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anosO Mo
Eles não são 
uma gracinha?

Paracatu sedia 
reunião histórica

Tancredo Neves e Ulysses Guimarães dão adeus à ditadura militar em 15 de janeiro de 1984

Dona Barrigudinha, uma 
árvore secular que mora no 
Santana, sabe tudo sobre 
a história de Paracatu e vai 
ajudar Ourinho e seus cole-
gas, Carlos e Mariana, a fazer 
um trabalho escolar. Esta é a 
abordagem da primeira edi-
ção da Turma do Ourinho, 
cartilha idealizada pela Secre-
taria de Cultura para contar 

 O prefeito Olavo Condé 
(PSDB) se elegeu vice-presi-
dente da Associação das Ci-
dades Históricas de MG e ca-
nalizou para Paracatu reunião 
da entidade, realizada, dia 10 
de abril, oportunidade em 
que o patrimônio cultural e 
arquitetônico de Paracatu foi 
apresentado às coirmãs. A Ci-
dade - que integra a categoria 
Região das 

Histórias, juntamente com  
Conceição do Mato Dentro, 
Diamantina, Januária e Serro - até aqui teve pouca visibilidade porque fica dis-
tante do eixo das cidades históricas, mas com a presença do prefeito na mesa 
diretora da Associação, deve alcançar a projeção que merece. A reunião discutiu 
a preservação da cultura, igrejas, casarões e até o cabeamento subterrâneo nos 
centros históricos, para que os fios não ofusquem a beleza das cidades, ideia já 
defendida pelo editor deste Jornal para o centro de Paracatu. PÁGINA 4

Eleição de Tancredo 31 anos depois
Há 31 anos, precisamente em 15 de janeiro de 1984, o Congresso Nacional elegia Tancredo 

Neves, primeiro presidente civil do Brasil após 20 anos de regime militar. O fato é considerado 
um dos mais importantes da história recente do País e influencia o modelo de democracia bra-
sileiro até hoje, na opinião de estudiosos e políticos. “Estamos vivendo o aniversário de 30 anos 
do fato político mais importante da história do Brasil”, define o ex-senador Pedro Simon, que 
pontificou na vida pública por 60 anos. PÁGINA 3

a história de Paracatu para 
crianças, na linguagem de 
quadrinhos, lançada durante 
a reunião das cidades históri-
cas, dia 10 de abril, na Casa de 
Cultura. A historiadora Tere-
zinha de Jesus Santana Gui-
marães e o designer gráfico 
Alan Gonçalves - responsável 
pela produção audiovisual - 

disseram que vão contar, tam-
bém, a história dos casarões, 
das quitandas, do futebol e 
muito mais. O secretário de 
Cultura, Isac Arruda, disse 
que o “gibi” facilita a com-
preensão da história e é feito 
para preservar os valores da 
Cidade. Legal!  PÁGINA  4 

Ocorrências infantis vão para CT
A vereadora e missionária Marli Ribeiro apresentou, à Câ-

mara Municipal, projeto de lei que dispõe sobre notificação, ao 
Conselho Tutelar, de ocorrências de uso de bebida alcoólica ou 
entorpecentes por crianças e adolescentes atendidos em hospi-
tais públicos e privados. A ideia é que tais ocorrências sejam co-
municadas para que medidas preventivas, como visita à família e 
conversa com os pais, sejam tomadas.  PÁGINA 5

Glewton de Sá quer piso 
nacional para professores
O vereador e professor Glewton de Sá (Pros) apresentou, dia 

5 de março, à Câmara, o Requerimento nº 497/2015, solicitando 
o cumprimento da Lei 11.738, que dispõe sobre o Piso Salarial 
Nacional dos Professores, e da hora-atividade. Segundo o verea-
dor, os professores estão trabalhando, desde 2008, cerca de duas 
horas-aula a mais sem receber. PÁGINA 2

PM recebe terrenos em áreas
estratégicas para segurança
 O vereador Gilvan Rodrigues conseguiu, através de reque-

rimento enviado à Prefeitura, dia 11 de abril de 2014, a doação 
do terreno ao lado da quadra do aeroporto à Polícia Militar para 
sediar uma companhia com 91 militares, em local estratégico 
para a segurança pública. Outra boa notícia é que a corporação 
recebeu, também, a cessão de 5.000m², na área próxima ao Po-
livalente, para instalar a sua 267ª Cia. PÁGINA 16

O presidente 
da Associação 
das Cidades 
Históricas de 
MG e prefeito 
de São João 
Del Rei, 
Helvécio 
Luiz Reis: 
Paracatu 
precisa de 
recursos para 
garantir seu 
patrimônio 
material 
e imaterial

A museóloga e superintendente do Iphan Minas, 
Célia Maria Corsino, recebe kit do artesanato 
paracatuense do prefeito Olavo Condé
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Joãozinho Contador: 
Falta o processo licitatório

Glewton de Sá: Professores 
trabalham duas horas a 
mais e não recebem

Vereador solicitou, pelo Requerimento de nº 497/2015, cumprimento da Lei piso Salarial nacional dos professores e da hora-atividade

O Vereador Joãozinho Con-
tador(PSDB) tem feito reitera-
dos pedidos no sentido de que 
o Executivo venda dois aparta-
mentos situados na Rua Macha-
do de Assis, 45, centro - Edifício 
Del Príncipe, que se encontram 
fechados.

Esses pedidos, além de em-
basados em requerimentos e 
ofícios, ao longo do ano passa-
do, foi objeto do Projeto de Lei 
54/2014 de autoria do vereador, 
subscrito pelos demais vereado-
res, que depois de sancionado 
pelo prefeito foi convertido na 
lei 3.091/2014.

O vereador quer o recurso 
da venda seja empregado  no 
apoio aos pacientes de câncer 
Segundo ele, essa é uma necessi-

Glewton quer que prefeito cumpra Lei 11.738/2005

Contador quer que tratamento seja custeado
com venda de apartamentos do Município

PISO NACIONAL

CÂNCER

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

dade latente, pois existem muitas 
pessoas em tratamento contra o 
câncer que precisam de auxilio 
do Município e a Casa de Apoio 

O vereador e professor Glew-
ton de Sá (Pros) se mostrou pre-
ocupado com situação atual dos 
professores e apresentou, dia 5 
de março, à Câmara Municipal de 
Paracatu, o Requerimento de nº 
497/2015, solicitando ao prefei-
to Olavo Condé, o cumprimento 
da Lei 11.738, que dispõe sobre 
o Piso Salarial Nacional dos Pro-
fessores, e da hora-atividade.

Segundo o vereador, que bus-
cou informações junto ao Sinds-
par, os professores estão traba-

em Barretos está em dificuldade, 
pois funciona através de uma as-
sociação que angaria fundos da 
ajuda de terceiros. “A casa é alu-
gada, e está em sérias dificulda-
des, segundo levantamento dos 
colegas vereadores que viajaram 
em comitiva para aquela cidade’. 

 Contador afirma que a Casa 
deve dar apoio não só aos doen-
tes, mas também aos familiares 
que os acompanham. “Defendo 
a extensão dessa Casa de Apoio 
também a Uberlândia e Patos de 
Minas, pois existem muitas pes-
soas em tratamento nessas cida-
des e que também necessitam de 
apoio”. “A lei já foi sancionada e 
o que falta é  o processo licitató-
rio para a venda dos apartamen-
tos”, observou o vereador.

lhando desde 2008 cerca de duas 
horas-aulas a mais sem receber, 
já que a Lei determina que para 
os professores do magistério da 
Educação Básica deve ser obser-
vada o limite máximo de 2/3 da 
carga horária para o desempenho 
das atividades com os alunos, 
pois 1/3 da jornada é reservado à 
preparação das aulas e outras ati-
vidades fora da sala de aula. Além 
disso, a Lei fixa também o piso 
salarial, do qual nenhum profes-
sor, poderia receber abaixo.

“Em Paracatu, está sendo des-
respeitado o terço de hora-ativi-
dade. O Sindspar tem cobrado 
muito que essa situação seja re-
solvida, junto ao prefeito, e não 
é justo que os professores, uma 
profissão nobre, que deveria ser 
valorizada tanto quanto qualquer 
outra, trabalhem algumas horas 
sem receber por isso”, enfatizou 
o vereador. 

Glewton de Sá ressaltou que 
a educação é a principal forma 
de ajudar na redução da crimi-

nalidade na Cidade e, para isso, 
o professor deve ser valorizado e 
respeitado. 

“O Município deve regu-
larizar essa situação o quanto 
antes, pois o Supremo Tribunal 
Federal (STF) já julgou a cons-
titucionalidade da Lei do Piso 
Nacional dos Professores, após 
questionamentos. Dessa forma, 
os professores se sentirão mais 
motivados para exercer seu pa-
pel com mais vigor e cumprir os 
módulos”. 

Para cumprir com o piso, o 
município pode investir 100% 
dos recursos que recebe do Fun-
deb (Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação), pois a 
Lei determina que o recurso deve 
ser aplicado na manutenção e de-
senvolvimento da educação pú-
blica: educação infantil e ensino 
fundamental para os municípios 
e nos estados, no ensino funda-
mental e médio.
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(FOTO: GUINALDO NICOLAEVSky)

Eleição de Tancredo completa 30 anos 
REDEMOCRATIZAÇÃO

Fato é considerado um dos mais importantes da história recente do país e influencia modelo de democracia brasileiro até hoje

Brasília (ABr) - Há 30 anos, 
precisamente em 15 de janeiro 
de 1984, o Congresso Nacional 
elegia Tancredo Neves primeiro 
presidente civil do Brasil após 20 
anos de regime militar. O fato é 
considerado um dos mais impor-
tantes da história recente do País 
e influencia o modelo de demo-
cracia brasileiro até hoje, na opi-
nião de estudiosos e políticos.

“Estamos vivendo o aniver-
sário de 30 anos do fato político 
mais importante da história do 
Brasil”, define o senador Pedro 
Simon, que já estava na vida pú-
blica, no antigo MDB, partido de 
Tancredo, quando a eleição se 
realizou.

Para Simon, esse é o fato mais 
importante porque foi o primei-
ro que partiu de um movimen-
to popular, o das Diretas Já, e 
obrigou o regime militar a ceder. 
Segundo ele, em outros eventos 
históricos importantes, como a 
Independência, a Proclamação 
da República ou a criação da 
Consolidação das Leis do Traba-
lho, a iniciativa partiu de quem já 
estava no Poder e não foi moti-
vada por levantes populares. “O 
movimento que teve a participa-
ção do povo, que o povo fez, que 
o povo lutou e é obra do povo é 
o das Diretas Já. Foi nesse movi-
mento que começou”, avalia.

Transição - Mozart Viana, 
então secretário-geral da Mesa 
Diretora da Câmara, já traba-
lhava na Casa quando Tancredo 
Neves foi eleito. Ele concorda 
com Simon sobre a importância 
do Movimento das Diretas Já 
para que um presidente civil fos-
se o escolhido em 1984. “Ali os 
militares perceberam que teriam 
que fazer a transição, e não seria 
mais possível manter o regime”, 
pontua.

Hoje, já aposentado, Mozart 
ainda se lembra como era o clima 
nos corredores da Câmara nos 
dias que antecederam a escolha 
de Tancredo. “Como as eleições 
diretas perderam por poucos vo-
tos – apesar de o Congresso ter 
sido sitiado no dia da votação, e 
os militares terem cercado o pré-
dio, a emenda Dante de Oliveira 
perdeu por pouquíssimos votos 
–, isso fortaleceu a oposição. 
Então, houve migração de mui-
tos deputados da base aliada na 
época para a oposição. E foi isso 
que permitiu a eleição do doutor 
Tancredo”, recorda.

Moderados - Na avaliação do 

Tancredo 
e Ulysses 
Guimarães 
comemoram 
a eleição 
no Colégio  
Eleitoral, em 
15 de janeiro 
de 1984

A menina Rachel Clemens Coelho se recusa 
a cumprimentar o presidente Figueiredo 

Morreu em Belo Horizonte, no sábado 11 
de abril, a mulher que, quando criança, prota-
gonizou uma das imagens mais representativas 
do desgaste da ditadura militar no Brasil. Ra-
chel Coelho Menezes de Souza, mais conheci-
da como Rachel Clemens, foi fotografada no 
momento em que se recusava a estender a mão 
para o então presidente, o general João Baptista 
Figueiredo.

De acordo com o hospital Felício Rocho, 
Rachel, que tinha 40 anos, foi atendida por mé-
dicos do pronto-atendimento, com quadro de 
parada cardiorrespiratória. Segundo a assessoria 
da unidade de saúde, foram realizados procedi-
mentos de ressuscitação, mas ela não resistiu. O 
corpo foi velado na capital mineira e enterrado, 
dia 13, no Cemitério Parque da Saudade, em Juiz 
de Fora, na Zona da Mata.

A fotografia em que a Rachel aparece é de 
Guinaldo Nicolaevsky, mas ele morreu em 2008 
sem conhecê-la. Publicada em diversos jornais 
e revistas, no Brasil e no exterior, a imagem se 
tornou símbolo da luta contra a ditadura.

Recado - Entretanto, ao se recusar a cumpri-
mentar Figueiredo, a garotinha não pretendia, 
de fato, afrontar o último presidente do regime 
militar. Em entrevista ao Jornal da Globo, con-
cedida em junho de 2011, ela contou que estava 
ansiosa para falar com o general. 

O encontro aconteceu em setembro de 1979, 
em Belo Horizonte, quando Rachel tinha ape-
nas cinco anos. Na entrevista, ela relembrou 
que, no dia anterior ao registro da fotografia, o 
pai dela havia comentado que iria almoçar com 
o presidente. Então, insistiu para que a mãe a 
levasse para ver Figueiredo, no Palácio da Li-
berdade.

Quando chegou lá, ela realmente conseguiu 
chegar perto do general. “Virei pra ele: ‘você 
sabia que você vai almoçar com meu pai hoje’? 
Aí todo mundo ficava assim: ‘dá a mão pra ele, 
dá a mão pra ele’. Eu detestei. Detesto que me 
mandem fazer as coisas. Não dei a mão porque 
eu não queria dar a mão pra ele, eu queria dar 
um recado pra ele”.

Antes de morrer, o fotógrafo tentou encon-
trar a menina da foto. Amigos chegaram a fazer 
uma campanha em blogs na internet, sem su-
cesso. Rachel contou ao Jornal da Globo que, 
um dia, sua mãe recebeu um arquivo pela inter-
net com as cem fotos que marcaram o século, 
é lá estava o registro da menina que cruzou os 
braços diante da mão esticada de Figueiredo. 
Depois disso, ela fez uma pesquisa em um site 
de busca e tomou conhecimento da campanha 
para achá-la.

Companheirona - Rachel Clemens cresceu 
em Belo Horizonte, formou-se em comércio 
exterior, fez pós-graduação no Instituto Tecno-
lógico da Aeronáutica e morou e trabalhou em 
vários países. Ela deixa uma filha.

O designer Thiago Lopo, de 29 anos, traba-
lhava com Rachel em uma agência de design e 
tecnologia da informação, em Belo Horizonte. 
Ele conta que se encontraram na última sexta-
feira (10). “Ela estava ótima, conversando, rin-
do, contado caso”, diz.

Lopo define Rachel como uma “companhei-
rona”. “Extremamente alegre, muito engajada 
com a amizade, com a família, companheirona. 
Vai fazer bastante falta”, conclui. 

Fonte: G1 MG

(FOTO: REPRODUÇÃO ESTADÃO)

Rachel se negou 
a estender a mão 
para Figueiredo

sociólogo e professor da Univer-
sidade de Brasília Elimar Nas-
cimento, a eleição de Tancredo 
Neves foi fruto de um “pacto 
conservador”. Segundo ele, os 
mais moderados da oposição 
conseguiram ampliar o diálogo 
com os mais moderados da situa-
ção e alcançaram um acordo que 
propiciou a chapa com Tancredo 
e Sarney. “A eleição de Tancredo 
significou a forma possível, na-
quela época, de sairmos da dita-
dura militar por meio de um pac-
to entre os mais moderados. Foi 
uma saída do regime militar de 
maneira conservadora”, avalia.

Segundo o professor, esse 
pacto influencia a forma de fa-
zer política no Brasil até hoje, 
porque em nome da democracia 
propiciada por ele, todos os par-
tidos relevantes que vieram pos-
teriormente acabaram deixando 
de lado, cedo ou tarde, posturas 

excessivamente à esquerda ou à 
direita, e se tornaram mais mo-
derados para evitar rupturas.

Dinâmica - “A vitória da dinâ-
mica da negociação conservado-
ra obrigou, mesmo os partidos 
mais à esquerda, como o PT, a 
aceitarem suas regras para ter 
acesso ao Poder”, afirma. “O que 
a dinâmica conservadora fez? 
Esvaziou a esquerda e obrigou 
os partidos a caminharem para o 
centro”, completa.

Elimar Nascimento exempli-
fica a influência do pacto con-
servador nas políticas atuais por 
meio do Bolsa Família. Ele re-
corda que o programa foi feito 
a partir de outros quatro já exis-
tentes, entre eles o Bolsa Escola, 
que condicionava a concessão da 
bolsa à permanência das crianças 
na escola, e era tocado pela Se-
cretaria de Educação do Distrito 
Federal.

“O Bolsa Escola era um pro-
grama educacional para que as 
crianças fossem mantidas na es-
cola e tivessem melhores condi-
ções de inserção no mercado de 
trabalho, posteriormente. Quan-
do o Bolsa Família foi criado, 
ele não foi para o Ministério da 
Educação, e sim para o da As-
sistência Social, é um programa 
de assistência. E isso se mostra 
importante, de tal maneira, que 
influenciou no resultado das últi-
mas eleições. Nada mais liberal”, 
comenta o professor.

Para Nascimento, “o PT se 
mostrou um partido tancredista” 
quando optou pela negociação 
com outros partidos ideologi-
camente diversos, em busca de 
uma coalizão. A negociação em 
busca de acordos era uma ca-
racterística típica do presidente 
eleito pelo colégio eleitoral de 30 
anos atrás.

Milhares 
de pessoas 

saíram às ruas 
entre janeiro e 
abril de 1984. 
O maior deles, 
aconteceu em 
São Paulo, no 
dia 16 de abril 
daquele ano e 

contou com 
1,5 milhão 
de pessoas 
no Vale do 

Anhangabaú
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Célia Corsino, superintendente 
do Iphan em Minas: Precisamos 
trabalhar a comunicação

Isac Arruda: Facilitar 
a compreensão da história As peças de artesanato em exposição têm  a “grife” Paracatu

prefeito condé assume vice-presidência de associação e deve conseguir recursos para preservar patrimônio 

Reunião dá visibilidade a Paracatu
CIDADES HISTÓRICAS

Lorranne Marques, repórter 
de O Movimento  

Paracatu recebeu, dia 10 de 
abril, representantes das cidades 
que compõem a Associação das 
Cidades Históricas de Minas Ge-
rais para a reunião ordinária da 
entidade, que ocorre a cada dois 
meses. 

Paracatu foi escolhida para 
sediar o encontro, desta vez, por-
que seu prefeito, Olavo Condé, 
assumiu a vice-presidência da 
Associação e a reunião serviu 
para apresentar o patrimônio cul-
tural e arquitetônico de Paracatu 
aos membros da entidade . 

Paracatu fica distante do eixo 
das cidades Históricas de Minas 
e, muitas vezes, tem pouca visibi-
lidade diante das coirmãs histó-
ricas. Porém, com a presença do 
prefeito na mesa diretora da As-
sociação, a Cidade deve alcançar 
a visibilidade que merece.

Recursos - A pauta da reu-
nião foi voltada às cidades his-
tóricas e à forma como seus 
prefeitos podem conseguir re-
cursos. Também foi exposto o 
Plano de Ação da Associação, 
que contempla projetos voltados 
à preservação da cultura, desde 
manutenção de igrejas e casarões 
até o cabeamento subterrâneo 
nos centros históricos, para que 
os fios de energia elétrica e tele-
fonia não atrapalhem a beleza da 
cidade. 

A Associação das Cidades 
Históricas de Minas Gerais foi 
criada em 2003 é uma entidade 

A Casa de Cultura inaugurou, 
também, no dia 11 de abril, a ex-
posição Art’Catu, na sua Galeria, 
como forma de valorizar a pro-
dução dos artesãos da Cidade, 
que está aberta à visitação das 9 
às 18h. 

A diretora  Graciele Mendes 
informa que esta já é a segunda 
edição da Art’Catu, que  vem na 
esteira das comemorações do Dia 
do Artesão, 12 de março, para 
que “esses artistas talentosos e, 
às vezes anônimos”, possam ser 
reconhecidos e valorizados. 

“O artesanato mostra a cul-
tura de um povo e atrai turistas. 
Isso fomenta o turismo, a econo-
mia  e a produção cultural; pois 
quando o artesão vende seus 
produtos, ele fica mais entusias-
mado, produz mais e melhor”, 
reforçou Graciele. 

Todos o artesanato exposto 
na Art’Catu faz alusão a Paracatu, 
com o nome da Cidade inserido 
no produto, para despertar mais 
o orgulho da Cidade. 

Grandes eventos - A direção 
da Casa de Cultura informa, tam-
bém,  que Paracatu irá sediar, nos 
próximos meses, outros eventos 
importantes ligados à cultura, 
São eles: 

18 de maio - Recepção a 160 
alunos e 22 professores da Uni-
versidade Federal de Minas Ge-

A museóloga e superintenden-
te do Iphan (Instituto Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional) 
Minas, Célia Maria Corsino, que 
participou da reunião das Cidades 
Históricas, em Paracatu, advertiu 
que a obrigação de manter o pa-
trimônio preservado não é apenas 
do Estado, mas de cada proprie-
tário e cidadão e, para qualquer 
alteração, é necessária autorização 
do órgão competente. 

Segundo ela, a meta do Iphan 
é trabalhar mais próximo das 
prefeituras e interligar parcerias 
entre os governos federal, esta-
dual e municipal. Ela ainda fez 
um pedido às cidades históricas 
contempladas com o PAC, para 
que não apresentem projetos ao 

O Grupo de 
Teatro da Casa de 
Cultura realizou 
apresentação mui-
to elogiada pelos 
visitantes das cida-
des históricas, que 
ainda assistiram ao 
lançamento oficial 
da cartilha a Tur-
ma do Ourinho. 
A cartilha é uma 
história em qua-
drinhos que conta 
a história de Para-
catu, desenvolvida para resgatar  
história do paracatuense. 

Segundo o secretário muni-
cipal de Cultura, Isac Arruda, 
a ideia de uma  revista em qua-
drinhos, ou “gibi”, é para facili-
tar a compreensão da história e 
de  suas personalidades e o que 
é feito para preservar os valores 
da Cidade. 

“Queremos que as pessoas 
entendam o significado de per-
tencer a esse patrimônio. É de fá-
cil acesso para as crianças, pois é 
escrito de forma lúdica e tranqui-
la, em uma linguagem que atende 
os jovens e adultos”.

Na primeira edição da Turma 
do Ourinho, a professora das 
crianças Ourinho, Carlos e Ma-
riana, pede para que os alunos 
façam uma pesquisa sobre a his-
tória da Cidade. Os três se ques-
tionam como farão o trabalho. 
Aí entra em cena  a Dona Barri-
gudinha, uma árvore que cresceu 
com Paracatu, para ajudá-los. 

Dona Barrigudinha explica o 
significado do nome Paracatu, 
“rio bom”, um termo de origem 
tupi, mas que Paracatu se chama-
va Arraial de São Luiz e Sant’An-
na das Minas do Paracatu e se 
transformou no que, hoje, co-
nhecemos como Bairro Santana. 

A árvore ainda explica a che-
gada dos bandeirantes e que duas 
bandeiras foram essenciais: a de 
Felisberto Caldeira Brant e a de 
Rodrigues Fróis, cada uma ocu-
pou um lado da Cidade e uma 

civil de direito privado, sem fins 
lucrativos e que hoje é reconhe-
cida como utilidade pública pelo 
Estado de Minas Gerais. 

A associação é composta por 
32 municípios e é um órgão ges-
tor dos recursos destinados às 
suas atividades, voltadas ao incre-
mento do Patrimônio Cultural e 
sua potencialidade financeira. 

Categorias - As cidades que 
fazem parte da Associação são di-
vididas por categorias: Região das 
Artes - Brumadinho, Cataguases, 
Congonhas, Diogo de Vascon-
celos, Itabirito, Mariana, Ouro 
Branco e Ouro Preto; Região das 
Manifestações - Baependi, Cam-
panha, Itapecerica, Prados, São 
João Del Rei, São Thomé das 

Letras e Tiradentes; Região das 
Tradições - Caeté, Lagoa Santa, 
Pitangui, Sabará e Santa Luzia; 
Região das Riquezas - Barão de 
Cocais, Bom Jesus do Amparo, 
Catas Altas, Itabira, Nova Era, 
Santa Bárbara e São Gonçalo do 
Rio Abaixo; Região das

Histórias - Conceição do 
Mato Dentro, Diamantina, Janu-
ária, Paracatu e Serro.

O presidente da Associação 
das Cidades Históricas de Minas 
Gerais e prefeito de São João Del 
Rei, Helvécio Luiz Reis, agrade-
ceu o carinho dos  paracatuen-
ses e ressaltou que Paracatu está 
sempre presente nos eventos da 
associação, através da Secretaria 
Municipal de Cultura.  

Para Helvécio, o evento é ne-
cessário para se discutir formas 
das cidades buscarem mais re-
cursos, além daqueles oriundos 
do PAC das Cidades Históricas, 

como é o caso de Paracatu, que 
não foi contemplada com o PAC, 
mas que precisa de recursos para 
garantir seu patrimônio material 
e imaterial. 

“A associação pode ajudar 
neste processo de buscar recur-
sos. Temos que aprender a com-
binar o passado e o novo, para 
que o passado não seja destruído 
e a evolução aconteça. É o novo 
e o antigo em um mesmo espaço, 
de forma harmônica e bonita”, 
ressaltou o presidente. 

O prefeito Olavo Condé res-
saltou que é preciso cuidar, cada 
vez mais, das cidades históricas e 
fazer parte da Associação coloca 
Paracatu em evidência. 

“A Associação executa ativi-
dades de planejamento e execu-
ção de atividades culturais, além 
de pensar também no turismo e 
na educação, pensando sempre 
na preservação do patrimônio 
histórico/cultural dos municí-
pios”, explicou Condé.

a turma 
do ourinho 
está na praça

Iphan, pois o instituto irá priori-
zar as cidades que não foram be-
neficiadas com o recurso. 

“Precisamos trabalhar a co-
municação, mostrar à comuni-
dade o que acontece, falar o que 
pode ser feito, o que não pode e 
explicar o porquê quando é nega-
do, como a reforma de um casa-
rão. Temos que dar alternativas e 
não apenas negar”, frisou Célia.

A superintendente ainda disse 
que pretende cumprir os prazos 
do Iphan de respostas às solicita-
ções, que antes não eram cumpri-
dos. Pois o cidadão tem direito 
de resposta em tempo hábil. 

“Temos muito trabalho no 
patrimônio material, imaterial, 
ferroviário, preservação da histó-

ria x desenvolvimento. Antes de 
estabelecer o que fazer, queremos 
pensar se as alterações irão ofe-
recer melhor qualidade ao mora-
dor”. 

Célia Maria ainda citou exem-
plos que podem ser trabalhados 
com jovens, de forma dinâmica 
e atual, porém, resgatando e pre-
servando o passado, como fazer 
uma maquete em 3D de uma rua 
antiga; calcular o vento que entra 
pela janela da casa antiga (grande) 
e de uma janela moderna; mos-
trar em tablet imagens históricas, 
onde o usuário pode aumentar o 
tamanho, ver os detalhes. “É ne-
cessário adaptar linguagens e usar 
os meios ao nosso favor, não po-
demos ignorar e fugir”, finalizou.

iphan garante resposta em tempo hábil

artcatu está exposta na casa de cultura
rais (UFMG), que estão realizan-
do um projeto com estudantes 
do ensino superior que moram 
na zona rural e enfrentam as di-
ficuldades para concluir os estu-
dos. Em Paracatu, três alunos se 
deslocam todos os dias para as 
faculdades. 

Os universitários escolheram 
Paracatu, por ser uma cidade his-
tórica, para começar os trabalhos 
e A Casa de Cultura irá recebê
-los, no Largo do Museu, com 
apresentações de dança, capoei-
ra, coral, teatro e sanfoneiros. 

4 de Julho - A Casa de Cultu-

ra irá  promover a “Vesperata” de 
Diamantina, que é o evento mais 
famoso daquela cidade histórica, 
onde músicos se apresentam da 
sacada dos casarões. Paracatu 
receberá 75 músicos, mirins e 
militares, que se apresentarão no 
Largo da Jaqueira. 

não sabia da exis-
tência da outra.

Felisberto fi-
xou-se às margens 
do Córrego que 
ele chamou de 
Rico e Rodrigues 
no Morro Cruz 
das Almas, o hoje 
devastado Morro 
do Ouro. Quan-
do souberam da 
existência um do 
outro, os bandei-
rantes não quise-

ram conflito e resolveram unir as 
famílias, casando um dos irmãos 
de Felisberto, o mais velho, Joa-
quim, com uma irmã de Rodri-
gues , Helena. Logo a notícia do 
ouro se espalhou e o Arraial foi 
recebendo mais moradores. 

A historiadora paracatuense 
Terezinha de Jesus Santana Gui-
marães e o designer Alan Gon-
çalves  - responsável pela produ-
tora de audiovisual Dream UP 
Filmes, que elaborou a cartilha 
- ressaltaram que o objetivo do 
projeto é narrar a história e soli-
citaram o apoio de cada morador 
para o seu resgate. “Esse projeto 
é o primeiro de muitos e preci-
samos contar muito mais, como 
a história dos casarões, futebol, 
quitandas, etc”.

A Turma do Ourinho é 
uma gracinha, não é?

Olavo Condé, vice-presidente 
da Associação, entrega kit 
de artesanato paracatuense à 
superintendente do Iphan Minas

Grupo de Teatro da Casa de Cultura deixou boa impressão nos visitantes

Representantes de cidades históricas também 
recebem kit do artesanato de Paracatu

O prefeito de São João Del Rei, 
Hélvécio Luiz Reis: Associação 
pode ajudar a conseguir recursos



O Movimento - paRacatu 5Paracatu-MG, abril de 2015

O prefeito Condé; o vice, José Altino e família dos homenageados  
descerram a placa inaugural da Ponte Cecílio Neiva 

construções de concreto eram antiga reivindicação de Santa Bárbara e custaram cerca de R$ 209 mil

Foco do projeto é que medidas preventivas, como visita à família e conversa com os pais, sejam tomadas 

Prefeitura entrega mais duas pontes

Marli quer registro de menores drogados no Conselho Tutelar

ZONA RURAL

PREVENÇÃO ÀS DROGAS

A Prefeitura de Paracatu, atra-
vés da Secretaria de Transportes, 
inaugurou, dia 11 de abril, duas 
pontes na região do Santa Bárba-
ra: Ponte Cecílio Silva Neiva, so-
bre o Rio Santa Bárbara, e Ponte 
Onofre Antônio Silva, sobre o 
Rio Escuro. Os nomes das  duas 
edificações homenageiam, in 
memorian, duas personalidades 
da região pelos bem prestado à 
comunidade. 

A ponte Cecílio Neiva tem 15 
metros de comprimento por 4,20 
de largura e custou aos cofres pú-
blicos R$ 83.100.47, quantia con-
siderada modesta pelo mercado 
de construção. Já a ponte Onofre 
Afonso Silva tem 23 metros de 
comprimento por 4,40 de largura 
e é resultado de um investimento 
público de R$ 126.412,50.

As pontes eram uma reivindi-
cação antiga dos moradores, pois 
o tráfego de veículos na região é 
intenso e as pontes de madeira - 
que passavam por reparos todos 
os anos, pela vulnerabilidade de 
suas estruturas - até que enfim, 

cederam lugar a novas, de con-
creto, muito mais seguras. 

Coral - A entrega oficial das 
obras foi motivo de grande festa 
da comunidade que contou com 

Marli Ribeiro defende, na Câmara, projeto 
de sua autoria que prevê notificação 
ao Conselho Tutelar e ao MPU de 
atendimentos a crianças e adolescentes 
alcoolizados e drogados em hospitais

A vereadora e missionária 
Marli Ribeiro(PTB) apresentou, 
dia 30 de março, à Câmara Mu-
nicipal, projeto de lei que dispõe 
sobre o registro no Conselho Tu-
telar de ocorrências de uso de be-
bida alcoólica e/ou entorpecen-
tes por crianças e adolescentes 
atendidos em hospitais públicos 
e privados e instituições seme-
lhantes de Paracatu.

O foco do projeto, segundo 
ela, é que todo atendimento fei-
to a uma criança ou um adoles-
cente sob o efeito de álcool ou 
outra droga seja comunicado ao 
Conselho Tutelar e ao Ministério 
Público para que medidas pre-
ventivas, como visita à família e 
conversa com os pais, sejam to-
madas. 

A vereadora lembrou que 
muitos pais só descobrem que 
seus filhos já estão nas drogas 

uma belíssima apresentação do 
Coral da Escola José Palma, locali-
zada na região. Segundo a profes-
sora responsável pelo coral, Ilne 
Albernaz, o coral existe há dois 

anos e é composto por 32 alunos 
de várias séries. A escola funciona 
em tempo integral e a professora 
agradeceu a Prefeitura Municipal 
pela boa assistência que a educa-

depois de chegarem ao fundo do 
poço. “As famílias têm dificulda-
des de descobrir isso no início. 
São muitos os casos de coma 
alcoólico em adolescentes nos 
eventos da Cidade e não se sabe 
se algum trabalho de orientação 
e feito com estes adolescentes”, 
afirma Marli Ribeiro. 

A vereadora advertiu que ál-
cool, cigarro e outras drogas 
estão presentes, na adolescência 
de metade dos brasileiros e, “cer-
tamente”  parte desses jovens 
conviverá com a dependência do 
álcool no futuro. 

“Preocupa-me o fato de mui-
tos pais entrarem em pânico ao 
descobrir que o filho ou a filha 
fumou maconha ou tomou um 
comprimido de ecstasy, numa 
festa, mas acham normal que 
eles bebam porque, afinal, todos 
bebem.  O pior é que o álcool é 

porta de entrada para todas as ou-
tras drogas”, alertou a vereadora. 

O problema - Um estudo re-
alizado pelo IBGE no ano passa-
do mostrou que mais da metade 
dos jovens já tomou ao menos 

uma dose de bebida 
alcoólica. A recente 
Pesquisa Nacional de 
Saúde Escolar entre-
vistou 109 mil estu-
dantes do 9º ano do 
Ensino Fundamental, 
são adolescentes entre 
13 e 15 anos. 

Os pesquisadores 
perguntaram apenas 
aos entrevistados com 
15 anos, quando havia 
sido a primeira expe-
riência com bebida e 
31,7% deles respon-
deram que a primeira 
dose veio antes dos 13 

anos. Concluindo então que; alco-
olismo nunca foi problema exclu-
sivo dos adultos, podendo tam-
bém acometer os adolescentes. 

Hoje, no Brasil, causa grande 
preocupação o fato de os jovens 

começarem a beber cada vez 
mais cedo e as meninas, a beber 
tanto ou mais que os meninos. A 
vereadora destacou que é neces-
sário pensar em políticas públicas 
preventivas. 

“Não se pode esquecer que, 
em qualquer quantidade, o álco-
ol é uma substância tóxica e que 
o metabolismo das pessoas mais 
jovens faz com que seus efeitos 
sejam potencializados. Não se 
pode esquecer também que ele 
é responsável pelo aumento do 
número de acidentes e atos de 
violência, muitos deles fatais. 

“Proibir apenas que os ado-
lescentes bebam não adianta. 
É preciso conversar com eles, 
expor-lhes a preocupação com 
sua saúde e segurança e deixar 
claro que não há acordo possível 
quanto ao uso e abuso do álcool, 
dentro ou fora de casa”, finalizou 

a vereadora.
Arsênio - Foi aprovado nesta 

terça-feira (14/4) o requerimento 
de autoria da vereadora Marli Ri-
beiro que solicitou que a Comis-
são de Administração, Serviços 
Públicos e Cidadania convide o 
pesquisador Luiz Roberto Gui-
marães Guilherme do depar-
tamento de Ciência do Solo da 
Universidade Federal de Lavras 
para analisar o estudo recente fei-
to em Paracatu sobre contamina-
ção por arsênio de Paracatu.  A 
comissão agora irá enviar o con-
vite em nome da comissão para o 
pesquisador.

“Precisamos conhecer pro-
fundamente esses dados, saber 
o que foi pesquisado e qual o re-
sultado, essa é uma preocupação 
da sociedade, a preocupação da 
minha Cidade é minha também, 
afirmou a vereadora.”

ção recebe na zona rural, pois a 
escola possui tudo que precisa. 

O presidente da Associação 
dos Moradores da região do San-
ta Bárbara, Samuel Antônio da 
Silva, também agradeceu a Pre-
feitura “pelo olhar atencioso” à 
zona rural do município. “Feliz-
mente agora temos um recurso 
de R$ 2.500,00 por ano para os 
agricultores familiares, dois tra-
tores e uma escola muito boa.  
Então, não tenho como cobrar 
muito da Prefeitura, apenas um 
posto de saúde para a região”, 
esclareceu.  

Condé - O prefeito Olavo 
Condé ressaltou que o nome das 
pontes foram escolhidos através 
de um levantamento na comuni-
dade e os moradores apontaram 
duas pessoas que merecem o res-
peito de todos, pois lutaram pelo 
desenvolvimento da região. 

“Estamos fazendo um traba-
lho que prometemos, com dig-
nidade e transparência. A cons-
trução destas pontes era uma 
solicitação antiga e fizemos o 

Familiares de Onofre Antônio Silva e autoridades cortam a fita de inauguração da ponte

Os secretários de Agricultura e de Transportes e o prefeito Condé 
entregam mais um trator à comunidade de Santa Bárbara

Na mesma solenidade de 
inauguração das pontes, foi  en-
tregue mais um trator reformado 
à comunidade do Santa Bárbara, 
através da Associação dos Mo-
radores. A região já possui um 
trator doado também pela Pre-
feitura e os dois vão fomentar 
ainda mais a agricultura familiar 
da região. 

O presidente da Câmara, João 
Arcanjo(SD), agradeceu a home-
nagem aos moradores da região, 
através do nome das pontes, reco-
nhecendo que os homenageados 
são patrimônio da região e o vere-
ador Cabo Camilo (PDT) ressal-
tou que fez um requerimento que 
solicitava à Prefeitura a constru-
ção de pontes para substituir as 
antigas e agradeceu a comunida-
de, que é tão importante para o 
desenvolvimento de Paracatu. 

Greik de Oliveira (PRB) disse 
ser uma alegria presenciar o que 
está sendo realizado na zona ru-
ral, como as oito pontes em dois 
anos. “O trabalho desenvolvido 
pela Prefeitura, em especial o da 
Secretaria de Transportes, que 
transparente e valoriza a comu-
nidade”. 

Hamilton Batista (PSDB) res-
saltou, por inúmeras vezes, as 
pontes de madeira, que são mais 
baixas, alagavam, quebravam e 
causavam transtornos aos mora-
dores e à Cidade, já que a produ-
ção  não era escoada. 

O vereador Marcos Olivei-
ra (PTB) agradeceu o prefeito o 

Condé e o secretário de Transpor-
tes pela atenção às do Município.

Secretário - O servidor Gil-
son José Luiz, da Secretaria de 
Transportes, ressaltou que o se-
cretário Paulo Antônio Pereira 
tem feito um trabalho de exce-
lência, correndo atrás de verbas 
para beneficiar a comunidade, 
através de obras como as pontes 
inauguradas. “Paulinho tem sido 
muito prudente em administrar o 

dinheiro público, fazendo obras 
com qualidade e no valor que re-
almente deve ser”. 

Já o próprio secretário apro-
veitou para dizer que trabalhar 
no poder público não é fácil. 
Segundo ele, a burocracia e as 
críticas incomodam muito, mas 
ele procura atender a todos com 
muito zelo, transparência e ho-
nestidade. 

“Quando realizamos a obra 

de construção da ponte, pensa-
mos nos alunos que necessitam 
estudar, nos professos, na pro-
dução que deve ser escoada, nos 
visitantes. Todos eles devem ter 
uma segurança adequada para 
transitar no local”.

Paulinho também ressaltou 
que o atual governo assumiu uma 
enorme dívida do Preserv, que o 
prefeito Condé administrando e 
não passando a bola para frente.

Vereadores presentes elogiam prefeito

compromisso, ainda em época 
eleitoral, de trazer melhorias e 
construir pontes de concreto no 
local e assim estamos fazendo. 
Outras melhorias estão por vir, 
pois estamos trabalhando para 
melhorar a vida de todos”, fina-
lizou o prefeito.

Homenageados - O filho 
do senhor Cecílio Silva Neiva, 
Aloísio Silva Neiva, emocionado 
agradeceu a homenagem a seu 
pai e lembrou que ele era um ho-
mem simples, que recebia a todos 
em sua fazenda e ajudava quem 
quer que fosse, se tornando mui-
to querido na região. 

A filha e a esposa de Ono-
fre Antônio Silva, Rosa e Ilca, 
também ressaltaram os pontos 
característicos do homenageado, 
que faleceu aos 45 anos, mas ser-
viu de exemplo para toda a famí-
lia e ponto de apoio para os vi-
zinhos. “Hoje, meu pai continua 
ainda mais vivo. Aprendemos 
com ele que trabalhar é valorizar, 
e isso está sendo feito”, disse 
Rosa Silva. 

FOTO:ARQUIVO

agricultores familiares
recebem mais um trator

A secretária de Agricultura, 
Caroline Petroll, afirmou que a 
expressividade da produção da 
região a fez merecedora de mais 
um trator, sendo a primeira re-
gião com dois tratores. “Quere-
mos garantir que a produção de 
alimentos aumente e continue 
gerando renda para as famílias”, 
disse Petroll. 



6  O Movimento Paracatu-MG, abril de 2015



O Movimento 7Paracatu-MG, abril de 2015

a aSSociaÇão Da ViLa DoS poLiciaiS MiLitaRES DE paRacatu/MG - aVpMp, entidade rep-
resentativa de classe dos servidores militares estaduais, associação civil sem fins lucrativos, regu-
larmente inscrita no cnpJ nº 14.459.503/0001-34, Lei Municipal de utilidade pública nº 2929/2012 
e Lei Estadual de utilidade púbica nº 21.288/14, com sede provisória na Rua Jacarandá nº 100, 
bairro primavera ii, paracatu/MG, cEp 38-600-000, por intermédio do presente instrumento vem 
prestar contas dos recursos constantes do demonstrativo anual do exercício financeiro 2014, como 
abaixo se vê:

Demonstração de Resultados do Exercício 2014
Receita de contribuições e Doações:
contribuições de associados:.........................................................................................R$93.084,95;
Doações/Subvenções:.......................................................................................................R$3.704,22
Rendimento/aplicação financeira:.....................................................................................R$1.516,80;
Receita patrimonial Bruta:.............................................................................................. R$98.305,97 

Despesas operacionais:
Materiais de Escritório:........................................................................................................R$104,58;
telefone:..............................................................................................................................R$196,12;
cartório:............................................................................................................................R$1.449,85;
Honorários advocatício:..................................................................................................R$11.146,00;
Honorários contábeis:.......................................................................................................R$2.880,00;
Despesas Gerais:............................................................................................................R$56.609,65;
Repasse ao 45º BpM:........................................................................................................R$1.215,54;
Despesas Financeiras:.........................................................................................................R$276,40;

total das Despesas: R$73.878,14

conclusão:
Receita patrimonial 2014:................................................................................................R$98.305,97
Despesas Gerais 2014:....................................................................................................R$73.878,14
Superávit 2014:................................................................................................................R$24.427,83
Superávit acumulados:.....................................................................................................R$53.659,22
Saldo da conta bancária em 25/02/2015: ........................................................................R$50.670,50 
Doações da Empresa Kinross repassadas ao 45º BpM:....................................................R$7.949,03 

cumpre ressaltar a prestação de contas foi devidamente registrado no 3º livro diário da associação 
da Vila dos policiais Militares de paracatu/MG, referente ao exercício financeiro do ano de 2014, 
fiscalizados pelo conselho Fiscal de Entidade, os quais foram apresentados na assembleia Geral 
ordinária da Entidade, realizada no dia 25 de fevereiro de 2015, sendo aprovado o balanço financei-
ro, que será registrado no cartório de Registro de títulos e documentos de paracatu/MG, respecti-
vamente nos termo da lei.

paracatu/MG, 2 de abril de 2015

Respeitosamente,

noRBERto WiLLianS SantoS SouZa
pRESiDEntE Da aVpMp
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www.kinross.com.br
facebook.com/KinrossBrasil

Tiago Souza, de um sonho de criança a Supervisor de Manutenção  
de Veículos Leves na Kinross. Seu primeiro emprego, sua primeira 

carteira de trabalho. A Kinross se orgulha de ser feita pelo Tiago, 
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.  

Era um sonho de criança trabalhar na Kinross. Nos últimos nove 
anos, pude fazer parte da história dessa empresa. Aqui, vejo, 
a cada dia, o quanto ela investe na qualidade de vida, não só 

dos empregados, mas de toda Paracatu. Investimentos como a 
reforma do hospital municipal, a revitalização do Córrego Rico, 

a criação do Parque Estadual, a preocupação com a melhoria 
das condições de trabalho, as atividades de esporte e lazer. Por 

ser uma empresa séria, eu tenho orgulho de ser Kinross.

Tiago Souza
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Corporação inaugura 
delegacia de 500m²

PRF 

nova unidade homenageia inspetor paulo nappo, 
que começou trabalho de excelência da pREF local

A Polícia Rodoviária Federal 
inaugurou, dia 23 de abril, a Uni-
dade Operacional e Delegacia 
da PRF de Paracatu, na Rodovia 
BR 040 kM 47,5. A nova sede 
possui 500m² e foi projetada 
com a mais alta qualidade, pen-
sando na sustentabilidade, como 
a reutilização da água da chuva, 
baixo de manutenção, alta du-
rabilidade, aquecimento solar, 
acessibilidade e refrigeração em 
todos os cômodos, estaciona-
mento para servidores, viaturas 
e visitantes. 

A Unidade teve um custo de 
R$ 1,1 milhão e recebeu o nome 
do ex-inspetor da PRF Paulo 
Nappo, que chefiou por mais de 
30 anos a unidade de Paracatu e 
começou o trabalho de excelên-
cia que hoje é desenvolvido pela 
PRF local. 

Estiveram presentes na inau-
guração, o prefeito Olavo Condé; 
secretários municipais; vereado-
res; o delegado regional Edson 
Morais; o comandante do 45º 
BPM, Ten Cel Reinaldo;  o juiz 
de direito, Rodrigo de Carvalho; 
inspetores da PRF;  além de po-
licias rodoviários federais, repre-
sentantes da Votorantim Metais e 
da comunidade.

O prefeito Olavo Condé res-
saltou que os policias que ali 
trabalham merecem uma obra 
como a inaugurada, pois fazem 
um trabalho diferenciado. “Aqui 
eles fazem não apenas a seguran-
ça dos usuários e da via, mas au-

xiliam a Prefeitura nos trabalhos 
sociais, no CREA e CRAS. Com 
o trabalho integrado entre PRF, 
Polícia Militar e Polícia Civil esta-

mos resolvendo os problemas do 
Município”. 

TAC - A obra foi realizada, 
através de um Termo de Ajuste 

de Conduta (TAC, sendo que a 
Procuradoria Geral do Trabalho 
de Patos de Minas, através do 
coordenador Juliano Alexandre 

Ferreira, destinou o recurso para 
a reforma da sede da PRF de Pa-
racatu. 

Segundo o coordenador da 
Procuradoria do Trabalho de Pa-
tos, a instituição da qual faz par-
te, tem desenvolvido trabalhos 
importantes em parceria com a 
Polícia Rodoviária Federal, como 
o combate ao trabalho análogo 
ao de escravo, a eficácia da Lei 
de descanso dos motoristas de 
transporte de cargas e essas par-
cerias devem ser reconhecidas.

“Essa obra, como não podia 
deixar de , tem o suor do trabalho 
e o resultado é para a PRF e so-
ciedade, não apenas paracatuen-
ses, mas para  todos que transitam 
pela rodovia. Gostaria de lembrar 
uma frase de Nelson Mandela: 
‘Tudo é impossível até que seja 
feito’”, disse o procurador.

Superintendência - O su-
perintendente regional da 4ª Su-
perintendência da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) em Minas 
Gerais, Guido Marcelo Mayol, 
também presente ao evento, lem-
brou que iniciou sua carreira na 
PRF na cidade de Paracatu e que 
eram tempos difíceis, onde a es-
trutura era precária e acanhada e 
o efetivo muito pouco. 

“A Delegacia PRF de hoje é 
um prédio moderno, com o ser-
viço de socorro e aqui temos po-
licias extremamente qualificados. 
A PRF hoje só cresce e ninguém 
pode deter a instituição, basta fa-
zermos nosso trabalho”. 

PRF Paracatu  - O atual chefe 
da 16ª Delegacia da PRF de Para-
catu, inspetor Pablo Peres da Silva, 
ressaltou que é com muito orgu-
lho que trabalha na Cidade e que 
os PRF’s estão desenvolvendo um 
trabalho significativo que já tem 
demostrado resultados: “PRF de 
Paracatu ficou no 3º lugar entre 
as 154 PRF’s do País no que diz 
respeito a redução de vítimas de 
acidentes de trânsito. Buscamos 
sempre um trabalho de polícia ci-
dadã, com completo atendimento 
ao usuário”, disse Pablo. 

Pablo Peres frisou que a Uni-
dade agora reformada e amplia-
da é uma das mais modernas de 
Minas Gerais e do Brasil e serve 
como “porta de entrada” para as 
outras PRF’s. “Este é um presen-
te para o usuário e para a nature-
za”, finalizou o inspetor. 

Diretoria Geral - O inspetor 
Walder Nascimento participou 
do evento representando a dire-
tora-geral da Polícia Rodoviária 
Federal, inspetora Maria Alice 
Nascimento Souza, e disse que 
o alicerce para a construção de 
uma obra são as pessoas e que a 
obra de só foi possível graças ao 
trabalho que vem sendo desen-
volvido por grandes líderes. 

“Paracatu é reconhecida como 
delegacia escola e mais do que 
ações, forma pessoas com propó-
sitos e pensamentos de doação. 
Na força das pessoas e união de 
todos,  temos resultados como 
este, que é um lucro social”.

O  coordenador Juliano Alexandre Ferreira e o superintendente 
Guido Marcelo Mayol e outras autoridades descerram 
a placa inaugural da delegacia

O prefeito Olavo Condé 
discursa durante a solenidade 
de inauguração

O procurador Juliano Alexandre 
Ferreira destinou recurso para 
reforma da sede da PRF

Inspetor Pablo Peres da Silva: 
Trabalho de polícia cidadã

Unidade custou R$ 1,1 milhão e recebeu o nome do ex-inspetor Paulo Nappo
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Agropecuária
Rossato Ltda

cnpJ: 76.987.544/0001-50

RELatÓRio Da DiREtoRia

Senhores acionistas: cumprindo as disposições legais e 
estatutárias que regem nossa sociedade, submetemos à 
apreciação de V.Sas., o Balanço patrimonial e demais de-
monstrações Financeiras relativas ao exercício encerra-
do em 31 de dezembro de 2014. colocamo-nos à inteira 
disposição de V.Sas, para quaisquer esclarecimento que 
se façam necessários. 

paracatu, 10 de abril de 2015.

a DiREtoRia
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Evento da Coopervap oferece 
bons preços aos produtores

 VITRINE RURAL

cooperados elogiam preços e facilidade de pagamento da 6ª edição do atacadão de ofertas dos fornecedores

A Coopervap realizou, daí 15 
de abril, a 6ª edição do Vitrine 
Rural, evento que possibilita aos 
produtores comprar  máquinas e 
equipamentos; produtos para in-
seminação artificial e homeopatia 
bovina; rações e sal mineral; ara-
mes e telas com descontos espe-
ciais ou com preços parcelados, 
pelos diversos fornecedores da 
organização.

No mesmo dia, a Cooperativa 
ofereceu promoções no Hiper-
mercado, Agroveterinária  e ou-
tros segmentos, dando oportuni-
dade a toda a sociedade de fazer 
bons negócios.

O presidente da Coopervap, 
Vasco Praça Filho, ressaltou que 
a Vitrine Rural é essencial para os 
produtores realizarem compras 
necessárias ao dia a dia das fa-
zendas e ainda produtos diferen-
ciados que os auxiliam a preços 
diferenciados. 

O cooperado José Albernaz 
Neiva disse que este ano a Vi-
trine Rural esteve melhor, pois 
foi  excelente oportunidade para 
o pequeno produtor fazer suas 
compras a preços diferenciados. 
“Os preços estão bem em con-
ta e aqui podemos parcelar em 
várias vezes, já que as empresas 
vêm dispostas a negociar da me-
lhor forma para o produtor”. 

O produtor Adão Martins 
de Mel disse que comprou sem 
medo de errar, para aproveitar os 
ótimos preços da Vitrine Rural. 

Ele reconheceu que não é todo 
dia que se encontra preços assim 
no mercado, além de encontrar 
os melhores produtos disponí-
veis. 

“Eu já comprei motosserra, 
óleos, ração e outros produtos 
para a fazenda e o lucro é certo. 
Sempre esperamos a Vitrine Ru-
ral para comprar com qualidade 
e economizar”, revelou Adão 
Martins.

Adão Martins ressaltou, ain-
da, que o presidente Vasquinho 
é parceiro e faz de tudo para me-
lhorar a vida do produtor rural, 
de leite e de grãos,  realizando a 
Vitrine Rural para o produtor co-
nhecer os produtos disponíveis 
no mercado e comprar melhor. 

Jacelina Santiago Pereira, pro-
prietária da Fazenda Aldeia, as-

sociada à Coopervap, há 30 anos, 
disse que este ano foi a melhor 
de todas as seis edições da Vitri-
ne Rural. Segundo ela, o preço é 
o que mais chama atenção, pois 
não se encontra descontos e faci-
lidades assim no mercado. 

“Os presidentes da Cooperati-
va sempre nos dão muita atenção 
e digo sempre que a Coopervap 
é uma mãe, ajuda demais a gente, 
só tenho a agradecer”, reconhe-
ceu, também, a fazendeira. 

Sorteio - A cada R$ 100,00 
que o produtor comprou no 
evento, ele concorreu ao sor-
teio de uma Honda CG 125. 
O ganhador da motocicleta foi 
Keener Milane, que ficou muito 
satisfeito pois, além de economi-
zar comprando na Vitrine Rural 
ainda ganhou uma moto 0 km. 

A Vitrine Rural também ofe-
receu palestra sobre o Impacto 
da Qualidade do Leite no cenário 
econômico de fazendas leiteiras, 
ministrada pelo veterinário Lívio 
Molina, da Escola de Veterinária 
UFMG, para informar os produ-
tores como melhorar a qualidade 
do leite e ter mais rendimentos. 

De acordo com o palestrante, 
o objetivo é que o produtor veja 
a propriedade rural como um ne-
gócio que disponibiliza um pro-
duto tão nobre quanto o leite, que 
é essencial para a humanidade. 

Molina citou as etapas que 
devem ser obedecidas para  se 
produzir leite de qualidade: local 
seco e limpo para a ordenha evi-
ta contaminação;  preparação da 
água clorada; banquinho de or-
denha; como pear a vaca;  higie-
nização das mãos; apojo do be-
zerro para estimular a descida do 
leite; ordenha manual; secagem 
das tetas; coar o leite para livrá-lo 
de resíduos de medicamentos. 

Normas - O diretor de ne-
gócios da Coopervap, Valdir 
Rodrigues, disse que a qualidade 
do leite é sempre um desafio e a 
Cooperativa precisa apoiar os co-
operados para alcançar o leite de 
qualidade. 

“A qualidade vem das normas, 
que seguimos e prezamos. Não é 

Os produtores contaram com uma diversificada oferta de máquinas, implementos e insumos

Vasco Praça Filho: Vitrine 
Rural é essencial ao produtor

Adão Mel: Não é todo dia 
que se encontra preços assim

José Albernaz Neiva: 
Excelente oportunidade 
para o pequeno produtor

palestra destaca etapas e normas 
para produção de leite de qualidade

algo inventado pela Coopervap. 
O Brasil é modelo para o mun-
do, quanto a qualidade do leite, e 
o produtor deve ter consciência 
de sua responsabilidade perante 
o consumidor final, que normal-
mente são crianças e idosos”, re-
forçou Valdir. 

O presidente Vasco Praça 
Filho afirmou que é necessário 
manter a qualidade do leite até 
chegar à CEMIL, cuidando para 
que a contaminação no seja a 
menor possível. “Se o leite sair 
da fazenda ruim, vai ficar pior. 
Precisamos ter 100% de qualida-
de nossa. 

Vasquinho advertiu que não 

é a terra e o gado que fazem a 
qualidade do leite, mas o mane-
jo. Ele elogiou os produtores que 
levaram o vaqueiro para assistir 
a palestra. “Isso é fundamental, 
pois assim eles se comprometem 
com a qualidade”. 

A palestra foi oferecida pelo 
Sebrae, através do Projeto Edu-
campo, e a representante da ins-
tituição, Erika, ressaltou que o 
projeto já está em andamento em 
18 propriedades com assistência 
técnica especializada. “O projeto 
verifica a necessidade dos produ-
tores e faz ações para reduzir os 
custos da propriedade e aumen-
tar a rentabilidade das famílias”.

A palestra do Projeto Educampo foi 
acompanhada por produtores e ordenhadores

Lívio Molina: Produto nobre
Valdir Rodrigues: 
Qualidade é um desafio

Erika, do Sebrae: Reduzir custos 
e aumentar rentabilidade
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Os cinco acusados possuem extenso prontuário policial 
por tráfico de drogas, porte ilegal de arma, homicídio e roubo   

Elias Souza oliveira Filho foi morto a pauladas, de 28 
para 29 de março, porque reconheceu um dos acusados

Bando que matou 
vigilante está preso

Homens matam 
idoso drogado

Maicon leva tiro na 
cabeça e morre no HM

Bebedeira acaba 
em morte de jovem 

CRIME DA GARAGEM

21º. HOMICÍDIO

18º. HOMICÍDIO 

22º. HOMICÍDIO

20. HOMICÍDIO

As Polícias Civil e Militar 
apresentaram, na manhã de 17 
de abril, cinco pessoas suspeitas 
de terem matado o vigilante Elias 
Souza Oliveira Filho, de 48 anos, 
encontrado morto dentro da ga-
ragem da Prefeitura,  na manhã 
do domingo, 29 de março.

Júlio César Oliveira Castro, o 
Baru; Dieverton Casdoso de Oli-
veira; Alane Macedo de Castro 
Carvalho e os menores R.FR e 
A.V.T.C. foram presos pela Ope-
ração Zeus, que envolveu mais 
de vinte policiais, realizada para 
cumprir  três mandados de prisão 
temporária, dois de internação 
provisória e mais cinco manda-
dos de busca e apreensão, todos 
referentes à investigação do la-
trocínio ocorrido de 28 para 29 
de março de 2015.

Segundo os policiais, o bando 
invadiu o pátio da garagem da 
Prefeitura, na Rua Dom Serafim, 
no Arraial d”Angola, roubaram 
um Doblô, mataram a pauladas o 
vigilante e seguiu para a Vila São 
João Evangelista II, onde atirou 
num traficante rival, que sobrevi-
veu ao ataque.

Durante a operação, foram 
apreendidas na casa de um dos 

O professor Ary Marcos 
Antônio Alves faleceu, 
dia 10 de abril, no Hospital 
da Asa Norte, em Brasília 

Professor morre com
80% do corpo queimado

Três adolescentes 
matam jovem 
de 19 anos 

19º. HOMICÍDIO

investigados, maconha e  uma ba-
lança de precisão. Os cinco presos 
possuem extenso prontuário po-
licial, por tráfico de drogas, porte 
ilegal de arma, homicídio e roubo.

A Operação Zeus foi desen-
cadeada pela Delegacia de Ho-
micídios, Delegacia de Roubos e 

Furtos e pela equipe de inteligên-
cia da Polícia Militar. O delegado 
de homicídios, Gustavo Henri-
que Ferraz, afirmou que foram 
desenvolvidas intensas investi-
gações para prender o bando e 
ressaltou a importância das de-
núncias feitas pelo 190 e 197, no 

A polícia ainda procura pelo 
autor ou autores do 18º. homi-
cídio de 2015 e o primeiro do 
mês de abril em Paracatu. No 
Domingo de Páscoa (5/4), en-
quanto muitos celebravam a 
Ressurreição de Cristo, outros 
contribuíam para aumentar o 
número de vitimas da violência 
na Cidade. 

Segundo a policia, por vol-
ta das 21h54, quando Maicon 
Marlen Santos Campos, 23, 
passava, de moto, pela Rua Um, 

Ary Marcos Antônio Alves, 
40, faleceu na tarde de 10 de abril, 
no Hospital da Asa Norte, em 
Brasília, onde estava internado 
desde o dia 24 de março, quando 
foi vítima de tentativa de homi-
cídio. Ary teve uma sequência de 
paradas cardíacas e veio a óbito. 

O crime ocorreu na Rua 
Dom Elder Câmara, no São João 
Evangelista. Ary teve 80% do 
corpo queimado e em estado de 
choque, com muita dificuldade 
de conversar, ainda conseguiu di-
zer à polícia quem seria o autor 
do crime. 

Um dia depois do crime, a PM 
encontrou o carro de Ary quei-
mado no Bairro Vista Alegre. No 
dia 31 de março, sete dias após o 

Ricardo Fernandes Marinho, 
19, morreu após levar quatro ti-
ros - no tórax e na região cervi-
cal. Ele chegou a ser socorrido ao 
Hospital Municipal, mas já che-
gou sem vida. O crime ocorreu 
na tarde de 11 de abril, na Rua 
Vereador Hélio Silveira, Chapa-
dinha. Por volta de 15h, Ricardo 
passava pelo local, e foi alvejado. 

Militares foram informados 
que Alisson Oliveira da Silva, 22 
e três adolescentes - 14, 15 e 16 
anos - planejaram o crime. Para 
a PM, o autor dos disparos foi 
o adolescente de 14 anos, que é 
cunhado de Ricardo. O assassi-
nato estaria relacionado à prisão 
de um homem, por porte ilegal 
de arma. Os suspeitos Alisson e 
o adolescente de 16 anos foram 
conduzidos à Delegacia de Polícia. 

Eutálio Jacinto de Castro, 
72, foi assassinado dentro da 
própria residência - à Rua Gui-
marães Rosa, São João Evan-
gelista, por volta de 1h5min 
da madrugada de 12 de abril. 
Segundo a polícia, Eutálio era 
usuário de drogas e vivia sozi-
nho. 

No momento do crime, en-
tretanto, estava na casa  uma 
senhora de 35 anos, que afir-
mou que acostumava consumir 
bebida alcoólica com Eutálio e 

Clebson da Cruz, 23, foi as-
sassinado, no momento em que 
bebia com duas pessoas, na Rua 
Marciano Ribeiro, Paracatuzi-
nho. De acordo com a perícia 
da Polícia Civil, Clebson sofreu 
perfurações no braço esquer-
do, na clavícula esquerda e nas 
costas. O crime ocorreu às 11h 
do domingo (12/4) e foi o ter-
ceiro homicídio daquele fim de 
semana. 

Na casa, os militares loca-
lizaram Agnaldo de Jesus Le-
opoldino, 38, que disse que 
estava na residência bebendo 
com o filho, Alisson Mendes de 
Jesus, 19, quando Clebson che-
gou e passou a beber com eles.  

Agnaldo disse que foi dor-
mir, mas ouviu disparos de 
arma de fogo e deparou-se com 
Clebson caído e pediu para que 
a testemunha socorresse a ví-
tima. O suspeito Alisson fugiu 
do local e não foi encontrado. A 

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO

crime, a Policia Civil prendeu um 
homem suspeito de ter ateado 
fogo em Ary. Trata-se de Gerson 
Domingos Honório, 19, natural 
de Unaí. “A vítima e o autor esta-
vam na casa de Ary, à noite, e se 
desentenderam, entraram em luta 
corporal. Gerson aplicou uma 
gravata em Ary, que desmaiou. O 
autor teria se apoderado de uma 
garrafa de álcool e ateado fogo 
em Ary. Conseguimos qualificar 
Gerson como autor do crime”, 
disse o delegado Gustavo Ferraz 
a O Movimento. 

A polícia investiga o motivo 
do crime. Ary Marcos Antônio 
Alves, era decorador, professor 
de inglês e muito querido pela 
população.

vítima foi atendida no hospital 
municipal, porém veio a óbito. 

Agnaldo foi conduzido à 
DP, juntamente com um celu-
lar e certa quantidade de pó es-
branquiçado que estava envol-
vido em um plástico. Clebson 
tinha passagem por consumo 
de drogas. Agnaldo tem passa-
gem por furto. A polícia procu-
ra por Alisson.  

Revólver - Nos rastreamen-
tos para prender o autor homi-
cídio de Clebson, militares fo-
ram informados de que Willian 
Pereira, 20, estaria com a arma 
de fogo de Clebson. Willian 
estava dormindo em casa e os 
policiais localizaram na cintura 
dele, um revólver cal.38, muni-
ciado com seis cartuchos, dos 
quais cinco estavam picotados. 
Willian foi conduzido à DP e 
disse à PM que realmente pe-
gou arma com Clebson, que te-
ria lhe pedido que a guardasse. 

que quando ouviu o barulho 
dos tiros, permaneceu dentro 
do quarto e não viu nada. 

Segundo outras informa-
ções repassada à PM,  dois 
homens - um moreno e outro 
mais claro de estatura mediana, 
um usando camiseta azul com 
outra blusa vermelha encobrin-
do o rosto - efetuaram os dis-
paros contra a vítima. A perícia 
foi realizada, constatando duas 
perfurações no rosto de Eutá-
lio. Ninguém foi preso. 

Jk, foi atingido por um tiro na 
cabeça. Os policiais prestaram 
socorro, conduzindo-o até o 
Hospital Municipal, porém 
Maicon não resistiu e veio a 
óbito. 

A motocicleta foi removida 
ao pátio e a perícia técnica foi 
realizada. No local, não havia 
nenhuma testemunha. Maicon 
possuía inquéritos por recep-
tação e homicídio, o que para 
a polícia pode ter ligação com 
o crime. 

episódio. Para ele, a motivação 
do crime foi o reconhecimento 
de um dos autores pela vítima.

Os cinco acusados possuem 
extenso prontuário policial por 
tráfico de drogas, porte ilegal de 
arma, homicídio e roubo   
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acidente envolvendo dois carros e uma carreta 
carregada de carvão deixa dois mortos, em João pinheiro

Jovem leva 
tiro nas nádegas 

Ladrões invadem 
e roubam fazenda

Outra tragédia 
na BR-040 

TENTATIVAS DE HOMICÍDIO

ASSALTO

ACIDENTE

Duas pessoas morreram e 
uma ficou gravemente ferida, 
após acidente na BR-040, no 
km 142.5, em João Pinheiro. De 
acordo com a Polícia Rodoviá-
ria Federal, uma Strada, placa de 
Brasília, seguia sentido Paracatu, 
quando colidiu na lateral de um 

adolescente é ferido no braço 
Ainda no Domingo de Páscoa (5/4), por pouco mais um jovem 

de 17 anos poderia ter sido assassinado, no Chapadinha. Ele levou 
um tiro no braço, mas passa bem. A tentativa de homicídio se deu 
na Travessa Dois. O pai da vítima disse à PM que estava em frente 
à casa da sogra, momento em que seu filho chegou ao portão e um 
homem branco, que estava do outro lado da rua, o chamou. 

A vítima começou a andar na direção ao autor, que sacou um 
revólver e tentou disparar três vezes, mas o revólver “mascou”. 
Somente na quarta tentativa o tiro acertou o jovem, que saiu cor-
rendo para dentro da casa. O autor se juntou a outro homem com 
quem fugiu de bicicletas.  

Revólver falha e salva vida 
de adolescente de 13 anos 

Na noite de Sexta-Feira da Paixão, um adolescente de 13 anos 
conversava com outros menores, na Rua São Júlio Wilson Batista, 
Paracatuzinho, quando Elso Domingos Pereira da Silva - o Gor-
do, 24, o chamou para ir ao Chapadinha comprar drogas, mas no  
caminho, Elso jogou o adolescente no chão e disparou contra a 
cabeça do menor, porém o revólver falhou. 

A vítima tentou correr e caiu.  Elso, então, acertou uma pedrada 
na cabeça do menor e, não satisfeito, pegou um bloco de concreto 
e tentou acertar o menor novamente, mas foi impedido por uma 
testemunha. Elso deixou a arma cair no chão. A testemunha arre-
messou a arma sentido a uma casa. Militares realizaram varredura 
pelo local e localizaram um revólver cal.32, municiado com um 
cartucho percutido. Durante tentativa de localização do autor, o 
irmão dele, Eldo Domingos Pereira da  Silva, 23, desobedeceu al-
gumas ordens dos militares e foi preso. 

Será o Benedito? 
Benedito Avelino de Castro, 37, foi preso pela PM, na madru-

gada de Sexta-Feira da Paixão (3/4), suspeito de efetuar  dez tiros 
numa casa, à Rua Ângelo Monteiro da Silva, Prado.  Testemunhas 
informaram que ele chegou a abrir o portão da residência e exibir 
uma arma na rua. Os policias cercaram a casa e solicitaram permis-
são para entrar, o que foi negado por Benedito, sendo necessário 
forçar o portão para prendê-lo.  Na casa, os policiais encontraram 
cartuchos e uma carabina Puma. Mas, a arma utilizada nos disparos 
- pequena e prateada, segundo testemunhas - não foi encontrada.  

Briga de cunhados acaba em facãozada
Uma tentativa de homicídio se deu na madrugada de quarta-

feira, 8 de abril, e a vítima, um rapaz de 20 anos, chegou ao Pronto 
Socorro sem o polegar da mão esquerda, com um corte na cabeça 
e outro na palma da mão esquerda. A vítima informou aos policias 
militares que se desentendeu com o  cunhado -  Rogério Cardoso 
da Silva, 18, e foi agredido por golpes de facão. Militares foram 
até à casa do autor, porém ele não foi localizado. Segundo a PM, 
Rogério teria tentado defender sua irmã das agressões do esposo. 

32 - Um revólver cal.32 e seis cartuchos intactos, que estavam 
dentro de uma caixa de mantimentos, foram apreendidos pela PM 
com um adolescente de 17 anos, na Rua Jorge Araújo Caldas, no 
São João Evangelista II.   

38 - Com um adolescente de 16 anos foram apreendidos um re-
vólver  cal.38, com cinco cartuchos, na porta da  Escola Estadual 
Júlia Camargos, Paracatuzinho. Ele tentou fugir, mas foi localizado, 
na Rua Romualdo Silva Neiva, na garupa de uma moto Honda preta.  

O outro envolvido é menor de 17 anos e também foi apreendi-
do e a moto removida ao pátio. Durante o registro da ocorrência, 
militares receberam informações de que o menor de 16 é suspeito 
de tentativa de homicídio. Ele afirmou ter sido o autor dos dispa-
ros e que o crime foi motivado por ciúmes. 

Gol, placas de João Pinheiro, que 
cruzava o trevo de acesso à Brasi-
lândia de Minas, na MG-188.

Durante a colisão, o motorista 
da Strada perdeu o controle da 
direção, invadiu a contramão, ba-
teu de frente contra uma carreta 
Mercedes Benz, com placas de 

Patos de Minas, que seguia sen-
tido Belo Horizonte. Segundo a 
PRF, com o impacto da batida, 
o motorista da carreta perdeu o 
controle, invadiu a contramão, 
saiu da pista , atingiu o canteiro 
central do trevo e tombou sobre 
o Gol, derramando parte da car-

Três homens armados e encapuzados invadiram uma fazenda, 
na região das Veredas, distrito de João Pinheiro, dia 6 de abril. 
Os assaltantes estavam de carro e renderam os moradores: uma 
mulher de 30 anos e um homem de 35 anos. De acordo com a 
PM, o homem tinha usado medicamentos e, quando os crimino-
sos chegaram, ele não atendeu e acabou sendo agredido com uma 
paulada e coronhadas. Os ladrões trancaram o casal no banheiro 
e reviraram a casa. Eles roubaram os objetos e dinheiro e fugiram 
levando uma motocicleta. 

Um jovem de 18 anos levou 
um tiro na nádega esquerda, na 
noite de 1º de abril. A bala fi-
cou alojada no local, mas ele se 
recupera bem. A vítima, com 
ficha criminal por porte ilegal 
de arma, contou a polícia  que 

estava na Rua do Vigário, no 
Santa Lúcia, quando homens 
escondidos num matagal dis-
pararam contra ele, que correu 
para dentro da casa de uma 
testemunha. As buscas seguem 
para prender os autores.

ga de carvão sobre o veículo.
O motorista do Gol, de 67 

anos, e o da Strada, de 38 anos, 
morreram na hora. Já o passa-
geiro que estava na Strada sofreu 
lesões graves, sendo socorrido 
ao Hospital Municipal de João 
Pinheiro. 
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companhia de 91 militares será instalada entre a quadra 
do aeroporto e a Rua da contagem. obra custará R$ 700 mil

POLÍCIA MILITAR

Gilvan consegue 
terreno para corporação

Ações do vereador Marcos Oliveira

O vereador Gilvan Rodrigues 
conseguiu, através de requeri-
mento enviado à Prefeitura, dia 
11 de abril de 2014, a doação 
do terreno ao lado da quadra 
do aeroporto à Polícia Militar de 
Paracatu. O terreno pertence ao 
Município e fica entre a quadra 
e a Rua da Contagem, abaixo à 
Amnor. O local é considerado 
estratégico para a segurança, pois 
fica junto a vários bairros com 
incidência de crimes contra a 
vida e tráfico de drogas. 

“Essa companhia instalada no 
local irá contribuir significativa-
mente para a segurança de vários 
bairros, além do bairro Paraca-
tuzinho, será beneficiada, como 
nos bairros Bom Pastor, São João 
Evangelista, Chapadinha, Cidade 
Jardim, Vila do Sol e Bandeiran-
tes”, acrescentou o vereador.

Segundo o vereador o terreno 
já está em fase de doação à PM 
e o Município, através da Secre-
taria de Obras, com a finalidade 
acelerar o processo e parcerias 
com a  Amnor, CREA e Faculda-
de Finom, realizou projetos para 
a construção desta companhia.

Os sete projetos feitos em 
parceria (arquitetônico, estru-
tural, elétrico, hidro sanitário, 
corpo de bombeiros, SPDA (pa-
ra-raios) e dados/telefonia) já es-
tão finalizados e a Secretaria de 
Obras está produzindo a planilha 
de custos destes projetos para 
posteriormente a Polícia Militar, 
Prefeitura, Estado, juntamente 
com empresas privadas e a co-
munidade viabilizarem a obra. 

Parcerias - “O Município já 

O vereador Marcos Oli-
veira tem realizado várias 
ações desde o início de seu 
mandato na câmara munici-
pal, entre elas, 218 matérias 
legislativas; 16 projetos de 
lei ordinária; 9 moções; uma 
matéria de lei complementar; 
3 matérias de lei de resolução; 
uma matéria de emenda à lei 
orgânica; 188 requerimentos; 
106 ofícios. 

Além disso, ele elaborou 
quatro anteprojetos de Lei: 
Criação e implantação do 
Conselho Municipal do Es-
porte; Criação e implanta-
ção do Conselho Municipal 
de Planejamento Familiar; 
Acréscimo em dispositivo à 
Lei Complementar no Es-
tatuto do Servidor Público 
Municipal, 1 dia de folga, 
sem prejuízo a remuneração 
para os servidores que apre-
sentarem o exame preventivo 
de câncer; e Instituição no 
âmbito do Município de Pa-
racatu, do Programa de inter-
net acesso gratuito através do 
projeto “Paracatu Digital”, 
fornecendo à população nas 
Praças e Terminal Rodoviá-
rio, sinal de internet Móvel, 
através de sistema WI-FI. 

Dentre os vários Projetos 
de Lei, pode-se destacar o 
Dia municipal do Motorista; 
a Semana Municipal do trân-
sito; a Semana Municipal da 
Cultura Cristã; a Semana Mu-
nicipal de prevenção e com-
bate às drogas e ao tráfico 
no município; a Inclusão no 
currículo das Escolas Muni-
cipais, estudos de prevenção 
e combate ao uso de drogas; 
o Reconhecimento de utilida-
de Pública Municipal; o Dia 
Municipal da Bíblia; a Insti-
tuição da semana de cons-
cientização, prevenção, com-
bate e controle ao Diabetes 

O vereador Gilvan Rodrigues 
conseguiu, através de 
requerimento enviado 
ao prefeito  Olavo Condé, 
a doação do terreno à PM 

entrou com a doação do terreno 
e, por ser uma obra tão importan-
te, conseguimos tantas parcerias 
para a realização dos projetos. 
Não descansaremos enquanto a 
companhia não estiver em pleno 
funcionamento”, afirmou Gilvan 
Rodrigues. 

De acordo com o coman-
dante do 45º Batalhão de Polícia 
Militar, Ten Cel Reinaldo, a ideia 
de descentralizar as companhias 
vem desde que assumiu o bata-
lhão. Ele explicou que, quando 
assumiu o 45º BPM, destinou 
uma comissão que ficou respon-
sável pelo levantamento de locais 
adequados para sediar as duas 
companhias: 267ª CIA TM/45º 
BPM (tático móvel) e 88º CIA 
PM/45º BPM. 

“Foram levantados três lo-
cais e este terreno do Paracatu-
zinho foi cedido  prontamente 

pelo prefeito e a terraplanagem 
no local irá acontecer em breve. 
Os projetos já foram realizados 
para então buscar recursos para 
a construção da companhia, que 
terá um custo aproximado de R$ 
700 mil. No local, possivelmen-
te instalaremos a 88º CIA onde 
atuarão 91 policiais militares,  na 
prevenção e redução dos crimes 
no Paracatuzinho e adjacentes”, 
explicou o comandante.

Polivalente - De acordo com 
o comandante, a Secretaria Mu-
nicipal de Esportes pretende re-
formar a quadra ao lado de onde 
a Cia será instalada e desenvolver 
projetos sociais em conjunto 
com a polícia, contribuindo ain-
da mais para a diminuição da vio-
lência na Cidade.

Uma boa notícia informada 
pelo tencel Reinaldo é quanto 
ao espaço próximo a Escola Po-
livante, que estava destinado à 
construção de uma sede da Supe-
rintendência Regional de Ensino, 
mas após reuniões com os repre-
sentantes da instituição foi cedi-
do um espaço de 5.000m² para a 
Polícia Militar e lá será construí-
da a companhia 267ª Cia.

 O comandante enfatizou que 
essa companhia descentralizada e 
no centro da Cidade auxiliará no 
combate aos crimes contra o pa-
trimônio (furtos e roubos), pois 
no local a PM terá dois pontos de 
saída, para duas ruas, ajudando 
na maior locomoção dos policias 
e também no que diz respeito aos 
demais bairros do outro lado da 
BR 040, pois terá mais proximi-
dade com os bairros.

na Infância e Adolescência do 
município de Paracatu; e ainda o 
Dia municipal do Gari.

Dos vários requerimentos 
apresentados pelo vereador Mar-
cos Oliveira a Prefeitura Munici-
pal atendeu a diversos, entre eles, 
uma das obras mais recentes, o 
parlamentar pode contemplar 
mais um de seus requerimentos 

sendo atendido, a inauguração da 
Unidade Básica de Saúde (UBS), 
no Povoado do São Sebastião. A 
UBS nova é totalmente moder-
na e está levando comodidade, 
conforto e uma saúde ainda mais 
adequada para as famílias do po-
voado. 

Outra ação do parlamentar é a 
contribuição para a expansão dos 

Projetos Sociais no Munícipio 
de Paracatu. Desde a posse do 
Vereador Marcos Oliveira, uma 
das bandeiras que ele defende, é 
a Instituição Social. O Parlamen-
tar conhece bem os trabalhos de-
senvolvidos pelo terceiro setor, é 
segmento da sociedade civil que 
não pode ser deixado de lado. São 
entidades, associações e clubes 
de serviços que prestam relevan-
tes servidos para a comunidade 
Paracatuense. Seja esta prestação 
de serviço para um segmento es-
pecífico da população; ou para a 
cidade como um todo. 

Outro Projeto de Lei de auto-
ria do vereador sairá do papel e 
as escolas da rede pública muni-
cipal irão informar a comunidade 
acerca da abrangência da violên-
cia, preconceitos e discrimina-

ções contra a mulher. O Verea-
dor ressalta que “as comunidades 
escolares são ambientes facilita-
dores de disseminação das infor-
mações. Quando os alunos têm a 
oportunidade de debater uma Lei 
tão importante como a Lei Ma-
ria da Penha, a escola contribui 
na formação de cidadãos mais 
consciente de seus direitos, além 
de possibilitar que tais direitos 
sejam exigidos e reivindicados. 
Dessa forma, teremos melhorias 
consideráveis para nossa socieda-
de como um todo”.

Marcos Oliveira está sempre 
atento as demandas dos bairros de 
Paracatu. Acompanhado da Dire-
toria da Associação do Bairro Alto 
do Açude e alguns Moradores do 
Bairro estiveram reunidos com o 
Prefeito Olavo Condé, quando fi-
zeram a reivindicação da retomada 
das obras de abertura da Rua que 
liga o Bairro Alto do Açude a Ave-
nida Romualdo Ulhôa Tomba, no 
Centro da Cidade.

Marcos Oliveira teve o privi-
legio de participar do grandioso 
evento de aposentadoria de 12 
servidoras públicas municipais 
da Escola Municipal Leonor 
Ulhôa Victor Rodrigues. O even-
to contou com a participação de 
familiares das servidoras, corpo 
docente, autoridade local e co-
munidade. 

As servidoras receberam 
das mãos do Parlamentar, 
certificado de reconhecimen-
to e gratidão pelo excelente 
serviço prestado à rede mu-
nicipal de ensino de Paraca-
tu. Marcos Oliveira em seu 
discurso expressou a alegria 
de poder participar de um 
momento tão especial na 
vida daquelas servidoras do 
município. Ressaltou a im-
portância da função que as 
servidoras desenvolveram ao 
longo de sua carreira profis-
sional na formação de cida-
dãos livres e conscientes de 
seu papel na construção ou 
transformação da sociedade.

Como forma de reconhe-
cimento pelos trabalhos de-
senvolvidos da cidade, Mar-
cos Oliveira foi homenageado 
com a Medalha Tiradentes. A 
medalha homenageia àque-
les que atuam em função da 
melhoria da qualidade de vida 
da população, elaborando 
leis, recebendo a população, 
atendendo às reivindicações, 
desempenhando a função de 
mediador entre os habitan-
tes e o prefeito e fiscalizando 
os atos do Poder Executivo, 
visando sempre às medidas 
para proporcionar melhorias 
para a população local.


