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Supermercadistas se 
encontram em Paracatu

Os superencontros nas diversas regiões de Minas são muito concorridos

Poluição ambiental, intoxicação de trabalhadores e da população 
e câncer são males advindos com a intensificação dos agrotóxicos

Setenta e sete garis receberam homenagens da Prefeitura às quais O Movimento se soma

Setenta e sete garis que limpam a sujeira de Paracatu foram homenageados pela Prefeitura e 
Secretaria de Meio Ambiente, dia 15 de maio, em comemoração ao Dia do Gari, celebrado na-
cionalmente em  16 de maio.  Aos garis, o muito obrigado do Jornal O Movimento por cuidar da 
limpeza da Cidade. Espera-se que a população colabore  para a limpeza permaneça. PÁGINA 14

Varejistas, especialmente supermercadistas, 
e atacadistas do Noroeste de Minas terão um 
dia especial em Paracatu, no próximo 27 de 
maio, no Jóquei Clube, no primeiro Superen-
contro Varejista (Sevar) da região, promovido 
pela Associação Mineira de Supermercados 
(Amis) com apoio da Associação Comercial e 
Empresarial, da Câmara de Dirigentes Lojistas, 

Pesquisador diz 
que arsênio não é 
absorvido pelo corpo 
A Câmara Municipal de Para-

catu recebeu, em audiência públi-
ca, dia 29 de abril, O pesquisador 
Luiz Roberto Guimarães Guilher-
me, da Universidade Federal de 
Lavras (UFLA), que coordenou 
estudo sobre biodisponibilidade 
de arsênio em solos da área de 
mineração de ouro, cujo resultado 
foi publicado na revista científi-
ca Environmental Geochemistry 
and Health. Ele veio esclarecer 
pontos de sua pesquisa e, de cara, 
contestou reportagens do Estado 
de Minas e do Correio Brazilien-
se, de 14 de março, que afirmam 
que sua  pesquisa conclui  “que o 
arsênio da poeira de Paracatu está 
“biodisponível” e  pode ser absor-
vido pelo corpo, o que, segundo 
o professor, é uma inverdade. Já 
o geólogo Márcio José dos Santos 
afirma que a presença do profes-
sor foi mais uma enganação públi-
ca. PÁGINAS 4 e 5

FESTIVAL GASTRONÔMICO 

Programação vai até 19 de julho
O II Festival Cultu-

ral e Gastronômico de 
Paracatu já está em an-
damento, desde 19 de 
maio. O Festival encam-
pa o renomado Festival 
de Música e eventos li-
gados à cultura e à arte 
e irá até o da 19 de julho. 
Entre os dias 19 e 22 de maio, o renomado 
chef  e pesquisador da culinária mineira, Edu-
ardo Avelar, (foto) ministrou cursos e oficinas 
para a preparação dos treze restaurantes que 
participam da etapa gastronômica. Entre os 
dias 1º a 30 de junho, os paracatuenses podem 
degustar o prato competidor e votar. A Pre-
feitura não informou sobre a programação do 
festival de música. PÁGINA 14 

O Instituto Nacional de Câncer José Alen-
car Gomes da Silva (Inca) se posicionou, dia 
8 de abril, contra o modo como os agrotóxi-
cos são utilizados no Brasil e recomendou a 
redução do uso desses produtos. Em um do-
cumento de cinco páginas, o instituto ressaltou 
os riscos dessas substâncias para a saúde e para 
a incidência de câncer. “O modelo de cultivo 

Projeto estimula geração 
de renda com turismo  

Diversos setores econômicos de Paracatu 
estão unindo forças para dar início ao Labo-
ratório de Turismo Colaborativo (Colabtur), 
projeto que busca valorizar as riquezas paraca-
tuenses, qualificar os serviços de hospitalidade 
e contribuir para o desenvolvimento econô-
mico por meio do turismo, elevando Paracatu 
como destino turístico conhecido em todo o 
País. PÁGINA 3  

Crediparnor cresce 20% 

O Sicoob Crediparnor lucrou R$ 5 milhões 
em 2014, um crescimento de 19%, em relação a 
2013. Já seu patrimônio líquido cresceu 19,49%  
e o capital social avançou 8,6%. O presidente 
do Conselho de Administração, Darcy da Silva 
Neiva Filho, ressaltou que Paracatu já demanda 
uma segunda sede, cuja construção deverá ser 
iniciada em 2015. PÁGINAS 12 e 13

Kinross contrata trabalhadores
A Kinross Brasil Mineração, que responde 

hoje por cerca de 15% dos postos de traba-
lho formais  do Município, abriu 64 vagas para 
contratação nos meses de maio, junho e julho. 
PÁGINA 3 Inca pede redução de agrotóxico

Tá limpo? Viva os garis!

com o intensivo uso de agrotóxicos gera male-
fícios, como poluição ambiental e intoxicação 
de trabalhadores e da população em geral”, diz 
o documento do Inca, que, além de apontar as 
intoxicações causadas imediatamente após a 
exposição, também enumera efeitos que apare-
cem após anos de exposição, incluindo o cân-
cer. PÁGINA 5

do Sindicomércio e do Sebrae-MG. O Sevar 
apoia os supermercadistas do interior, promo-
ve qualificação profissional e os aproxima da 
indústria fornecedora. O superencontro é rea-
lizado uma vez por ano em cada região e vem 
ao Noroeste devido à relevância econômica da 
região e ao crescimento de seu varejo alimentí-
cio. PÁGINA 3

Pesquisador 
Luiz Roberto Guimarães: 
Jornais publicaram inverdade
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Evento católico será dia 21 de junho  
HALLEL

O bispo Dom Jorge Alves Bezerra já deu sua bênção e toda 
a Diocese de paracatu já está mobilizada para a realização 
da 19ª edição do Hallel, o “Megaevento da Fé”, no próximo 
dia 21 de junho, no parque de Exposições da Coopervap, 
este ano, com o tema: “Alegrai-vos sempre no Senhor.”             

A Comissão Organizadora já 
anuncia uma programação prévia 
de cantores e bandas que vão se 
apresentar no Palco Principal e 
nas diversas Capelas, no dia da 
festa. O cantor e missionário da 
Canção Nova, Emanuel Stênio; a 
cantora Marília Mello; as bandas 
Anjos de Resgate e Via 33; além 
da maior revelação da música 
cristã nos últimos tempos, o can-
tor Tony Allysson; já confirma-
ram presença.

Caravanas e milhares de pes-
soas de todos os cantos do Brasil 
são esperadas e, a exemplo das 
últimas edições, a Comissão Or-
ganizadora trabalha para que esta 
edição seja, não só um evento de 
“massa”, mas um momento para 

mudar e fazer a diferença na vida 
dos participantes. 

- Queremos evangelizar e pro-
porcionar às pessoas, momen-
tos de um encontro íntimo com 
Deus,” ressalta o padre Wellin-
gton Santana, que, juntamente 
com os padres Régis Antônio e 
Wagner José dos Santos, foi de-
signado pelo bispo diocesano 
para a direção espiritual do Hallel. 

Os membros voluntários da 
Comissão Organizadora des-
tacam que uma das principais 
preocupações de todos os en-
volvidos é que o público tenha  
oportunidade de experimentar, 
através da música e das outras 
atividades desenvolvidas no Par-
que, o sentido da vida, o amor ao 

próximo e o verdadeiro encontro 
com Cristo.

O evento ocorre neste mesmo 
modelo de Paracatu em várias ci-
dades do Brasil e também no ex-
terior. Na Diocese de Paracatu, o 
Hallel teve seu início em 1997 e, 
apesar da realidade diferente de 
toas as outras cidades, surpreen-
de a cada ano pelo público e em-
penho de todos os movimentos 
e pastorais.

Mais informações sobre o 
Hallel, você encontra no site: 
www.hallelparacatu.com.br ou na 
fan page do Hallel no Facebook.

Marque na sua agenda:  Hallel 
de Paracatu, dia 21 de junho de 
2015, de 8 às 20h, no Parque de 
Exposições da Coopervap. As 18 edições anteriores foram marcadas por grandes shows e pela presença maciça de jovens

01/05/2015 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AS ELEIÇÕES DA 
ASSOCIAÇÃO DA VILA DOS POLICIAIS MILITARES DE PARACATU/MG-
AVPMP 

O Presidente da ASSOCIAÇÃO DA VILA DOS POLICIAIS 

MILITARES DE PARACATU/MG-AVPMP, atendendo as determinações do 

artigo 36 do Estatuto da AVPMP, CONVOCA todos associados da 

ASSOCIAÇÃO DA VILA DOS POLICIAIS MILITARES DE PARACATU/MG-

AVPMP, em pleno gozo de seus direitos para participarem da eleição e posse 

da nova Diretoria Executiva, constituída na forma do artigo 14 do Estatuto da 

AVPMP, Biênio 2015/2017. AS ELEIÇÕES serão realizadas no dia 01 de julho 
de 2015, quarta-feira, a partir das 19 horas, em reunião de Assembleia Geral 

Extraordinária, no auditório da Fundação Casa de Cultura de Paracatu/MG, sito 

na Rua do Ávila s/n centro de Paracatu/MG. 

 

Informamos ainda aos associados interessados que poderão 

registrar Chapa completa, composição constituída na forma do artigo 14 do 

Estatuto da AVPMP, IMPRETERIVELMENTE até às 18 horas do dia 01 de 
junho de 2015, por meio de ofício a ser entregue na sede provisória da 

Associação, sito a rua Jacarandá nº 100, bairro Primavera II, Paracatu/MG, 

contendo o rol de candidatos à Diretoria Executiva, com sua devidas 

qualificações/dados pessoais, observados as exigências previstas no artigo 38 

do Estatuto da AVPMP. 

Paracatu/MG 01 de maio de 2015 

Respeitosamente, 

 

NORBERTO WILLIANS SANTOS SOUZA 

PRESIDENTE DA AVPMP 
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Evento no formato “Express”, em único dia, é uma inovação da Amis para atender varejistas da região 

Projeto colaborativo estimula geração de renda com turismo  

Paracatu recebe 1º Sevar do Noroeste

KINROSS

AMIS

No dia 27 de maio, Varejistas, 
especialmente supermercadistas, 
e atacadistas do Noroeste de Mi-
nas terão um dia especial em Pa-
racatu, no próximo 27 de maio, 
no Jóquei Clube Paracatuense, 
que será palco do primeiro Super 
Encontro Varejista (Sevar) da 
região, promovido pela Associa-
ção Mineira de Supermercados 
(Amis) com apoio da Associação 
Comercial e Empresarial (ACE), 
da Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL), do Sindicomércio e do 
Sebrae-MG.

O Sevar é divido em treina-
mento e feira e apoia os super-
mercadistas do interior, promo-
ve  qualificação profissional no 
setor e o aproxima da indústria 
fornecedora.  A programação de 
treinamento ocorre durante o dia 
e, à noite, os participantes fazem 
negócios, conhecem novidades 
e estreitam o relacionamento na 
Mostra de Fornecedores, uma 
feira com empresas patrocinado-
ras do evento.  

O Sevar é realizado uma vez 
por ano em cada região e, no No-
roeste, é a primeira vez.  Isso por 
que, por nove anos seguidos, era 
em Montes Claros para atender o 
Norte e Noroeste conjuntamen-
te. Porém, a relevância econômi-
ca da região, o crescimento de 
seu varejo alimentício e a distân-
cia até Montes Claros demanda-
ram um evento exclusivo para o 
Noroeste.

 A principal diferença do 
formato “Express” é por ser 
realizado em único dia, en-
quanto o Sevar tradicional, de-
manda dois dias. A diminuição 
objetiva facilitar a participação 
dos varejistas que não podem 
se ausentar das empresas por 
mais tempo. Há vantagens tam-
bém para o expositor, por ser 
um investimento cerca de 50% 
menor na aquisição de espaços 
para exposição.  

Programação - Mesmo sen-
do em dia único, o Sevar Express 
não perde o foco no relaciona-

Diversos setores econômicos 
de Paracatu estão unindo forças 
para dar início ao Laboratório de 
Turismo Colaborativo (Colab-
tur), projeto que busca valorizar 
as riquezas paracatuenses, quali-
ficar os serviços de hospitalidade 
e contribuir para o desenvolvi-
mento econômico por meio do 
turismo, elevando Paracatu como 
destino turístico conhecido em 
todo o País. 

mento, negócios e qualificação 
profissional porque terá uma 
programação mais objetiva. Co-
meçando pela manhã, haverá um 
workshop com o tema Rotinas 
do Gerente e Encarregado Geral  
da Loja. 

Quem vai apresentar é o con-
sultor de varejo, João Carlos da 
Lapa, quem tem mais de 30 anos 
em empresas como Carrefour, 
Grupo Pão de Açúcar e Lojas 
Americanas. Ele é autor do livro 
“Ganhar mais, perdendo me-
nos”, sobre prevenção de perdas 
no varejo. 

Das 14h30 às 16h, João Car-
los da Lapa apresenta também a 
palestra “Prevenção de Perdas na 
Gestão Comercial”. 

Logo em seguida, haverá uma 
palestra-magna com o título Ati-
tudes Vencedoras na Vida e nos 
Negócios, com o consultor de 
empresas e pesquisador do com-
portamento humano, Carlos Hil-
sdorf, autor dos livros “Atitudes 
Vencedoras”, “51 Atitudes Es-

 Desenvolvido pela Associa-
ção de Condutores de Turismo 
de Paracatu (Acontup) em par-
ceria com a Kinross, por meio 
do eixo Geração de Trabalho e 
Renda, do Programa Integrar, o 
Colabtur prevê a realização de 
quatro atividades: pesquisa turís-
tica local, mobilização do trade, 
capacitação profissional para ges-
tores e guias e definição de cir-
cuitos turísticos. 

 Atualmente, a Acontup está 
trabalhando em duas frentes: a 
mobilização do trade turístico 
local (formado pelos hotéis, ba-
res e restaurantes, empresas de 
transporte e comércio), em busca 
de sinergias e oportunidades; e a 
qualificação por meio de capaci-
tação técnica de agentes do setor.   

Sinergias  -  O pontapé inicial 
do projeto foi dado em março, 
com a reunião dos representan-

tes da Acontup, Kinross e dos 
segmentos econômicos ligados 
ao turismo de Paracatu, como 
restaurantes, rede hoteleira, orga-
nizações culturais, cooperativas, 
associações de produtores rurais, 
instituições de ensino superior e 
gestores públicos. 

Na ocasião, foram identifica-
das as sinergias entre os diferen-
tes segmentos para buscar opor-
tunidades e construir de forma 
colaborativa novos caminhos 
para o turismo na cidade. 

Experiências - O grupo 
voltou a se reunir em abril para 
a fase de mobilização dos repre-
sentantes do trade turístico. Du-
rante o encontro, os participantes 
puderam alinhar interesses em-
presariais e fomentaram contatos 
entre fornecedores locais. Além 
disso, o grupo compartilhou ex-
periências positivas e negativas 
dos serviços oferecidos no Muni-
cípio e realizou um exercício para 
estruturar sugestões de roteiros 
turísticos em Paracatu e região. 

A Kinross Brasil Mineração, 
que responde hoje por cerca de 
15% dos postos de trabalho for-
mais em Paracatu, acaba de abrir 
64 vagas para contratação nos 
meses de maio, junho e julho. As 
novas oportunidades oferecidas 
pela Kinross, que já conta com 
1.300 empregos diretos e gera 
outros 1.600 no Município, são 
para as funções descritas a seguir, 
com os requisitos corresponden-
tes a cada uma: 

Analista de Controladoria Jr (1 
vaga):  Atuar no registro de docu-
mentos, classificação de despesas, 
análise e reconciliação de contas, 
elaboração de relatórios e demais 
demonstrativos do setor - Gradu-
ação em Administração ou Ciên-
cias Contábeis - desejável experi-
ência prévia com Contabilidade.

Técnico Mecânico Senior (2 
vagas): Realizar serviços de manu-
tenções preventivas, preditivas e 
corretivas em equipamentos fora 
de estrada, além de montagens, 
desmontagens e ajustes e subs-
tituição de componentes - For-
mação técnica emm - necessária 
experiência com manutenções 
preventivas, preditivas e corretivas 
em equipamentos fora de estrada.

Operador de Equipamentos 
de Instalação (1 vaga): Atuar no 
processo de beneficiamento para 
a identificação visual de ano-
malias dos processos de brita-

Mineradora abre 64 vagas de emprego
gem - Formação: ensino médico 
completo - não é necessária ex-
periência prévia.

Assistente de Almoxarifado 
(1 vaga): Executar as atividades 
de almoxarifado promovendo o 
correto recebimento, estocagem 
e distribuição de materiais - For-
mação: ensino médio completo 
- experiência com operação de 
empilhadeira.

Supervisor de Manutenção 
Mecânica (1 vaga): Realizará a 
manutenção mecânica de equi-
pamentos de hidrometalurgia e 
químicos - Formação: graduação 
completa ou cursando - experi-
ência sólida em manutenção me-
cânica e gestão.

Estágio Suprimentos (1 vaga): 
Realizar a organização e arquiva-
mento de pedidos de compras e 
solicitação de materiais e contro-
les de ordem de serviços - cursar 
graduação em administração ou 
ciências contábeis.

Operador de Equipamentos 
Móveis (5 vagas): Operar equipa-
mentos de transporte, caminhão 
fora de estrada, caminhão traça-
do basculante, caminhão traçado 
munck, caminhão traçado pipa e 
outros - Formação: ensino médi-
co completo - carteira de habili-
tação D - desejável experiência 
prévia com operação de equipa-
mentos de médio e grande porte 
em processos produtivos.

Riqueza arquitetônica que 
ainda existe em Paracatu será 

valorizada pelo projeto

Operador de Britagem (4 va-
gas): Operar equipamentos de 
britagem - Formação: ensino mé-
dio completo - desejável carteira 
de habilitação D e imprescindível 
experiência com britagem em 
empresa de calcário.

Operador de Equipamento e 
Instalação (39 vagas): Atuará na 
montagem de tubulação, limpeza 
grelha fixa, suporte operacional 
e operação de canhão hidráulico 
- Formação: ensino médio com-
pleto - Desejável experiência em 
beneficiamento de minérios e/
ou manutenção básico.

Operador Mantenedor (5 va-
gas): Atuará na operação e ma-
nutenção de equipamentos, rea-
lizando a manutenção preventiva 
e corretiva em instrumentos de 
controle de processo – Formação 
técnica em eletroeletrônico ou 
instrumentação (nr10) - Experi-
ência em manutenção elétrica.

Técnico de Operação e Ma-
nutenção (Técnico Eletroele-
trônico - (4 vagas): Responsável 
pela operação e manutenção de 
equipamentos, realizando a ma-
nutenção corretiva e preventiva - 
Formação técnica em elétrica ou 
instrumentação (nr10) - Experi-
ência em manutenção elétrica.

Informações sobre as vagas e 
cadastro de currículo via SINE
-UAI PARACATU (38.3672-1180 
/ 38.3672-1407 / 38.3311-1360). 

Os encontros da Amis nas diversas regiões de Minas têm se revestido de  sucesso

senciais para Vencer na Vida e na 
Carreira” e de “Revolucione Seus 
Negócios”.

Das 17h30 às 18h haverá a 
apresentação, pelo Sebrae-MG, 
do projeto “Desenvolvimento do 
comércio varejista de minimerca-
dos de Paracatu, João Pinheiro e 
Unaí”. Depois dessa apresenta-

ção, ocorre a “mostra de forne-
cedores”, até as 20 horas. 

Caravanas - Como forma de 
facilitar a participação de varejis-
tas, especialmente de outras cida-
des, a Amis incentiva a formação 
de caravanas para o Sevar. Inte-
ressados em participar podem 
se informar pelo e-mail: paolla.

lisboa@amis.org.br  ou pelo te-
lefone: 31 2122-0500

OBS. Em cumprimento ao 
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, é proibida a entrada de me-
nores de 16 anos no Sevar, mes-
mo que acompanhados dos pais. 

Informações sobre o evento: 
31 2122-0500 – www.amis.org.br 

 O Colabtur é um dos seis 
projetos que serão apoiados no 
biênio 2015/2016 pelo eixo Ge-
ração de Trabalho e Renda do 
Programa Integrar da Kinross.  
“Com essa iniciativa, queremos 
estimular o desenvolvimento 
sustentável local e a autonomia 
do público beneficiado, por meio 
de qualificação profissional, in-
centivo ao empreendedorismo e 
formação de redes de colabora-
ção entre fornecedores”, afirma 
Ana Cunha, gerente de Comu-
nicação e Relacionamento com 
Comunidade da Kinross.  

Programa Integrar - O Pro-
grama Integrar foi criado em 
2011, a partir da reformulação 
da política de investimento social 
da Kinross, e possui quatro eixos 
de atuação: Geração de Traba-
lho e Renda, Educação, Cultura 
e Educação Ambiental. O eixo 
Geração de Trabalho e Renda já 
atendeu 19 projetos e beneficiou 
diretamente cerca de 1.100 pes-
soas em Paracatu (MG) e con-

tou com um investimento de R$ 
1.700.000,00.  

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

 Após o início de seu processo 
de expansão em 2006, a Kinross 
elevou a capacidade de lavra de 
minério para 61 Mtpa, aumen-
tando em cerca de três vezes sua 
produção anual atingindo atual-
mente 17 toneladas. A unidade 
tem vida útil estimada até 2030 
e é um importante empreendi-
mento industrial da região, res-
pondendo por 15% dos postos 
de trabalho formais do municí-
pio. São cerca de 1.300 empregos 
diretos e de 1.600 terceirizados.
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Luiz Roberto: A pesquisa foi 
realizada de forma isenta, sem 
qualquer influência financeira 
da mineradora

Jornais de BH e do DF informaram que “que arsênio na poeira de paracatu pode ser absorvido pelo corpo. “É uma inverdade”

Pesquisador contesta matérias do EM e CB
AUDIÊNCIA

Lorranne Marques, repórter 
de O Movimento  

A Câmara Municipal de Para-
catu recebeu, em audiência pú-
blica, dia 29 de abril, o professor 
Luiz Roberto Guimarães Gui-
lherme, da Universidade Federal 
de Lavras (UFLA), para esclare-
cer pontos de sua pesquisa sobre 
a incidência de arsênio na poeira 
levantada pela extração de ouro 
na Mina do Morro do Ouro, pela 
Kinross, e se a quantidade do 
metalóide encontrado na poeira 
seria ou não prejudicial à popu-
lação. 

A visita do pesquisador se deu 
a convite da Comissão Técnica 

Barragem tem índicesuperior ao normal mas é inacessível às pessoas

Água da barragem traz preocupação
Após a explanação do profes-

sor, os vereadores e populares 
fizeram perguntas e observações, 
no intuito de esclarecer dúvidas. 
Um dos pontos levantados foi 
sobre a possibilidade da água da 
barragem contaminar os demais 
cursos d’água, a longo prazo, 
levantado pelo vereador Greik 
Oliveira, enquanto o vereador 
Glewton de Sá quer saber onde os 
uniformes dos trabalhadores na 
mina são lavados.

 À primeira pergunta, Luiz Ro-
berto respondeu que não há estu-
dos para uma resposta definitiva, 
mas que um caminho para escla-
recer a questão seria acompanhar 
os postos de monitoramento, fa-
zer estudo hidrológico para ver 
para aonde a água vai e analisar 
se os níveis de contaminação são 
aceitáveis ou não. 

Veja as perguntas e as 
respostas do professor: 
Vereadora Marli Ribeiro 

(PTB) - “O resultado da pesquisa 
demonstrou ser baixo o risco com 
relação à poeira. Mas, a longo pra-
zo, não vai oferecer risco? Daqui 
há alguns anos, a pessoa consu-
mindo essa poeira, não pode che-
gar a uma contaminação?

Professor - “Não há preocupa-
ção a longo prazo, pois esse valor 
leva em consideração a vida toda. 
Uma pessoa pode consumir sem 
problema 0,3 X o peso da pessoa, 
por dia, durante toda a vida que 
nada acontece. Ou seja, se uma 
pessoa pesa 80kg, iremos fazer a 
multiplicação de 0,3 x 80 = 24mg 
de arsênio por dia, a vida toda”.

Vereador Greik de Oliveira - 
“Em um desses pontos, no caso 
da barragem de rejeito, extrapo-
lou o risco de contaminação. Nós 
temos comunidades que não têm 
água encanada e a água da barra-
gem pode ir para os rios, quer di-
zer que essas comunidades estão 
em risco?”

Professor - “Estudo não leva 
em consideração se essa água vai 
para algum lugar. O estudo simula 
uma criança passando a mão na 
poeira e colocando na boca. O es-
tudo deve ser outro para analisar 

a água e o caminho que essa água 
segue para dizer se afeta ou não 
a população. É ir na empresa e 
olhar os postos de monitoramen-
to, estudo hidrológico, e ver para 
onde a água vai e qual o teor que 
sai e analisar se os níveis são acei-
táveis ou não. 

Vereador Glewton de Sá 
(Pros) - “Preocupamos muito com 
a Cidade e não é apenas a Kinross, 
temos a Votorantim que também 
devemos olhar com cuidado. Es-
távamos aqui antes deles e são as 
empresas que têm que se adequar a 
nós e não nós, cidadãos, a elas. 

O Cefet enviou um documen-
to dizendo que a analisou 21 pon-
tos da Cidade e resultados estão 
acima dos limites-padrão. Temos 
que convidá-los a vir aqui e es-
clarecer. Temos que continuar o 
monitoramento. O próprio Cetem 
aconselha o monitoramento. 

Outro fator que temos lutado 
muito é para que os uniformes 
dos trabalhadores da Kinross 
sejam lavados lá dentro da mine-
radora ou em uma lavandeira es-
pecializada, para que os materiais 
da mina, que podem contaminar 
a população, não sejam levados 
para casa. Além disso, temos que 
lembrar da impermeabilização da 
barragem de rejeitos”.  

Vereador Marcos Oliveira 

(PTB) - Finalmente,  podemos 
sair da teoria do achismo, que 
vem causando terror na sociedade 
e atormentado nosso povo. Trazer 
tranqüilidade pelo menos em rela-
ção à poeira”.

Vereador Juscelino Cartei-
ro - “Existe estudo com relação à 
poeira em lavouras? Os alimentos 
podem ser contaminados?”

Professor - “Também realizo 
estudo em áreas agrícolas e pos-
so afirmar que o arsênio na região 
agrícola fica agarrado no solo. Ele 
não passa por dentro da planta, 
não existe absorção. Fica a poeira 
por cima do alimento, que então 
deve ser lavado de forma correta. 
Mas se o arsênio estiver no solo, 
ele não entra na planta”.

Vereador Oswaldinho da 
Capoeira (PMDB) - “Devemos 
fazer outros estudos, principal-
mente com relação à água. Sergio 
Dani já trabalhou dentro da Kin-
ross e nunca falou nada. Agora 
que ele foi embora, resolve falar. 
Para mim, ele tem que vir aqui e 
mostrar o que está sendo feito e 
as pesquisas realizadas. 

Nossa vizinha Unaí tem mais 
casos de câncer e não tem mine-
ração. Ouro Preto é a campeã em 
casos de câncer. A questão é que 
tem pessoas aqui que queriam que 
o resultado desse o contrário. Qual 

a providência que irá tomar com 
relação aos jornais que publicaram 
de forma incorreta a pesquisa? 

Professor - “Considero uma 
falta de respeito a publicação da 
matéria, mas no momento nada 
será feito. Não foi citado nome 
de ninguém, apenas a pesquisa na 
UFLA, porém, não existe outra 
pesquisa da Universidade sobre 
este assunto e com relação a mi-
neradora de Paracatu”.  

Vereador Marlon Gouveia 
(PHS) - “Não sabemos em quem 
acreditar, até porque os trabalha-
dores da mina não fizeram parte 
do estudo do Cetem. Com relação 
à inalação da poeira, o professor 
tem algo a dizer?

Professor - “Até onde eu sei, 
não existe protocolo formal para 
inalação, está sendo estudado na 
Austrália processos sobre a inala-
ção”.  

Luiz da Farmácia - Presiden-
te da Câmara de João Pinheiro - 
“Esse é um assunto extremamen-
te relevante e é necessário saber 
também quanto à inalação dessa 
poeira, pois existe muita diferença 
entre ingestão e inalação e a forma 
como o organismo absorve esses 
componentes. O que não faz mal 
de um jeito pode fazer de outro”. 

Vereador João Macedo 
(DEM) - “Falar que a contami-

nação é zero, eu não acredito. 
Saio daqui insatisfeito, pois nesses 
anos de vida pública prezo pelo 
povo”.

Professor - “A minha pesqui-
sa não veio esclarecer se existe 
ou não contaminação em Paraca-
tu. Nós fizemos um estudo com 
relação à exposição à poeira que 
sai da mineradora e se há risco de 
contaminação humana. 

Quanto a esse ponto, posso 
afirmar que uma pessoa em Para-
catu poderia ingerir dez vezes mais 
a poeira que, ainda assim, estaria 
abaixo do aceitável. Não tenho 
como falar sobre outras formas 
de ingestão que geram dúvida na 
população, como a água ou mes-
mo a inalação da poeira, já que a 
pesquisa foi referente à ingestão”. 

Afonso Aroeira - Ex-presi-
dente do Comitê da Bacia do 
Rio Paracatu - “Nós fizemos 
análise no Rio Paracatu, através 
de um comunicado do promotor, 
e não existe qualquer contami-
nação. Também sou membro do 
Copam e o Igam monitora sem-
pre as águas da Kinross e nunca 
constatou nada. 

Esse é um conjunto de ações e 
acho que deveria ser feito um es-
tudo, não apenas do arsênio, pois 
ele não é o único que faz mal, mas 
do arsênio, chumbo e cadio, pois 

De acordo com o professor 
Luiz Roberto, os parâmetros utili-
zados na avaliação de risco na pes-
quisa são os considerados padrão 
por organismos internacionais e o 
controle de qualidade dos resul-
tados também seguiu os padrões 
internacionais de análise. 

Dessa forma, ele concluiu que, 
das cinco amostras coletadas, qua-
tro se apresentaram em conformi-
dade com os índices estabelecidos 
e somente a amostra retirada da 
barragem de rejeitos apresentou 
uma grande quantidade de arsê-
nio. Porém, como a barragem não 
causa poeira e o acesso humano 

Permanente de Administração, 
Serviços Públicos e Cidadania, 
através de um requerimento da 
vereadora Marli Ribeiro, com o 
apoio dos demais vereadores. 

Luiz Roberto atua na área de 
Química do Solo e Toxicologia 
Ambiental e foi o coordenador de 
estudos sobre biodisponibilidade 
de arsênio em solos e sedimentos 
coletados em área de mineração 
de ouro da Kinross, que resultou 
na publicação do artigo intitulado 
Arsenic bioaccessibility in a gold 
mining area: a health risk assess-
ment for children, publicada na 
revista científica Environmental 
Geochemistry and Health (volu-
me 34, páginas 457-465, 20120.

Jornais - O professor Luiz 
Roberto, inicialmente, esclareceu 
equívocos mencionados em re-
portagem veiculada no Estado de 
Minas e Correio Braziliense, dia 
14 de março de 2015, mencionan-
do a pesquisa, mas apresentando 
conclusão diferente. 

Nas duas matérias, a informa-
ção é de que a pesquisa mostra 
“que o arsênio presente na poeira 
de Paracatu está “biodisponível”. 
Isto é, pode ser absorvido pelo 
corpo”, o que segundo o profes-
sor é uma inverdade. 

Ele se mostrou indignado com 
a postura dos jornais, que não o 
contataram para esclarecer a ques-
tão e acabaram divulgando infor-

mação distorcida a respeito do 
estudo em questão.

A Pesquisa - Segundo o pro-
fessor, a pesquisa foi realizada de 
forma isenta, sem qualquer influ-
ência financeira da mineradora, e 
considera a possibilidade de crian-
ças - a população mais frágil - in-
gerir involuntariamente partículas 
de terra contaminada, pelo sim-
ples hábito de colocar a mão na 
boca e avalia o risco à saúde delas 
comparando a quantidade de arsê-
nio passível de ser absorvido por 
crianças com a quantidade consi-
derada segura. 

Para isso, os pesquisadores 
usaram um método “bioaces-
sível”, para determinar o valor 

de arsênio presente no corpo da 
criança, após a ingestão de partí-
culas de terra, ao passar pela boca 
(onde se mistura à saliva - solução 
salina) e no estômago (solução 
gástrica).

Foram recolhidas cinco amos-
tras de poeira, na camada super-
ficial e mais abaixo, em áreas da 
mineradora em questão, inclusive 
na barragem de rejeitos.

A pesquisa simula a absorção 
das partículas pelo organismo da 
criança, após entrar em contato 
com os reagentes da boca, consi-
derando o PH da boca, o tempo 
que a “comida” entra em contato 
com a boca e analisa o PH do es-
tômago e do intestino delgado.

não é permitido ao local, a Cidade 
está fora da contaminação por ar-
sênio, via ingestão do solo. 

“A quantidade de arsênio hi-
poteticamente ingerida representa 
menos de 10% daquela conside-
rada preocupante do ponto de 
vista de risco à saúde. No caso 
específico da amostra de rejeito 
disposto na barragem, embora a 
avaliação de risco tenha estimado 
um risco maior do que o aceitável, 
trata-se de material coletado em 
um lago artificial para contenção 
de rejeitos que está permanente-
mente saturado com água, dentro 
da água industrial da empresa. Ou 

seja, trata-se de área inacessível 
a pessoas e que não gera poeira. 
Mesmo no caso das demais áreas 
avaliadas, onde não foi constatado 
risco à saúde de crianças, o acesso 
de crianças também é restrito”, 
explicou o professor. 

Os números tomados como 
base na pesquisa são: para ser 
considerado Normal, o resultado 
deve ser menor ou igual a 8mg/
kg de arsênio; já o índice para Pre-
venção é de até 15mg/kg; e o va-
lor para Intervenção é de 35mg/
kg (no contexto agrícola), 55mg/
kg (residencial) e ainda 150mg/kg 
(industrial). 

Sendo assim, os quatro resul-
tados satisfatórios obtidos em Pa-
racatu estão em torno de 1,7% e 
1,9% do valor normal. Somente o 
resultado da barragem de rejeitos 
apresenta o número de 8,9% .

“Pegamos a amostra na bar-
ragem para ilustrar o caso mais 
grave, porém, ninguém tem aces-
so àquele local. Se a barragem se 
romper e aquele material sair do 
local, ou mesmo secar, causando 
poeira, aí, sim, terá risco para a 
população”, enfatizou Luiz Ro-
berto.

Em carta encaminhada à Câ-
mara Municipal de Paracatu e 

divulgada na audiência pública, 
o professor Luiz Roberto ressal-
ta ainda que a UFLA deu conti-
nuidade aos estudos de biodis-
ponibilidade no intuito de tentar 
entender o porquê da baixa dispo-
nibilidade de arsênio encontrada 
em Paracatu.

Para isso, foi feita análise so-
fisticada com solos e sedimentos, 
usando os recursos do acelerador 
de partículas, localizado no Labo-
ratório Nacional de Luz Síncro-
tron, em Campinas-SP.

Segundo o professor, com es-
tes estudos, eles concluíram que 
a baixa disponibilidade de arsênio 

estava ligada à grande estabilida-
de dos minerais que o continham, 
como a arsenopirita, já que o arsê-
nio “se liga” a outros elementos. 

A baixa disponibilidade ligava-
se, também, à alta capacidade de 
retenção de arsênio pelos novos 
minerais formados pela transfor-
mação da arsenopirita, quando o 
material da mina sofre ação do 
tempo. 

Esses últimos resultados foram 
apresentados, também, em con-
gresso mundial de pesquisas com 
arsênio, em 2014, na Argentina, e 
em artigo científico que está em 
avaliação e revisão.

cachaça não mata, mas cachaça 
com coca-cola mata”. 

Hander Junior, unaiense, 
mas morador de Paracatu - Em 
Unaí está sendo feito estudos para 
identificar as causas do número 
de câncer. Porém, existe muitos 
problemas em Paracatu: tive co-
nhecimento que médicos aqui da 
Cidade se recusam a fazer o pedi-
do de exame para tentar descobrir 
a causa dos cânceres. Soube que 
some material que paciente tira 
para biopsia. 

Irineu Pereira da Silva (mo-
rador da região Santa Rita) - 
Existe na constituição uma lei que 
determina a distância da minerado-
ra e os moradores? A mineradora 
não tem apenas arsênio, tem tam-
bém o cianeto, um veneno perigo-
so e acho que o arsênio está sendo 
para despistar. Os animais que pas-
sam perto da mineradora morrem. 

Professor - “Não conheço so-
bre a lei que determina a distância 
mineração X população. Com re-
lação ao cianeto, não temos estu-
dos, mas deve sim ser estudado e 
esclarecido para a população. 

O cianeto não é considerado 
um metal pesado e se fosse pro-
blema já teria sido levantando 
em outros locais no mundo, que 
utilizam a mesma forma que a 
Kinross para a extração de ouro. 
A tendência do cianeto é oxidar e 
ficar ligado à parte metálica”. 

Saúde - A secretária de Saú-
de, Nádia Roquete, se colocou à 
disposição para qualquer esclare-
cimento e ressaltou que o Cetem 
realizou um estudo em que foram 
analisadas urina, sangue, cabelo e 
unhas e existem outras pesquisas 
que vão dando embasamento às 
ações do Município.  

“Que possamos fazer um se-
minário onde vários pesquisado-
res possam expor seus trabalhos 
e fazer ações concretas de saúde, 
meio ambiente e responsabilidade 
social. Assim, iremos homoge-
neizar todos os questionamentos 
e finalizar com ações concretas. 
Não podemos deixar que esse 
assunto morra, pois a Cidade irá 
existir ainda por várias gerações”, 
propôs a secretária. 

Hander Junior: Material 
de biopsia some

Irineu Pereira: Animais que passam 
perto da mineradora morrem

Afonso Aroeira: Não há 
contaminação no Rio Paracatu

Marli Ribeiro:  Pesquisa 
demonstrou baixo risco 
com relação à poeira
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Consumo médio de cada brasileiro chega 
a 5,2 litros de veneno agrícola por ano

Jornais de BH e do DF informaram que “que arsênio na poeira de paracatu pode ser absorvido pelo corpo. “É uma inverdade”
uso intensivo de defensivos gera poluição, 
intoxicação de trabalhadores e da população em geral

Brasileiro consome 5,2 litros
por ano, alertam ambientalistas

Pesquisador contesta matérias do EM e CB Inca recomenda reduzir 
uso para prevenir câncer

AGROTÓXICOS

Rio de Janeiro (ABr) - O Ins-
tituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva (Inca) se 
posicionou, dia 8 de abril, contra 
o modo como os agrotóxicos são 
utilizados no Brasil e recomendou 
a redução do uso desses produtos. 
Em um documento de cinco pági-
nas, o instituto ressaltou os riscos 
dessas substâncias para a saúde e 
para a incidência de câncer.

“O modelo de cultivo com o 
intensivo uso de agrotóxicos gera 
malefícios, como poluição ambiental e intoxicação de trabalha-
dores e da população em geral”, diz o documento, que, além 
de apontar as intoxicações causadas imediatamente após a ex-
posição, também enumera efeitos que aparecem após anos de 
exposição: “Dentre os efeitos associados à exposição crônica a 
ingredientes ativos agrotóxicos podem ser citados infertilidade, 
impotência, abortos, malformações, neurotoxicidade, desregu-
lação hormonal, efeitos sobre o sistema imunológico e câncer”.

A recomendação do instituto é que se adote “a redução 
progressiva e sustentada do uso de agrotóxicos”, prevista no 
Programa Nacional de Redução de do Uso de Agrotóxicos e a 
produção agroecológica, segundo a Política Nacional de Agroe-
cologia e Produção Orgânica.

O Inca explica no documento que a presença de agrotóxicos 
não se restringe a produtos in natura, como legumes e verduras, 
mas também existe em alimentos industrializados com ingre-
dientes como trigo, milho e soja: 
“A preocupação com agrotóxicos 
não pode significar a redução do 
consumo de frutas, legumes e 
verduras, que são alimentos fun-
damentais em uma alimentação 
saudável e de grande importância 
na prevenção do câncer”.

O coordenador de ensino do 
Inca, Luis Felipe Pinto, destacou 
que o Brasil é o país para o qual 
a discussão é mais importante, já 
que ele é o principal consumidor 
de agrotóxicos do mundo e tem 
forte contribuição da agricultura 
em sua economia. Segundo ele, 
“O Inca não faz isso por achismo 
ou por questão ideológica. Segue 
as evidências cientificas, fruto do 
trabalho de sua equipe e de cien-
tistas no mundo inteiro”.

Pinto justifica o alerta afirman-

Professor Márcio José dos Santos

A despeito de toda a propaganda, a população de Paracatu já não crê na inocência 
do arsênio. Caiu a máscara desse moço, que durante os últimos 28 anos tem freqüen-
tado os lares de nossa cidade.

Porém, a rede de poder da Kinross tem se esforçado para respaldar as atividades 
da mineradora, e a última manobra foi a convocação de uma audiência pública em 
29/4/2015, para ouvir um pesquisador da Universidade Federal de Lavras, um dos 
autores de um projeto para avaliar se o material da mina oferece risco à população 
infantil de Paracatu. 

O trabalho é de Fábio Benedito Ono e outros. Foi publicado em inglês e seu título 
parece confiável. Traduzido para o português: “Bioacessibilidade do arsênio em uma 
área de mineração de ouro: avaliação de risco para a saúde de crianças”.

O artigo acima citado é um estudo financiado pela Kinross, realizado com os ob-
jetivos de (i) avaliação da bioacessibilidade do arsênio em amostras estratificadas de 
uma área de mineração de ouro e (ii) avaliação à exposição a de crianças aos materiais 
contaminados por arsênio. De acordo com os autores, foram utilizadas amostras de 
uma reserva ambiental na área da mina (como controle); de solo da extremidade da 
área de lavra; de solo de área revegetada; de rocha não lavrada, com baixo teor aurífero 
(portanto, não se tratava de minério, segundo a definição clássica deste termo) e de 
material da bacia de decantação, obtido a partir da barragem de retenção utilizada para 
recolher os resíduos da fundição de ouro. 

Ora, como se tratou de um estudo financiado pela mineradora, ela não iria produzir 
provas contra si própria, razão porque os pesquisadores não analisaram a poeira fugiti-
va da mina, a poeira disseminada nas instalações de beneficiamento do minério, o arsê-
nio contido nas águas da bacia do Santa Rita e na poeira das residências do entorno da 
mina. Até mesmo o pó do minério produzido nas frentes de lavra ficou fora do estudo.

Pergunte-se: quem, até hoje, acusou a possibilidade de o minério da mina oferecer 
risco a crianças, adultos ou velhos? Responda sinceramente: ninguém, em sã consciên-
cia, fez tal acusação! Todos aqueles que acusam a mineradora de contaminar o ar e as 
águas o fazem sabendo que o minério, em seu estado natural, não apresenta toxidade; 
mas que a sua transformação a partir do beneficiamento gera enorme quantidade de 
arsênio sob forma tóxica.

Com tipos de amostras escolhidas a dedo, o artigo deixa evidente que apenas o 
material do rejeito oferece risco. (E que risco! Veja-se a contaminação das águas da 
bacia hidrográfica do Ribeirão Santa Rita, mostrada no Relatório Final do Estudo Epi-
demiológico realizado pelo CETEM/FUNCATE). Enquanto isso, segundo o estudo, 
“embora as concentrações de As sejam muito elevadas na área de lavra, a bioacessibi-
lidade do arsênio foi baixa (menor que 4,2%)”. Conclusão óbvia, elementar, meu caro 
Watson! Se o arsênio está na sua forma natural, sob a forma de sulfeto (arsenopirita) 
ele não é bioacessível, não oferece risco. Depois que o minério é processado, passa 
pela cianetação, o arsênio é oxidado, assumindo sua forma tóxica, sob a qual está na 
barragem de rejeito e no âmbito das instalações de beneficiamento.

Mas, atenção! O tal estudo não afirma que o As da mina Morro do Ouro não está 
biodisponível. Ele mostra que a biodisponibilidade é muito alta para amostras de sedi-
mento (da bacia de decantação) e baixa para amostras de solo. Para a poeira fugitiva da 
mina, não há resultados e os autores nada podem afirmar.

Mas, não é que esta pesquisa bem ajeitada está sendo utilizada para fazer uma “corti-
na de fumaça” sobre a realidade que a população começou a ver? Chegou-se a afirmar, 
na audiência pública em questão, que a poeira da mina não tem arsênio bioacessível!!!

Estão fazendo confusão entre particulados de solo e poeira fugitiva da mina. Tal 
confusão só poderia ser entendida em dois casos: i) quando não se sabe o que é poeira 
de mina e ii) quando intencionalmente se quer confundir poeira e solo de uma mina.

Quem conhece a mina Morro do Ouro sabe que a poeira que de lá se desloca (po-
eira fugitiva) não se constitui apenas do arraste e suspensão de partículas de material 
estratificado, mas de uma mistura complexa. Na área de lavra, observa-se que as vias 
de tráfego pesado são aspergidas com água retirada dos tanques de drenagem ácida 
de mina, uma solução altamente tóxica contendo ácido sulfúrico e metais pesados, os 
quais estão em grande parte oxidados e ionizados, e não mais em seu estado natural 
na rocha. Quando aspergidas no solo e com o ressecamento deste, o material particu-
lado que sobe na forma de poeira carrega consigo metais pesados e ácido sulfúrico, 
acidificando a atmosfera e tornando-a poluída em metais que foram adsorvidos nos 
particulados. 

Outra parte que irá compor a poeira fugitiva são as emanações na área industrial, 
resultantes do processamento químico do minério. Essas são as mais perigosas, pois 
nelas estão presentes o arsênio sob a forma de óxidos (sua forma tóxica, biodisponí-
vel) e cianeto. Os autores, logicamente, não iriam estudar essas emanações, mas elas 
estão presentes na área industrial. 

Finalmente, temos que agregar á poeira fugitiva da mina as emanações da bacia de 
decantação, tanto dos tanques específicos quanto das barragens de rejeitos, porque 
embora o arsênio esteja ali em meio aquoso, ele também pode ser encontrado na for-
ma de gás e, além disso, são locais de exalação de cianeto.

Entretanto, parece que a confusão entre solo e poeira fugitiva de mina não vem 
por conta da ignorância do assunto, mas da intenção de mostrá-la inofensiva a tantos 
que não a conhecem. Isto atenta contra os princípios da Precaução e da Prevenção, 
consagrados na legislação ambiental. 

Como sempre, a audiência pública ocorrida em 29 de abril não foi para ouvir o 
público, mas para veicular um trabalho de encomenda para apresentar provas que 
nada provam. Assim, se tenta legitimar o domínio e a submissão do povo de Paracatu. 

(do Blog do Professor Márcio)

Os vereadores  questionam o pesquisador sobre a saúde 
das pessoas no futuro e sobre a qualidade da água

Mais uma enganação pública

Rio de Janeiro (ABr) - O 
Brasil é campeão mundial no uso 
de agrotóxicos, cabendo a cada 
brasileiro o consumo médio de 
5,2 litros de veneno agrícola por 
ano. O dado foi divulgado por 
ambientalistas ainda  no dia 3 de 
dezembro de 2014, quando é cele-
brado o Dia Internacional da Luta 
contra os Agrotóxicos

A data lembra a tragédia ocor-
rida há 30 anos, na cidade de Bho-
pal, na Índia, quando uma fábrica 
da Union Carbide, atual Dow Che-
mical, explodiu, liberando tonela-
das de veneno no ar, matando nas 
primeiras horas 2 mil pessoas e 
outras milhares nos dias seguintes.

A data foi lembrada em diversas cidades brasileiras. No Rio 
de Janeiro foi organizado um protesto, na Cinelândia, em frente 
à Câmara de Vereadores. O integrante da coordenação nacional 
da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida 
Alan Tygel criticou o modelo agrícola brasileiro, dirigido à ex-
portação e altamente dependente de agrotóxicos.

“Nós, aqui no Brasil, estamos desde 2008 na liderança como 
os maiores consumidores de agrotóxicos no mundo. Isso por 
causa do modelo adotado pelo país, do agronegócio. O Brasil se 
coloca no cenário mundial como exportador de matérias primas 
básicas, sem nenhum valor agregado, como é o caso da soja, 
do milho e da cana. São produtos que ocupam a maior parte 
da área agricultável brasileira, à medida que a superfície para 
alimentos básicos vem diminuindo”, destacou o ativista.

Segundo ele, o país é campeão no uso de agrotóxicos, com 
consumo per capita de 5,2 litros por habitante ao ano. “Mas isso 
não é dividido de forma igual. Se pegarmos municípios de Mato 
Grosso, por exemplo, como Lucas do Rio Verde, lá se conso-
me 120 litros de agrotóxicos por habitante”, alertou Tygel. Os 
ambientalistas querem o fim da pulverização aérea - medida já 
praticamente banida em toda a Europa -, o fim da comercializa-
ção de princípios ativos proibidos em outros países e o fim da 
isenção fiscal para os agrotóxicos.

“Uma das nossas bandeiras é o fim da pulverização aérea, 
pois uma pequena parte do agrotóxico cai na planta e grande 
parte cai no solo, na água e nas comunidades que moram no 

entorno. Temos populações indígenas pulverizadas por agrotó-
xicos que desenvolveram uma série de doenças, desde coceiras 
e tonteiras até câncer e depressão, levando ao suicídio e à má-
formação fetal”, enfatizou Tygel.

Além disso, ele ressaltou que o meio ambiente sofre forte 
impacto, com extinção em massa de diversas espécies de inse-
tos, como abelhas, repercutindo na baixa polinização das plan-
tas e na produção de mel. Também as águas são contaminadas 
com moléculas absorvidas pelos animais e pelo ser humano, 
levando a uma série de doenças que, muitas vezes, são passadas 
das mães para os filhos. 

Mais informações sobre o assunto podem ser obtidas na 
página

A pulverização leva agrotóxico às plantas, solo, 
água e às comunidades que moram  no entorno

do também que a Organização Mun-
dial de Saúde e o Inca preveem que, 
em 2020, o câncer se torne a principal 
causa de morte no Brasil. Para ele, os 
efeitos do aumento do uso de agrotó-
xicos nos últimos anos devem se refle-
tir em ainda mais casos da doença em 
15 ou 20 anos: “Houve uma explosão 
dos pesticidas. Em 10 anos, subiu oito 
vezes e meia o gasto econômico [com 
agrotóxicos], o que é um indicador 
disso”.

Para o produtor orgânico Alcimar 
do Espírito Santo, há grande interesse dos agricultores em 
mudar sua produção para orgânica, mas hesitações econômi-
cas ainda são um entrave. “Há toda uma cultura da agricultu-
ra convencional, em que eles já estão acostumados com seus 
compradores”, diz ele, que explica também que a transição é 
difícil, porque a terra que recebia pesticidas e fertilizantes pre-
cisa “descansar” por um tempo para produzir produtos livres 
dessas substâncias.

O nutricionista do Inca Fábio Gomes afirma que a popula-
ção que trabalha no campo é a mais afetada pelos agrotóxicos 
e recomenda que a economia orgânica seja incentivada pelos 
consumidores: “É preciso valorizar os produtos orgânicos. E 
também interferir e sugerir aos legisladores e tomadores de de-
cisão para que eles possam valorizar a produção de produtos 
livres de agrotóxicos, inclusive encarecendo a produção dos 
outros produtos”

A presença de agrotóxicos não se restringe a produtos in natura, como legumes e 
verduras, mas também em industrializados com ingredientes como trigo, milho e soja

Luis Felipe Pinto, 
coordenador de 
ensino do Inca: 

Brasil é o principal 
consumidor de 

agrotóxicos 
do mundo 
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CONVIVER DA 3ª IDADE

José Maria apoia projeto do Paracatuzinho

Duzentas mães do Paracatuzinho e adjacências foram 
homenageadas pelo Vereador José Maria e pelo diácono Kiko

No último dia 9 de maio, o Projeto Conviver da 3° Idade realizou 
uma grande festa para homenagear cerca de 200 mães que fazem parte 
do Projeto em comemoração ao Dia das Mães. Filhos das homenage-
adas, familiares, autoridades municipais e a sociedade prestigiaram o 
evento. Dentre as atrações que marcaram as homenagens, o diácono 
Kiko levou a palavra de Deus a todos os presentes, e abençoou as ma-
mães, emocionando a todos com palavras simples, porém, fortes. 

Zé Maria do Paracatuzinho é um incansável apoiador do Projeto 
e membro de sua diretoria. Ele animou o baile como DJ, leu uma 
mensagem para as mães e entregou lembrança a cada uma delas.

“A alegria dos participantes, especialmente das mães, compensou todo 
esforço da diretoria na realização desse evento. Agradecemos carinhosa-
mente aos colaboradores e apoiadores desse grande trabalho social em 
prol dos nossos idosos”, ressaltou Zé Maria.
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DESPERTAI

Projeto do Alto da Colina pode 
ganhar status de utilidade pública

Marli Ribeiro defende o Despertai 
na Câmara: Utilidade pública

A vereadora Marli Ribeiro 
usou a tribuna da Câmara, dia 11 
de maio, para destacar um proje-
to em andamento, há três anos, 
no Alto da Colina, o Projeto So-
cial Despertai. 

A vereadora contou que o 
Despertai nasceu do sonho de três 
amigas despertadas por Deus, que 
queriam fazer o bem para a co-
munidade onde estavam inseridas. 
Atualmente, o projeto desenvolve 
trabalhos com crianças carentes e 
famílias abaixo da linha da pobre-
za, com objetivo de oferecer me-
lhor qualidade devida às crianças. 

Mães - O projeto oferece 
orientação nas áreas de: saúde, 
apoio familiar, oficinas de arte-
sanato, dança e teatro. As mães 
dos alunos do projeto também 
participam de cursos que visam 
melhorar a autoestima e a gera-
ção de renda das participantes. 

Além das aulas, o projeto reali-
za ações ao longo do ano como a 
campanha de doação de brinque-
dos no dia das crianças e também 
o Natal Sem Fome, que promove 

a distribuição de cestas básicas. 
As ações do projeto são de-

senvolvidas com ajuda da comu-
nidade e doação dos membros 
da associação, pessoas que tra-
balham, incansavelmente, trans-
mitindo valores, como solidarie-
dade, amizade e amor, levando a 
esperança e alegria para formar 
um mundo mais justo. 

Marli Ribeiro apresenta projeto de lei que reconhece a Associação projeto Despertai como de utilidade pública

Utilidade pública - A vere-
adora apresentou projeto de lei 
que reconhece a Associação Pro-
jeto Despertai como de utilidade 
pública. A parlamentar também 
apresentou requerimento solici-
tando do Executivo a doação de 
um terreno para a sede do Des-
pertai e uma moção de regozijo 
ao projeto pelos relevantes traba-
lhos prestados a Paracatu.

“Entendo que trabalhar va-
lores nas crianças é construir 
uma sociedade mais justa, longe 
da violência e da criminalidade. 

Mulheres do Alto da Colina mostram tapetes fabricados com ajuda do DespertaiCrianças apresentam artesanato  que elas próprias produzem

Precisamos investir, valorizar e 
ajudar iniciativas como essa. O 
que esses voluntários fazem pelo 
Alto da Colina não fica somente 
lá, os frutos beneficiam toda a 
Cidade. Com o reconhecimento 
de utilidade pública, o projeto 
poderá receber ajuda do Poder 
Executivo e ampliar suas ativida-
des.” destacou a vereadora.

Apoio - Vereadores manifes-
taram apoio a Marli Ribeiro e ao 
Projeto que já beneficiou tantos 
paracatuenses. Entre eles, Rosival 
Araujo, Oswaldinho da Capoeira, 

Gilvan Rodrigues e Joãozinho 
Contador parabenizaram o tra-
balho no Alto da Colina. 

O vereador Marcos Oliveira 
ressaltou que, após o reconhe-
cimento de utilidade pública, o 
Projeto poderá ter acesso aos 
recursos e poderá ampliar o aten-
dimento. 

A presidente da Associação 
Projeto Despertai, Kátia, agrade-
ceu a Marli Ribeiro e aos demais 
parlamentares pelo apoio: “Agra-
deço profundamente ao apoio da 
vereadora e missionária Marli e 

aos demais vereadores que acolhe-
ram o projeto com carinho na Câ-
mara. Queremos trabalhar por es-
sas crianças e contamos com ajuda 
de todos”, ressaltou a presidente.

O requerimento e o pedido de 
moção de regozijo ainda serão 
votados pela Câmara, o projeto 
de lei que reconhece o Despertai 
como utilidade pública municipal 
já foi aprovado nas comissões e 
em primeiro turno no plenário, 
assim que for aprovado em todos 
os turnos será encaminhado para 
sanção do prefeito.
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Flávia Pires, Analista de Recursos Humanos, 
passou praticamente toda a vida na Kinross. 

Para ela, é uma alegria ver que, além 
de seu pai, seus irmãos também fazem 

parte da história da empresa. A Kinross se 
orgulha de ser feita pela Flávia, 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.  

Minha primeira porta de entrada na Kinross foi 
pelo Programa Menor Aprendiz da Fundação 
Conscienciarte. Depois, consegui ser contratada 
e isso me deu uma felicidade imensa. Meu pai se 
aposentou após 20 anos na Kinross, meus irmãos 
e outras pessoas da família ainda trabalham na 
empresa. Gosto muito do que faço hoje. Tive a 
oportunidade de ir crescendo e de poder ajudar 
minha família. Tenho muita alegria de fazer parte 
da Kinross. Porque é uma coisa que sempre quis.

FláviaPires



O Movimento 9Paracatu-MG, 1º a 20 de maio de 2015

Anuncios_especificos_O-Movimento_01-pag__CURVAS.indd   1 18/05/2015   12:37:09



10  O Movimento Paracatu-MG, 1º a 20 de maio de 2015



11Paracatu-MG, 1º a 20 de maio de 2015  O Movimento



12 Paracatu-MG, 1º a 20 de maio de 2015 O Movimento - pARACATu

Banco cresce quase 20% em 2014
SICOOB CREDIPARNOR 

Sobras chegam a R$ 5 milhões (19%). patrimônio líquido cresceu 19,49% e capital social avança de 18,6%

Cento e vinte e nove associados consideraram ótimo 
o trabalho desenvolvido em 2014 pela Diretoria Exe-
cutiva e pelos Conselhos Executivo e Fiscal do Sicoob 
Crediparnor e aprovaram, dia 29 de abril, em  Assem-
bléia Geral Ordinária, as contas da Cooperativa de Cré-
dito de Livre Admissão do Noroeste de Minas Ltda.

O evento, realizado na Loja Maçônica Amor e Jus-
tiça de Paracatu, contou com associados de Arinos, 
Buritis, João Pinheiro, Unaí e Paracatu, onde o banco 
está presente. 

Durante a Assembléia, a colaboradora Débora Duarte mostrou aos associados as vanta-
gens da cooperativa que, muitas vezes, eles desconhecem. São taxas e tratamentos diferen-
ciados para quem é cooperado.

É o caso do consórcio Sicoob, que é aberto para não associado, mas o associado possui 
mais vantagens. “No Sicoob, a contemplação é maior. Neste mês, tivemos 11 contempla-
ções, enquanto na maioria dos outros foram penas duas. Se você quiser desistir do consór-
cio, o Sicoob faz um sorteio entre os desistentes e você tem a oportunidade de resgatar seu 
dinheiro”.

Além disso, segundo Débora, a cooperativa oferece consultorias aos cooperados, e a 
segurança das dez melhores seguradoras do País, podendo segurar automóveis, residência, 
vida, vida mulher, empresarial, agrícola e garantia.

Outro serviço ofertado pelo Sicoob Crediparnor é o Sicoob-Previ, uma aposentadoria 
complementar em que o associado não precisa se preocupar com mudanças nos planos, pois 
o que foi contratado valerá enquanto o associado estiver na parceria.

No Sicoob-Previ, o associado poderá deduzir do IR até 10% do valor investido, limitado 
a 125 da renda bruta tributável. E ainda os membros da família do associado contam com 
coberturas para morte ou invalidez, mesmo que a reserva para a aposentadoria não esteja 
formada.

Veja mais aspectos da Assembleia Geral do Sicoob Crediparnor nas fotos seguintes:

Na oportunidade, foram lidas as demonstrações 
contábeis da cooperativa; o parecer do Conselho 
Fiscal, aprovando as contas; o relatório de auditoria 
sobre as demonstrações contábeis do CNAC (Con-
federação Nacional de Auditoria Cooperativa), que 
aprovou as demonstrações contábeis em todos os as-
pectos. Os associados tiveram a oportunidade ainda 
de votar a destinação das sobras e resultados da coo-
perativa.  

O Sicoob Crediparnor apresentou sobras de R$ 

5 milhões, resultado que é equivalente a um cresci-
mento de 19%, em relação a 2013. Já o patrimônio 
líquido da cooperativa cresceu 19,49%, em relação ao 
ano anterior, e o capital social teve avanço de 18,6% 
em relação ao mesmo período.

O presidente do Conselho de Administração, Dar-
cy da Silva Neiva Filho, ressaltou que alguns trabalhos 
foram primordiais no ano de 2014, como a inaugura-
ção da quinta agência, na cidade de Buritis, e que o 
ano de 2015 aguarda mais desafios, como a segunda 

sede de Paracatu, já que a demanda da Cidade é ex-
tensa e a sede atual já não comporta o número de 
associados locais. 

Darcy ainda reforçou números Sicoob Nacional 
que hoje é a 6ª maior rede de bancos, ultrapassando 
até o HSBC e possui cerca de 2,9% do mercado 
nacional, oferecendo recursos dos mais diversos 
como investimentos, serviços, crédito, consórcios, 
seguros, previdência, cobrança, cartões e autoaten-
dimento.

A diretoria do Sicoob Crediparnor, na abertura da AGO

Aspecto geral da AGO que aprovou as contas do Sicoob Crediparnor, 
dia 29 de abril Aspecto geral da AGO que aprovou as 
contas do Sicoob Crediparnor, dia 29 de abril

Darcy da Silva Neiva Filho: 
Segunda sede em Paracatu  

Associados têm muito mais vantagens no Sicoob Crediparnor
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Banco cresce quase 20% em 2014
Sobras chegam a R$ 5 milhões (19%). patrimônio líquido cresceu 19,49% e capital social avança de 18,6%

Associados têm muito mais vantagens no Sicoob Crediparnor
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FESTIVAL GASTRONÔMICO

Programação vai até 19 de julho

Chef Eduardo Avelar: Mexer com a cabeça de quem acredita no que faz

O prefeito Olavo Condé prestigia festa das mães de Paracatu

O II Festival Cultural e Gastronômico de paracatu já está a todo vapor. O Festival, que nasceu da fusão do já renoma
do Festival de Música e de eventos ligados à cultura e à arte e teve início dia 19 de maio e irá até o da 19 de julho. 

DIA DO GARI

NOVA PONTE

NOVA UBS

DIAS DAS MÃES

Palmas para quem 
limpa a Cidade

Santa Lúcia e Cidade 
Nova serão interligados

Prefeitura reforma unidade do Morro Agudo

Cras Bela Vista faz festa

De acordo com Edina Sueli 
das Dores, membro da comissão 
organizadora do festival, o evento 
“visa ampliar horizontes e levar 
ao povo paracatuense não ape-
nas diversão e aprendizado, mas 
novas formas de geração de em-
prego, renda, fomento para a pro-
dução e consumo da cultura”. O 
festival é realizado através de uma 
parceria entre Adesp e Prefeitura 
Municipal. Entre os dias 19 e 22 
de maio, o renomado chef  de co-
zinha Eduardo Avelar ministrou 
cursos e oficinas para a prepa-
ração dos treze restaurantes que 
participam da etapa gastronômi-
ca do festival. São oficinas práti-
cas sobre a elaboração de pratos 
e receitas com padrões técnicos 
contemporâneos.

De acordo com Avelar, o pro-

A comunidade do Morro Agu-
do agora pode comemorar mais 
uma conquista: a reforma da UBS 
(Unidade Básica de Saúde). A Pre-
feitura Municipal realizou, através 
da Secretaria de Saúde, a reforma 
da UBS da região, para oferecer 
uma adequada infraestrutura físi-
ca à população e profissionais da 
área que atuam no local. 

A inauguração da nova UBS 

A Secretaria de Transportes 
iniciou mais uma obra que irá be-
neficiar vários moradores da ci-
dade de Paracatu, principalmente 
os moradores dos bairros Santa 
Lúcia e Cidade Nova: a constru-
ção da ponte que ligará as Ruas 
Onório Silva e Geraldo Ferreira. 

Onde antes era apenas mato 
e passava um córrego se trans-
formará, em breve, numa ponte 
para ajudar a desafogar o trânsito, 

A Prefeitura Municipal de Pa-
racatu, através da Secretaria de 
Meio Ambiente, realizou, no úl-
timo dia 15 de maio, na sede da 
secretaria, comemoração ao Dia 
do Gari, que é celebrado nacio-
nalmente no dia 16 de maio. O 
Departamento de Limpeza Ur-
bana da Prefeitura organizou um 
café da manhã para 77 garis do 
Município.

O vice-prefeito, José Altino, 
ressaltou que a administração 
está sempre compromissada com 
seus servidores, zelando pelo 
bem-estar, condições de trabalho 
e saúde deles. Segundo Altino, a 
profissão de gari deve ser cada 
vez mais valorizada, pois eles têm 
a dedicação e compromisso com 
a limpeza da Cidade, garantindo 
a saúde pública e bem-estar da 
população. 

Além do café da manhã, os 
servidores receberam uma cami-
seta alusiva à data, demonstrando 
o respeito e o carinho da atual ad-
ministração pelos trabalhadores.

O Movimento
Editor-Diretor Responsável: José Edmar Gomes, DF03384Jp  - Reportagens Especiais: Florival 
Ferreira - Reportagens: Lorranne Marques Oliveira - Colunistas: Chico  prista (in memorian), 
Dália Neiva Moreira Salles, Rosileno Magos ulhoa (in memorian), Elmo Araújo Caldas (in 
memorian), Glauber César Rodrigues e membros da Academia de Letras do Noroeste de 
Minas Colaboradores Especiais: Dom Leonardo de Miranda pereira, escritor e pesquisador 
Oliveira Mello, jornalista Oswaldo Amorim e reitor Aluísio pimenta, Monsenhor Jonas Abib. 
publicidade local: Tarcísio G. Gonçalves - Fotos: Geraldo Evando, Equipe.e ABr
Gerência de Reportagem e Administração: Renato Lopes
Representantes junto aos Clubes de Serviço: Aluísio G. Gonçalves (Lói)
Diagramação e Arte: Jorge Ribeiro - 61 8437-7131
publicação de O Movimento paracatu Noroeste Ltda Redação: Rua Getúlio Melo Franco, 
345, Galeria Veredas, Loja 2 - Centro - CEp: 38600-000 - paracatu-MG - Fone: 38 3671-2190 
Sede: Rua São Dídimo, 60 – Esplanada – paracatu- MG

As matérias assinadas não refletem necessariamente a opinião da
direção mas, sim, a liberdade de expressão como sói acontecer.

No dia 19 de maio, o Cras do 
Bela Vista realizou uma belíssi-
ma homenagem às mães que fre-
quentam o centro, em nome das 
demais mães da Cidade. Durante 
todo, o dia houve apresentações 
dos filhos, músicas e lanches para 
que as mães pudessem desfrutar 
do momento ao lado daqueles que 
tanto amam. O prefeito Olavo 
Condé disse que as mães devem 

pósito do encontro é “sensibilizar 
e mexer definitivamente com a 
cabeça de quem como eu acredita 
no que faz como ferramenta para 
desenvolvimento social, econô-
mico e cultural de seu povo”.

Nesta etapa, os representan-
tes dos restaurantes da Cidade  
aprenderam técnicas e dicas com 
o chef   Avelar para  compor pra-
tos que irão concorrer na disputa. 
Serão premiados o melhor prato, 
melhor petisco e o melhor aten-
dimento no dia 11 de julho, no 
palco do Festival

 Entre os dias 1º a 30 de junho, 
os paracatuenses podem ir até 
um dos treze restaurantes, pedir 
o prato competidor, degustar e 
votar. A Prefeitura não informou 
sobre a programação do festival 
de música.

foino dia 9 de maio e contou com 
a presença do prefeito Olavo 
Condé, vereadores, secretários, 
moradores da e produtores rurais.

A obra foi realizada tem valor 
de R$ 294.192.08 e, agora, os pa-
cientes e funcionários municipais 
terão mais conforto, segurança e 
acessibilidade O prefeito fez ques-
tão de frisar que outras UBS’s es-
tão sendo reformadas e construí-

das, já que a saúde é primordial em 
seu governo. “Defendemos a saú-
de, não apenas no perímetro ur-
bano, mas da zona rural também. 
Por isso, entregamos hoje esta be-
líssima obra, em prol da saúde dos 
paracatuenses”, enfatizou Condé. 

O presidente da associação de 
moradores da região Morro Agu-
do, Saulo Quirino da Costa, agra-
deceu à administração municipal 

O secretário de Meio Ambien-
te, Igor Pimentel, agradeceu a 
todos os servidores da Secretaria 
que têm desempenhado um exce-
lente trabalho e destacou a profis-
são normalmente é invisível, mas 
que é ela que limpa toda a sujeira 
da Cidade, deixando-a mais bela. 
“Agradeço o empenho de cada 
um e também àqueles que ajuda-
ram na organização dessa home-
nagem a esses profissionais. 

principalmente   da Rua Eurida-
mas A. Barros. 

De acordo com o secretário 
de Transportes, Paulo Antônio 
Pereira, o Paulinho, a previsão 
é de que a obra esteja pronta 
dentro de três meses e a popu-
lação possa usufruir de mais essa 
grande obra urbana, que interliga 
setores e leva mais segurança aos 
moradores que transitam pelo 
local.

Ponte ligará Ruas Onório 
Silva e Geraldo Ferreira

Setenta e sete garis foram homenageados

Igor Pimentel: 
Profissão invisível

ser homenageadas sempre, não 
apenas no Dia das Mães, ou no 
mês de maio, pois mãe é um ser 
sublime, que expressa toda a for-
ça, coragem, beleza e amor de um 
ser. “Na palavra podemos encon-
trar os mais diversos significados, 
como força, amor, bondade, en-
trega, alegria, exemplo de amor, 
alicerce, cuidado, ou seja, é fun-
damental para nossa existência”. 

O prefeito Condé e secretários presentes à inauguração A nova UBS recebeu investimentos de de quase R$ 300 mil

A funcionária de um dos restaurantes 
da Cidade aprende a preparar o melhor prato

por mais uma obra e lembrou que a 
comunidade está sendo beneficiada 
com as principais reivindicações, 
que já se arrastavam há anos, como 
a construção da ponte, inaugurada 
no ano passado e, agora a UBS.

 “Essa nova unidade de saúde 
vai beneficiar todas as famílias 
que vivem na nossa região, graças 
ao empenho do prefeito e de sua 
equipe”, afirmou Saulo.
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Vigilantes do campus do IFTM impedem assalto e revidam 
tiros de ladrões. um dos assaltantes morre no local

Ladrão é morto 
durante assalto 

24º. HOMICÍDIO

23. HOMICÍDIO

ARMAS

TENTATIVAS DE HOMICÍDIO

Homem mata 
amante da 
ex a facadas

Assaltantes roubam 
armas de vigilantes 

Jovem de 18 anos leva quatro tiros 

Dois homens armados, que 
desceram de um Corola branco, 
surpreenderam os vigilantes do 
Campus Paracatu do IFTM e 
roubaram o revólver de um deles. 
O outro vigilante reagiu, desvian-
do a arma que estava apontada na 
direção dele e disparou seis tiros 

José Teixeira Barbosa, 62, foi 
assassinado na tarde do domingo, 
26 de abril, na Rua Antônio José 
Ulhoa, Paracatuzinho, por An-
dré Junior Moreira Oliveira, 30. 
A motivação do homicídio seria 
que José Teixeira teria abusado 
sexualmente da filha de André, 
uma vez que, José Teixeira tinha 
um caso amoroso com a ex-es-
posa de André. Ao tomar conhe-
cimento do fato, André armou-se 
de uma faca e foi tirar satisfações 
com José em quem acertou vá-
rias facadas. Uma testemunha 
informou que presenciou toda 
a agressão de André contra José 
Teixeira e tentou impedir, porém 
foi ameaçada pelo autor. André 
fugiu em um Palio azul e não foi 
encontrado. 

Um rapaz de 18 anos rece-
beu quatro tiros, que o feriram 
no ombro esquerdo, braço es-
querdo, abdome direito e a coxa 
direita. A tentativa de homicídio 
se deu na noite de 27 de abril, na 
Rua Tupis, no Paracatuzinho. A 
vítima foi  encaminhada ao bloco 

Um jovem de 22 anos foi encaminhado ao HM, 
após ser baleado, na Rua Patos de Minas, esquina 
com a João Macedo, Bela Vista. Segundo a vítima, o 
autor de 19 anos chegou ao local na garupa de uma 
motocicleta preta, conduzida por homem não  iden-
tificado, desceu da moto e efetuou três tiros contra 
ela, que garantiu que o autor ainda acionou a tecla 
do gatilho por cinco vezes, porém duas vezes a arma 
falhou. Os autores que já foram identificados fugi-
ram e não foram encontrados.  

Santo Eduardo - Na Rua Tiradentes, no Santo 
Eduardo, um adolescente de 16 anos levou um tiro 
no braço esquerdo. A vítima foi atendida no Hospi-

na direção aos assaltantes, que re-
vidaram. Um dos vigilantes lutou 
com um dos autores. 

Os conseguiram fugir no Co-
rola, placa do DF, mas bateram 
numa cerca de arame. Momentos 
depois, militares encontraram o 
carro no matagal e um revólver 

cal.38 com cinco cartuchos, no 
seu interior e, nas imediações, o 
corpo de Ivan Soares da Silva, 
29.  A perícia informou que Ivan 
apresentava quatro perfurações 
no corpo. O corpo foi  encami-
nhando ao  necrotério local. 

O verdadeiro Corola pertence 

a um morador de Taguatinga/
DF e se encontrava estacionado 
na garagem do proprietário. Os 
autores da tentativa de roubo 
utilizavam um carro clonado, 
que foi apreendido. Os vigilantes 
foram conduzidos à Delegacia de 
Polícia para esclarecimentos.

A ousadia dos assaltantes em Paracatu é tanta que até vigilantes 
armados foram alvo de assalto. Na noite do domingo (26/4), dois 
vigilantes estavam sentados em frente à empresa que trabalham - à 
Rua Benedito Laboissiere, centro - momento em que dois homens 
passaram a pé, retornaram e pediram água. 

Os vigilantes informaram o bebedouro do posto de combustí-
veis, mas um dos assaltantes sacou uma arma e falou para as vítimas 
não girem. O outro ladrão estava com a mão na cintura, dando a 
entender que estava armado. Ambos retiraram as armas dos coletes 
dos vigilantes e fugiram. 

As armas furtadas são dois revólveres Taurus, cal.38, seis tiros, 
números de série FW675254 e FW675255. Os autores eram de 
estatura mediana, magros, Um deles usava boné branco, camiseta 
vermelha e calça escura, o outro trajava camiseta e bermuda claras. 
Ninguém foi preso. 

38 - Dois homens entraram num salão de cabeleireiro - à Rua da 
Contagem, Paracatuzinho, exigindo dinheiro e celulares. Eles rou-
baram R$ 270,00 e um celular. Através do álbum de fotografia, as 
vitimas identificaram Isaias Reis de Oliveira, 19, como um dos auto-
res. Isaias foi encontrado no Bom Pastor e, na casa dele, os militares 
localizaram um revolver cal.38, com numeração ilegível, municiado 
com três cartuchos; pó branco e R$10,00 no bolso do autor. 

PA Buriti - Na Fazenda P.A. Buriti da Conquista, lote 23, a PM 
encontrou João Francisco Carneiro - o Pernambuco, 53, portando 
um revólver cal.38 e uma peixeira. No local, estavam seis cartuchos 
deflagrados, um intacto, além de outro projétil. 

Segundo uma testemunha, João Francisco chegou de moto no 
bar, bebeu e atirou no local e nos arredores 15 vezes. O dono do 
bar escondeu com sua família, pois João Francisco queria matá-lo. 
Em seguida, chegou um motociclista com um passageiro e João 
disparou contra eles, porém a arma falhou. Pernambuco foi preso. 

Simulacro - Militares depararam-se, na Avenida Israel Pinheiro, 
Paracatuzinho, com três homens em atitudes suspeitas e um menor 
jogou algo em cima de um telhado. Os três foram abordados e, no 
telhado, estava um simulacro de uma pistola. 

Na casa do menor, foram localizadas sete pedras de crack e um 
pequeno tablete de maconha e um par de algemas. O menor relatou 
que está traficando no local e possui  passagens por furto e ameaças.  

Militares abordaram, na Rua Ricardo Adjuto, Paracatuzinho, um 
adolescente de 13 anos que guardava em casa um revólver cal32, 
municiado com dois cartuchos percutidos e não deflagrados. O 
adolescente foi apreendido.

32 - Um revólver cal. 32, com três cartuchos intactos foram  en-
contrados com um jovem de 21 anos - na Rua Joaquim Carneiro 
De Mendonça, Nossa Srª. de Fátima.  O autor foi preso e a arma 
apreendida. 

Pistola - Militares compareceram na Rua Laranjeiras, Primavera, 
onde um homem ameaçara de morte a companheira de 36 anos. A 
vítima entregou aos militares 12 cartuchos .32 e disse que o homem 
possuía duas armas. Na casa da mãe do autor - à Rua Wolney Mei-
reles, Nossa Senhora de Fátima - a PM apreendeu uma pistola 6.35.  
O dono da não foi localizado. 

cirúrgico do Hospital Municipal, 
onde se recupera. 

Segundo testemunha, dois ho-
mens chegaram ao bar, atiraram 
na vitima  e  fugiram. Entretanto, 
os militares foram informados 
dos nomes dos autores e prende-
ram os suspeitos Jonh Lennor da 

Silva Santos, 18, e, apreenderam 
um adolescente de 16 anos, que 
estavam na Rua Frei Pedro Caixi-
to, no Bom Pastor.  

As armas não foram localiza-
das e o motivo do crime é desco-
nhecido. O caso está sendo apu-
rado pela Polícia Civil.

Garupa acerta jovem de 19 anos
tal Municipal e não corre risco de morte. Militares 
foram informados sobre os nomes dos possíveis 
autores da tentativa de homicídio e seguem as bus-
cas para prendê-los e apreenderem a arma usada no 
crime.

Centro - Thalles Galvão Lopes dos Reis, 18, 
contou à PM que quando chegava numa casa - no 
centro - dois ciclistas se aproximaram e um deles 
atirou em sua direção. Thalles foi atingido no tórax 
e está internado no HM. Câmeras do sistema de se-
gurança gravaram imagens dos autores e um deles 
foi reconhecido como um adolescente de 17 anos. 
O motivo é desconhecido e ninguém foi preso.
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Clube mais 
popular da Cidade 
completa 47 anos 
de existência

Até 21 de junho serão disputadas 15 partidas e os clubes só podem contar com jogadores paracatuenses ou que residem no Município

TAÇA CIDADE

Amoreira e Alto do Açude largam na frente 

Após o sucesso da Copa Más-
ter, a Liga Paracatuense de Es-
portes - LPE - deu início a mais 
uma competição importante no 
calendário do futebol, a Taça Ci-
dade de Paracatu, que começou 
no sábado (16/5) e encerra-se 
em 21 de junho. No total serão 
15 partidas e os clubes só podem 
contar com jogadores paraca-
tuenses ou que residem no Mu-
nicípio. 

A competição é em homena-
gem a Paulo Sérgio Xavier dos 
Santos (ex-jogador, ex-presiden-
te e atual diretor de futebol do 

Cidade conta com a partição de 
12 equipes, divididas em três 
grupos. No Grupo A, estão Vila 
Mariana, Real e JK. O Grupo 
B é formado por: Santana, Alto 
do Açude e Amabap; no C estão 
Paracatu, Chapadinha e N. Sra. 
de Fátima; Já o grupo D é  foi 
formado por: Amoreira, União e 
Novo Horizonte. 

Na fase classificatória, os ti-
mes jogam entre si, em seus gru-
pos, e apenas o melhor pontuado 
avança às semifinais, que contará 
com partidas eliminatórias para 
definir os finalistas.
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Os associados, amigos 
e admiradores do União 
Esporte Clube comemora-
ram, em 1º. de maio, não só 
do Dia do Trabalho, mas  o 
47º. Aniversário do clube 
mais popular da Cidade. 

Como já é tradição, o 
momento marcante da fes-
ta foi o hasteamento das 
bandeiras; a execução dos 
Hinos Nacional e a Paraca-
tu, discurso do presidente 
Gilson Martins - o Nicola 
- e os parabéns para o clu-
be cantado por diretores, 
ex-diretores, associados, 
alunos da escolinha de fute-
bol e comunidade em geral. 
A festa durou todo dia, com 
brincadeiras diversas para as 
crianças e música ao vivo.

União Esporte Clube). “Paulo 
Sérgio é uma pessoa que muito 
contribui para crescimento do 
esporte local. É um guerreiro e 
merece o nosso reconhecimen-
to”, afirma Wendel Rocha, presi-
dente da LPE. 

Abertura - No sábado, 
União e Amoreira fizeram o 
clássico de abertura da Taça Ci-
dade. Mesmo jogando em casa, 
no Frei Norberto, o Tricolor da 
Colina não conseguiu segurar o 
Alvinegro. O primeiro tempo 
terminou  no 0 a 0. Na etapa 
complementar, porém, o Amo-

reira fez 2 a 1 e saiu de campo 
com a vitória.

Domingo - No domingo, 
mais duas partidas marcaram a 
rodada de abertura. No período 
da manhã, no Beira Rio, o time 
da casa - o Paracatu - recebeu o 
Chapadinha, com quem empa-
tou em 3 a 3. À tarde, o duelo 
entre Alto do Açude e Amabap 
se deu no Estádio Paulo Bro-
chado. Melhor para o Alto do 
Açude que, mesmo não sendo 
favorito, derrotou o Amabap 
por 2 a 0. 

Sistema de Disputa - A Taça 

Paracatu bicampeão da Copa Máster

O Paracatu Atlético Clube 
provou que ainda possui o melhor 
elenco de futebol máster da Cida-
de ao conquistar o bicampeonato 
invicto da  IV edição da Copa de 
Futebol da categoria, no sábado 
(9/5), no Estádio Beira Rio,  con-
tra o União Esporte Clube. 

No primeiro tempo, as duas 
equipes jogaram de igual pra 
igual, mas as redes não balan-
çaram. Com o placar em 0 a 0, 
a etapa complementar foi ainda 
mais emocionante com ambos os 
goleiros tendo muito trabalho. 

Mas não demorou muito para 
o União perder uma chance cla-
ra e o Paracatu responder com 
um contra-ataque certeiro, que 
terminou com gol do atacante 
Adailton - o Baiano.  

O União não desanimou e 
partiu para o ataque, porém sem 
êxito nas finalizações e, num des-
cuido na defesa, tomou o segun-
do gol. Novamente Adailton fez 
o segundo do Paracatu.

Faltando poucos minutos 
para encerrar a partida, o União 
teve a chance de diminuir. Rena-
to Zagaia cobrou pênalti e acer-
tou a trave. Fim de jogo, Paracatu 
bicampeão 2 x 0 União. 

Campanhas - As duas equi-
pes fizeram campanhas seme-
lhantes e o União perdeu apenas 
para o Paracatu em dois con-
frontos. Na fase classificatória, o 
Paracatu venceu por 1 a 0. Além 

desta, o Paracatu conseguiu mais 
duas vitórias e dois empates. 
Somou 11 pontos e terminou a 
primeira fase como líder do cer-
tame. Na semifinal, goleou o Pri-
mavera por 8 a 0. 

Já o União venceu três parti-
das, empatou uma e perdeu a ou-
tra. Somou 10 pontos e ficou em 
segundo lugar. Na semifinal fez 2 
a 0 no Real Sociedade. 

Balanço - A Copa Máster 

começou no dia 21 de março e 
encerrou-se em 9 de maio, com 
a participação de seis equipes 
(Paracatu, União, Santana, Real, 
Primavera e JK). Os clubes jo-
garam entre si em chave única e 
os quatro melhores pontuados 
avançaram às semifinais. 

No total foram realizados 18 
jogos e marcados 71 gols. Destes, 
Adailton - O Baiano (Paracatu) 
fez 10 e se tornou-se o artilheiro 
do certame. Já Alessandro Pe-
reira - o Mussun (União) sofreu 
apenas cinco gols e foi o arqueiro 
menos vazado. 

Homenagem - A organiza-
ção da Copa Máster foi da Liga 
Paracatuense de Esportes que 
homenageou o ex-atleta Valmir 
Ribeiro de Souza - o Valmir do 
Arco - que jogou nos quatro 
times tradicionais (Paracatu, 
União, Santana e Amoreira). O 
ala esquerdo Valmir começou a 
jogar ainda criança no Matutina 
Futebol Clube, nas categorias ju-

venis e na principal. Sua referên-
cia era o rei do futebol, Pelé.

Mudou-se para São Gotardo, 
com a sua família, e lá participou 
de campeonatos organizados 
pela Liga Patense, defendendo as 
equipes do União Esporte Clube 
e Universal Futebol Clube.

Com 21 anos, realizou tes-
tes nas equipes profissionais do 
Uberaba e do Nacional.

Em agosto de 1982, transfe-
riu-se para Paracatu e começou 
a jogar no Cruzeirão, do Alto do 
Córrego. Atuou ainda pelo pelos 
clubes: Paracatu Atlético, onde 
sagrou-se bicampeão municipal, 
campeão regional do Alto Para-
naíba e do Noroeste.

União Esporte Clube; 
Amabap; Vila Mariana; Santa-
na Esporte Clube, sagrando-se 
bicampeão; Amoreira Esporte 
Clube, onde também foi cam-
peão; Seleção Paracatuense, sele-
cionado por dez anos consecu-
tivos.

COPA MÁSTER UNIÃO 
ESPORTE CLUBE

Paracatu sagra-se bicampeão invicto 

Paulo Sérgio Xavier dos Santos (ex-jogador, 
ex-presidente e atual diretor de futebol do UEC) 
dá o pontapé inicial na partida 
de abertura da Copa Cidade


