhor 
resultado no campo”, finalizou 
Maurílio.

A Coopernova já realizou dia de campo, na Fazenda Biboquinha, para discutir atividades técnicas e administrativas

A Coopernova inicia seus trabalhos com 46 sócios
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José Eustáquio foi 
assaltado e agredido. 
Ele mesmo descobriu 
os autores, mas ficaram 
pouco tempo presos 
e, agora, o ameaçam

Ladrões ameaçam vítimas e usam “embarcador” para engaiolar gado furtado na região da Chapa 

Fazendeiros cobram mais segurança
ROUBO DE GADO

A Coopervap e Sindicato dos 
Produtores Rurais de Paracatu 
organizaram reunião, no último 
dia 30 de março, no sede do  Sin-
dicato, com autoridades da área 
de segurança, produtores e ins-
tituições ligadas ao campo para 
discutir o aumento de ocorrên-
cias de furtos e roubos nas fa-
zendas, principalmente de gado.

A reunião, que foi a primeira 
de uma série, contou com a pre-
sença do presidente do Sindica-
do, Francisco Andrade Porto; do 
presidente da Coopervap, Vasco 
Praça Filho; do delegado regio-
nal, Edson Rogério de Morais; do 
comandante do 45º Batalhão de 
Polícia Militar, ten-cel Reinaldo; 
que ouviram as queixas dos pro-
dutores e traçaram estratégias de 
combate aos crimes no campo.

Os fazendeiros se disseram 
preocupados, pois é raro encon-
trar um deles que não tenha sido 
assaltado. Muitos chegaram a 
perder mais de 50% do gado. 

José Eustáquio, por exem-
plo, foi assaltado e agredido. E o 
pior: ele mesmo teve que fazer a 
investigação do roubo, descobriu 
os autores, porém, os criminosos 
ficaram pouco tempo presos e de-
pois ainda o ameaçaram de morte. 

Embarcador - Os proprietá-
rios de terras da região da Cha-
pada expuseram que existia uma 
fazenda, que hoje faz parte do 
Parque Estadual de Paracatu, pos-
sui um “embarcador de gado”, 
que embarca todo o gado furtado 
na região. 

Eles pediram a demolição do 
embarcador, já que o Parque não 
está funcionando e não tem nin-
guém para vigiar o local. Repre-

sentantes do Conselho do Par-
que informaram, no entanto, que 
passarão o caso a seus superiores 
e as providências serão tomadas.

Fragilidade - Foi debatida 
também a fragilidade das leis, já 
que os criminosos furtam e rou-
bam, são presos, mas não são 
condenados a pagar o valor do 
bem subtraído e voltam a roubar, 
impunemente. “Prender o ban-
dido só gera impostos para nós 
mesmos e não somos ressarcidos 
do que perdemos”, declarou um 
produtor indignado.

O ten-cel Reinaldo disse que 
os cidadãos devem exigir uma re-
forma na legislação e que a PM, 
mesmo com as dificuldades, de-
sempenha da melhor forma seu 
trabalho. “Estamos à disposição 
para atender todos os cidadãos, 
com o devido respeito e atenção”.

O comandante da PM in-
formou que possui apenas duas 
equipes de Patrulha Rural que 
atendem ocorrências contra o pa-
trimônio, faz trabalho preventivo 
e, diariamente, são acionadas por 
escolas onde alunos são suspeitos 
ou flagrados usando drogas. 

Denúncias - O delegado re-
gional Edson Moraes afirmou que 
reuniões devem ser mais setoriais 
para se traçar metas concretas 
para melhorar a situação. Ele co-
locou a Polícia Civil à disposição 
dos produtores para denúncias. 

O delegado pediu para que 
qualquer informação seja repas-
sada à polícia, que é especializada 
em investigação de crimes, pois 
muitas vezes as vítimas sabem de 
mais informações, descobrem fa-
tos novos e, por receio de repre-
sália, não repassam as informa-

ções à polícia. Moraes ressaltou 
que, depois que assumiu a delega-
cia, o número de apuração de ho-
micídios, investigações e manda-
dos de prisão aumentaram muito.

Outro assunto questiona-
do pelos produtores de gado é 
quando eles não declara a quan-
tidade de gados que possuem 
junto ao IMA (Instituto Mineiro 
de Agropecuária) e não possui a 
contagem de gados furtados ou 

roubados. Os dados entram na 
estatística de gado morto e assim 
não é possível contabilizar o total 
de gado subtraído.

A possível implantação de 
delegacia especializada em rou-
bo de gado, através de contatos 
políticos, visto que Paracatu tem 
acesso ao Governo Estadual, 
através do vice-go-
vernador, Antônio 
Andrade. Alguns 
presentes afirma-
ram que irão re-
passar a situação 
ao vice e solicitar 
mais recursos hu-
manos para auxi-
liar a Polícia Civil 
e Militar no de-
sempenho de suas 
funções. 

Nota fiscal - O 
delegado ressaltou 
que não é neces-
sária uma delega-
cia especializada, 
mas sim pessoas 

destacadas para atuar nesta área 
de forma técnica e específica, 
encaixando peças, conhecendo 
cada região para então desenrolar 
crimes. 

O ten-cel Reinaldo, por sua 
vez, disse que não é apenas o 
efetivo que não é adequado, pois 
hoje, é fácil retirar uma nota fis-

cal do gado e, por 
isso, o crime ocor-
re, já que existe 
quem compra ile-
galmente a carne 
ou mesmo o gado 
vivo.

Outra questão 
que os produtores 
levantaram é que 
boa parte deles 
sabem quem são 
os criminosos que 
atuam na cidade, 
mas o medo de 
sofrer represálias 
ou suas famílias os 
deixam recuados. 
Diante disso, o 

delegado e o presidente da Coo-
pervap, Vasquinho, pediram para 
que as vítimas e testemunhas 
não se intimidem e repassem as 
informações, pois só assim os 
criminosos pagarão pelo que co-
meteram. 

“É necessário ter coragem 
para enfrentar. Falar nomes, pois 
senão vamos continuar recuados 
e trancados em nossas casas com 
medo”, ressaltou Vasquinho.

Açougues - A secretária de 
agricultura, Caroline Petroll, dis-
se que é necessário fiscalizar mais 
duramente quem compra as mer-
cadorias, sejam motores, grãos ou 
gado. “Talvez uma fiscalização 
da movimentação de açougues, 
pois se for grande, mas ele com-
pra apenas duas ou três vacas no 
frigorífico fica evidente que tem 
algo errado e ele pode estar com-
prando gado ilegal”. 

Uma dica oferecida por um 
representante da usina DVPA, 
que há anos atrás registrava um 
grande número de perdas com 
furtos e roubos, e que hoje o nú-
mero diminui consideravelmente 
é o de ter atenção sobre quem 
está entrando na propriedade. 

É importante observar quem 
são os funcionários da fazenda, 
quem a visita e faz muitas pergun-
tas sobre o local. De acordo com 
o representante da usina, a partir 
do momento que eles tomaram 
mais cuidado com essas questões 
o número começou a diminuir. 

“Gastamos tempo pesqui-
sando sobre a pessoa que será 
contratada: de onde veio, onde 
trabalhou...mas ganhamos na 
redução das ocorrências contra 
o patrimônio da empresa”, disse.

A sala de reunião do Sindicato ficou pequena para comportar tantos fazendeiros que já foram roubados

Delegado Edson Moraes: 
Muitos não denunciam 
por medo de represálias
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Unidade atenderá 600 famílias locais em 164 m², com consultórios médico e odontológico, sala de vacinas, etc

Povoado ganha nova UBS

CMAS tem novos membros

SÃO SEBASTIÃO

ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHEIROS

A Prefeitura Municipal de Pa-
racatu inaugurou, dia 18 de mar-
ço, a Unidade Básica de Saúde, 
UBS, do São Sebastião, com o 
objetivo melhorar a qualidade do 
serviço oferecido aos usuários do 
Sistema Único de Saúde e preve-
nir doenças.

A nova UBS atenderá as 600 
famílias do povoado e conta com 
infraestrutura física adequada 
para atender a população, ofere-
cer melhores condições de tra-
balho aos servidores, segurança 
e acessibilidade aos usuários do 
SUS.

O local possui 164 metros 
quadrados e dispõe de um con-
sultório médico, um consultório 
odontológico, sala de armaze-
namento de medicamentos, sala 
de vacinas, sala de curativos, al-
moxarifado, DML, 
sala de preparo 
e esterilização de 
materiais, recep-
ção e sala de es-
pera.

C o n s t r u ç ã o 
- A secretária Mu-
nicipal de Saúde, 
Nádia Roquete, 
disse na oportuni-
dade, que a refor-
ma e ampliação 
da UBS em nada 
lembra a antiga. 
“Quando estáva-
mos reformando 
a casa caiu, de tão 
antiga que era, e 
então fizemos uma 
nova construção. 
A unidade também irá trabalhar 
a prevenção de doenças e conta 
com atendimento médico, enfer-
magem, odontologia e oferta de 
vacinas”, informou a secretária.

Nádia Roquete ainda pediu 
o apoio da comunidade para a 
preservação do local, que é de 

todos os moradores. “Muitas 
vezes, entregamos uma obra e, 
logo, ela começa a ser depre-
dada e vandalizada. Isso aqui é 
nosso. Temos que cuidar, pois 
é nossa casa e nosso dinheiro. 
Ajudem a fiscalizar. Caso ob-
servem algo estranho, acionem 

Os novos conselheiros tomaram posse día 17 de março para um mandato de dois anos

Foram nomeados 16 conselheiros titulares e 16 suplentes para um mandato de dois anos. 
Os membros são divididos em dois grupos: representantes do governo municipal e da sociedade civil:

REPRESENTANTES DO GOVERNO:
• Secretaria Municipal de Assistência Social 
Titular: Esdras Gomes Nascimento - Suplente: Davi Rodrigues da Silveira

• Secretaria Municipal de Fazenda 
Titular: Elder Martins Teixeira - Suplente: Marlene Aparecida Ribeiro Gomes

• Secretaria Municipal de Educação 
Titular: Myriam de Oliveira Melo Moura - Suplente: Lucilena Nunes de Araújo

• Secretaria Municipal de Saúde 
Titular: Soyla Rachel dos Santos Pereira - Suplente: Mariana da Glória Gonçalves Camargo

• Secretaria Municipal de Planejamento 
Titular: Deiverson Gonçalves dos Santos - Suplente: Érika Teixeira de Morais

• Secretaria Municipal de Agricultura 
Titular: Caroline Petroll Rodrigues - Suplente: Fausto Resende Chaves

• Fundação Municipal Casa de Cultura 
Titular: Graciele Mendes de Souza - Suplente: Janine Souto

• Representante da área do trabalho vinculado a Sec. de Ação Social 
Titular: Eduardo Costa Cunha - Suplente: Juliana Gomes da Cruz

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE
• Representante do sindicato ou conselho de classe dos 
profissionais da área do trabalho - OAB SUBSEÇÃO PARACATU 
Titular: Deyse Suellem - Suplente: Felipe Amaral

• Representante dos Conselhos Municipais de Direitos 
- CONSELHO MUNICPAL DA MULHER  
Titular: Elisângela Mesquita da Silva - Suplente: Rosilene Cardoso Pereira

• Representante de Clubes e serviços 
- ROTARY CLUB DE PARACATU 
Titular: José Vicente Ferreira - Suplente: João Benedito Oliveira Franco

• Representante de entidade que atendam a pessoa idosa 
- LAR SÃO VICENTE DE PAULO
Titular: Domingas Maria Andrade Moreira - Suplente: Sarah Estephânia Veloso Novelino

• Representante de entidade que atendam crianças e adolescentes 
- FUNDAÇÃO CONSCIENCIARTE 
Titular: Edina Sueli das Dores - Suplente: Flávia Santoro Santiago

• Representante de entidade de atendimento a pessoa com deficiência - APAE
Titular: Maria Aparecida Aguiar Adjuto - Suplente: Daniela Ulhoa Aguiar

• Representante de entidades da zona rural 
- SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PARACATU 
Titular: Amanda Paula Rodrigues - Suplente: Rosane Teixeira de Souza

• Representante de entidades da zona rural 
- ASSOCIAÇÃO ESTHER SIQUEIRA TILMANN 
Titular: Mércia Vasconcelos Souto  - Suplente: Ana Luisa de Araújo Quinta

O prefeito Olavo Condé deu 
posse ao Conselho Municipal 
de Assistência Social (pleito 
2015/2017), no último dia 17 
de março, no auditório da Se-
cretaria de Ação Social. Além 
dos novos membros do CMAS, 
estiveram presentes a secretária 
de Desenvolvimento e Ação So-
cial (Sedas), Ana Amélia Medei-
ros, secretários, ex-membros do 
Conselho, representantes de en-
tidades e pessoas da comunidade.

O CMAS é o órgão que reú-
ne representantes do governo e 
da sociedade civil para discutir, 
estabelecer normas e fiscalizar a 
prestação de serviços socioassis-
tenciais estatais e não estatais no 
Município. A criação dos con-
selhos municipais de assistência 
social está definida na Lei Orgâ-
nica da Assistência Social – Lei 
nº 8.742/1993.

Referência - Na oportunida-
de, a presidente do CMAS, pela 
terceira vez, Soyla Raquel Santos 
Pereira, ressaltou que o CMAS de 
Paracatu é referência na região. 

Ela agradeceu aos membros do 
Conselho “que, de forma volun-
tária, vem empregando 100% de 
si, muitas vezes fora do horário”.

Segundo Soyla, o CMAS Para-
catu cobra bastante ações e está 
sempre atento ao que ocorre na 
Cidade.  “A expectativa para este 
ano é muito grande, pois teremos 
a Conferência Municipal de As-
sistência Social, onde o CMAS, 
juntamente com a Sedas, irá or-
ganizar a Conferência para trazer 
novas propostas e políticas”.

A presidente complementou 
dizendo que o CMAS, pai dos 
outros conselhos e corresponsá-
vel pelos outros, tem a intenção 
de ajudar na construção de novas 
políticas. “Os conselheiros do 
pleito anterior fizeram de tudo 
pelas políticas e queremos conti-
nuar com o progresso de reforço 
das entidades e de auxilio, não 
apenas na função de fiscalizar, 
cobrar, mas também de levantar 
alternativas para reforçar as en-
tidades dentro do Município”, 
disse Soyla.

Ela ainda destacou que, agora 
o CMAS, conta com membros re-
presentantes da OAB, do Conse-
lho da Mulher e de Trabalhadores 
Rurais, com o intuito de fortificar 
ainda mas o Conselho e atender 
as diversas classes sociais.  

Soluções - A secretária Ana 
Amélia parabenizou o Conselho 
que sempre foi atuante no Muni-
cípio: “O CMAS é um conselho 
sério, atualizado, pois sempre 
tem que apreender as novas leis 
e portarias. As cobranças devem 
ser feitas, sim, e o Conselho está 
acima da gente”.

O prefeito Olavo Condé re-
forçou que o trabalho do CMAS 
é muito bem executado e está 
presente nas principais decisões 
da Cidade, interferindo, auxilian-
do e propondo soluções. 

“Recebemos muitos elogios 
do trabalho da secretária Ana 
Amélia, que executa a função de 
forma extraordinária. Estamos 
empenhados em trabalhar juntos 
para o bem da comunidade para-
catuense”, finalizou o prefeito.

a Polícia Militar e a Prefeitura”, 
pediu Nádia.

Direitos - O vereador Marcos 
Oliveira (PTB), autor do requeri-
mento que solicita a reforma da 
UBS agradeceu o prefeito pela 
solicitação atendida e pelo atenção 
especial que tem destinado aos 
povoados, estreitando a distância 
dos moradores dos povoados com 
seus direitos e qualidade de vida.

O presidente da Associação 
dos Moradores do Povoado São 
Sebastião, Antônio José de Sou-
sa, Tonhão, lembrou que o sonho 
de todos era ter um atendimen-
to para a saúde com qualidade e 
que os moradores sempre cobra-
ram dos prefeitos melhorias, não 
apenas a UBS, como o asfalto, o 
muro para a escola e o prefeito 
Condé tem atendido o povoado.

O vereador João Arcanjo (SD), 
presidente da Câmara, informou 
que foi votado na Casa Legislativa 
o aumento de salário para agentes 
de saúde. “Vocês merecem nos-
so apoio, pois não se faz obras se 

não tiver profissionais qualifica-
dos para atuar nela”.

Mais UBSs - O prefeito 
Olavo Condé ressaltou que a 
UBS do São Sebastião é uma 
das várias obras que estão sen-
do realizadas no Município e 
que outras UBSs estão sendo 
construídas nos bairros Novo 
Horizonte, Prado, Paracatuzi-
nho, Vila Mariana, Amoreiras 

II, e, na zona rural, onde já estão 
prontas a UBS na região do Mor-
ro Agudo e Chapadinha. 

“O montante que será inves-
tido nessas obras é de mais de 
R$ 6 milhões, sendo que a maior 
parte (mais de R$ 3 milhões) 
vem do governo federal, outra 
do Município e, em menor valor, 
o governo estadual destina sua 
contribuição”. 

“Nossa intenção é contem-
plar todos os bairros nos as-
pectos que eles mais precisam. 
Paracatu é o terceiro maior mu-
nicípio em extensão territorial e 
precisamos do apoio das asso-
ciações para repassar as maiores 
demandas. Estamos trabalhando 
firme para levar melhorias à co-
munidade paracatuense”, disse o 
prefeito.

O prefeito Condé e membros da comunidade rompem a fita inaugural A UBS do São Sebastião ocupa uma área de 164 m² de área construída e possui consultores e outras dependências

Marcos Oliveira: UBS estreita 
distância  entre moradores 
e seus direitos

Nádia Roquete, Secretária 
de Saúde: Nova construção

João Arcanjo: Agentes 
de saúde merecem apoio
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As mulheres ainda representam menos de 10% nas cadeiras da Câmara dos Deputados e são minoria no mercado de trabalho

Força feminina é homenageada
MULHERES DE AÇO 

POEMA

Por Lorranne Marques 

No último dia 18, a Câmara 
Municipal de Paracatu realizou 
o evento Mulheres de Aço para 
homenagear mulheres que re-
presentam a força feminina e 
contribuem para uma sociedade 
melhor. Foram 18 homenageadas 
que representam todas as mulhe-
res do Município. 

A Casa recebeu um grande 
público e; além dos vereadores; 
o prefeito Olavo Condé; a repre-
sentante da Secretaria de Políti-
cas para Mulheres da Presidência 
da República (SPM-PR), Mariana 
Britto; alunos de faculdades e a 
delegada de Atendimento a Mu-
lher, Thais Regina.

 A servidora da Câmara, Joana 
Igidio, abrilhantou a cerimônia, 
lendo um poema e a saxofonista 
Lorrane Peres e a cantora Shirlei 
Castro apresentaram números 
dirigidos às homenageadas.

Aço e flores - A vereadora, 
procuradora especial da mulher 
e idealizadora do evento, Eloísa 
Cunha (PMDB), explicou que 
o nome do evento surgiu a par-
tir do livro do padre Fábio de 
Melo, Mulheres de aço e de flo-
res. Eloísa ressaltou que a mulher 
representa 51,3% da população 
e, mesmo assim, não estão inseri-
das na sociedade como deveriam. 

Ela citou a própria Câmara de 
Paracatu, onde apenas duas mu-
lheres (ela e Marli Ribeiro) repre-
sentam a sociedade. “A inclusão 
da mulher na política não pode 
ser vista apenas como direito. É 
parte essencial na construção de-
mocrática e é dever do Estado e 
da sociedade”.

Eloísa disse, ainda, que a mu-
lher tem muitas conquistas, mas 
também invisíveis dores: a vio-
lência e a diferença salarial ainda 
persistem. “Que a maternidade, 
como fator social, não mais vis-
ta como tarefa única da mulher. 
Temos que fazer uma sociedade 
melhor e continuar a lutar”, pro-
pôs a vereadora.

Maria da Penha - A vereado-
ra apresentou números que dão 
conta de que, após a entrada em 
vigor da Lei Maria da Penha, no 
Brasil, já foram abertos mais de 
300 mil processos, promulgadas 
mais de 100 mil sentenças e pelo 
menos mais de 1.500 prisões em 
flagrante. 

Eloísa também reforçou os 

pedidos feitos por requerimento 
à Prefeitura: afastamento remu-
nerado de servidores públicas 
vítimas de violência sexual, fami-
liar e doméstica; criação da Casa 
de Passagem para mulheres que 
sofrem de violência doméstica e 
seus dependentes; e a reabertura 
da Casa da Mulher com profis-
sionais habilitados.

O prefeito Olavo Condé 
ressaltou que a mulher assume 
papeis em todas as áreas, e que 
desempenham sua função muito 
bem. “É comum ver a presença 
da mulher em todos os setores 
e é isso deve acontecer, cada 
dia, mais. A mulher sempre fala 
mais forte, tem poder na própria 
voz. Ela trabalha muito e é mui-
to mais responsável, pois existe 
muita seriedade naquilo que faz”, 
finalizou o prefeito. 

Chefes de família - A re-
presentante do Presidência da 
República, Mariana Britto, res-

Mulheres (Joana Igídio)

Mulher em versos
Mulher em prosa...
Mulheres bonitas
Mulher dengosa
Mulheres cujo perfume
Parece pétalas de rosas.

Mulheres sensíveis, meigas, virtuosas
Mulher simples, mulheres luxuosas
Mulheres dóceis, mulher religiosa.
Oh! Quantas mulheres lindas e charmosas!

Mulheres bênçãos, mulheres fadas.
Mulher carente,
Mulheres amadas.
Mulheres fortes, mulheres que trabalham.
Mulheres que vencem, merecem medalhas.
Mulheres heroínas, que de Deus recebem dons, virtudes,
E dividem com o seu semelhante.

Mulheres bondosas, cujo brilho de suas atitudes
Reflete como o ouro, o diamante...

Mulheres jovens, mulheres idosas...
Mulheres brilhantes...
Mulheres esplendorosas...

Mulher. Dádiva de Deus.
Mulheres estrelas
Cujo brilho intenso
E com seu amor imenso
Iluminam e afagam todos os seus: 
pai, mãe, filho, irmão e amigos.
Colegas: valorizem esta partícula da 
essência preciosa de Deus: Mulher

A programação do evento Mulheres de Aço contou, ainda, com o 
lançamento oficial do livro O brilho de uma mulher, da vereadora e 
missionária Marli Ribeiro. O livro é dividido em três partes: a estrutura 
biológica da mulher, que fala sobre os aspectos físicos de toda mu-
lher em cada fase da sua vida; a segunda aborda a estrutura psicológica 
da mulher, dando foco nos comportamentos da mulher e como esses 
comportamentos atingem sua alma e a terceira parte, a estrutura espi-

ritual da mulher, que abrange 
a necessidade de todo ser hu-
mano relacionar-se com Deus, 
utilizando a Bíblia Sagrada 
como base e fundamento para 
variados assuntos. Além disso, 
o livro apresenta dicas para a 
mulher cuidar mais da sua alma 
e do seu corpo. 

“Hoje é um dia muito espe-
cial. Esta Casa se enche de mu-
lheres guerreiras, que exercem 
um papel muito importante na 
nossa sociedade. A mulher é 
um ser que brilha naturalmen-
te, brilha ao trazer a vida ao 
mundo, brilha ao cuidar bem 

de uma família, brilha ao ser uma profissional destacada, brilha ao ter 
um olhar mais humano sobre o mundo e as pessoas, observou a autora 
de O brilho de uma mulher. 

Marli Ribeiro disse que escreveu o livro, baseada em Mt.5:16, onde  
Jesus nos diz: “Que assim brilhe também a vossa luz diante dos ho-
mens para que vejam as vossas boas obras”. 

“Agradeço a Deus pela oportunidade de trazer esse livro como uma 
forma de orientar mulheres que querem brilhar, conforme o coração de 
Deus”, observou a vereadora Marli Ribeiro.

A escritora, vereadora e missionária possui três livros publicados: A 
paz que eu preciso, Mulheres com uma missão e O brilho de uma mulher.

Após, a cerimônia,  Marli concedeu autógrafos e participou de uma 
sessão de fotos com leitores. “É um livro não somente para mulheres 
para homens que desejam compreender um pouco o ser frágil e delica-
do, criado com muito amor por Deus”, explicou.

Mônica Netto (homenageada pelo presidente da Câmara, João 
Archanjo (SDD) - Mônica é ex-voluntária no orfanato “Lar dos Pe-
queninos”, voluntária do CAPS, funcionária há 18 anos da Emater, 
voluntária também na APAC e trabalha com grupo de idosos.

Benedita Mendes (homenageada pelo vereador Juscelino Carteiro 
(PHS) - Dona Benedita é funcionária pública aposentada, mãe de 
sete filhos e é um ícone na cultura paracatuense, por confeccionar 
deliciosas maçãs do amor.

Ruth Brochado (homenageada pelo vereador Hamilton Batista 
(PSDB) - Ruth dedicou 40 anos à área de educação e atua na área 
como voluntária. Ligada à cultura, atualmente é vice-presidente da 
Associação dos Amigos da Cultura.

Maíra Batista (homenageada pelo vereador João Contador 
(PSDB) - Realiza trabalhos voluntários no Hospital Felício Rocha 
em Belo Horizonte, na unidade de transplante e captação de órgãos. 
Atualmente é superintendente do Hospital de Paracatu.

Laura Lopes (homenageada pelo vereador Marcos Oliveira (PTB) 
- Professora e coordenadora dos projetos sociais Mefija (tratamento 
de dependentes de drogas), pastora do ministério Batista Central. O 
Mefija  atende projeto social com 120 crianças e adolescentes.

Maria José Peres (homenageada pelo vereador Rosival Araújo 
(PT) - Presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Paraca-
tu, luta pela causa há vários anos.

Dulce Abernaz e Diva Alves (homenageadas pelo vereador João 
Macêdo (DEM) - Dulce empresária (Fábrica de Biscoitos Tia Dul-
ce), professora voluntária na zona rural, na região da Lagoa. E Diva 
Alves (Vó Diva) com a mesma luta. 

Maria Romualda Andrade (homenageada pelo vereador José 
Maria Coimbra (PSD) - Ex-vereadora e ex-presidente da Câmara, 
ex-secretária de Educação, atualmente coordena o projeto “Convi-
ver”, voltado para a terceira idade e o grupo “Enxovalzinho”, do 
Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade.

Rafaela Xavier (homenageada pelo vereador Glewton de Sá 
(PROS) - Coordenadora voluntária do Hospital do Câncer de Barre-

saltou que além da maioria da 
população ser do sexo feminino, 
a maioria das mulheres são ne-

gras. “As mulheres 
vivem, em média, 
sete anos a mais do 
que os homens e são 
mais escolarizadas. 
Além disso, quatro 
em cada dez famílias 
brasileiras já são che-
fiadas por mulheres.

Segundo Ma-
riana, mesmo com 
esses números, as 
mulheres ainda re-
presentam menos de 
10% nas cadeiras da 
Câmara dos Deputa-
dos e são minoria no 
mercado de trabalho 
(42,5%).

“Mesmo com maior escola-
ridade, recebemos menos que 
os homens (cerca de 73,5%) e 
estamos concentradas em ocu-
pações menos valorizadas - por 
exemplo, quase 6 milhões de 
mulheres são trabalhadoras do-
mésticas, profissão com baixos 
rendimentos e elevado nível de 
informalidade”.

Programas - Para combater 
essas desigualdades - acrescentou 
Mariana, foi criada em 2003 a Se-
cretaria de Políticas para Mulhe-
res (SPM) para articular, com os 
demais órgãos governamentais e 
com a sociedade civil, estratégias 
e ações para o enfrentamento da 
violência contra a mulher e para a 
promoção de sua autonomia eco-
nômica e social.

Para isso os municípios tem 
feito coordenadorias de políti-
cas para as mulheres e o gover-
no federal, através do SPM tem 
coordenado programas como 
o Programa “Mulher Viver sem 
Violência”, “Pensando no em-
poderamento político das mu-
lheres”, programas com relação 
à autonomia econômica: “Pro-
grama Pró-Equidade de Gênero 
e Raça”, “Pronatec”, “Programa 
Nacional de Documentação da 
Trabalhadora Rural”.

O presidente da Câmara, João 
Archanjo, disse que a Casa tem 
cumprido seu papel não apenas 
fazendo leis, que beneficiam a so-
ciedade paracatuense, mas com 
evento como o Mulheres de Aço 
que demonstram a força e beleza 
da Cidade. 

tos, conduz pacientes de Paracatu para o tratamento naquela cidade.
Gracielle Mendes (homenageada pelo vereador Gilvan Rodrigues 

(PTB) - Servidora municipal, professora de português e artes, mis-
sionária da Igreja Renascer e atual diretora da Casa de Cultura.

Ana Maria Celestino Barbosa - (homenageada pelo vereador 
Marlon Gouveia (PHS) - Professora, coordenadora da Creche Mu-
nicipal Tia Luzia, por oito anos, atualmente é presidente da Associa-
ção dos Moradores do Bairro Nossa Senhora de Fátima e atuante na 
paróquia do bairro.

Pastora Marilene Araújo - (homenageada pela vereadora Eloísa 
Cunha (PMDB) - Pastora evangélica e coordenadora da Casa de 
Recuperação para mulheres com dependência químicos de álcool, 
Ebenezer, que trabalha com 50 a 60 mulheres.

Adelina Francisco Pereira - (homenageada pelo vereador Ragos 
de Oliveira (PT) - Lutadora, presidente da Comissão das Mulheres 
do Noroeste de Minas Gerais. Participa da Comissão das mulheres 
do assentamento Nova Lagoa.

Ceci Viana (homenageada pela vereadora Marli Ribeiro (PTB) 
- Ceci é mãe e criou oito filhos sozinha, lavando roupa no antigo 
Córrego Rico. Aos oitenta anos, tem 26 netos e é um exemplo de 
superação. 

Cabo Marisa (homenageada pelo vereador Cabo Camilo (PDT) 
- Integrante do corpo feminino da Polícia Militar de Minas Gerais.

Nilza Moreira (homenageada pelo vereador Greik de Oliveira 
(PRB) - Líder da pastoral da criança, participa do grupo da Legião 
de Maria, atuante no movimento da renovação carismática, recente-
mente voluntario cerca de 300 famílias juntamente com Dom Leo-
nardo.

Oleni Rabelo Barros (homenageada pelo vereador Oswaldinho 
da Capoeira (PMDB) - Pedagoga, foi professora na Escola Adelmar 
Neiva, Escola Temítocles Rocha, trabalhou na Superintendência Re-
gional de Ensino e na Caixa Econômica Estadual; esposa do saudo-
so Dr. José Quintino, que sempre trabalhou em prol da comunidade 
paracatuense.

HOMENAGEADAS

Dulce Abernaz, professora rural e empresária, e Diva Alves, 
professora rural, foram homenageadas pelo vereador João Macêdo, 

Dezoito mulheres representaram as “mulheres de aço” de Paracatu  

Pastora Marilene Araújo, homenageada pela 
vereadora Eloísa Cunha, é coordenadora 
da Casa de Recuperação Ebenezer

Vereadora Marli lança 
O brilho de uma mulher
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Dirigentes da Fenaj e dos Sindicatos de Jornalistas, profissionais e estudantes visitaram gabinetes, plenários e comissões

Votação deve ocorrer no Dia do Jornalista

Jubileu de Prata  
1990 /2015

PEC DO DIPLOMA

COLÉGIO SOMA

A mobilização da Federação 
Nacional dos Jornalistas (Fenaj) 
e dos Sindicatos, ocorrida dia 25 
de março, na Câmara dos De-
putados, surtiu efeitos. No final 
da tarde, a bancada do PMDB 
decidiu pelo apoio à PEC do Di-
ploma e o presidente da Câmara, 
deputado Eduardo Cunha, anun-
ciou ao deputado Paulo Pimenta, 
autor da proposta na Casa, que 
a colocará em votação em 7 de 
abril, Dia do Jornalista.

Dirigentes da Fenaj e dos Sin-
dicatos de Jornalistas, acompa-
nhados por profissionais e estu-
dantes, começaram a mobilização 
pela aprovação da PEC no início 
da tarde, visitando gabinetes e 
passando pelos plenários onde 
ocorriam reuniões da comissões. 
Diversos deputados foram abor-
dados e a grande maioria decla-
rou seu voto favorável.

Os deputados Edmilson Ro-
drigues (PSOL/PA), e Arnaldo 
Jordy, vice-líder do PPS, anuncia-
ram que as bancadas de seus par-
tidos já decidiram pela aprovação 
da PEC. Edmar Arruda, vice-lí-
der do PSC, anunciou que o Par-
tido não fechou questão, mas que 
a maioria da bancada apoia a luta 
dos jornalistas.

PMDB - No final da tarde, 
após reunião da bancada, o vi-
ce-líder do PDMB, deputado 
Daniel Vilela, de Goiás, comuni-
cou aos jornalistas que a bancada 
havia aprovado o apoio à PEC 
do Diploma. O anuncio foi feito 
logo após o encerramento do ato 
pela aprovação da PEC, realizado 

A Fenaj, Sindicatos, profissionais e estudantes fazem mobilização no 
Congresso e aguardam a votação da PEC do Diploma no próximo Dia 7 

O que dizer para esta Escola 
que completa o seu Jubileu de 
Prata?

Se fizermos uma retrospectiva 
nos anais de sua história, certifi-
caremos que tudo foi construído 
há várias mãos. Mãos que a ide-
alizaram, mãos que a planejaram, 
mãos que a construíram, mãos 
que pegaram na massa, mãos que 
endireitaram os caminhos...

Onde estão os profissionais 
que por aqui passaram? E os alu-
nos que aqui receberam os mais 
importantes ensinamentos? Eles 
estão nos registros da Escola, 
continuam nas nossas lembranças 
e nos nossos corações. Estão tam-
bém lá fora, carregando e divul-
gando o nome do Colégio Soma 
em cada lugar que ocupa como 
cidadão e cidadã na sociedade.

O ser humano é corpo e espí-
rito; é homem, mulher, pai, mãe 
e filhos. Somos um todo, somos 
inteiros e igualmente podemos 
ser parte. Não se pode viver só, 
o outro nos completa e pode nos 
tornar mais; pode ser espelho e, 
por conseguinte, nossa reflexão 
para o aperfeiçoamento da atitu-
de espiritual.

Podemos ser diferentes e tam-
bém sermos iguais. Diferentes 
em individualidades e conformes 
em objetivos a serem alcançados. 

Escola é
... o lugar que se faz amigos.
Não se trata só de prédios, salas, quadros,
Programas, horários, conceitos...
Escola é, sobretudo, gente.
Gente que trabalha, que estuda
Que alegra, se conhece, se estima.
O Diretor é gente,
O coordenador é gente,
O professor é gente,
O aluno é gente,
Cada funcionário é gente.
E a escola será cada vez melhor
Na medida em que cada um se comporte
Como colega, amigo, irmão.
Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados”.
Nada de conviver com as pessoas e depois,
Descobrir que não tem amizade a ninguém.
Nada de ser como tijolo que forma a parede, Indiferente, frio, só.
Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar,
É também criar laços de amizade. 
É criar ambiente de camaradagem,
É conviver, é se “amarrar nela”!
Ora é lógico...
Numa escola assim vai ser fácil! Estudar, trabalhar, crescer,
Fazer amigos, educar-se, ser feliz.
É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo.
Parabéns, Colégio Soma!

Delma Dalva Silva Santos – Diretora Pedagógica

Nesse condão, a união de forças, 
a conjugação de ideias fará nas-
cer em nós uma nova forma, um 
novo jeito, uma nova visão. Fará o 
que parecia ser irreal e inatingível 
se converter oportuno e perfeita-
mente exequível. Com isso, vir-
tudes como lealdade, dedicação, 
persistência e determinação nos 
auxiliam na transformação do 
meio social em que coexistimos.

O Colégio Soma é assim: equi-
pe e, sobretudo, família. Cultiva-
mos o bem, a cortesia e o dever; 
a dignidade e liderança, sempre 
permeando veemente a harmo-

nia; o respeito e o espírito de cor-
po. É inexorável que valoramos 
a fé em Deus e a crença em nós 
mesmos, na busca da excelência 
para que os múltiplos ambientes 
desta Escola sejam condignos 
com a plenitude da vida.

Ser escola é ser ao mesmo 
tempo família, é servir, é ser 
igreja, viver em comunidade. É 
amar o que se faz em benefício 
da sociedade e em prol da vida. 
Ser educador é ser sacerdote das 
causas humanas, análogo ao bom 
pastor que se dedica a apascentar 
as suas ovelhas. 

Nesse 19 de março em que co-
memoramos o Jubileu de Prata do 
Colégio Soma, quero externar a 
minha alegria por fazer parte des-
ta nobre história, quero agradecer 
a Deus pela oportunidade de po-
der celebrar junto com os profes-
sores, funcionários, coordenado-
res, vice-diretora, mantenedores, 
pais e alunos desta Escola, as 
nossas conquistas. Estas palavras 
são também de agradecimentos a 
todos vocês que dividem comigo 
a direção do Colégio Soma.

Como bem disse Paulo 
Freire em seu poema:

no Salão Verde da Câmara. No 
início da noite o líder do PMDB, 
Leonardo Picciani, do Rio de 
Janeiro, confirmou a posição do 
partido.

Durante o ato, a deputada 
Luizianne Lins (PT/CE), que é 
jornalista, disse apoiar integral-
mente a luta da categoria. Segun-
do ela, os jornalistas precisam de 
ser reconhecidos e valorizados. 
O deputado Edmilson Rodri-
gues também compareceu ao ato 
e enalteceu a formação de nível 
superior para a evolução do co-
nhecimento humano.

A vice-presidente da Fenaj, 
Maria José Braga, defendeu a re-
gulamentação da profissão, com 
a volta da exigência do diploma 
para o exercício da profissão. Se-
gundo ela, o Jornalismo é uma 
atividade imprescindível à demo-
cracia e, por sua importância, exi-
ge profissionais qualificados. “O 
Jornalismo é garantidor da liber-
dade de expressão coletiva. É por 
meio dos jornalistas que a socie-
dade pode ter acesso à diversidade 
e pluralidade de opiniões”, disse.

Caravana - O ato em defesa 
da PEC do Diploma na Câma-
ra dos Deputados contou com 

a participação dos dirigentes da 
Fenaj, José Carlos Torves e Wa-
nderlei Pozzembom. Os sindica-
tos de jornalistas do país foram 
representados pelos presidentes 
dos sindicatos dos estados do 
Espírito Santo, Marília Poletti; de 
Goiás, Cláudio Curado; de Minas 
Gerais, Kerison Lopes e do Pará, 
Roberta Vilanova, além do coor-
denador-geral do Sindicato do 
DF, Jonas Valente, e do vice-pre-
sidente regional do Sindicato do 
Paraná, José Roberto Geremias e 
o ex-presidente da Fenaj, Améri-
co Antunes.

Além da participação dos di-
rigentes sindicais, a mobilização 
de ontem foi reforçada por uma 
caravana de profissionais e estu-
dantes de Jornalismo de Goiás 
e por estudantes do Uniceub, de 
Brasília. Os estudantes do Uni-
ceub estavam acompanhados 
pelo coordenador do curso de 
Jornalismo, professor Henrique 
Moreira, que durante o ato pela 
aprovação na PEC, destacou o 
papel dos jornalistas, que é de 
servir à sociedade.

A Fenaj e os Sindicatos de 
Jornalistas vão organizar novo 
ato pela aprovação da PEC do 
Diploma, a ser realizado no Dia 
do Jornalista. “Queremos que o 
ato se encerre com a comemo-
ração da vitória”, afirmou Maria 
José, que representou a Fenaj, 
ontem, porque o presidente Cel-
so Augusto Schröder, estava em 
viagem para participar de reunião 
da Federação Internacional dos 
Jornalistas (FIJ)
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Presidente afirma que organização está consolidada e, apesara da crise no País, cresceu em torno de 11%”

No último dia 28 de março, 
a diretoria da Coopervap - Co-
operativa do Vale do Paracatu 
Ltda - realizou assembleia geral 
ordinária para apresentação dos 
números de 2014, votação das 
contas, do aumento de salários 
para membros da diretoria e 
conselhos e eleição do Conselho 
Fiscal.

A assembleia geral é uma dis-
posição do estatuto da Cooper-
vap e a diretoria realiza as pré-as-
sembleias, em cada comunidade 
que tem cadeira no Comitê Edu-
cativo, para demonstrar com an-
tecedência os resultados finan-
ceiros e sociais da organização.

O objetivo das pré-assem-
bleias é esclarecer dúvidas, con-
versar, propor sugestões com 
mais calma com cada cooperado, 
já que no dia da assembleia geral 
nem sempre é possível observar 
com detalhes  os números apre-
sentados, devido à grande quan-
tidade de cooperados.

O relatório com os docu-
mentos contábeis e o parecer do 
Conselho Fiscal foram aprovadas 
pelos cooperados e  dão suporte 
aos atos da diretoria encabeçada 
pelo presidente Vasco Praça Fi-
lho e  pelo diretor de Negócios, 
Valdir Rodrigues.

 No mesmo dia, foi realizada 
a eleição para o novo Conselho 
Fiscal, sendo eleita a Chapa 1.

O presidente Vasco Praça Fi-
lho - o Vasquinho - ressaltou a 
importância do trabalho desen-
volvido em parceria e agradeceu 
a aprovação dos resultados. Se-
gundo ele, apesar da crise nacio-
nal com o preço do leite, a Co-
opervap ainda conseguiu ter um 
saldo positivo em suas contas, 
coisa que a maioria dos laticínios 
e cooperativas não conseguiu. 

Assembleia aprova contas de 2014

Morador do centro 
ganha 4ª Titan

COOPERVAP

SHOW DE PRÊMIOS

“A Coopervap está consolida-
da e, mesmo com as dificuldades 
do último ano, crescemos em to-
das as áreas, em torno de 11%”.

Vasquinho e Valdir também 
ressaltaram que algumas mudan-
ças foram necessárias, como o 
maior controle de entrada e saída 
de pessoas dentro dos estabeleci-
mentos comerciais e controle de 
estoque, melhorias na segurança 
do patrimônio.  Além disso, lem-
braram que o quadro de coopera-
dos cresce a cada dia.

A diretoria também apresen-

tou os investimentos na manu-
tenção e inovação do laticínio, 
da fábrica de rações, usina, hi-
permercado, asfalto nas proximi-
dades do posto de combustíveis 
da BR 040 e ainda a aquisição da 
fábrica de leite em pó, que trará 
novos mercados e clientes para a 
cooperativa.

“Estamos aprimorando os 
projetos para sempre auxiliar o 
pequeno produtor a melhorar 
a qualidade do seu leite. Temos 
projetos de assistência gratuita, 
onde parceiros e funcionários 

E ainda no dia 28 de março, 
foi realizado o quarto sorteio 
de uma moto CG Titan 135 no 
Show de Prêmios Coopervap. 
O sortudo da vez foi o Silvio 
Roque Guimarães, morador do 
Centro. 

O sorteio foi realizado no pá-
tio do posto de combustíveis da 
Cooperativa e diversas pessoas 
da comunidade foram acom-
panhar e torcer ganhar a moto 
0km. 

A Coopervap ainda irá sortear 
mais um carro Pálio Fire 0 Km,  
branco, chegando ao total de R$ 
49.030,00 em prêmios oferecidos 
aos clientes: quatro motos (no 
valor de R$ 5.990,00, cada) e um carro (R$ 25.070,00). O sorteio do carro ocorrerá no dia 2 de maio de 2015. 

Fazendo suas compras nas áreas comerciais da Coopervap, em valores acima de R$ 70,00, você já concorre.

vão até a propriedade detectar o 
que pode ser melhorado e muda-
do. Também estamos ampliando 
o número de representantes para 
realizar vendas em outras cidades 
e estados, levando nossos produ-
tos para fora e trazendo benefí-
cio para o cooperado e a Cida-
de”, finalizou Vasquinho. 

No final da assembleia, ocor-
reu a votação para novos salários 
da diretoria e Conselhos Fiscal e 
Administrativo. Ficou estabeleci-
do o salário de R$ 19 mil + 13º 
salário para o presidente e diretor 
de negócios (o valor anterior era 
de R$ 18.500,00). Já o Conselho 
Administrativo irá receber o va-
lor de R$ 1.850,00 (sem 13º sa-
lário) e o Conselho Fiscal tem o 
novo valor de R$ 2.200,00 (tam-
bém sem 13º salário).

Novo Conselho Fiscal:
PAULO RIBEIRO M. FILHO
HELENO QUIRINO
CLÁUDIO MARIANO
MARCOS R. DE MIRANDA
CIRO JAMBREIRO
RÔMULO CÉSAR 
(CARNEIRINHO)

O presidente Vasco Praça Filho  e o diretor de Negócios, 
Valdir Oliveira, apresentam os números de 2014

Membros da comissão eleitoral que coordenou os trabalhos

As duas chapas concorrentes ao Conselho Fiscal se apresentam aos cooperados

Centenas de cooperados votam para 
escolher os membros do novo Conselho Fiscal

A Chapa 1 comemora a vitória para o Conselho Fiscal

... e o vencedor foi Silvio Roque Guimarães, morador do centro da Cidade
 

O sorteio da moto foi realizado entre milhares de cupons...
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Kairo, de estagiário a Generation Gold em 3 anos, com muita 
dedicação e paixão pelo que faz. A Kinross se orgulha de ser 

feita pelo Kairo, por Marias, por Antônios, por pessoas que saem 
de casa todos os dias para gerar, por meio do seu trabalho, 

desenvolvimento e melhor qualidade de vida para nossa cidade.

KairoHenrique
Existe uma contribuição muito grande da Kinross com 
o desenvolvimento da educação em Paracatu. Uma 
parceria entre faculdade e empresa propicia visitas 
técnicas para os alunos conhecerem os processos. 

Tenho orgulho da minha trajetória. A empresa me deu 
oportunidade de conciliar o sonho de cursar Engenharia 
de Minas, continuar morando na minha cidade e, ainda, 

ter uma experiência internacional que tanto queria.

jo
ta

 c
a

m
p

e
lo

www.kinross.com.br
facebook.com/KinrossBrasil
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Marlon também pede CPI
DENÚNCIA

Vereador apresenta gravação em que funcionária relata reunião com secretários que afirmam que Executiva sumiu 

No último dia 23 de março, o 
vereador Marlon Gouveia tam-
bém pediu instalação de CPI (Co-
missão Parlamentar de Inquérito) 
sobre o caso da empresa Execu-
tiva, que já fora denunciado pelo 
vereador Glewton de Sá (Pros), 
no dia 9 de fevereiro. A Executi-
va teria fraudado licitação de mais 
de R$ 8 milhões, que redundou 
em contrato de fornecimento 
com Município nº 458/2013.

 Marlon apresentou gravação 
onde uma servidora da empresa 
relata que foi procurada por re-
presentantes da Prefeitura para 
fazer acordo salarial, já que a 
Executiva não teria como arcar 
com a dívida.

A gravação é do Programa 
Rota do Crime, de Ailton Pi-
nheiro, na Rádio Vitória, onde a 
funcionária Lucilene, contratada 
pela Executiva teria relatado que 
participou de uma reunião, no dia 
18 de março, onde os secretários 
de Obras e de Meio Ambiente te-
riam dito que a Executiva sumiu 
e que não tem como arcar com a 
dívida que deixou na Cidade. 

Nesta reunião, os secretários 
teriam, segundo Lucilene, pro-
posto aos funcionários o acerto 
de 85% do que a pessoa tem di-
reito, sendo que a funcionária ain-
da pagaria mais R$ 200,00 para os 
honorários do advogado, que iria 
resolver o caso de uma única vez. 

Segundo ela, foi dito também 
que, caso a proposta fosse aceita, 

os funcionários já receberiam o 
valor na semana seguinte. Mas se 
eles optassem por contratar ou-
tro advogado, o caso demoraria 
muito tempo, pois a Prefeitura 
poderia recorrer da sentença vá-
rias vezes. 

No áudio apresentado na Câ-
mara, a funcionária da Executiva 
relata ainda que os secretários 
disseram que os funcionários não 
teriam como entrar com proces-
so contra a empresa, já que não 
existe ninguém mais na Cidade 
que a represente. 

Porém, o aviso prévio que a 
empresa assinou, através do se-
nhor Luiz Itamar, para os funcio-
nários é datado em 11 de março 

de 2015, o que significa que al-
guém responde pela empresa. 

“A Prefeitura é que está fazen-
do essa negociação. A CPI não é 
para punir ninguém e sim para 
ouvir. A CPI tem poderes para 
pedir quebra de sigilo bancário 
e telefônico. A função do verea-
dor é fiscalizar. Se há indícios nós 
temos que investigar. Não pode-
mos e não devemos nos omitir”. 

Marlon disse, ainda, que o 
vereador Glewton já mostrou 
documentos com indícios de 
fraude em licitação e, agora, vem 
o depoimento dessa funcionária. 
“Estamos vendo vários casos de 
corrupção no País e não pode-
mos deixar isso acontecer debai-

Os vereadores Joãozinho Con-
tador (PSDB) e Marcos Oliveira 
(PTB) receberam, dia 21 de mar-
ço, em sessão solene, no final do 
87º Seminário Brasileiro de Pre-
feitos, Vereadores, Procuradores 
Jurídicos, Controladores Internos, 
Secretários e Assessores Munici-
pais, a Medalha Tiradentes, pelos 
relevantes serviços prestados à 
comunidade paracatuense.

Joãozinho Contador recebeu a 
Medalha de Ouro como vereador 
mais atuante, através de pesquisa 
realizada pelo Instituto Tiraden-
tes. “É um prazer receber essa 
medalha que reconhece os traba-
lhos desenvolvidos na Cidade e a 
luta por uma sociedade melhor. 

“Queremos sempre fazer o 
bem e melhorar a vida de cada 
um. Agradeço a cada morador 
que reconhece nosso trabalho e 
principalmente aos que votaram 
em mim como vereador- desta-
que da cidade. Obrigado”, disse 
Contador ao receber a comenda.

O vereador Marcos Oliveira 
recebeu o Colar de Prata, ofere-
cido àqueles políticos aprovados 
em pesquisa popular realizadas 
nos municípios do Estado de Mi-
nas Gerais, Espírito Santo e Rio 
de Janeiro. 

O vereador Marlon Gouveia 
(PHS) abordou, na reunião ordi-
nária na Câmara da noite de 23 
de março, um problema que há 
muito tempo a Cidade enfrenta, 
principalmente em época de chu-
va, e não é resolvido: o mato que 
cresce em terrenos baldios, além 
da própria limpeza das ruas. 

O vereador disse que a Prefei-
tura usa a chuva como desculpa 
para não fazer o trabalho, pois 
em “época de chuva não tem 
como fazer”, mas segundo ele, na 
verdade a limpeza da Cidade está 
sem planejamento. “Vários lotes 
vagos e estão tomados por  um 
verdadeiro matagal. O CRAS do 
Novo Horizonte, por exemplo, 
está coberto de mato. A mesma 
coisa ocorre no Cidade Jardim, 
que está infestado de insetos, ra-
tos, caramujos e outros bichos”, 
denuncia o vereador.

Gouveia está preocupado, 
pois os lotes que acumulam lixo 
servem de criadouros para mos-
quito da dengue: “Esperamos 
não ter epidemia de dengue na 
Cidade”. Para evitar o problema, 
o vereador apresentou requeri-
mento solicitando a limpeza. 

“Temos que fazer valer a Lei 
Complementar 63/2009, no que 
se refere ao Art. 38 (Código de 
Postura) para multar essas pesso-
as que deixam seus lotes sujos. A 
lei já existe, basta fazer cumprir 
o que diz: manter limpo, capina-
do e drenado, independente do 
uso”, esclarece o vereador. 

Vila Cruvinel - O vereador 
Glewton de Sá (PROS) fez coro 

xo do nosso nariz”, advertiu o 
vereador do PHS.

Rosival Araújo (PT) - “Tudo 
leva a crer que realmente houve 
erros gravíssimos. Essa empresa 
jamais deveria ter sido contra-
tada. Nossa responsabilidade é 
ajudar o Executivo a limpar isso. 
Não pode uma empresa fantas-
ma vir aqui, usar e nem pagar 
trabalhadores, lesando os para-
catuenses. Está diminuindo o 
dinheiro deles, em 15%, não po-
demos deixar passar em branco. 
Temos que defender o povo e os 
trabalhadores de Paracatu. Que 
nós sejamos os advogados dessas 
pessoas”. 

Oswaldinho da Capoeira 
(PMDB) - “Esta é uma denúncia 
grave e temos que mostrar para a 
comunidade porque nós estamos 
aqui. Essa história já virou nove-
la. Queremos que os represen-
tantes do Município venham se 
explicar. Temos que abrir a CPI, 
sim. Provar para a comunidade 
que tem coisas erradas no Exe-
cutivo. As provas estão aqui, só 
basta ter coragem”. 

Glewton de Sá (PROS) - 
“Estamos observando as maté-
rias no programa Fantástico, da 
Rede Globo, o quadro ‘Cadê o 
dinheiro que estava aqui?’ e fatos 
semelhantes estão acontecendo 
aqui. São ameaças de morte e te-
mos que ter cuidado,  mas deve-
mos satisfação à sociedade. Não 
podemos fechar os olhos.

às palavras de Marlon Gouveia e 
disse que a Vila Cruvinel é outro 
exemplo do que está acontecendo, 
pois lá tem tanto caramujo que 
parece que foi plantado.  “Está 
horrível. Se for culpar a chuva, 
não pode chover, então. Precisa-
mos da chuva, o que falta é pla-
nejamento. Temos uma empresa 
contratada para limpeza, mas com 
os escândalos, nada foi feito”. 

Chikungunya - “É preciso 
cuidado com a limpeza. Em al-
guns Estados os índices de infes-
tação de dengue já batem recor-
des dos anos anteriores e Minas 
Gerais não fica atrás. Além da 
dengue, temos que tomar cui-
dado com a febre Chikungunya, 
que é parecida com a dengue, 
mas mais forte. Para nós, ela é 
novidade mas infelizmente te-
mos que manter a preocupação”.

O vereador da base do gover-
no, Joãozinho Contador (PSDB), 
lembrou sua proposta de onerar 
quem especula com os lotes vazios 
e disse que vem insistindo IPTU 
Progressivo, pois muitos proprie-
tários possuem lotes para capital 
especulativo e explicou que a Ci-
dade não pode usar do dinheiro 
público para limpeza particular. 

“Além da dengue, temos ob-
servado que o mato tem gerado 
crimes, pois os bandidos podem 
se esconder no local, ou praticar 
delitos ali. A limpeza tem que ser 
feita com antecedência, pois o 
custo será menor do que se a Ci-
dade ficar infestada e as pessoas 
ficarem doentes. A limpeza deve 
ser intensificada”.

Limpeza da Cidade volta à berlinda

O vereador foi homenageado 
pelo desempenho nos trabalhos 
prestados em função da melhoria 
da qualidade de vida da popu-
lação paracatuense, elaborando 
leis, recebendo a população, aten-
dendo às reivindicações, fazendo 
a ligação entre a comunidade e a 
Prefeitura e ainda fiscalizando os 
atos do Poder Executivo.

O vereador João Archanjo 
também foi contemplado e rece-
beu o terceiro lugar, Medalha de 
Bronze, porém, não pode partici-
par do evento de premiação por 
motivos de força maior.

Vereadores de Paracatu 
são condecorados

MEDALHA TIRADENTES

Joãozinho Contador: 
Medalha de Ouro

Marcos Oliveira: Colar de Prata
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Unesco propõe mudança no uso
ÁGUA

Mundo tem água para suprir crescimento e consumo, mas é preciso  mudança dramática no gerenciamento

Relatório da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco) 
mostra que há no mundo água 
suficiente para suprir as necessi-
dades de crescimento do consu-
mo, “mas não sem uma mudança 
dramática no uso, gerenciamento 
e compartilhamento”.

Segundo o documento, a crise 
global de água é de governança, 
muito mais do que de disponibi-
lidade do recurso, e um padrão 
de consumo mundial sustentável 
ainda está distante.

De acordo com a organização, 
nas últimas décadas, o consumo 
de água cresceu duas vezes mais 
do que a população e a estimati-
va é que a demanda cresça ainda 
55% até 2050. 

Mantendo os atuais padrões 
de consumo, em 2030 o mundo 
enfrentará um déficit no abas-
tecimento de água de 40%. Os 
dados estão no Relatório Mun-
dial das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento de Recursos 
Hídricos 2015 - Água para um 
Mundo Sustentável.

Práticas agrícolas - O re-
latório atribui a vários fatores a 
possível falta de água, entre eles, 
a intensa urbanização, as práticas 
agrícolas inadequadas e a polui-
ção, que prejudica a oferta de 
água limpa no mundo. 

A organização estima que 20% 
dos aquíferos estejam explorados 
acima de sua capacidade. Os aquí-
feros, que concentram água no 
subterrâneo e abastecem nascen-
tes e rios, são responsáveis atual-

mente por fornecer água potável 
à metade da população mundial e 
é de onde provêm 43% da água 
usada na irrigação.

Os desafios futuros serão 
muitos. O crescimento da po-
pulação está estimado em 80 mi-
lhões de pessoas por ano, com 
estimativa de chegar a 9,1 bilhões 
em 2050, sendo 6,3 bilhões em 
áreas urbanas. 

A agricultura deverá produzir 
60% a mais no mundo e 100% 
a mais nos países em desenvolvi-
mento até 2050. A demanda por 
água na indústria manufatureira 
deverá quadruplicar no período 
de 2000 a 2050.

Segundo a oficial de Ciências 
Naturais da Unesco na Itália, 
Angela Ortigara, integrante do 
Programa Mundial de Avaliação 
da Água (cuja sigla em inglês é 

WWAP) e que participou da ela-
boração do relatório, a intenção 
do documento é alertar os gover-
nos para que incentivem o con-
sumo sustentável e evitem uma 
grave crise de abastecimento no 
futuro. 

Governança - “Uma das 
questões que os países já estão 
se esforçando para melhorar é a 
governança da água. É importan-
te melhorar a transparência nas 
decisões e também tomar medi-
das de maneira integrada com os 
diferentes setores que utilizam 
a água. A população deve sentir 
que faz parte da solução.”

Cada país enfrenta uma situa-
ção específica. De maneira geral, 
a Unesco recomenda mudanças 
na administração pública, no in-
vestimento em infraestrutura e 
em educação. “Grande parte dos 

problemas que os países enfren-
tam, além de passar por gover-
nança e infraestrutura, passa por 
padrões de consumo, que só a 
longo prazo conseguiremos mu-
dar, e a educação é a ferramenta 
para isso”, diz o coordenador de 
Ciências Naturais da Unesco no 
Brasil, Ary Mergulhão.

No Brasil, a preocupação com 
a falta de água ganhou destaque 
com a crise hídrica no Sudeste. 
Antes disso, o País já enfrentava 
problemas de abastecimento, por 
exemplo no Nordeste. 

Dia Mundial da Água - Ary 
Mergulhão diz que o Brasil tem 
reserva de água importante, mas 
deve investir em um diagnóstico 
para saber como está em termos 
de política de consumo, atenção 
à população e planejamento. “É 
um trabalho contínuo. Não quer 

Técnica de 
irrigação alia 
produtividade a 
uso sustentável 
O uso da tecnologia na agri-

cultura pode reduzir perdas de 
água e aumentar a produtividade 
das culturas com racionalidade 
e sem desperdício. Experiências 
desse tipo já são feitas por agri-
cultores familiares no Núcleo 
Rural Boa Esperança, em Ceilân-
dia, no Distrito Federal.

No Brasil, a agricultura fami-
liar responde por cerca de 40% 
da produção agrícola, segundo a 
Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab), e por 70% dos 
alimentos que entram no prato 
do brasileiro.

Gotejamento - O agricultor 
Edivan Ferreira Machado, do 
Núcleo Rural Boa Esperança, 
usa em sua propriedade o sistema 
de gotejamento para irrigar os 
20 canteiros de hortaliças, onde 
planta jiló, maxixe, quiabo, cou-
ve-flor, pimentão, entre outras 
culturas.

É uma tecnologia simples, 
mas eficiente para garantir uma 
lavoura saudável o ano todo e 
otimizar o consumo de água, ga-
rante a engenheira agrônoma da 
Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural do Distrito Fe-
deral (Emater-DF) Maíra Teixei-
ra de Andrade.

“A instalação do gotejo é mais 
cara, mas tem uma série de van-
tagens em relação à tradicional 
aspersão. A eficiência de econo-
mia de água é bem maior porque 
a irrigação é localizada, nas raízes 
das plantas”, disse.

O gotejamento consiste na 
instalação de uma ou duas man-
gueiras com pequenos furos, po-
sicionadas no pé da planta e pro-
tegidas por um plástico que ajuda 
a reter a umidade no solo.

Adubação - A técnica da 
Emater explica que esse é um 
sistema de fertirrigação. “Os 
agricultores não precisam fazer 
adubação de cobertura, porque 
existe um controle na saída da 
tubulação, com um filtro, que 
mistura o adubo na água, então 
há também uma economia de 
fertilizantes”, disse.

Outras vantagens são a facili-
dade na mão de obra e a preven-
ção das pragas e doenças, já que 
o sistema não molha as folhas 
das plantas, impedindo a disse-
minação de fungos.

Edivan conta que há 15 anos é 
proprietário da área de seis hecta-
res e que, até então, não conhecia 
a técnica de gotejo. “A mão de 
obra é mais fácil e o sistema não 
fica molhando o que não deve, 
além disso, conseguimos aumen-
tar a produtividade”, disse o agri-
cultor, que vende seus produtos 
na Feira do Produtor de Ceilân-
dia e também para o Programa 
de Aquisição de Alimentos, do 
governo federal.

Quiabo - A engenheira agrô-
noma da Emater explica que o 
sistema de irrigação e a quantida-
de de água variam de uma cultura 
para outra. “No caso do quiabo, 
por exemplo, é mais interessante 
usar aspersão porque tem uma 
doença, o oídio, que se propaga 
na folha seca, então a água nas 
folhas controla isso”, disse Ma-
íra.

Segundo ela, é importante 
também fazer o monitoramento 
do solo na hora de decidir sobre 
a irrigação.

A agrônoma acrescenta que 
a irrigação é feita por tempo de 
molhamento e que ela precisa ser 
feita na quantidade certa, porque 
a planta também afoga. “Meia 
hora de gotejo, com duas man-
gueiras, é suficiente”, comple-
menta o agricultor Edivan.

O bioma que ocupa um quar-
to do território brasileiro não 
tem rios de grande vazão, mas 
concentra nascentes que alimen-
tam oito das 12 grandes regiões 
hidrográficas brasileiras. Espe-
cialistas consideram o Cerrado 
como o berço das águas, já que 
nele estão localizados três gran-
des aquíferos - Guarani, Bambuí 
e Urucuia -, responsáveis pela 
formação e alimentação de im-
portantes rios do continente.

Para esses pesquisadores, a 
preservação da vegetação do 
Cerrado é fundamental para a 
manutenção dos níveis de água 
em grande parte do país.

“O Cerrado é como uma flo-
resta ao contrário, as raízes são 
profundas, maiores que as copas. 
Elas são responsáveis por ab-
sorver a água da chuva e depo-
sitá-la em reservas subterrâneas, 
os aquíferos”, explica o profes-
sor da Pontifícia Universidade 
Católica de Goiás (PUC-GO) e 
diretor do Instituto do Trópico 
Subúmido, Altair Sales Barbosa.

Segundo o especialista, com 
o desmatamento e a diminuição 
da vegetação nativa, responsável 
por levar a água para regiões mais 
profundas, os aquíferos chega-
ram ao nível de base, ou seja, 
deixaram de abastecer diversas 
nascentes.

“A quantidade de água existen-
te nesses aquíferos já chegou ao 
seu nível mínimo. É como se fos-
se uma caixa d’água com vários 
furos. Os furos são as nascentes. 
Quando ela está cheia, a água sai 
por muitos furos. Conforme vai 
esvaziando, vai saindo nos furos 
mais inferiores, até chegar ao úl-
timo furo e há um momento em 
que não sai mais. Estamos em um 
momento em que [a água] está 
saindo, mas de maneira muito ru-
dimentar, menor do que saía há 
20, 40 anos”, diz o especialista.

Espécies - Segundo ele, cer-
ca de dez rios desaparecem na 
região anualmente. O professor 
ressalta que, uma vez degradado, 
o Cerrado não se recupera total-
mente.  Também é difícil cultivá
-lo. Das 13 mil espécies vegetais 

Segundo a Unesco, mantendo os atuais padrões 
de consumo, em 2030 o mundo enfrentará 
um déficit no abastecimento de água de 40%

catalogadas, apenas 180 são pro-
duzidas em viveiro.

“O Cerrado é diferente da 
Amazônia e da Mata Atlântica, 
por exemplo. Enquanto esses 
biomas têm 3 mil e 7 mil anos, o 
Cerrado tem mais de 45 milhões 
de anos que se completou total-

mente. Como ele é muito antigo, 
evolutivamente já chegou ao seu 
clímax. Uma vez degradado, não 
se recupera jamais na plenitude 
de sua biodiversidade”.

De acordo com dados dispo-
nibilizados pela organização não 
governamental (ONG) WWF 

Cerrado precisa de proteção para garantir abastecimento

Brasil (sigla em inglês para Fun-
do Mundial para a Natureza), o 
Cerrado é a segunda maior for-
mação natural da América do Sul 
e concentra cerca de 5% da bio-
diversidade do planeta e 30% da 
biodiversidade do Brasil. Metade 
da vegetação nativa do Cerrado 
foi eliminada e menos de 3% está 
protegida de forma integral.

Chuvas - “A ocupação dessa 
região se deu de forma acelerada 
nos últimos 60 anos e isso trouxe 
problemas. Ambientes importan-
tes foram perdidos ou estrangu-
lados por cidades, plantações e 
hidrelétricas”, diz o coordenador 
do Programa Cerrado Pantanal 
do WWF Brasil, o engenheiro 
florestal Julio Cesar Sampaio.

Para agravar a questão da re-
serva de água, o regime de chuva 
tem mudado na região nos últi-
mos 20 anos.

Para o pesquisador da área de 
hidrologia da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa) Cerrados, Jorge Werneck, 
os períodos de chuva têm ficado 
mais curtos e os de seca, mais 
longos. A média pluviométrica 
em determinadas estações caiu 
de 1,5 mil milímetros para 1,2.

“Isso muda bastante o ciclo 
hidrológico, faz com que nossos 
solos fiquem mais secos, os len-
çóis freáticos desçam, sejam re-
baixados e isso afeta diretamente 
todo o regime de vazão dos nos-
sos rios”, explica.

A coordenadora de Monitora-
mento da Qualidade Ambiental 
do Instituto Brasília Ambiental 
(Ibram), Vandete Inês Maldaner, 
reforça os prejuízos com a mu-
dança no regime de chuva. “An-
teriormente, tínhamos uma es-
tação chuvosa, com distribuição 
ao longo do dia nos meses de 
dezembro e janeiro, e tínhamos 
uma chuvinha bem distribuída. 

“Hoje temos períodos gran-
des de veranico e chuvas torren-
ciais, que não contribuem para o 
abastecimento dos lençóis freáti-
cos. Batem no solo e escorregam, 
causando o assoreamento dos 
rios”, diz.

Ilhas de calor - Para Werne-
ck, não é possível dizer se a causa 
da diminuição da chuva é a ação 
do homem, nem se essa redução 
será permanente. Barbosa diz ser 
inegável a influência da ação do 
homem e da ocupação desorde-
nada nos grandes centros urba-
nos, responsáveis pela formação 
de ilhas de calor que impedem a 
chegada de massas úmidas.

O coordenador do curso de 
engenharia ambiental e sanitá-
ria da Universidade Católica de 
Brasília, Marcelo Gonçalves Re-
sende, acredita que a ação do ho-
mem é a grande responsável pela 
diminuição da chuva.

“A meu ver, tudo está relacio-
nado. O grande problema é a má 
gestão do uso e da ocupação do 
solo, seja em áreas urbanas ou ru-
rais. É possível que haja ocupação, 
desde que seja feita de forma sus-
tentável, existem técnicas, claro 
que tem que ter agricultura, cria-
ção de gado, indústria, moradia. 

“Mas isso tem que ser feito 
de forma sustentável. Existem 
técnicas, mas o ser humano es-
quece, pela ganância, pela vonta-
de de obter lucro fácil. O último 
ponto que leva em consideração 
é a questão ambiental”.

Altair Sales 
Barbosa, professor 
da Pontifícia 
Universidade 
Católica de Goiás 
e diretor do Instituto 
do Trópico 
Subúmido: O último 
ponto que o ser 
humano leva em 
consideração é a 
questão ambiental

dizer que o país que tem mais ou 
menos recursos pode relaxar. To-
dos têm que se preocupar com a 
situação.”

O relatório foi mundialmen-
te lançado dia 20 de março, em 
Nova Délhi, na Índia, antes do 
Dia Mundial da Água (22). O do-
cumento foi escrito pelo WWAP 
e produzido em colaboração com 
as 31 agências do sistema das Na-
ções Unidas e 37 parceiros inter-
nacionais da ONU-Água. 

A intenção é que a questão 
hídrica seja um dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, 
que vêm sendo discutidos des-
de 2013, seguindo orientação da 
Conferência Rio+20 e que deve-
rão nortear as atividades de coo-
peração internacional nos próxi-
mos 15 anos.
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Câmara Municipal mobiliza
população em comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher 

HOMENAGEM

O primeiro dia Internacional da Mulher foi celebrado em 1975 e foi 
intitulado pela ONU como” o dia pelos direitos das mulheres e  pela 
paz internacional”. 

O evento “Mulheres de Aço”, promovido pela Câmara Municipal de 
Paracatu, segue o propósito de valorização da mulher, inserção na vida 
pública , social e no mercado de trabalho.

Na ocasião, foram homenageadas 17 cidadãs paracatuenses pelos 
trabalhos prestados à comunidade. As indicações foram dos vereado-
res, que enfatizaram em seus discursos a importância feminina na so-
ciedade. A Câmara contou com um de seus maiores públicos dos últi-
mos anos e mobilizou todo o município para o evento que aconteceu 
no dia 18 de março. 

Estiveram presentes várias autoridades municipais e a representante 
do Governo Federal, da SPM (Secretaria de Políticas Públicas para Mu-
lheres) Mariana Brito . 

A luta pela igualdade de gêneros é um tema importante e a casa 
legislativa de Paracatu estará sempre presente em defesa desta causa.

Sobre as homenageadas   
As homenagens foram concedidas á mulheres que trabalham em 

prol da união da comunidade e atuaram ou atuam como voluntárias, 
colaborando com o município e com a comunidade local.

Homenagem a Adelina Ferreira

Homenagem a Gracielle Mendes

Homenagem a Benedita Mendes

Homenagem a Ceci Viana

Homenagem a Oleni Barros

Homenagem a Romualda Andrade

Homenagem a Mônica Neto

Homenagem a Rute Brochado Homenagem a Marilene Silva

Homenagem a Rafaela Xavier

Homenagem a Maria José Peres

Homenagem a Maria Batista

Homenagem a Mariza AntônioHomenagem a Dulce Albernaz e Diva Alves

Homenagem a Laura Lopes

Homenagem a Ana Maria Celestino

Homenagem a Nilza Moreira
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Projeto Adolescente Aprendiz Introdutório
CONSCIENCIARTE

Uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional para os jovens

Depoimentos
“O Programa Adolescente Aprendiz Introdutório é mais do que um programa de qualificação de jovens para iniciar vida 

profissional, é um programa de promoção de cidadania, de justiça social, de mudança e transformação de vidas. Oportuniza a 
socialização, descoberta de habilidades, descortina novos mundos. Os ganhos com a realização do programa foram para todos os 
envolvidos, não só para os jovens participantes. A equipe de profissionais angariou muitos ensinamentos no convívio com estes 
guerreiros, lutadores, que são exemplos de superação e coragem. Almejamos a ampliação do programa através do apoio de novos 
parceiros, multiplicando assim o número dos envolvidos no compromisso de transformação social.”

Elane Alves Oliveira Lima - Coordenadora Programa Adolescente Aprendiz Introdutório

“Fazer parte do Programa Adolescente Aprendiz Introdutório me fez melhor, me fez sentir responsável por meus atos, me fez 
crescer. Aprendi a trabalhar, pensar em grupo e a como me comportar em um local de trabalho. O Programa traz a oportunidade 
de sermos alguém, de querer crescer na vida, isso não ajuda só a conquistar o primeiro emprego, mas também te faz melhor.”

Bruna Rafaela Salgado Garcez - aluna - 15 anos

“O programa Adolescente aprendiz Introdutório me ensinou a viver em família e respeitar as pessoas. Antes eu não sabia mui-
tas coisas que eu sei hoje, como apresentar trabalhos em grupo. Hoje eu tiro total em trabalhos escolares e agradeço a todos. Sei que 
ainda tenho muita coisa para aprender e pretendo continuar fazendo parte do programa. Eu tenho orgulho de vestir a camiseta 
do Programa Adolescente Aprendiz.”

Janaina Peres Figueira - aluna - 15 anos

“O Programa promoveu mudanças em minha vida. Aprendi muito sobre trabalho, drogas, comunicação, regras de convivência 
e responsabilidade. Ele trará em minha vida a oportunidade de trabalhar, assim poderei ajudar minha família.”

Jhonatan Ribeiro Oliveira – aluno - 15 anos

A história do Projeto Ado-
lescente Aprendiz da Fundação 
Conscienciarte teve início no ano 
de 2000, ano em que o governo 
brasileiro oficializou a criação da 
Lei nº 10.097. Segundo o artigo 
429 desta norma, todos os esta-
belecimentos, independente de 
sua natureza, têm a obrigação 
de contratar uma quantidade de 
jovens aprendizes que represente 
5%, no mínimo e 15%, no má-
ximo da quantidade total de fun-
cionários.

Dada à necessidade de capaci-
tação desses jovens, a Conscien-
ciarte estruturou uma formação 
que assegura, desde então, o suces-
so do Projeto. Em 2014, através 
de uma importante parceria entre 
a ONG e a Prefeitura Municipal 
de Paracatu, foi proposto o mó-
dulo Introdutório do Adolescente 
Aprendiz. Neste, foram atendidos 
mais de 200 alunos em situação de 
vulnerabilidade social e em 2015 
este número será mantido.

A proposição desse módulo 
é a formação de jovens para um 
cadastro de reserva. Estes estarão 
disponíveis para possíveis futuras 
contratações. O projeto trabalha 
mecanismos de redução da ocio-
sidade e prevenção da criminali-
dade, preparando os jovens par-
ticipantes, do ponto de vista da 
formação cidadã, da diversidade 
cultural, da ética, da moralidade, 
de visão de mundo, da saúde, da 
segurança e de sua apresentação 
pessoal. Ou seja, quando uma 
empresa solicitar uma contrata-
ção, a Fundação disponibilizará o 
adolescente que estará preparado 
para entrar no competitivo mer-
cado de trabalho.

Apesar de completar 15 
anos de idade em 2015, a lei do 
Aprendiz se estabelece a passos 
lentos. São poucas as empresas 
conscientes de suas obrigações e 
que trabalham em conformidade 
com a lei citada anteriormente. 
Mas muito além de agir segundo 
a lei, ao participarem do projeto, 
as empresas cumprem um im-
portante papel social. Colaborar 
para uma transformação como 
essa na vida de um Aprendiz é 
possibilitar a inclusão social de 
jovens e oferecer oportunidades 
antes distantes de suas realidades.

Em média, 50% dos jovens 
encaminhados pelo Programa 
Adolescente Aprendiz, são ab-
sorvidos pela própria empresa 
para dar continuidade ao traba-
lho. A maioria segue carreira aca-
dêmica e muitos ocupam hoje, 
cargos de gestão em diversos ní-
veis. Estes são alguns dos dados 
que comprovam a importância 
do investimento e parceria do Po-
der Publico e Privado com o Ter-
ceiro Setor, para o enfrentamento 
das questões de relevância social.
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TRAGÉDIAS 

Quatro paracatuenses morrem na BR-080

Eles renderam agente, tomaram chaves das celas e fugiram. Seds vai remanejar os que ficaram para cadeias da região

Seis presos continuam foragidos

Malas compram S10 
com cheque falso

REBELIÃO

CONTO DO VIGÁRIO 

Cinco dos 11 presos que fugi-
ram da cadeia pública de Vazante 
foram recapturados no domingo 
(15/3), conforme informou a 
Polícia Civil. Quatro deles foram 
detidos logo após a fuga e um foi 
encontrado pela Polícia Militar, 
escondido num matagal, na zona 
rural da cidade. Após o motim na 
cadeia, o local ficou parcialmente 
destruído e, por isso, todos os 51 
presos serão remanejados para 
outras cidades da região. 

Durante a manhã, um gru-
po rendeu e agrediu um agente 
penitenciário e destruiu equipa-
mentos eletrônicos, mobiliários, 
documentos e 11 fugiram. Devi-

As celas tiveram as grades serradas e a parte 
administrativa do prédio da cadeia ficou destruída

Bebum atropela blitz 

Maicon Marlen Santos Campos, 23, ignorou uma blitz, na Rua 
Gastão  Pereira  Lepesquer, Alto do Córrego, e jogou o Gol bran-
co, placa GRO-8671, em direção aos militares, quase os vitimando. 
Devido à alta velocidade, o condutor perdeu o controle e chocou-
se contra um muro, no final da Rua. Maicon foi preso e conduzi-
do à DP. No veículo, foram encontradas 12 latas de cerveja, uma 
garrafa de Vodka e o condutor apresentava sinais de embriaguez. 
O veículo foi apreendido e conduzido ao pátio.

Policiais abordaram, num pos-
to de combustíveis, na BR 040, 
perímetro urbano de Paracatu, os 
ocupantes de uma S1 prata, placa 
DXG - 6938/MG. Dentro do car-
ro, estavam José Alves de Lima, 
43 e o passageiro Railson Correa 
de Oliveira, 40. Em consulta no 
sistema informatizado, foi consta-
tado que Railson  possuía manda-
do de prisão em aberto. 

Dentro do veículo, os policiais 
localizaram uma identidade com 
a foto de Railson, porém com 
o nome de Pedro Paulo Flávio;  
duas folhas de cheque da CEF 
e seis folhas de cheque do Bra-
desco, todas em nome de Pedro 
Paulo Flávio. 

Durante busca pessoal em 
José Alves, os militares localiza-
ram R$ 3.774,00. José informou 
que o dinheiro seria da venda 
de um Gol, porém, logo após, 

do aos estragos, o local não tem 
condições de manter mais os pre-
sos e eles serão remanejados, pela 
Subsecretaria de Administração 
Prisional (Suapi), para unidades 
prisionais da região até que a ca-
deia seja reformada.

Chaves - Segundo informa-
ções da Polícia Militar , antes do 
café da manhã os presos rende-
ram um agente penitenciário se-
gurando-o através das grades. Ele 
foi agredido na cabeça com um 
objeto pontiagudo e foi obrigado 
a entregar  as chaves das celas e 
liberaram os outros detidos.

Enquanto os detentos esta-
vam soltos no presídio, a PM 

cercou o local e conseguiu recap-
turar quatro fugitivos. O agente 
ferido foi levado ao hospital e 
passa bem. Durante a tarde, o 
quinto fugitivo foi encontrado 
escondido no matagal.

O reforço policial chegou de 
Paracatu e, após negociações, os 
presos rebelados se entregaram. 
Um revólver calibre 22 foi apre-
endido. Os policiais entraram na 
cadeia e os presos foram aloca-
dos no pátio, onde foram revis-
tados.

Ainda segundo informações 
da polícia, a parte administrativa 
do prédio ficou destruída. Com-
putadores e câmeras de video-

monitoramento foram danifica-
dos. Documentos também foram 
destruídos. As celas tiveram os 
cadeados arrombados. Em duas 
delas, as barras das portas foram 
serradas.

Droga - Ainda em Vazante, 
uma mulher de 35 anos disse a 
PM que fazia, junto com seu 
companheiro, a capina no quin-
tal da casa, onde encontrou uma 
sacola com 15 pacotes de fumo 
capoeirinha,  dois celulares e uma 
bucha de maconha. O material 
foi apreendido e conduzido à 
DP. A residência fica nos fundos 
da cadeia e, para a PM, a droga 
seria levada para detentos.

Uma colisão entre um Fiat 
Stilo e um caminhão deixou qua-
tro pessoas mortas na BR-080, 
na tarde de 18 de março. O aci-
dente ocorreu por volta das 13h 
e os quatro ocupantes do carro 
eram de Paracatu e residiam no 
Nossa Senhora de Fátima. 

A batida ocorreu a dois quilô-
metros de Padre Bernardo (GO), 
a 116 quilômetros de Brasília. De 
acordo com a Polícia Rodoviária 
Federal, o motorista do carro, 
que seguia no sentido da capital 

federal, perdeu o controle e inva-
diu a outra faixa. 

“Estava chovendo muito e eu 
seguia a 60km/h. O carro rodou 
e entrou na minha frente. Não 
tive reação para frear, pois ele 
veio muito rápido, já saiu da mão 
dele de lado”, disse Jesus Gerôni-
mo Pinto, 37 anos, condutor da 
carreta. 

Com o impacto, todo mundo 
que estava dentro do Fiat Stilo 
morreu. Pinto sofreu lesões leves 
e foi encaminhado ao Hospital 

Municipal de Padre Bernardo.
Testemunhas relataram que 

o Stilo estaria envolvido em um 
assalto a caminhoneiros em Dois 
Irmãos (GO). A Polícia Civil de 
Goiás encontrou um revólver ca-
libre .38, duas facas, dois relógios 
e dois celulares roubados, além 
de outros pertences, como calça-
dos e bolsas. 

O caminhoneiro Claudio Al-
ves, 46 anos, afirmou ter sido 
vítima do quarteto. Ele seguia de 
Brasília para Tocantins e havia 

parado em um posto de combus-
tível em Dois Irmãos para almo-
çar. “Eles me bateram e levaram 
R$ 1,3 mil, meu notebook e meu 
celular”, relatou.

A via ficou bloqueada no 
sentido Padre Bernardo e, par-
cialmente interditada na direção 
do DF para a realização da perí-
cia. O trânsito ficou complicado 
e um grande engarrafamento se 
formou. Apenas, por volta das 
20h15, o fluxo voltou ao nor-
mal.

Inabilitado mata motociclista 
Márcio Moreira da Cruz, 37, morreu após se envolver em um 

acidente de trânsito, no Paracatuzinho, às 23h58 de 21de março, 
na Rua Adrilhes Ulhôa. Segundo a PM, o condutor de Escort, 
Richardson Gualberto da Silva, 19, seguia sentido Chapadinha, 
momento em que desviou de um caminhão e bateu na moto con-
duzida por Márcio. O Escort estava com a documentação atrasada 
e Richardson não é habilitado. Márcio não possuía antecedentes 
criminas  e era habilitado na categoria A/D. Richardson foi preso. 

mudou de versão. Sobre a cami-
nhonete S10, José relatou que 
foi comprada em João Pinheiro/
MG, por  R$ 52.000,00, com um 
cheque, mas, minutos depois, 
mudou de versão. 

Em contato com a ex-pro-
prietária da caminhonete, ela re-
latou que seu filho ficou respon-
sável pela venda do automóvel e 
confirmou que Railson comprou 
a S10; que se apresentou como 
Pedro Paulo e que até o momen-
to ela não havia descontado o 
cheque. A senhora deslocou até a 
Delegacia e apresentou o cheque 
em nome de Pedro Paulo Flávio 
na quantia de R$ 52.000,00. 

Railson disse aos militares que 
comprou  a identidade falsa e os 
cheques falsos por  R$ 300,00  de 
seu amigo Pedro Paulo com o 
objetivo de “trabalhar”. Os auto-
res foram presos. 

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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Adolescente tinha apenas 15 anos, era conhecido 
da polícia por uso de drogas e estava jurado de morte 

Arnaldo 
recebe 
duas balas 
no tórax 

Romário morre com tiro no nariz

Luizinho é 
assassinado 
no Bairro JK 

12º. HOMICÍDIO

13º. HOMICÍDIO

16º. HOMICÍDIO

Luiz Carlos Simões da Silva - 
o Luizinho, 15 anos - foi uma das 
últimas vitimas fatais da violência 
em Paracatu. Ele foi assassinado 
no domingo (15/3), na Rua Car-
los Tuner, Paracatuzinho. O ado-
lescente chegou a ser socorrido 
ao Hospital Municipal, mas veio 
a óbito.  

Este cassetete quebrado foi encontrado na 
cozinha da garagem, com manchas de sangue 

A segunda vítima de homicídio, no mês de março, em Paracatu, foi Romário Lopes Flores, 24. Ele foi 
assassinado na madrugada de domingo (8/3), na Rua “G”, Chapadinha, com um tiro no nariz. Segundo a 
polícia, ele era usuário de drogas e possuía passagem por vias de fato/agressão, lesão corporal, infração de 
trânsito, ameaça e esbulho possessório. Ninguém foi preso. 

Cássio 
leva tiro 
na cabeça, 
no BV II

Robisson 
recebe
20 tiros 
por dívida

14º.  HOMICÍDIO

15º. HOMICÍDIO 

Cássio Leandro de Araújo, 37, 
foi encontrado morto, às mar-
gens da BR-040, km 40, no aces-
so ao Bela Vista II. De acordo 
com a Polícia Rodoviária Federal, 
que ateneu a ocorrência, Cássio 
foi morto com um tiro na cabe-
ça. No local, ninguém viu nada, 
ninguém ouviu nada. A perícia 
liberou o corpo da vítima, para 
a funerária de plantão. O crime 
ocorreu na madrugada de terça-
feira (10/3). Cássio era usuário 
de droga.

Robisson Martins Morais, 31, 
estava trabalhando na construção 
de casa, na Rodovia MG-188, km 
170, na tarde da sexta-feira, 13 de 
março, quando  três homens che-
garam e dispararam contra ele, 
que morreu no local.

Segundo a PM, um Fox ver-
melho, rebaixado, com rodas de 
liga leve, foi utilizado pelos auto-
res. Um vizinho tentou acompa-
nhar o carro, contudo, o perdeu 
de vista. Uma testemunha disse 
que conhecia o Fox e quem levou 
os autores até o local foi “Ailton 
da Prata”. 

Os militares foram informa-
dos que o carro transitava pela 
Rua do Perímetro, onde estava 
um Pálio com Pablo Figuere-
do Avelino, 27 anos. A filha da 
companheira de “Ailton da Pra-
ta” disse que Pablo estava muito 
estranho.  

Pablo se prontificou a ir até 
a casa dele, onde foi encontrado 
o Fox utilizado no crime; uma 
porção de maconha e 14 muni-
ções. “Ailton da Prata” estava 
no Morro Agudo e foi abordado 
pelos policiais, mas a testemu-
nha que o acusara não reafirmou 
o que havia dito e o delegado o 
liberou. 

Segundo a PM, outro homem 
foi um dos autores do crime, 
utilizando um revólver cal.38 e 
efetuando vários disparos. Pablo 
efetuou cerca de 12 tiros com 
uma 380. Pablo disse que a mo-
tivação do crime foi uma dívida 
que a vítima tinha com ele e não 
queria quitá-la. 

A vítima conseguiu correr, 
porém Pablo e o comparsa ati-
raram até consumar o assassina-
to. O carro utilizado no crime é 
roubado.  Robisson  possuía pas-
sagem por roubo e o Pablo por 
roubo e desobediência. O outro 
envolvido está sendo procurado 
pela polícia.

O Paracatuzinho, infelizmente, continua 
na pauta do noticiário policial pela alta

incidência de ocorrências fatais

O mês de março começou 
violento em Paracatu. Até o fe-
chamento desta edição, cinco 
pessoas já tinham sido assassi-
nadas. 

O primeiro homicídio do mês 
ocorreu na noite de sexta-feira, 6, 
na Rua Joaquim Carneiro de Men-
donça, Nossa Senhora de Fátima. 
A vítima, Arnaldo Damasceno 
Gouveia, 39, levou dois tiros no 
tórax e foi socorrido no Hospital 
Municipal, mas não resistiu aos 
ferimentos e veio a óbito. 

Uma testemunha informou 
que, após ouvir gritaria de pesso-
as correndo pela rua, ouviu dois 
estampidos e a vítima pedindo 
ajuda. Segundo a polícia, Arnal-
do havia recebido ameaças de 
morte e tentativa de homicídio. 
Arnaldo possuía passagem por 
tráfico de drogas e outros crimes. 
Ninguém foi preso.

Uma testemunha relatou que 
andava pela referida rua, junta-
mente com Luizinho, ambos de 
bicicleta, disse que no cruzamento 
com a Rua José  Vaqueiro, estava 
um homem de bermuda e jaqueta 
preta com capuz que, ao avistar 
Luiz, sacou uma arma e disparou, 
atingindo-o na cabeça, e fugiu.

Populares disseram que Luiz 
Carlos já havia sido ameaçado 
de morte por homens não iden-
tificados, que moram no Alto do 
Açude. Luizinho possuía passa-
gem pela polícia por uso de dro-
gas. As buscas seguem no intuito 
de prender o autor e apreender a 
arma do crime.

PM apreende 
revólver e evita 
homicídio

AMOREIRAS

A Polícia Militar apreendeu 
um revólver cal.38, com nu-
meração  raspada, com Álisson 
Albernaz da Silva - o Chuchu, 
22. Ele era um dos ocupan-
tes de uma Opala verde, placa 
AMH-2001/MG, abordado no 
pátio de um posto de combus-
tíveis no Amoreiras.

Chuchu disse à PM  que um 
homem  de cabelos grisalhos es-
tava “mexendo” com a namora-
da dele e que ele e seus amigos 
estavam indo comprar munição 
para matar o referido homem. 
Na delegacia, Chuchu mudou a 
versão, dizendo que um homem 
estava com uma arma para ma-
tá-lo, tendo ele adquirido esta 
arma para se defender. 

O condutor da Opala, Lean-
dro Luiz Ribeiro, 20,  apresen-
tou versão diferente. O suspei-
to João Paulo Monteiro Alves 
da Silva - o “Tam-Ram”, 24, 

disse que estava junto com Le-
andro e que eles deram carona 
a Álisson. A arma foi apreendi-
da e os autores foram presos. 

32 - Na Rua Guimarães 
Rosa, Bom Pastor, militares vi-
ram dois homens em atitudes 
suspeitas. Ao perceberem a via-
tura, um deles escondeu algo 
atrás de um ônibus. Era um 
revólver cal.32, carregado. Um 
adolescente de 15 anos assumiu 
a propriedade da arma, porém 
há denúncias que o proprietário 
da arma apreendida é Ailton Be-
nedito Rodrigues Morais Junior 
- o Tom, 18, conhecido no meio 
policial por tráfico de drogas. 
Eles foram conduzidos à DP 

Espingarda - Um espin-
garda cal.12, fabricação artesa-
nal, foi encontrada na casa de 
Tiago Moreira da Silva, 25. Se-
gundo a PM, a arma foi furtada 
em uma fazenda. 

Briga entre 
mulheres quase 
termina em morte

BRASILÂNDIA DE MINAS 

A polícia de Brasilândia de Minas procura por Yara Cristina 
Gomes Colares, 23, que tentou matar Flaviane Nobre Barbosa, 
27, no domingo (15/3), num trailer da Praça Cyro Góes, Bairro 
Porto. As duas entraram em luta corporal. Yara acertou Flaviane 
duas facadas no pescoço, uma no peito e outra na barriga. Flaviane 
foi transferida para o hospital de João Pinheiro e, posteriormente, 
para Paracatu.

Márcio dos Santos Fernan-
des Pereira - o Tóta, 20; e, Jo-
nata Ribeiro da Silva, 19, foram 
baleados, quando bebiam num 
bar de Brasilândia. Segundo 
Márcio, Samuel da Silva Santa-
na - o Tabajara, lhe mostrou um 
revólver e ordenou que ele se 
retirasse do local; mas Tóta não 
foi embora e  Tabajara atirou 
contra sua nádega e coxa direita. 

Segundo Márcio, ele e Taba-
jara já haviam se desentendido e 
que os disparos seriam por esse 

Açougueiro quase mata dois
Junior Mendes Silva Costa, 

24, disse à PM que havia se de-
sentendido com um certo Éder, 
dono do açougue perto da ro-
doviária. 

No domingo (15/3), Junior 
estava na sorveteira - à Rua 
João Francisco Cardoso, no 
Porto, quando o ocupante de 
um Siena prata deu três tiros 
em sua direção, atingindo-o no 

braço esquerdo e no braço di-
reito. Geraldo Helvécio Ferrei-
ra da Silva, 47, também estava 
no local e foi ferido por um 
disparo no joelho direito. As 
vítimas foram encaminhadas ao 
hospital de João Pinheiro e não 
correm risco de morte. Junior 
informou que Éder já fizera di-
versas ameaças de morte contra 
ele. Ninguém foi preso. 

Tabajara tenta matar Tóta e Jonata
motivo. No hospital, também 
deu entrada com lesão no abdo-
me, Jonatas Ribeiro, 25, vitima-
do pelos disparos, que também 
já se desentendera com Tabaja-
ra. Tóta possui passagens por: 
desobediência, lesão corporal, 
agressão, furto, roubo e tráfico 
de drogas. Jonatas não foi iden-
tificado: o sistema estava inope-
rante. Tabajara possui passagem 
por homicídio tentado e uso de 
drogas. As buscas seguem para 
prender Samuel Tabajara.

Eles mataram vigia da garagem da Prefeitura, roubaram 
doblô e tentaram matar mais um no São João Evangelista

Ladrões matam 
pra roubar carro

17º. HOMICÍDIO

Na manhã do domingo, 29 
de março, um vigia chegou para 
trabalhar na garagem Prefeitura 
Municipal - à Rua Dom Serafim, 
Arraial D’Angola - e chamou 
pelo colega a quem iria render, 
mas não obteve resposta. 

Após alguns minutos, a teste-
munha abriu o portão e, ao en-
trar na guarita, notou que o qua-
dro de chaves dos veículos estava 
bagunçado, em seguida foi até à 
cozinha e constatou que a porta 
estava trancada pelo lado de fora, 
com a chave na fechadura. 

Ao abrir a porta, o vigia que 
chegava encontrou o colega Elias 
Souza de Oliveira Filho, 48, mor-
to no chão. Elias estava com as 
mãos e pés amarrados, amorda-
çado com uma corda, em estado 
de rigidez cadavérica. No chão, 
havia poças de sangue e as pare-
des estavam marcadas por proje-
ção de sangue. 

Próximo aos veículos havia 
chaves espalhadas e um bastão de 
madeira, tipo cassetete, quebra-
do, em cima do armário na cozi-
nha, com manchas de sangue. 

A perícia compareceu ao local 

e constatou que a vítima prova-
velmente foi morta a golpes do 
referido bastão de madeira, ten-
do diversos ferimentos no couro 
cabeludo. 

Durante o atendimento da 
ocorrência, militares foram in-
formados que um Doblô prata 
foi abandonado, na região da 
Santa Bárbara. O carro perten-
ce à frota do Município e usado 

numa tentativa de homicídio, na 
madrugada de domingo, contra 
Roberto Carlos Gonçalves Gou-
veia - o Betinho, 24, no São João 
Evangelista.

Três homens - um deles ar-
mado - desceram do carro e ati-
raram em Betinho, atingindo-o 
nas nádegas. Os autores não fo-
ram identificados. Betinho possui 
passagens por tráfico de drogas.
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COPA MÁSTER

Real vence 
primavera 
e lidera 
competição 

Águia Noroeste tem que fazer milagre na Boca do Jacaré e vencer adversário por diferença de três ou mais gols

CANDANGÃO 2015

Paracatu perde em casa para Brasília

A derrota em casa por 3 a 1 para 
o Brasília deixou o Paracatu Esporte 
Clube em situação difícil no Campeo-
nato Brasiliense - o Candangão 2015. 
Para avançar às semifinais, a Águia do 
Noroeste terá que vencer o Brasília, 
por três ou mais gols, no jogo de volta 
das quartas de finais. A partida está 
marcada para quarta-feira (8 de abril), 
às 16h, no Estádio Boca do Jacaré, em 
Brasília. 

Jogo - Mesmo jogando em casa, 
com apoio de mais de dois mil tor-
cedores, o Paracatu não fez uma boa 
atuação e terminou o primeiro tempo 
perdendo por 2 a 0 para o Brasília, em 
partida válida pelo duelo de ida das 
quartas de finais, no domingo (29/3). 

Na volta do intervalo, a Águia do 
Noroeste deu sinais de reação. O ata-
cante Léo Catarina diminuiu o placar 
para 2 a 1. Mas, o Paracatu caiu de 
produção e, aos 30 minutos, sofreu o 
terceiro gol. Placar que permaneceu 
até o apito final do árbitro. Os gols do 
Brasília forma marcados por William, 
Índio e Giba. 

Primeira fase - O Paracatu termi-
nou a fase classificatória em 8º. lugar, 
com 12 pontos ganhos e enfrenta o 
Brasília nas quartas de finais. O ad-
versário foi o primeiro colocado, com 
21 pontos, e tem a vantagem de jogar 
por dois resultados iguais. 

Na primeira fase, o Paracatu rea-
lizou dez partidas. Venceu três (1 a 0 
no Gama e Cruzeiro; 3 a 1 no Luziâ-
nia), empatou outras três (1 a 1 com 
Santa Maria e Ceilandense e, 3 a 3 
com Sobradinho) e  perdeu quatro jo-
gos (3 a 0 para o Ceilândia; 2 a 0 para 
o Formosa; 1 a 0 para o Brasília e 2 a 
1 para o Brasiliense).  Marcou 11 gols 
e sofreu 14. 

DOMINGO (5/4)
ESTÁDIO BEIRA RIO 
8h00 
- PARACATU  X  UNIÃO 
10h00 
- SANTANA  X  PRIMAVERA

O Real Sociedade lidera a IV 
edição da Copa de Futebol Más-
ter, organizada pela Liga Paraca-
tuense de Esportes. O Verdão da 
Serra assumiu a ponta da tabela 
após a vitória por 2 a 0 sobre o 
Primavera, em jogo válido pela 
segunda rodada, no domingo 
(29/3), no Estádio Paulo Brocha-
do. Na rodada, também entraram 
em campo União e Santana que 
empataram em 1 a 1. Mesmo pla-
car de Paracatu e JK. 

A competição iniciou no sá-
bado (21/3), com apenas uma 
partida. Paracatu e Santana fi-
caram no empate por 3 a 3. Os 
demais jogos da primeira rodada 
entre União e Real; JK e Prima-
vera foram cancelados e serão re-
marcados pela LPE. Seis equipes 
disputam o certame. Os clubes jo-
gam entre si, em chave única, e os 
quatro melhores pontuados fazem 
os confrontos das semifinais. O 
Campeonato é em homenagem a 
Valmir Ribeiro de Souza. 

CLASSIFICAÇÃO
1º.  lugar - REAL - 3 PONTOS 
2º.  lugar - SANTANA 
E PARACATU - 2 PONTOS 
4º.  lugar - UNIÃO 
E JK - 1 PONTO 
6º.  lugar - PRIMAVERA 
0 PONTO 
COPA MÁSTER 
3ª.  RODADA 
SÁBADO (4/4)
ESTÁDIO BEIRA RIO 
15h30 -  REAL X  J


