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anosO Mo
PEE-MG Prioriza
analfabetismo
funcional

O padre Paulo Giovanni 
Rodrigues de Melo é cidadão 
honorário de Paracatu, desde 
o dia 24 de abril. PÁGINA 9

A secretária de Estado de Educação, Macaé 
Evaristo, quer melhorar o atendimento escolar 
para jovens entre 15 e 17 anos e reformular as 
formas de avaliação da educação, como prio-
ridades do Plano Estadual de Educação. Ela 
participou do Debate Público Plano Estadual 
de Educação: Fundamentos para Discussão e 
Monitoramento, dia 25 de maio, na Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais. O analfabetismo 
entre pessoas acima de 15 anos no Estado al-
cança 7,6% e está acima da média da região 
Sudeste, de 4,8%. Macaé ressaltou, porém, que 
a maior parte desse analfabetismo está entre a 
população de idade mais avançada e não entre 
os jovens. “Conseguimos alfabetizar todas as 
crianças até 8 anos de idade. Agora, precisamos 
atacar o analfabetismo funcional”, afirmou. 
PÁGINAS 4 e 5

Paracatu reúne 
educadores 
do Noroeste 
Enquanto apenas nove dos 853 municípios 

mineiros homologaram seus planos de educa-
ção, a Secretaria Municipal de Educação de Pa-
racatu realizou, no final de maio, o Congresso 
de Educação Fundamental, com o tema “Con-
versas com quem gosta de avaliar: uma visão 
contemporânea sobre a avaliação e seu grande 
desafio para a educação”, que discutiu as polí-
ticas públicas; formas de avaliação; disciplina 
e indisciplina; perfil dos educadores; escola e 
família.  PÁGINA 5

Caic tá mal
O vereador Glewton de Sá mostrou, da tri-

buna da Câmara, fotos que comprovam a si-
tuação precária em que se encontra a Escola 
Municipal Márcia Macedo Meireles - o Caic - e 
pediu, mais uma vez, que as reformas sejam 
efetuadas. Segundo o vereador, há sete anos, 
ele vem “pelejando” pela reforma, mas o pré-
dio continua com janelas quebradas; buracos 
nas paredes; vasos sem descarga... “o que des-
motiva alunos e professores”. PÁGINA  9

Sindicato Rural 
inaugura Centro 
de Treinamento 

O Sindicato dos Produtores Rurais de Para-
catu inaugurou, em 1º de junho, o seu Centro 
de Treinamento, na Fazenda Frutuoso. Segun-
do o presidente, Francisco Andrade Porto, essa 
é a realização de um sonho antigo que atende a 
demanda de qualificação do homem do campo. 
O vice-governador de Minas, Antônio Andra-
de, prestigiou o evento e disse que o Sindicato 
tem valorizado a classe rural. Andrade prome-
teu reiniciar as obras da LMG-680 no final do 
ano. PÁGINA 3

DUAS 
MULHERES 
FORA DE SÉRIE
As paracatuenses Maria da 

Conceição Adjucto Botelho 
(Dondona) e Firmina San-
tana atravessaram o final do 
século XIX e início do XX, 
construindo espaços pró-
prios e foram pioneiras em 
suas áreas. A primeira tinha 
apenas instrução primária, 
mas estudou filosofia e publi-
cou trabalhos, como o livro 
Amenizemos a vida, de 1934. 
A segunda foi assistente do 
professor Josué de Castro, 
criou uma escola de nutrição 
e, entre outros feitos, foi re-
presentante da ONU no Con-
gresso Internacional de Haia. 
A atitude emancipativa delas 
é objeto de artigo da Doutora 
Helen Ulhoa Pimentel. 

PÁGINA 10

BARySHNIKOV 
PARACATUENSE
Wemerson Pires de Oliveira, de 14 anos, é 

um Bailarino paracatuense, que foi contempla-
do, no IV Fest Campos, em Campos do Jordão 
- SP, pelo seu talento para o balé, com 50% de 
bolsa para participar do Summer Program do 
Miami City Ballet, na Flórida-EUA, entre 13 e 
24 de julho próximos, mas Wemerson não tem 
condições de custear a viagem e pagar o restan-
te do curso. O Summer é um programa onde 
apenas bailarinos selecionados participam. O 
valor do curso é de 900 dólares e Wemerson 
já ganhou 50% de bolsa e precisa de mais 500 
dólares. Ele já fez a parte dele, vamos fazer a 
nossa? Veja como ajudá-lo à PÁGINA 6

FOLIA DE REIS
Paracatu sediou, entre os dias 26 e 28 de maio, 

o curso de capacitação em Processos de Pesquisa 
do Patrimônio Cultural Imaterial. O treinamen-
to faz parte do projeto Inventário das Folias de 
Reis em Minas Gerais, promovido pelo Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Ie-
pha), com o objetivo de criar uma plataforma co-
laborativa, em que poder público, pesquisadores 
e sociedade possam contribuir com informações 
sobre os grupos de Folia existentes no Estado, 
como a Folia de Reis Mensageiros de Jesus (Foto), 
de Paracatu, que se apresentou na  27ª. Cavalgada 
de Santa Cruz, na região do Landim. PÁGINA  7

Macaé Evaristo critica as formas de avaliar a educação em Minas Gerais 

Antônio Andrade, ao lado de Duguai 
e Francisco, descerra a placa inaugural

Vice-prefeito, José Altino : Governo federal não prioriza educação
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Memórias Históricas de Paracatu
*Coraci Neiva

Em 29 de janeiro do corrente ano participamos da abertura de uma 
exposição de fotografias de nossa cidade, na Casa de Cultura. 

Ter diante de nossos olhos uma coletânea de fotos de lugares onde 
vivemos no passado, fez reverberar em nossa memória e coração lem-
branças e emoções que vivemos e nos trouxeram felicidade.

Visitar esse belíssimo trabalho vale a pena não apenas para quem co-
nheceu ou viveu nesta cidade, mas, crianças, visitantes, jovens estudantes 
que já leram ou ouviram contar sua história, sobretudo aqueles que se 
orgulham de seus ancestrais espelhados naquelas fotos. 

É um grande estímulo para vivermos melhor e preservar nossa história. 
Parabenizamos os criadores e realizadores deste belo trabalho que de-

nominamos de grande tesouro da cultura paracatuense. 
Passarei a reproduzir uma das crônicas que escrevi intitulada: Paracatu 

- caleidoscópio de um tempo que narra fatos que algumas fotos ali expos-
tas nos trazem à lembrança.  

Paracatu – caleidoscópio de um tempo
Nasci em Miraí, na Zona da Mata. Era criança, quando meus pais, 

mesmo estimados pelos miraienses, sentiram bater no peito, muito forte, 
saudade do berço natal – Paracatu – e regressaram.

Aqui estou, até hoje; esta terra passou a ter um papel importante na 
minha vida. Nela vivi momentos sublimes; e tristes. Ajudaram-me a en-
contrar minha dimensão interior. 

Morei na Rua Manuel Caetano, numa casa de escada alta (assim a de-
signavam), pois era grande, larga, muitos degraus, toda cimentada. 

As pedras que a calçavam eram grandes, desiguais (quando jovem sabia 
de cor quais podiam ser pisadas sem tirar-me a elegância do salto Luiz XV).

A enxurrada, na época das chuvas, corria como um rio caudaloso. Fa-
zíamos barquinhos de papel e colocávamos para vê-los descer tocados 
por uma água vermelha, cor de terra. Neles colocávamos nossos sonhos 
de criança. 

Muitos adultos bateiavam, isto é, usavam uma bateia, vasilha própria 
para retirar ouro. Retiravam pouco, misturado ao esmeril; mas se divertiam.

O sol “abria” e a garotada se espalhava pela rua a gritar de alegria. 
Quase em frente a nossa casa havia um “oratório” colocado bem no 

alto de um poste de madeira. Dentro, uma imagem de Nossa Senhora 
(chamavam-na de Nossa Srª do Parto). De vez em quando, reuniram-se ali 
para orarem por alguma gestante em trabalho de parto. 

Foi retirado juntamente com as pedras para dar lugar ao asfalto. Guar-
daram a imagem e a tradicional reza acabou. 

As casas eram construídas coladas umas às outras – sabia-se quase 
tudo que passava dentro delas. 

Estas não fechavam suas portas nem as janelas que eram construídas 
apropriadas para a pessoa se debruçar e conversar com o visinho de lado 
ou da frente; ou mesmo com o namorado que permanecia do lado de fora. 

Ao entardecer, era costume colocarem cadeiras na calçada em frente 
à residência para aguardar amigos que passavam e eram convidados a se 
assentarem. Assim estreitavam laços de amizade. 

As crianças, como pássaros, viviam livres pelas ruas, praças, quintais, 
córregos, morros e praias.

Quanta saudade traz a lembrança dos piqueniques na Praia do Vigário!
Carros de boi desciam “cantando” trazendo produtos agrícolas das 

fazendas. Corria para vê-los passar. Aquele ranger soava bonito, vibrando 
o coração da gente.

Pobres perambulavam pelas ruas e casas. As portas não fechavam. Ba-
tiam palmas para anunciar que estavam entrando. Eram acolhidos com 
respeito; sempre almoçavam e levavam um agrado. Não se retiravam sem 
antes dizer: “Deus que a ajude”.

Alguns, menos dotados, tinham até apelidos engraçados, de acordo 
com alguma característica própria. Lembro-me: Papaú, Crispim que vi-
via desenhando casinha para a garotada, Sá Bernadina (esta sentava nas 
calçadas - a que ela gostava mais era a do Sr. Itamar) com uma trouxa 
cheia de pano e falava na sua linguagem tudo que estava acontecendo na 
cidade. Bam-bam-bam dizia chamar-se Aniceto Urucuiano, pois viera do 
Urucuia. Colocava asa em latas e com os trocados que recebia aumentava 
a casa sempre para os fundos. Morava sozinho. Alguns moleques faziam 
uma cruz com os dedos e gritavam para vê-lo enfezado: “Bam-bam-bam, 
lata velha!” e corriam para não levar pedrada. 

Ao anoitecer as crianças reuniam-se para brincar na rua, ora de finca, 
biscoitinho queimado, pular corda, mate, roda, pegador... a rua era da ga-
rotada. 

As jovens, antes de irem ao cinema (existia!) “davam voltas” de braços 
dados pelo jardim da Praça do Rosário – rapazes de um lado e moças em 
sentido contrário. No cruzamento, sorriam e flertavam, prolongadamente. 
Era o começo do namoro. (A geração de hoje não sabe como isto era 
gostoso!). 

Nas noites de luar, as serenatas marcavam sua presença.
A vida era linda!
Éramos felizes. 
Houve um prefeito que decidiu (pensando certamente que fazia o me-

lhor), modernizar a velha cidade. Mandou arrancar as pedras colocadas no 
passado. Deu trabalho, pois o serviço foi feito para durar séculos; trabalho 
de escravos.

Minha rua ficou um buraco enorme. Teve que ser aterrada. Desman-
charam nossa calçada; as dos vizinhos também. Que pena! 

As casas ficaram feias, aleijadas! Não combinavam com o asfalto. O 
povo viu arrancar tudo; nada falou; não fez.

Mais fácil deve ter sido acreditar que o sacrifício da história valeria o 
preço do progresso. 

Logo a decepção chegou: para fazer rede de esgoto (que veio depois) 
tiveram que arrebentar o asfalto. Ficou remendado. Até hoje! 

Quanta memória apagada! Até as colunas com a escadaria da Matriz 
(Catedral de Santo Antônio) foram demolidas. 

Todos deixaram acontecer. Deixamos. Coniventes! 
O tempo foi passando... 
O paracatuense inerte, tudo aceitando. Cada um que a administrava, 

mudava um pouco seu aspecto físico, apagando parte de seu passado his-
tórico - em nome da modernidade. 

Aquele som bonito dos carros de boi ninguém mais ouvirá.
Perdemos a cidade calçada de pedras, o folguedo alegre de crianças na 

rua, o romantismo dos namorados, o direito a viver em paz e em liberdade. 
Até as janelas e as portas se fecharam com grades ou enormes paredes 

pela frente. É portão eletrônico, cadeado, cães bravos, alarmes por todo lado. 
Até os velhos costumes que uniam as famílias desapareceram. 
Nem pobres, como antigamente, existem mais. Apenas mendigos do-

entes, tristes; pedintes. Sem nome. 
A cidade cresceu e o movimento de veículos motorizados também. An-

dar a pé tornou-se perigoso. Poucos semáforos e guardas para o trânsito. 
O medo domina. Em tudo: assaltos, violência, atropelamento, com-

petição...
Lamentável paradoxo: quanto mais o homem aprimora seus estudos e 

pesquisas buscando meios para um viver melhor e os encontra, através de 
uma tecnologia jamais imaginada, maior é a sua intranquilidade e marcante 
a desigualdade social. É este um dos maiores desafios da atual civilização. 

Apatia, inércia, egoísmo não abrem caminhos. 
Relembrar o passado para conhecer nossa história faz bem. Ajuda-nos 

a repensar ações.
E salvar o que nos resta de nossa amada Paracatu: aquela que já foi a 

Paracatu do Príncipe. 

*Presidente da Academia de Letras do Noroeste de Minas.

Voluntária pede 
adesão contra aborto

Pensar por si mesmo

Monsieur Hubert Cormier

EM DEFESA DA VIDA 

A voluntária Denise Dalaio 
usou a tribuna da Câmara mu-
nicipal, ainda no dia 25 de maio, 
representando o Centro Espírita 
Fé, Esperança e Caridade e os de-
mais voluntários, para pedir ade-
são ao “Ato em defesa da vida”, 
uma campanha nacional contra a 
legalização do aborto no País. 

Denise, apesar de representar 
um centro espírita, frisou que o 
movimento não está vinculado 
a nenhuma religião e sim a um 
grupo de pessoas, um comitê 
integrado de várias organizações 
da sociedade, que não toleram a 
legalização do aborto e defen-
dem a vida. 

Segundo a voluntária, a cam-
panha “Brasil sem aborto” já é 
conhecida no País inteiro e mui-
tos têm abraçado a causa, já que 
a vida começa no momento da 
fecundação. “A ciência comprova 
que todos os caracteres (DNA) 
da pessoa humana ali se defi-
nem”. 

“Gostaríamos que todos os 
segmentos religiosos fizessem 

A vida é pródiga em episódios 
pela multiplicidade de aspectos 
de que se reveste o intercâmbio 
diário entre as pessoas. Como 
não existem dois seres que pos-
sam pensar exatamente igual 
- embora muitos creiam o con-
trário - sempre há logicamente, 
diferenças no pensamento, ainda 
no dos que nada pensam, o que 
promove em uns e em outros 
uma série de inquietudes, desde 
que cada um, sem querer ou de 
propósito, confiou uma parte do 
seu sentir ao semelhante, igno-
rando se é correspondido com a 
lealdade que anela, para manter-
se firme em suas próprias con-
vicções. 

Na maioria das pessoas não 
há disposição para pensar; isto é 

Walderez Porto Gonçalves

Em casa já havíamos nos re-
colhido ao quarto e, como de 
costume, conversava com mi-
nha irmã aguardando a chegada 
do sono, hábito comum entre as 
moças da época. Já, os rapazes, 
desfrutavam regalias que não se 
aplicavam às moças. Podiam sair 
todas as noites e chegar mais tar-
de. O ano era 1960 e aquele era 
um dia como outro qualquer, 
mas um fato nos surpreendeu: 
casa adentro entrou meu irmão 
Juarez, trazendo um companhei-
ro, com o qual conversava anima-
damente. Logo percebi tratar-se 
de um forasteiro de língua fran-
cesa. Seu nome: Hubert Cormier.

Levantamo-nos céleres, mi-
nha irmã e eu, e nos pusemos a 
escutar pelo buraco da fechadu-
ra. Que presente dos deuses!... 
Um francês falando português 
com acento carregado nos er-
res em minha casa? Oh! Quem 
seria? Lá se foram os dois para 

parte do movimento. Estamos 
representando a vontade sobe-
rana do povo brasileiro, que é 
contrária ao abordo e, com isso, 
queremos chamar atenção dos 
nossos políticos. 

“Precisamos debater na socie-

causa de que se escute, em geral, 
com indiferença. Se a palavra não 
promove no que a escuta, um ato 
de verdadeira atividade mental, 
no qual se veja obrigado a pen-
sar, esta se perde no labirinto de 
pensamentos e idéias que estão 
dentro de sua mente. 

Não são os homens os que 
atuam mal, senão os pensamen-
tos que, apoderando-se de suas 
mentes, os conduzem pelas sen-
das mais tortuosas. E vendo, por 
meio desta realidade, que os ho-
mens se movem segundo seus 
pensamentos, me pergunto: Pode 
assim achar o ser humano alguma 
felicidade? Desfrutar a paz que é 
tão insistentemente reclamada 
em momentos de aflição, de luta 
ou de desespero? Quem dentro 

Denise Dalaio:  Ciência 
comprova que caracteres 
(DNA) da pessoa humana 
se definem na fecundação

a cozinha para esquentarem um 
mexido. 

Naquela época a presença de 
pessoa vinda de outra cultura, 
ainda mais de cultura francesa, 
causou muita sensação em Pa-
racatu. O moço era diferente 
nos traços fisionômicos - olhos 
azuis, pele clara, maneiras poli-
das e muito simpático. Ele trouxe 
consigo conhecimento até então 
carente em nossa cidade: técnica 
em motores de carro e máquinas 
agrícolas (tratores, plantadeiras, 
colheitadeiras), encontrando 
logo espaço como mecânico e  
montando sua oficina. Hubert 
era muito requisitado por fazen-
deiros e não lhe faltava trabalho. 

Não demorou muito tempo 
para encontrar Teresa Rubinger, 
a quem chamava Terrése, uma 
paracatuense descendente de imi-
grantes austríacos, bem educada, 
lindos olhos azuis, cabelos finos e 
claros. Teresa lhe deu três filhos, 
saudáveis, inteligentes e estudio-
sos: a primogênita, Christine Ma-

dade e tomar ações conscientes 
em favor da vida. A Constituição 
diz que a vida é uma garantia in-
violável. É uma cláusula pétrea. 
Qualquer pessoa, de qualquer re-
ligião pode aderir à campanha”, 
explicou Denise.

dele governa suas ações e altera, 
uma ou outra vez, seus melhores 
anelos? Os pensamentos nega-
tivos, que atuam movidos por 
uma força cega e que, ocultos, 
sem serem vistos, cumprem uma 
missão devastadora em sua men-
te e lhe fazem viver em constante 
angústia. 

A mente que pensa conserva a 
integridade do ser

Pensando é como se pode 
transmitir a palavra, o pensamen-
to ou a idéia; e uma palavra que 
for pensada e que se usa para fa-
zer um bem, é a manifestação e 
a prova de que existiu o ato de 
pensar, que é, por sua vez, a pri-
meira manifestação do espírito 
criador do homem. 

Desde que o homem começa 

Denise chamou atenção, fa-
zendo perguntas que desafiam 
aqueles que são a favor do abor-
to: 

- Será lícito matarmos, na ten-
tativa de solucionarmos proble-
mas pessoais, sejamos ricos ou 
pobres? 

- O problema da fome e da 
miséria em nosso país será resol-
vido através da morte de inocen-
tes?.

 Ela própria respondeu dizen-
do que não, pois o governante na 
verdade deve oferecer melhores 
condições de vida, de renda, de 
trabalho, educação, saúde, prote-
ção às mulheres e à maternidade 
e não interromper a vida.

Denise também abordou as 
consequências físicas e psicológi-
cas de uma mãe que faz aborto. 
“Mamãe, deixe que sua criança 
viva!” - é o apelo do Ato. Os obs-
táculos de uma gravidez indese-
jada, obstáculos da maternidade 
são grandes, porém, transitórios 
e “a vida sempre traz uma re-
compensa”, finalizou.

a pensar por si mesmo, já dig-
nifica sua espécie; se afasta da 
irracionalidade que constituiu 
e constitui a animalidade; sente 
o influxo das forças criadoras 
por efeito de sua mente, o que 
o comove frente ao próprio ato 
de pensar, que é filho da própria 
mente, da própria inteligência 
que o fecundou. 

O ensinamento logosófico 
tende, justamente, a promover 
na mente o ato de pensar; pensar, 
que é também observar, medi-
tar, refletir e selecionar. A mente 
que não pensa se acha indefesa, 
à mercê de qualquer pensamen-
to; a mente que pensa conserva a 
integridade do ser, a qual é muito 
difícil ser levada para onde vão os 
que não pensam.

ICL 201-205

rie-Jeanne, hoje psicóloga; Patrícia 
Marie-Jeanne, cientista da com-
putação, e o caçula Hubert Jean-
François, doutor em filosofia; os 
quais tive o privilégio de ter como 
alunos na E. E. Antônio Carlos. 

A família era muito unida, 
cuidada com muito carinho e de-
dicação. Traços da educação de 
seus ancestrais sempre estiveram 
presentes: a autoridade dos pais, 
o respeito aos professores, o va-
lor do estudo, o diálogo em famí-
lia, as boas maneiras etc. Tinham 
por hábito falar a língua francesa 
na intimidade do lar, o que pos-
sibilitou a aquisição do idioma 
como a segunda língua.

Por necessidade de continua-
rem os estudos, os filhos foram 
para Brasília, o que levou, pos-
teriormente, à transferência de 
toda a família Cormier. A notícia 
de sua mudança para a capital pe-
gou-me de surpresa. Entretanto, 
antes que se mudassem, recebi, 
no Colégio Soma, a visita do Sr. 
Hubert, quando nos ofereceu a 

doação de parte dos seus livros 
para a biblioteca da escola. Aque-
le foi um momento muito signi-
ficativo para mim: senti que era 
uma honra especial ser escolhida 
entre tantos paracatuenses. Re-
gistrei-os com todo cuidado em 
deixar marcada sua generosidade, 
acrescentando a observação: do-
ação do Sr. Hubert Cormier.

Falando em meu nome e de 
todos os paracatuenses que se lhe 
afeiçoaram, presto homenagem a 
esse valoroso franco-marroqui-
no, pelos anos de convivência, 
relações de amizade e conheci-
mentos deixados aos que com 
ele trabalharam. Exemplos como 
esse engrandecem nossa cidade 
e nos fazem perceber os valores 
do bom acolhimento, amizade e 
trabalho pautado no bem.  Aqui, 
não me preocupou traçar-lhe a 
biografia. Porém, interessa-me 
apontar o exemplo: o Sr. Hu-
bert viveu em Paracatu mais de 
40 anos, deixando marcas de ho-
mem honrado e trabalhador.
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Vice-governador Antônio Andrade, que prestigiou evento, e o ex-presidente Duguai Andrade recebem homenagens

Sindicato Rural inaugura CT
CAPACITAÇÃO

O principal compromisso do 
vice-governador de Minas Ge-
rais, Antônio Andrade (PMDB), 
que esteve em Paracatu na segun-
da-feira (1º. de junho), foi presti-
giar a solenidade de inauguração 
do Centro de Treinamento do 
Sindicato dos Produtores Rurais 
de Paracatu, construído em um 
terreno de 20 hectares, na Fazen-
da Frutuoso -, que no KM 1,5 da 
MG-188, sentido Paracatu/Unaí. 

Segundo o atual presidente do 
Sindicato Rural, Francisco An-
drade Porto, essa é a realização de 
um sonho antigo das diretorias e 
associados do Sindicato, pois o 
local foi construído para atender 
a demanda de cursos de qualifica-
ção do homem do campo. 

“Agora, sim, os produtores 
rurais, familiares 
e quem vive no 
campo têm um 
local apropriado 
para capacitação e 
qualificação. Com 
os cursos que rea-
lizamos em parce-
ria com vários ór-
gãos, o homem e a 
mulher do campo 
melhora a produ-
tividade e aumenta 
a renda familiar. E 
o Município tam-
bém ganha pro-
dutos de qualidade 
e arrecadação de 
impostos. Esta-
mos felizes em 
poder ajudar a rea-
lizar esse sonho de 
toda a classe”, disse o presidente 
Francisco Andrade. 

Valorização - O vice-governa-
dor enalteceu o trabalho da dire-
toria do Sindicato Rural por mais 
essa conquista. De acordo com 
Andrade, as famílias do campo 
merecem respeito, reconhecimen-
to e mais apoio “e, em Paracatu, o 
Sindicato tem feito esse trabalho 
de valorização da classe.”

“O Centro de Treinamento 
que passa a ser mais um espaço 

de trabalho, de lazer e integra-
ção para quem ajuda a sustentar 
o País e segurar a economia do 
Brasil, que são as famílias do 
campo”, disse o vice-governador. 

“Aproveito o momento para 
parabenizar a diretoria do Sindi-
cato e, na pessoa do presidente 
Francisco Andrade, reafirmar o 
meu carinho e compromisso que 
tenho por  Paracatu. Sempre esti-
ve junto com a população como 
deputado, secretário e  ministro de 

Andrade afirma que as 
obras começaram na sua 
legislatura estadual e o 
Estado vai recomeçar a obra,  
a partir do final do ano

O ex-presidente Duguai Andrade, o vice-governador Antônio 
Andrade e outras autoridades, no momento da entrega do trator

Andrade promete reiniciar asfalto 
entre Paracatu e Brasilândia de Minas 

ENTRE-RIBEIROS

Assim que chegou a Paraca-
tu, o vice-governador Antônio 
Andrade, concedeu entrevista 
coletiva no Aeroporto e respon-
deu uma pergunta da equipe de 
O Movimento que é duvida de 
muita gente, principalmente dos 
produtores rurais.

Trata-se do reinício das obras 
de pavimentação asfáltica da es-
trada LMG-680 que liga entron-
camento de Entre Ribeiros, zona 
rural de Paracatu, ao município  
Brasilândia de Minas (entronca-
mento MG-181). Segundo o vi-
ce-governador, a previsão é que 
no fim do ano a obra seja reini-
ciada.

O Sindicato dos Produtores 
Rurais de Paracatu iniciou suas 
atividades no  dia 31 de outubro 
de 1969, portanto, está comple-
tando 46 anos de luta constante 
em prol da classe dos produtores 
rurais do Município. 

Uma história que começou 
com a união de alguns produto-
res que acreditavam na ideia de 
que somente através da união da 
classe conseguiriam ter mais for-
ça para alcançar conquistas pe-
rante o poder público e privado. 

Agricultura e, agora, como vice-
governador não será diferente”, 
acrescentou Antônio Andrade. 

O prefeito Olavo  Condé 
(PSDB) também reconheceu o 
trabalho da diretoria e parabe-
nizou o produtor rural por mais 
essa conquista.

“O homem do campo mere-
ce essa conquista que vai trazer 
benefícios para toda a Cidade. 
Parabéns aos diretores”, afirmou 
Condé. 

Homenagens - A diretoria 
do Sindicato, por sua vez, reco-
nheceu  o carinho do vice-gover-
nador por Paracatu e retribuiu  
com vários homenagens a Antô-
nio Andrade.

Porém, o maior reconheci-
mento da diretoria do Sindicato 
foi para ex-presidente Duguai 
Francisco de Andrade, cujo 
nome batiza o Centro de Treina-
mento. Duguai esteve à frente da 
instituição por 13 anos, de 1992 

à  2005. E foi justamente na sua 
gestão  que o  Sindicato adquiriu 
o terreno de que abriga o novo 
projeto. 

“Duguai foi um excelente 
presidente e sempre teve visão 
de futuro em todas as suas ações 
à frente do Sindicato - o maior 
exemplo é a construção do  am-
plo e confortável prédio - à Rua 
Rio Grande do Sul - que abriga 
a sede própria do Sindicato e a 
aquisição do terreno do Cen-

Sindicato tem 46 anos de história 
Cada um dos presidentes que 

passaram pele Sindicato contri-
buiu de forma gradativa para sua 
expansão, colocando seu tijolo 
nesta obra que, hoje, é respeitada 
pelo poder público e privado, pela 
sua atuação na defesa dos direitos 
dos produtores; na conscientiza-
ção dos seus deveres; no respeito 
aos direitos humanos, ambientais 
e trabalhistas; atuando com res-
ponsabilidade social, através da 
contribuição direta e indireta para 
o benefício da sociedade. 

O Sindicato tem pautado suas 
ações na realização de palestras 
e seminários para discussão de 
assuntos que afligem o produtor 
rural e na realização de cursos, 
reconhecidos pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, para  quali-
ficação da mão de obra rural.

O Sindicato dos Produtores 
Rurais tem como missão repre-
sentar e defender os interesses 
de toda a classe e em especial de 
seus associados, buscando so-
luções eficazes para as diversas 

questões que atingem o meio 
rural.

Trator - Após os discursos,  a 
placa de inauguração foi descer-
rada e os convidados foram con-
vidados a conhecerem  as insta-
lações. Em seguida, foi entregue 
aos produtores um trator adqui-
rido pela Prefeitura através de 
convênio com o Governo Fede-
ral quando Antônio Andrade ain-
da era Ministro da Agricultura. A 
máquina foi recebida com muita 
festa por todos os presentes.

“Só esse ano já pagamos 
R$600 milhões aos empreiteiros, 
pois várias obras estão paradas 
e queremos recomeçar o asfal-
to da estrada do Entre-Ribeiros, 
que é uma prioridade para mim, 
principalmente, pois começamos 
a obra enquanto deputado esta-
dual, com asfaltamento dos pri-
meiros 13 quilômetros e, agora, 
queremos concluir. 

“A nossa dificuldade econô-
mica é grande, pois a receita de 
fevereiro e março caiu e a de abril 
começou a reagir. Acreditamos 
que a receita até o fim do ano 
esteja resolvida, pois temos dimi-
nuído muitas despesas e esse ano, 

no máximo no início do ano que 
vem, pretendemos recomeçar a 
obra de Entre-Ribeiros”, prome-
teu Andrade.  

A pavimentação do trecho vai 
beneficiar diretamente a popula-
ção dos dois municípios que so-
mam cerca de 105 mil habitantes, 
encurtando em cerca de 100 qui-
lômetros a distância entre eles. 

Vai contribuir para o desen-
volvimento econômico regional, 
agilizando, com segurança, o es-
coamento da produção agrícola 
do projeto Entre-Ribeiros, área 
irrigada do município de Paraca-
tu que conta com tecnologia de 
ponta para a produção de grãos 

e outros culturas, como a cana-
de-açúcar, banana e outras. A 
região, conhecida por sua poten-
cialidade na mineração, apresenta 
novas oportunidades com a di-
versidade agrícola.

No projeto inicial, anunciado 
à população  pelo então governa-
dor Antônio Anastasia, que este-
ve em Paracatu em setembro de 
2013, tem investimento de cerca  
de R$150 milhões para o trecho 
de 94,8 quilômetros de extensão, 
um dos 10 caminhos mais exten-
sos do programa Caminhos de 
Minas, lançado pelo ex-governa-
dor. 

Além da pavimentação, o pro-

O vice-governador Antônio Andrade é recepcionado 
pelo prefeito de Paracatu, Olavo Condé... ... se dirige ao Centro de Treinamento...

...onde encontra o presidente do SPRP, Francisco Andrade, e o ex-presidente Duguai Andrade e outras autoridades...
...em seguida, ao lado de Duguai e Francisco, 
descerra a placa inaugural do Centro de Treinamento

jeto prevê a construção de  duas 
pontes, uma sobre o Rio Paraca-
tu, com 195 metros de extensão, 
e outra sobre o Rio Verde, com 
54 metros.

A pavimentação da estrada do 
Entre- Ribeiros é um sonho anti-
go da comunidade paracatuense, 
há mais de 30 anos. A luta dos 
produtores começou a dar resul-
tado com a pavimentação asfálti-
ca dos 13 quilômetros iniciais de 
Paracatu, mas a obra ficou dois 
anos parada e recomeçou em 
2013, de Brasilândia de Minas 
para Paracatu, porém pouca coi-
sa foi feita antes de ser paralisada 
novamente.

tro de Treinamento. Além disso 
sempre valorizou os associados, 
por isso é mais do que justo esse 
reconhecimento”, reconheceu o 
presidente. 

“Agradeço a diretoria pelo re-
conhecimento e, como produtor 
rural, conheço a luta e as difi-
culdades de cada associado, por 
isso que o nosso trabalho como 
presidente do Sindicato foi para 
valorizar a classe”, afirmou Du-
guai Andrade.
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Secretária quer prioridade para 
jovens de 15 a 17 anos e melhorar 
sistema de avaliação do ensino 

MG quer atacar 
analfabetismo 
funcional 

PEE

Belo Horizonte - Melhorar o 
atendimento escolar para jovens 
entre 15 e 17 anos e reformular 
as formas de avaliação da educa-
ção serão, segundo a secretária 
de Estado de Educação, Macaé 
Evaristo, as prioridades do Plano 
Estadual de Educação.

A secretária participou do 
Debate Público Plano Estadual 
de Educação: Fundamentos para 
Discussão e Monitoramento, dia 
25 de maio,  na Assembleia Legis-
lativa de Minas Gerais (ALMG)..

O analfabetismo entre pessoas 
acima de 15 anos em Minas Ge-
rais alcança 7,6% e está acima da 
média da região Sudeste, de 4,8%. 
“Pesa nesse ponto o tamanho do 
Estado e as características dos 
municípios, que têm grande ex-
tensão territorial e, muitas vezes, 
têm como única renda o Fundo 
de Participação dos Municípios”, 
explicou Macaé Evaristo.

A secretária ressaltou, porém, 
que a maior parte desse analfabe-
tismo está entre a população de 
idade mais avançada, e não entre 
os jovens. “Conseguimos, em Mi-
nas Gerais e no Brasil, estancar o 
crescimento do analfabetismo, já 
que conseguimos alfabetizar todas 
as crianças até os 8 anos de idade. 
Agora, precisamos atacar o analfa-
betismo funcional”, afirmou.

Preocupa, porém, que cerca de 
15% dos jovens mineiros entre 15 
e 17 anos estejam fora das escolas 
e, entre aqueles que frequentam 
instituições de ensino, quase 40% 
ainda estariam no ensino funda-

O analfabetismo entre pessoas acima de 15 anos em Minas Gerais alcança 7,6% e está acima da média da região Sudeste, de 4,8%

O Debate Público Plano Estadual de Educação ocupou todo o dia 25 de Maio na ALMG      

Macaé Evaristo: O foco da nossa 
politica educacional é reduzir 
as desigualdades regionais 

De acordo com a coordena-
dora do Fórum Estadual de Edu-
cação, Suely Duque Rodarte, dos 
853 municípios mineiros, apenas 
nove possuem planos de educa-
ção já homologados. Apesar disso, 
ela considerou que o Estado está 
preparado para receber e dar con-
tinuidade ao PNE.

Ela enfatizou a importância do 
financiamento, com a definição 
do quanto cada município pode 
arcar, para que os planos sejam 
efetivados de modo a garantir 
educação de qualidade.

Suely ainda reforçou a impor-
tância de temas como plano de 
carreira, valorização salarial e de 
formação do profissional da edu-
cação, todos eles incluídos nas 
metas do PNE, e sem os quais 
não seria possível falar de uma 
educação de qualidade.

Por fim, a coordenadora desta-
cou a necessidade de construção 
de uma política educacional e res-
saltou a importância, nesse proces-
so, da vontade política, sem a qual, 
segundo ela, não se pode avançar.
Profissionalização - Já Lucia-

no Mendes de Faria Filho, do Ob-
servatório das Políticas para Edu-
cação da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), ressaltou 
a baixa profissionalização em um 
serviço de alta complexidade que 
é prestado pelo Estado, como é o 
caso da educação.

Segundo ele, atualmente exis-
tem no Brasil mais de 200 mil 
unidades escolares, 60 milhões de 
alunos em todos os níveis e 2 mi-
lhões de professores.

“Só quem trabalha em uma 
sala de aula sabe que lá são trata-
das questões complexas com um 
grande número de variáveis. Na 

A secretária de Educação apre-
sentou dados que dão conta de 
que Minas conta com 3.640 uni-
dades de ensino, 336 delas em áre-
as rurais. Essas instituições aten-
deriam hoje mais de 4 milhões de 
estudantes. Ela lembrou, porém, 
que existem algumas distorções 
nas classificações de escolas rurais 
e urbanas e nas avaliações das ins-
tituições.

Macaé citou como exemplo o 
FOTO: ALMG/CLARISSA BARÇANTE

questão dos recursos, por exem-
plo, uma diretora de escola lida às 
vezes com mais de dez contas di-
ferentes, com recursos que vêm de 
várias fontes. Na outra ponta, em 
Minas dois terços dos professores 
não são concursados”, comparou.

O PNE, segundo ele, tem 
como principal mérito fazer com 
que a educação fique menos vul-
nerável às politicas de governo. 

“Para atingir metas é preciso 
continuidade, garantir uma estru-
tura de Estado. Mas precisamos 
considerar outras dimensões da 
educação, como a pesquisa. Preci-
samos avançar mais na produção 
de conhecimento que dê suporte 
a essas politicas de Estado. 

“O único consenso, no final 
das contas, é a importância da 
educação para nosso futuro, mas 
para por aí. Felizmente, estamos 
discutindo a mudança do patamar 
de qualidade e, nesse sentido, se 
ela hoje é mais inclusiva, é melhor 
que a escola do passado. Às vezes 
andamos dois passos e voltamos 
um”, avaliou Luciano Filho.

mental, segundo Macaé Evaris-
to. Por isso, manter os jovens na 
escola e ajudá-los a avançar será, 
ainda de acordo com ela, uma 
agenda prioritária.

Avaliação - As formas de 
avaliar a educação no Estado fo-
ram criticadas pela secretária, que 
disse ser necessário repensar o 
Sistema Mineiro de Avaliação da 

Educação Pública (Simade). Ela 
salientou que Minas foi o primei-
ro Estado do País a implantar um 
sistema de avaliação educacional, 
mas que é preciso avançar. 

A simultaneidade entre as pro-
vas estaduais e as nacionais foi uma 
das críticas. “Precisamos conversar 
e pensar em como conciliar, ou até 
alternar, essas avaliações”, disse.

Ainda sobre o Simade, a secre-
tária disse, ainda, que o fundamen-
tal é se apropriar dos resultados 
dessas provas. “Não adianta só 
avaliarmos, como fazemos hoje. É 
preciso intervir, avançar, olhar para 
os estudantes, para os profissio-
nais, para as estruturas”, disse. Ela 
garante que esse debate será feito 
por sua pasta. (Fonte: ALMG)

Minas Gerais tem 4 milhões de estudantes

Só nove cidades mineiras
possuem planos de educação

município de São João das Mis-
sões (Norte de Minas), que conta 
com oito escolas, mas cada uma 
delas com vários anexos em áreas 
diferentes da cidade, totalizando 
32 unidades, e lembrou que os 
anexos nem sempre têm a mesma 
estrutura da sede. 

Macaé Evaristo disse que é 
preciso levar em consideração 
essas questões para que o Plano 
Estadual de Educação não acabe 

acentuando as desigualdades. “O 
foco da nossa politica educacional 
é reduzir as desigualdades regio-
nais”, afirmou.

Agricultura familiar - Dian-
te de questionamento de um dos 
participantes sobre cumprimento 
da lei que determina que pelo me-
nos 30% da merenda escolar deve 
ser proveniente de agricultura fa-
miliar, Macaé Evaristo apresentou 
as dificuldades que estão adiando 

o alcance da meta. 
Ela exemplificou a dificuldade 

dos produtores, como fornecer al-
face o ano inteiro, e dos gestores 
cumprir etapas burocráticas, como 
apresentar três orçamentos e con-
seguir notas fiscais dos agriculto-
res. A secretária  afirmou, porém, 
que as Secretarias de Educação e 
de Desenvolvimento Agrário já 
iniciaram conversas para superar 
essas dificuldades.

FOTO: CLARISSA BARÇANTE
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Os servidores da educação comemoram, em meio a alguns parlamentares, a aprovação do Projeto de Lei 1.504/15

Dilma: Sanção sem vetos

Com 54 votos favoráveis e ne-
nhum contrário, o Projeto de Lei 
(PL) 1.504/15, do governador, 
que dispõe sobre a política remu-
neratória dos servidores da edu-
cação, foi aprovado em 1º turno, 
dia 3 de junho, durante Reunião 
Extraordinária do Plenário da 
Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais.

A proposição, que tramita em 
regime de urgência, foi aprovada 
na forma do substitutivo nº 2, da 
Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária e, dessa for-
ma, ficaram prejudicados o texto 
original, o substitutivo nº 1 e as 
emendas nº 8, 15, 19, 28, 35, 36 
e 37, apresentadas em Plenário. 
Presentes nas galerias, os servi-
dores da educação comemoram a 
aprovação da matéria.

Salário-base - O PL 1.504/15 
garante o pagamento por meio de 
salário-base a todas as carreiras da 
educação, entre professores, ser-
vidores administrativos, técnicos 
e designados. Para isso, extingue 
o subsídio criado pela Lei 18.975, 
de 2010, substituindo-o por um 
regime remuneratório composto 
de vencimento inicial acumulável 
com as vantagens especificadas 
no projeto.

O texto aprovado também as-

A presidenta Dilma Rousseff  
sancionou, ainda em 25 de junho 
de 2014, sem vetos, o Plano Na-
cional de Educação (PNE), que 
tramitou por quase quatro anos 
no Congresso até a aprovação e 
estabelece 20 metas para serem 
cumpridas ao longo dos próximos 
dez anos. 

As metas vão desde a educa-
ção infantil até o ensino superior, 
passam pela gestão e pelo finan-
ciamento do setor e pela forma-
ção dos profissionais. O texto 
sancionado pela presidenta foi 
publicado em edição extra do Di-
ário Oficial da União do dia 26 de 
junho de 2014. 

O PNE estabelece meta míni-
ma de investimento em educação 
de 7% do Produto Interno Bruto 
(PIB) no quinto ano de vigência e 
de 10% no décimo ano. Atualmen-
te, são investidos 6,4% do PIB, se-
gundo o Ministério da Educação.

Pré-sal - O ministro da pas-
ta, à época, Henrique Paim, disse 
que contava com os recursos dos 

A Prefeitura Municipal, através 
da Secretaria de Educação, reali-
zou nos últimos dias 28 e 29 de 
maio o Congresso de Educação 
Fundamental com o tema “Con-
versas com quem gosta de avaliar: 
uma visão contemporânea sobre 
a avaliação e seu grande desafio 
para a educação”. 

Educadores discutiram as po-
líticas públicas voltadas para a 
educação; as formas de avaliação; 
disciplina e indisciplina; perfil dos 
educadores; escola e família e ou-
tros temas relacionados à educa-
ção. 

O evento foi organizado pela 
empresa Futuro e contou com 
presença de autoridades locais e 
professores de cidades do Noro-
este de Minas que tiveram opor-
tunidade de participar de palestras 
de expoentes da área educacional, 
como Thereza Penna Fime, Re-
nato Casagrande, Celso Vascon-
cellos, Júlio Furtado, Casemiro 
Campos e Nino Paixão.

Maculelê - Na abertura do 
evento os presentes puderam as-
sistir a apresentação da banda Lira 
Paracatuense tocando o Hino Na-
cional brasileiro e Hino a Paracatu 
e ainda uma apresentação de ma-
culelê pelos alunos da Escola Mu-
nicipal Joaquim Adjuto Botelho, 
que chamou atenção pela educa-
ção corporal através do esporte, 
demonstrando os vários níveis de 
ensino aprendizagem. 

PL 1.504/15 é aprovado em 1º turno
POLÍTICA REMUNERATÓRIA

segura o pagamento do piso sala-
rial nacional ao servidor ocupante 
do cargo de professor de educa-
ção básica com jornada de traba-
lho de 24 horas semanais. Esse 
valor será corrigido a cada mês de 
janeiro, seguindo a mesma perio-
dicidade prevista na Lei Federal 
11.738, de 2008, que instituiu o 
piso do magistério.

Assim, está assegurado o pa-
gamento do piso salarial de R$ 
1.917,78 para uma carga horária 
de 24 horas semanais, previsto na 
Lei Federal 11.738. O reajuste vai 
ser pago de maneira escalonada, 
de modo que, em julho de 2018, 
o professor terá conquistado 
31,78% de aumento salarial, além 
dos reajustes anuais do piso sala-
rial nacional.

A primeira parcela desse rea-
juste, de 13,06%, virá por meio de 
um abono de R$ 190, a ser pago 
em junho de 2015. Em agosto de 
2016, será pago novo abono de 
R$ 135, o equivalente a um au-
mento de 8,21% sobre a remune-
ração inicial do professor.

Abono - Já em agosto de 
2017, haverá novo abono no va-
lor de R$ 137,48, que vai repre-
sentar aumento de 7,72% sobre a 
remuneração inicial do professor. 
Os dois primeiros abonos con-

cedidos serão definitivamente in-
corporados ao vencimento inicial 
em 1º de junho de 2017. E o úl-
timo abono será incorporado ao 
vencimento inicial em 1º de julho 
de 2018.

Também são garantidos aos 
servidores aposentados que fi-
zerem jus à paridade os mesmos 
reajustes salariais (13,06%, 8,21%, 

7,72%), nas mesmas datas especi-
ficadas.

O PL 1.504/15 segue agora 
para a Comissão de Administra-
ção Pública para receber parecer 
de 2º turno.

Adicional de 5% - Na for-
ma em que foi aprovado, o PL 
1.504/15 cria o Adicional de 
Valorização da Educação Bási-

ca (Adveb), que corresponde a 
5% sobre os vencimentos, a cada 
cinco anos completos de efetivo 
exercício na carreira, contados a 
partir de janeiro de 2012.

 O pagamento do Adveb será 
condicionado à obtenção de ava-
liação de desempenho individual 
satisfatória. E inclui dispositivo 
assegurando que não será exigida 

certificação para a promoção ao 
nível III da carreira de professor 
enquanto o processo para a ob-
tenção desse título não for regu-
lamentado e implementado pela 
Secretaria de Estado de Educação.

Além disso, serão antecipadas 
para setembro de 2015 as promo-
ções que ocorreriam a partir de 
janeiro de 2016 e será reduzido o 
tempo necessário para as promo-
ções seguintes.

Tabelas - O texto aprovado 
também estabelece que as tabelas 
de vencimento vigentes a partir de 
1º de junho de 2017 e 1º de julho 
de 2018 refletem a incorporação 
dos abonos, bem como a conces-
são de reajuste dos vencimentos, 
visando à manutenção da variação 
entre os níveis e graus.

Também determina que a ta-
bela de vencimento do cargo de 
provimento em comissão de di-
retor de escola será reajustada em 
10,25%. 

Quanto à remuneração dos 
cargos de provimento em co-
missão de secretário de escola, 
coordenador de escola e coorde-
nador de posto de educação con-
tinuada, são estabelecidas novas 
tabelas de vencimento contendo 
o reajuste de 10,25% e sua data 
de vigência.

PNE foi sancionado sem vetos há um ano 

Congresso de Paracatu reúne educadores do Noroeste de MG

de determinados no Custo Aluno 
Qualidade (CAQ). 

Entidades que atuam no se-
tor educacional reivindicavam o 
veto de dois trechos do PNE. Em 
carta à presidenta Dilma Rous-
seff, pediram que fosse excluída 
a bonificação às escolas que me-
lhorarem o Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Ideb) 
e a destinação de parte dos 10% 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
para programas desenvolvidos em 
parceria com instituições privadas.

Com a possibilidade de desti-
nação dos recursos também para 
parcerias com instituições priva-
das, entram na conta programas 
como o Fundo de Financiamen-
to Estudantil (Fies) e o Progra-
ma Universidade para Todos 
(ProUni). O texto originalmente 
aprovado pela Câmara previa que 
a parcela do PIB fosse destinada 
apenas para a educação pública.

Parceria - O ex-ministro Paim 
defendeu esse ponto e disse que, 
se não houver parceria com ins-

royalties do petróleo e do Fundo 
Social do pré-sal para cumprir as 
metas estabelecidas, mas reconhe-
ceu que o governo terá que fazer 
um grande esforço. 

“Como temos dez anos, preci-
samos fazer uma grande discus-
são, verificar exatamente as fon-
tes que nós temos e ver no que 
é preciso avançar. É óbvio que a 

União terá que fazer um grande 
esforço, mas sabemos também 
que os estados e municípios terão 
que fazer também um grande es-
forço, um esforço conjunto tanto 
no cumprimento das metas como 
no financiamento”, disse  o ex-
ministro.

Ao assumir  o Ministério da 
Educação (MEC),  no início de 

abril,  no entanto, o novo ministro 
da Educação, Renato Janine Ri-
beiro, prometeu cumprir as metas 
do PNE e destacou a educação 
infantil como uma dessas metas. 
“Devemos pensar nas crianças, 
no futuro daqueles que, daqui a 
meio século, estarão em nossos 
lugares.”

Janine comprometeu-se a ele-
var a capacidade das universidades 
e institutos federais e, no ensino 
básico, a dar ênfase às creches, 
que atendem a crianças até 3 anos. 
“Chegou a hora de converter em 
realidade o bordão repetitivo de 
que a solução de boa parte dos 
nossos problemas está na educa-
ção. Isso requer a responsabilida-
de de cada um”, advertiu Janine.

CAQ - Um ponto que desagra-
dou o governo durante as discus-
sões no Congresso e que foi man-
tido no texto foi a obrigatoriedade 
de a União complementar recur-
sos de estados e municípios, se 
estes não investirem o suficiente 
para cumprir padrões de qualida-

tituições privadas, será difícil 
avançar. Paim acrescentou que é 
também uma forma de garantir 
gratuidade a todos. 

“São recursos públicos inves-
tidos e devemos ter garantia de 
acesso a todos. Se forneço ProU-
ni, Fies e Ciência sem Fronteiras - 
ações que tem subsídio ou gratui-
dade envolvidos - então, estamos 
gerando oportunidades educacio-
nais”, disse.

Professores - Além do fi-
nanciamento, o plano assegura a 
formação, remuneração e carrei-
ra dos professores, consideradas 
questões centrais para o cumpri-
mento das demais metas. 

Pelo texto, até o sexto ano de 
vigência, os salários dos professo-
res da educação básica deverá ser 
equiparado ao rendimento médio 
dos demais profissionais com 
escolaridade equivalente. Além 
disso, em dez anos, 50% desses 
professores deverão ter pós-gra-
duação. Todos deverão ter acesso 
à formação continuada.

Renato Janine: Chega de 
repetir o bordão de que a 
educação é solução de boa 
parte dos nossos problemas

De acordo com a secretária 
de municipal Educação, Maria de 
Fátima Ulhoa Almeida, este é o 
segundo congresso de educação 
e ressaltou que quem trabalha na 
área tem sede de educação e quer 
sempre saber mais e o congresso 
foi idealizado para isso, para “dis-
cutir as possibilidades de ações, 
atividades, planejamentos. Que 
possamos sair deste congresso 

renovados e aplicarmos o que 
aprendermos nas salas de aula”.

O vice-prefeito, José Altino, 
que  representou o prefeito, disse 
que o governo tem dado impor-
tantes passos em todos os setores 
do Município e na educação não é 
diferente. “Educação é prioridade 
para o governo municipal e é uma 
pena observar que o governo fe-
deral não prioriza o que deveria, 

pois esse semana tivemos o anún-
cio da redução de verbas para a 
educação de forma significativa, 
uma fortuna retirada da educação. 
Posso afirmar, que em Paracatu é 
diferente pois temos compromis-
so com a educação”, afirmou o 
vice-prefeito.

José Altino ainda assegurou que 
o governo está mais preocupado 
em gastar mais com obras e menos 

com foguetes como sempre foi fei-
to na Cidade e que o atual governo 
deixará um legado de honestidade 
com o dinheiro público. 

Alegria - A palestrante The-
reza Penna Firme ressaltou que o 

professor é que vai levantar o Bra-
sil e que ela falará para os alunos 
através de seus “mestres”. “Quero 
parabenizar Paracatu pelos aspec-
tos turísticos, cultural e principal-
mente educacional. O professor 
precisa de alegria, força e estímulo 
e em momentos como este po-
demos revigorar. Todo professor 
deve se esforçar para fazer sua 
turma feliz”.

A palestrante ainda ressaltou 
que o professor deve usar a ava-
liação de cada aluno para trazer 
felicidade e não o contrário, já que 
hoje observa-se a existência de 
suicídio infanto-juvenil em época 
de prova. Segundo ela, é necessá-
rio realizar avaliações qualitativas. 
“Se o professor quer conhecer seu 
aluno é necessário olhar para ele, 
olhar de outra forma e não pro-
curar em papéis e documentos o 
perfil de cada um”.

Maria de Fátima Ulhoa, com o microfonr) secretária municipal de Educação: Atividades, ações e planejamento.
Vice-prefeito, José Altino (de preto): Governo federal não prioriza educação
     

Thereza Penna Fime: 
Todo professor deve se esforçar 
para fazer sua turma feliz

Público presente ao congresso e o palestrante Casemiro Campos
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SÉCULO XXI

ADOTE UM BAILARINO

Museu mostra 
evolução tecnológica

Campanha quer levar talento 
paracatuense aos Estados Unidos
Lorranne Marques, 
Repórter de O Movimento

Wemerson Pires de Oliveira, 
de 14 anos, é um jovem bailarino 
paracatuense, que representou a 
Cidade em um campeonato de 
Campos do Jordão - SP, o IV 
Fest Campos, e foi contemplado, 
devido a seu talento para o balé, 
com 50% de bolsa para participar 
do Summer Program do Miami 
City Ballet, na Flórida-EUA. 

O evento em Miami ocorrerá 
entre 13 e 24 de julho próximos, 
mas Wemerson não tem condi-
ções de custear a viagem inter-
nacional e pagar o restante do 
curso. O Summer Program do 
Miami City Ballet é um programa 
onde apenas bailarinos seleciona-
dos podem participar. 

O valor do curso é de 900 dó-
lares e Wemerson já ganhou 50% 
de bolsa, ou seja, o valor para ele 
caiu para 450 dólares, além dos 
50 dólares referentes à inscrição 
do curso. 

O programa oferece 15 dias 
de aula de ballet clássico e jazz 
em período integral. Ao final do 
curso, os melhores bailarinos são 
selecionados para continuarem 
na companhia por mais dois me-
ses e, futuramente, caso selecio-
nados, serão convidados a morar 
na companhia, tendo direito a es-
tudo, moradia, alimentação e pro-
fissionalização na área da dança.

Corpus - No último dia 11 de 
maio, a proprietária da Academia 
Corpus, onde Wemerson realiza 
duas atividades, Luciene Ulhoa, 

Academia Corpus ajuda paracatuense premiado no IV Fest Campos a participar do Miami City Ballet 

CHAMADA AO TRABALHO
De conformidade com o artigo 482, Letra I da CLT, con-
vocamos o Sr. MARCOS ANDRÉ DA SILVA BENTO, 
garçom, CTPS 65583, série 0023, e RG: 2.704.317 a com-
parecer na empresa RESTAURANTE PARACATU LTDA – 
ME (Restaurante Itamaraty), CNPJ: 17.292.625/0001-77, 
localizada na RODOVIA BR 040 KM 40,6 - AMOREIRAS 
II, Paracatu - MG no prazo de 48 horas, sob pena de ficar 
caracterizado o abandono de emprego.

CONCESSÃO DE REVALIDAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

A empresa INDÚSTRIA DE CALCÁRIO INAÊ LTDA - CNPJ 
20.202.198/0002-84, em atendimento à Deliberação Norma-
tiva COPAM nº 13/95, por determinação do Conselho Estad-
ual de Política Ambiental - COPAM, torna público que obteve 
em 21/05/15, através do Processo Administrativo COPAM 
nº 148/1991/010/2014 Revalidação de Licença de Operação 
- (RevLO), com condicionantes, para seu empreendimento - 
Lavra a céu aberto ou subterrânea em área cárstica com ou sem 
tratamento e UTM, localizado no município de Paracatu/MG.

Geraldo Remígio Conde e Outros, por determinação do Consel-
ho Estadual de Política Ambiental - COPAM, torna público que 
solicitou, através da empresa SAFETy WORK CONSULTORIA 
LTDA, conforme requerimento de Licença  nº 21458/2012, Li-
cença de Operação em CaráterCorretivo - LOC  para as ativ-
idades de Beneficiamento de sementes, Armazenagem de 
grãos listadas no Empreendimento ELO FORTEARMAZENS 
GERAIS LTDA-EPP, no município de Paracatu / MG.

SAFETY WORK CONSULTORIA LTDA
REQUERIMENTO DE LICENÇA

usou da tribuna Câmara Muni-
cipal para solicitar apoio dos ve-
readores e da sociedade na busca 
de recursos para custear a viagem 
e participação de Wemerson no 
evento. 

No último dia 19 de maio, foi 
aberta a exposição Principais Evo-
luções Tecnológicas do Século 
XXI, através de parceria entre a 
Casa de Cultura, empresa Multi 
Tech e o Museu Histórico Pedro 
Salazar, em comemoração a 13º 
Semana dos Museus. 

A exposição mostra o quanto 
a sociedade se desenvolve rapi-
damente, pois o que antes, há 10 
anos, era novidade e atual, hoje, 
já está totalmente obsoleto e “ve-
lho”. A abertura da expô contou 
com a presença de alunos da Es-
cola Estadual Sérgio Ulhoa, que 
conheceram um pouco da evolu-
ção dos computadores, televisões 
e celulares. 

Os alunos ficaram maravilha-
dos, pois eles não conheceram 
a maior parte dos aparelhos his-
tóricos presente na exposição e 
nem sabiam do que se tratava, 
como o “disquete”, que armaze-
nava arquivos, substituído pelo 

A Academia Corpus mantém 
um projeto social, que oferece 30 
bolsas para alunos de escolas pú-
blicas e foi através deste projeto 
que Wemerson iniciou no balé, 
em 2010, e descobriu seu talen-

to para a dança. Desde então, ele 
vem aprimorando sua técnica e 
se destacando entre os demais, a 
níveis estadual, nacional e inter-
nacional. 

Wemerson já vem participan-
do de competições, festivais e de 
cursos com profissionais reno-
mados no mundo da dança, tra-
zendo destaque para a cidade de 
Paracatu, com suas premiações. 

Sonho - Wemerson é filho 
de Marli José Macedo e mora 
na casa adquirida pelo progra-
ma Minha Casa, Minha Vida, no 
Bairro Chapadinha II. Sua mãe 
foi bóia- fria durante anos e, ago-
ra, trabalha com serviços gerais, 
não tendo condições financeiras 
de ajudar o filho no custeio desta 
grande oportunidade profissio-
nal e pessoal.

“Pedimos, em nome dele, que 
colaborem. Com a ajuda de todos 
nós, iremos levar esse cidadão pa-
racatuense para a realizar o sonho 
de ser bailarino profissional. O 
Brasil é o país que mais exporta 
bailarinos para o mundo e Paraca-
tu não é diferente. Pedimos apoio 
do governo, dos empresários e 
dos cidadãos para que o Wemer-
son leve o nome da Cidade Brasil 
a fora”, pediu Luciene.

Para colaborar basta procurar 
a Academia Corpus e participar 
da campanha “Adote um bailari-
no”. 

Para mais informações, ligue 
para (38) 3671-3300. Os interes-
sados ainda podem adquirir uma 
rifa, a R$ 10,00, e concorrer a um 
ano de academia grátis. 

Luciene Ulhoa faz apelo por Wemerson, na Câmara: 
ajuda para tornar sonho em realidade

Gláuber César:  Novidade de hoje será absoleta daqui há quatro anos

Performance 
Wemerson: Miami 

não perde por esperar

pen drive de hoje.
O diretor-geral da Escola 

Multi Tech Cursos e Treinamen-
tos, Glauber César, palestrou na 
abertura da exposição, mostran-
do como é rápida a transforma-
ção tecnológica e pode tirar dúvi-
das dos alunos sobre o tema.

“Toda evolução tecnológica 
sempre tem o intuito de deixar 
tudo mais fácil e prático e mais 
rápido. Se pensarmos no tempo 
em que as tecnologias foram de-
senvolvidas, observaremos que 
tudo isso ocorreu, e ainda ocorre, 
de maneira incrivelmente rápida.  
No que diz respeito à informáti-
ca, por exemplo, tudo aquilo que 
hoje é novidade, daqui a quatro 
anos será obsoleto”, reforçou 
Glauber César.

A exposição “Principais Evo-
luções Tecnológicas do Século 
XXI” ficará exposta no Museu 
Histórico Pedro Salazar, até o dia 
19 de junho e a entrada é gratuita. 

Modelos de câmeras de filmagens e máquinas 
fotográficas que já foram superados
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TRADIÇÃO 

FOLIA DE REIS

Cavalgada de Santa Cruz 
percorre estrada do Landim

Projeto inventaria Folias de Reis em Minas Gerais

Por Renato Lopes

O Dia de Santa Cruz é cele-
brado no Brasil em 3 de maio, 
mas em Paracatu, este ano a data 
foi comemorada no domingo 
(31/5), com uma festa tradicional 
na região rural do Landim, onde 
foi realizada a 27ª. Cavalgada de 
Santa Cruz. 

A concentração foi na Cháca-
ra São Jorge, no Bairro Espírito 
Santo. Os cavaleiros e amazonas 
foram recepcionados pela famí-
lia do casal anfitrião - Everaldo 
e Nádia - que, juntamente com 
Marcelo Pereira e Livia Camar-
gos,  foram festeiros em 2015. 

Antes do almoço, centenas de 
pessoas prestigiaram a apresenta-
ção da Folia de Reis Mensageiros 
de Jesus, do Bairro Alvorada, que 
fez o agradecimento como uma 
das inovações deste ano. Após a 
“reza”, foi servido o almoço, pre-
parado para 500 pessoas. Segun-
do Nádia, foram 15 dias de pre-
paração, com apoio das mulheres 
da comunidade. 

“Temos que trabalhar duro 
para darmos conta do recado, 
mas tudo é feito com carinho e 
bom humor. Valeu a pena”, disse 

a festeira a O Movimento. 
Berrante - Após a refeição, 

porém, não houve tempo para 
descanso. O toque do berrante 
anunciou o momento de reunir 
a tropa para oração final e pedir 
as bênçãos e proteção de Deus, 
durante a cavalgada, que contou 
com 80 cavaleiros e amazonas, 
que percorreram dez quilôme-
tros  de poeira, subidas e desci-
das, até a Comunidade São Tiago, 
na região do Landim, conforme a 
tradição dos antepassados.

Com 90 anos, a professora 
Leonina Gonzaga, mesmo numa 
cadeira de rodas, faz questão de 
participar da festa, sempre com 
bom humor e simpatia. 

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

“Lembro-me de quando era 
criança e morava na região do 
Engenho do Padre, onde partici-
pava da festa de Santa Cruz. Já 
fui festeira e enquanto Deus me 

der força, vou fazer questão de 
participar.”

A festa encerrou-se com a 
Missa Campal, celebrada pelo di-
ácono Valdivino. 

Festeiros - Após passarem 
o “ramo” para os organizadores 
de 2016, os festeiros deste ano 
garantiram que tudo transcorreu 
dentro do previsto, com sucesso 
na organização e paz no percur-
so, sem nenhum incidente.     

“Graças a Deus, tudo foi per-
feito e, para nós, foi um prazer 
ajudar manter a tradição como 
festeiro. Peço a Deus que,  no 
ano que vem, os novos festei-
ros também façam bonito assim 
como todos têm feito”, disse  o 
festeiro Everaldo. 

“Só temos que agradecer a 
Deus e a todos que nos ajudaram 
a fazer a festa e desejamos suces-
so aos novos festeiros”, comen-
tou Marcelo Pereira. 

 Início - A Cavalgada de San-
ta Cruz  da região do Landim foi 
criada há 27 anos. Borges Gomes 
da Silva foi um dos fundadores e  
garante que tudo começou com 

Paracatu sediou, entre os dias 
26 e 28 de maio, o  curso de capa-
citação em Processos de Pesquisa 
do Patrimônio Cultural Imaterial.  
O treinamento faz parte do pro-
jeto “Inventário das Folias de 
Reis em Minas Gerais”. , promo-
vido pelo Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
de Minas Gerais (Iepha), com o 
objetivo de criar uma plataforma 
colaborativa, em que poder pú-
blico, pesquisadores e sociedade 
possam contribuir com informa-
ções sobre os grupos de Folia de 
Reis existentes no Estado.  

O evento ocorreu  na sede da 
Amnor - Associação dos Municí-
pios do  Noroeste e   Paracatu foi  

o segundo município a receber o 
curso de capacitação. 

Cerca de cinquenta pessoas, 
representando os 19 municípios  
que compõem a Amnor, parti-
ciparam da troca de experiência, 
pois, para os organizadores, é 
conhecendo a cultura que se es-
tabelece o seu resgate e preser-
vação.

Segundo o palestrante, Luiz 
Gustavo Molinali, representantes 
do  Iepha estão percorrendo o 
Estado para ouvir as comunida-
des e fazer esse documentário.

“Essa é apenas a primeira 
etapa e a região Noroeste foi 
contemplada por ter vários gru-
pos de Folia de Reis. A próxima 

etapa será reunir as informações 
e fazer o inventário da região. 
Futuramente, os grupos podem 
receber até incentivo financeiro e 
instrumentos”, explica.  

As Folias de Reis são festejos 
que vieram da Europa, como 
forma de rememorar a história 
bíblica da viagem dos três Reis 
Magos, que saíram de suas regi-
ões em busca do Menino Jesus 
para presenteá-lo. 

O rito apresenta essencial-
mente o canto, a dança e o teatro 
e, por meio dessas expressões, os 
foliões articulam a fé com o di-
vertimento. 

Em Paracatu, poucos grupos 
ainda mantêm viva a tradição de 

A professora Leonina Gonzaga, 90 anos, 
acompanha a festa de Santa Cruz, desde criança A Folia de Reis- Mensageiros de Jesus foi a novidade deste ano 

Borges da Silva foi um dos 
fundadores da cavalgada de 
Santa Cruz, em Paracatu

Everaldo (chapéu) e Zé Fernandes, 
festeiros deste ano e do ano passado

incentivo da mãe. “A primeira ca-
valgada contou com 20 cavalei-
ros. Nós morávamos próximo à 
Igreja São Tiago - no Landim - e 
minha mãe nos levava nas festas 
de Santa Cruz. Aprendi a tradi-
ção e, quando me casei, resolvi 
fazer a cavalgada, que começou 
pequena e já dura 27 anos.”

Comunidade São Tiago, região do Landim, 
onde a festa SE encerra com missa

Santos Reis. Um deles é o Mensa-
geiros de Jesus, do Bairro Alvo-
rada, fundado há oito anos, sob 
a coordenação do capitão Mateus 
Pires. O grupo foi o único que se 
apresentou para os participantes 
do curso. 

“Estou seguindo o exemplo 
do meu pai, para não deixar a tra-
dição acabar”, garante o jovem 
Mateus. 

PNPI - O Programa Nacional 
do Patrimônio Imaterial (PNPI), 
instituído pelo Decreto nº. 3.551, 
de 4 de agosto de 2000, viabiliza 
projetos de identificação, reco-
nhecimento, salvaguarda e pro-
moção da dimensão imaterial do 
patrimônio cultural, com respei-

to e proteção dos direitos difusos 
ou coletivos relativos à preserva-
ção e ao uso desse patrimônio. 

É um programa de apoio e 
fomento que busca estabelecer 
parcerias com instituições dos 
governos federal, estaduais e 
municipais, universidades, orga-
nizações não governamentais, 
agências de desenvolvimento e 
organizações privadas ligadas à 
cultura e à pesquisa.

Entre as atribuições do PNPI, 
está a elaboração de indicadores 
para acompanhamento e avalia-
ção de ações de valorização e sal-
vaguarda do patrimônio cultural 
imaterial. 

O Programa foi criado para 

implementar a política de inven-
tário, registro e salvaguarda de 
bens culturais de natureza ima-
terial, e contribuir com a pre-
servação da diversidade étnica e 
cultural do país e disseminação 
de informações sobre o Patrimô-
nio Cultural Brasileiro a todos os 
segmentos da sociedade. 

Outros objetivos são a capta-
ção de recursos e promoção da 
formação de uma rede de par-
ceiros para preservação, valori-
zação e ampliação dos bens que 
compõem o patrimônio cultural 
brasileiro, além do incentivo e 
apoio às iniciativas e práticas de 
preservação desenvolvidas pela 
sociedade.  
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www.kinross.com.br
facebook.com/KinrossBrasil

Analista de Meio Ambiente na Kinross, o 
Saulo é responsável pela gestão da qualidade 

do ar em Paracatu. Também treina nossos 
vizinhos para acompanhar os monitoramentos 
ambientais e sabe que respeito, transparência 

e bom relacionamento são fundamentais.        
A Kinross se orgulha de ser feita pelo Saulo, 

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.  

Como paracatuense, vejo toda a transparência da 
Kinross com as questões ambientais. O controle 
dos impactos gerados pela mineração é muito 
bem-feito, � scalizado e reportado para o órgão 
ambiental. A gente tem boas relações com a 
comunidade que acompanha os monitoramentos 
da qualidade do ar, da água, das detonações, do 
ruído. É muito legal isso, porque mostra o respeito 
e a credibilidade da Kinross com a cidade e a 
preocupação com o meio ambiente. Com certeza, 
tenho orgulho de ser Kinross.

Saulo Botelho
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Glewton de Sá: há sete 
anos “pelejando” pela 
reforma da escola

O vereador Glewton de Sá 
(Pros) denunciou, da tribuna da 
Câmara, dia 1º de junho, a situa-
ção precária em que se encontra 
a Escola Municipal Márcia Mace-
do Meireles - Caic - e pediu, mais 
uma vez, que as reformas prome-
tidas sejam efetuadas.

Glewton apresentou fotos 
atuais da escola que mostram os 
diversos problemas no seu inte-
rior, que trazem risco e desmoti-
vação para alunos e professores. 

Segundo o vereador, há sete 
anos ele vem “pelejando” pela re-
forma da escola. Inclusive, no ano 
passado, os professores deram 
aula para os alunos nos sábados, 
pois a escola passaria por refor-
mas durante o período de férias 
escolares, o que não ocorreu.

“Os problemas são janelas 
quebradas; buracos nas paredes; 
ventiladores que não funcionam; 

O “Projeto Valorizando Vi-
das” tem mudado, para melhor, 
a rotina de quase 700 pessoas em 
Paracatu e Guarda Mor, onde sua 
equipe realiza atividades diárias. 
Sob a coordenação do mestre 
Gilvan Rodrigues que, além de 
capoeirista, é pastor e vereador, 
o Valorizando Vidas atua, há 20 
anos, aulas de capoeira, jiu-jitsu, 
futebol e ginástica para terceira 
idade. 

Entretanto, a principal missão 
do grupo de Gilvan Rodrigues é 
afastar crianças e adolescentes do 
crime. 

rede elétrica inadequada, com fios 
por todo lado com perigo de cho-
que; quadra com arame farpado; 
vasos sanitários novos, mas sem 
descarga: as necessidades fisioló-
gicas ficam ali por muito tempo; o 
bebedouro não funciona, as por-
tas e cadeiras estão quebradas”; 
enumerou Glewton, indignado.

O vereador afirmou que, ape-
sar do abandono, os professores 
são qualificados e, graças ao em-
penho deles, os alunos da escola 
tem alta índice de  aprovação no 
IFTM. “Se a escola recebesse um 
olhar adequado, digno, seria ain-
da melhor, pois os  professores  
são guerreiros e fazem até muti-
rão de limpeza nas  salas de aula”. 
Admira-se o vereador.

De acordo com Glewton, di-
nheiro para as obras existe, pois 
o dinheiro do Fundeb é para esse 
tipo de ação e a educação no mu-

nicípio deve ser mais valorizada. 
O vereador pediu para que 

a Comissão de Administração, 
Serviços Públicos e Cidadania 
faça uma visita à Escola para que 
providências  enérgicas sejam to-
madas.

Marlon Gou-
veia (PHS) 
- “Temos que 
unir forças, base 
e oposição, para 
irmos ao prefei-
to e verificar a 

situação da escola. Outros cole-
gas vereadores já solicitaram me-
lhorias para a Escola e elas não 
acontecem”.

Marcos Olivei-
ra (PTB) - “É 
muito impor-
tante a questão 
física sim, preci-
sa ter conforto e 
segurança, mas 

vale ressaltar que o objetivo está 
sendo alcançado: o de ensinar, 
educar. O objetivo da escola está 
sendo cumprido. Quanto à ques-
tão física, os governos anteriores 

negligenciaram as reformas e 
manutenções. Tem muitos anos 
que não é feito nada. Se tivessem 
dado as devidas atenções não es-
taria desse jeito. A previsão para 
uma primeira reforma, na parte  
hidráulica e elétrica, ficará em 
torno de R$493 mil e será nas fé-
rias para não parar as aulas. Na 
segunda etapa, realizando a obra 
completa, ficará em torno de R$ 
1.2000.000,00, o que daria para 
construir outra escola”. 

O swa l d i n h o 
da Capoeira 
(PMDB) - “Esse 
caso da Escola 
Caic já virou no-
vela em Paraca-
tu. Sabemos que 

a realidade é bem diferente das 
promessas. O trabalho dos pro-
fessores é de excelência, mas eles 

correm risco o tempo todo. Mos-
trando essas fotos dos proble-
mas, não tem defesa nenhuma, 
é uma vergonha. O prefeito sabe 
da situação e a reforma não sai. É 
um descaso. O lugar é precário”.

Rosival Araújo 
(PT) - “O CAIC 
serve de exem-
plo para outras 
escolas. O aluno  
tem que se sentir 
confortável na 

escola, já que passa 1/3 das horas 
do dia na escola, que tem que pro-
mover segurança e conforto nas 
aulas. O aluno vendo que a escola 
não é valorizada ele também pas-
sará a não dar valor na educação. 
Os professores são mesmo guer-
reiros, mas a escola deve acolher 
de forma adequada os alunos e 
profissionais da educação”.

O padre Paulo Giovanni Ro-
drigues de Melo recebeu o título 
de Cidadão Honorário de Para-
catu, ainda em 24 de abril, numa 
proposição do vereador Greik de 
Oliveira, que recebeu apoio unâ-
nime da Câmara Municipal , em 
razão das ações sociais desenvol-
vidas pelo padre. 

A cerimônia contou com a 
presença de autoridades, religio-
sos, amigos, familiares do home-
nageado e a comunidade.

Paulo Giovanni, nasceu em 5 
de janeiro de 1976,  em Arinos - 
MG e é  filho de Espedito Alfeu 
de Melo e Georgina Silvia Rodri-
gues de Oliveira. Filho único do 
casal, porém, tem três irmãos por 
parte de mãe e sete por parte de 
pai. 

Picolé - Trabalhou como ven-
dedor de picolé, aos 10 anos; 
depois foi atendente em bar, pi-
zzaiolo, tirador de leite, lenhador 
e bóia - fria. Entrou para o se-
minário em 1992. Foi ordenado 
diácono dia 28 de junho de 2002 
e ordenou-se sacerdote dia 7 de 
dezembro de 2002. 

Giovani estudou o ensino mé-
dio na escola Dom Elizeu Van de 
Weijer, em Paracatu e licenciou-se 
em filosofia ela Pontifícia Univer-
sidade Católica - PUC/MINAS; 
graduou-se em teologia pelo Ins-
tituto São José  de Mariana /MG; 
bacharelou-se em direito pela Fa-
culdade de Ciências e Tecnologia 
de Unaí - Factu; especializou-se 
em direito público pela Faculda-
de de Ciências e Tecnologia de 
Unaí; especializou-se em psicolo-
gia junguiana pela Faculdade de 
Ciências da Saúde de São Paulo - 
Facis; é mestre em educação pela 
Universidade Católica de Brasília; 
e está doutorando-se em filoso-
fia pela Universidade Católica de 
Santa Fé - Argentina.

Paróquias - O padre foi vi-
gário da paróquia São Cristóvão, 

em João Pinheiro; pároco da pa-
róquia Santa Rita de Cássia, em 
Guarda Mor; pároco da paróquia 
São José Operário em Unaí; vigá-
rio paroquial da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, em Paracatu, 
e, atualmente é seu administra-
dor. Na Diocese de Paracatu, já 
foi membro nato do Conselho 
Presbiterial, membro do Colégio 
de Consultores e coordenador 
diocesano de pastoral, por dois 
mandatos.

Realizações - Criou o Cen-
tro Diocesano de Pastoral, atu-
almente Centro Administrativo 
Diocesano; criou o Grupo de 
Agentes Missionários - GAM, 
em João Pinheiro, Guarda Mor 
e Paracatu (Paróquia Nossa Se-
nhora de Fátima). Fundou, em 
Paracatu, a Associação Comuni-
tária de Integração Social - Acis, 
com o intuito de integrar pessoas 
à sua dignidade. 

A Acis, hoje, oferece inclusão 
digital ,com 18 computadores; 
aulas de capoeira, com parceria 
com o MMA. Este ano pretende 
oferecer, ainda,  reforço escolar 
e o projeto “Costurando Minha 

Dignidade”, com  60 vagas para 
curso de corte e costura. 

Atende como terapeuta, gra-
tuitamente a população carente. 
Há três anos é terapeuta da Co-
munidade Luz e Vida, masculina, 
e da Comunidade Ebenézer, para 
atendimento de meninas. 

Além disso, já foi diretor aca-
dêmico da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia de Unaí, por três 
anos; e seu professor de adminis-
tração, ciências contábeis, enfer-
magem, direito e pedagogia, com 
as disciplinas: filosofia geral, so-
ciologia geral, filosofia da educa-
ção, sociologia da educação, an-
tropologia cultural, antropologia 
do cuidado, Estatuto da Criança 
e do Adolescente, ciências sociais 
e políticas, deontologia jurídica e 
legislação educacional.

Foi coordenador do Curso de 
Direito da Faculdade Finom, por 
seis meses; professor da Finom, 
das disciplinas deontologia ju-
rídica e direito civil I; professor 
no Instituto São João XXIII, no 
Curso de Filosofia das discipli-
nas: Lógica, Antropologia filosó-
fica, gnosiologia, geografia eco-

nômica, cultura geral, sociologia 
geral e sociologia da educação. 

Coração gigante - O propo-
sitor do título lembrou que co-
nhece o padre, há muitos anos, 
de encontros vocacionais que 
frequentava e que sua vontade 
é compartilhar as conversas que 
teve com ele, que tanto lhe ensi-
naram. 

“Pude enxergar esse coração 
gigante, através da verdade em 

Escola está com janelas quebradas; buracos nas paredes; sanitários sem descarga, cadeiras quebradas, etc, etc, etc

Glewton clama por Caic MMM

Projeto constrói formação cidadã

Pe Giovanni recebe título da Câmara

DENÚNCIA

VALORIZANDO VIDAS 

CIDADANIA HONORÁRIA

seus olhos. O padre tem o co-
ração gigante e consegue ver a 
pessoa além do momento, enxer-
ga todas as possibilidades de um 
mundo melhor, ao contrário da-
quela situação, vendo ao avesso. 

“Está sempre em busca da 
dignidade dos outros. Mesmo 
com sua origem humilde, não 
deixou de lutar, aprendeu a en-
frentar a vida e os desafios, su-
perou situações e foi ao encontro 
de seus sonhos. É corajoso, Pro-
fessor e, ao mesmo tempo, aluno, 
na perspectiva de se tornar um 
ser humano melhor e fazer este 
mundo melhor para se viver”, 
disse  Greik.

João Arcanjo - “É muito im-
portante ver a importância dos 
pais do padre em sua vida, pois 
eles lhe ensinaram a trabalhar 
duro desde cedo. O senhor exe-
cuta serviços essenciais em nossa 
cidade, para combater a crimina-
lidade. 

“Nós não apenas fazemos lei, 
como reconhecemos a qualida-
de das pessoas que contribuem 
para nosso desenvolvimento. O 
que seriamos, se não fossem os 
trabalhos das igrejas, que ajudam 
na construção de uma sociedade 
melhor”.  

Marlon Gouveia - “Fui co
-autor da proposição da honraria, 
por perceber o quanto o padre 
tem postura firme ao conduzir os 
fieis, com muita animação e en-
tusiasmo em prol do crescimento 
da paróquia Nossa Senhora de 
Fátima. Os paroquianos capta-
ram sua mensagem, através de 
seu coração bondoso. Ele é um 
amigo verdadeiro que serve a 
Deus e executa projetos sociais 
de evangelização e valorização”. 

Bispo Dom Leonardo - “A 
cada ano, a cada dia que passa, 
me dou conta do grande acerto 
pastoral que foi a vocação sacer-
dotal do padre Paulo Giovanni. 

Não vivemos só de alegria e vi-
venciei, tempos atrás, momentos 
de martírio, de calvário, que mo-
lestavam sua paz interior, mas o 
padre tem vencido todas as pro-
vações. 

A providência lhe confiou ser-
vir ao povo e isso ele tem feito 
com muita garra, disposição e 
compromisso. Ele foi decisivo 
para a criação da Paróquia Nos-
sa Senhora de Fátima, pois eu 
estava receoso, mas ele, com ani-
mação e vibração, me encorajou. 
Também tenho título de Cidadão 
Honorário de Paracatu e, agora, 
somos conterrâneos”.

Prefeito Olavo Condé - 
“Padre Paulo Giovanni é muito 
querido na  Cidade e podemos 
observar isso vendo essa casa tão 
cheia. O trabalho desenvolvido 
na igreja é sempre reconhecido. 
Apoiaremos, no que for necessá-
rio, cada projeto social seu e o se-
nhor continue sendo essa pessoa 
trabalhadora e merecedora de 
toda essa homenagem”. 

Alfeu Júnior - irmão do pa-
dre - “Nós sabemos o quanto é 
importante para você, meu ir-
mão, essa homenagem. Para nós 
é uma alegria e privilégio saber o 
quanto é querido e que seu traba-
lho tenha sido valorizado. Essa é 
só mais uma de várias homena-
gens que você ainda irá receber. 
Que você continue em seus pro-
pósitos”. 

O padre Paulo Giovanni agra-
deceu a homenagem e disse que 
não trabalha sozinho, tem muita 
gente trabalhando com ele e, por 
isso, dividiu a homenagem com 
os paroquianos e pediu aplausos 
para todos eles. “Agradeço pela 
oportunidade de trabalhar em 
Paracatu e poder desenvolver os 
trabalhos na paróquia, que te-
nho muito orgulho de conduzir. 
Espero realizar mais projetos de 
evangelização da sociedade”.

Atualmente, o Valorizando 
Vidas têm núcleos nos Bairros 
Paracatuzinho, São João Evange-
lista, Chapadinha, Bela Vista, JK, 
Povoado de São Sebastião e na 
Comunidade Rural do Jambreiro. 
Além de estar em Guarda-Mor. 

Em um dos finais de semana 
de maio, o projeto mexeu com a 
rotina do paracatuense. No sába-
do, o grupo ocupou a Praça Júlia 
Camargos, no Paracatuzinho, por 
cinco horas, com torneio de fu-
tebol, apresentações artísticas e 
musicais, roda de capoeira, ginás-
tica para iosos e graduação de 39 

alunos de Jiu-Jitsu. 
No domingo, as ações foram 

realizadas no Sesc-Laces, com 
batizado de capoeira para os alu-
nos que recentemente ingressa-
ram no projeto. 

Outro momento marcante do 
evento foi quando o mestre Gil-
van anunciou a graduação do ex-
contramestre Telec, que recebeu 
o cordão de mestre da capoeira, 
o primeiro a ser graduado pelas 
mãos do mestre Gilvan.

“O Teleco merece. Há 23 anos 
ele está na capoeira, é um dos 
nossos professores, voluntário e 

cuida muito bem de mais de 100 
crianças e adolescentes. O que 
fizemos foi apenas reconhecer o 
trabalho deste guerreiro”, disse 
mestre Gilvan a O Movimento.  

“Me sinto honrado por esse 
reconhecimento e confesso que é 
a realização de um sonho. Agora 
sou mestre e vou continuar com 
a missão de ajudar as pessoas, 
principalmente os menos favore-
cidos”, agradeceu Teleco. 

Durante os dois dias, também 
foram realizados palestras e ensi-
namentos de ética, respeito, mo-
ral e cidadania.

Presidente da Câmara, João Archanjo; pais do homenageado; padre Giovanni; 
vereador Greik, bispo Dom Leonardo e prefeito Olavo Condé

Bispo Dom Leonardo

Mestre Gilvan Rodrigues e os campeões do Valorizando Vidas
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Helen Ulhôa Pimentel 
- Professora da 
Universidade Estadual 
de Montes Claros
Doutora em História 
pela Universidade 
de Brasília, com 
estágio doutoral 
em Coimbra

Poderes disseminados, 
fazeres transformadores:

Mulheres que 
ressignificaram espaços 

ARTIGO

Dentre as mulheres estudadas 
pelo projeto Mineiras insubmis-
sas: emancipação feminina e prá-
ticas feministas Minas Gerais na 
primeira metade do século XX, 
financiado pela Fundação de 
Amparo à Pesquisa de Minas Ge-
rais - FAPEMIG, encontramos 
algumas eminentemente impor-
tantes, claramente de vanguarda, 
não necessitando grande esforço 
para localizá-las e identificá-las 
como inovadoras e libertadoras 
das amarras sociais, mas encon-
tramos também outras mulheres 
que atuaram em espaços tradi-
cionalmente a elas destinados, 
sem alarde, sem holofotes, sem 
parecer ameaçadoras, mas que 
transformaram esses locais em 
focos de poderes disseminados e 
de fazeres transformadores. 

Duas das mulheres estudadas 
nasceram em Paracatu e busca-
mos entender como construíram 
seus próprios espaços sociais, e 
qual era o contexto em que vive-
ram. Maria da Conceição Adjuc-
to Botelho (a partir daqui refe-
rida como Dondona) e Firmina 
Santana, nossos objetos de estu-
do, pertenciam a famílias impor-
tantes da cidade e são bastante 
reconhecidas como pioneiras em 
suas áreas de atuação. 

Viveram em uma época em 
que a sociedade brasileira pas-
sou por transformações muito 
profundas entre finais do século 
XIX e início do XX. Nesse pe-
ríodo, com relação às mulheres, 
principalmente das camadas mais 
elevadas, localiza-se a lenta subs-
tituição de um discurso patriarcal 
hegemônico por outro médico 
higienista, que vai introduzir a 
defesa do casamento por amor 
e a transformação da mulher na 
“rainha do lar”, responsável di-
reta pelo bem estar e felicidade 
da família. Era necessário cuidar 
da saúde (por meios sanitários 
e alimentares) e da disciplina. A 
mulher-mãe teria nisso uma fun-
ção imprescindível, sendo neces-
sário investir na sua educação e 
por isso começou a haver algum 
estímulo aos estudos. Juntamente 
com as mudanças na sociedade, 
o olhar sobre a mulher também 
passou por transformações. 

Paracatu oferecia alguma con-
dição de escolarização para a 
elite local, mas não foi pequeno 
o número de pessoas que foram 
enviadas para continuar seus es-
tudos nos maiores centros do 
país, ou mesmo do exterior, mas 
esses eram predominantemente 
homens. Se até aquele momento 
a educação de uma maneira geral 
era deficitária, predominando o 
analfabetismo, para a mulher era 
ainda pior, apesar do século XIX 
assistir a uma progressiva retira-
da de empecilhos à educação das 
mulheres em nome do melhor 
desempenho da sua função de 
mãe e dona de casa.

Dondona nasceu em 1892, e, 
influenciada pelos professores 
Pedro Salazar, Júlio Roquete e 
de Dr. Sérgio Ulhôa, se dedicou 
à leitura e à filosofia. Casou-se 
com um homem de posses que 
não cerceou sua liberdade e lhe 
proporcionou as condições ne-
cessárias para que pudesse desen-
volver sua capacidade intelectual. 
Tornou-se dona de casa como 
quase todas as mulheres de sua 
condição social e criou muitos fi-
lhos. Apesar disso, nunca deixou 
de ler e principalmente, discutir 
filosofia. Educou seus filhos apli-
cando os conhecimentos filosó-
ficos adquiridos, preparando-os 
para a nova vida social que ela 
acreditava ver surgir. Sem sair do 
lar, o transformou em espaço de 
construção de saberes.

Recebeu apenas instrução 
primária, mas estudou filosofia 
e publicou alguns trabalhos nes-
se campo. A obra que chamou 
nossa atenção foi Amenizemos 
a vida de sua autoria, publicada 
originalmente em 1934. Nela, 
ela emite conceitos indicativos 
de que estava sintonizada com 
os pensamentos mais influentes 
de sua época e que deles se valia, 
construindo sua própria percep-
ção de mundo. 

Em Amenizemos a vida Don-
dona reflete sobre a condição 
humana em tópicos denomina-
dos “a nossa tragédia”, “a felici-
dade”, “o problema da mulher”, 
“o trabalho”, “a religião”, “a edu-
cação” e encerra com uma “jacu-
latória”, onde professa sua fé na 

humanidade e no futuro. Suas 
ideias com relação à mulher e ao 
trabalho mostram que ela conhe-
cia os debates da época e que se 
posicionava a favor das transfor-
mações pelas quais a sociedade 
passava. Um exemplo disso é sua 
posição dizendo que a mulher 
que trabalha fora não deserta o 
lar como a acusam, porque “nele 
estão seus filhos”. Essa sua po-
sição mostra que, apesar de fa-
vorável ao trabalho feminino, 
partilhava da concepção de que 
a mulher tem instinto materno e 
que coloca seus filhos acima de 
qualquer outro interesse. 

Sem se mostrar aguerrida nem 
defensora da manutenção do 
modelo homem-provedor, sem 
considerar que há nisso vergonha 
e sem colocar o trabalho femini-
no como transgressão, ao mesmo 

tempo reafirma o papel domésti-
co e materno da mulher, de uma 
forma tão natural, que evidencia 
que não via qualquer contradição 
entre trabalhar fora, cuidar da 
casa e dos filhos, e ainda ajudar 
o marido nas despesas. Essa era a 
concepção mais aceita da mulher 
moderna da primeira metade do 
século XX, apesar de feministas 
mais radicais já estarem questio-
nando não apenas o direito ao 
trabalho ou ao voto, mas também 
alterações mais profundas na es-
trutura do país, se preocupando 
com questões mais polêmicas, 

como a sexualida-
de e o corpo. 

Ela reflete tam-
bém sobre o ca-
samento, dizendo 
que, “emancipada, 
a mulher proverá 
à sua subsistência 
com o seu próprio 
trabalho, não se 
levando à tragé-
dia do casamento 
sem amor. Eman-
cipada, escutará 
somente as vozes 
de seu coração, já 
que com o seu tra-
balho tem a exis-
tência garantida e 
não se descerá a 
artigo de comér-
cio com tarifas 

e regulamentos, ao mais baixo 
nível de degradação a que pode 
cair uma criatura humana.” Essas 
observações nos mostram que 
ela concordava com os discursos 
feministas da época, mas que os 
colocava no futuro. Ela deixa cla-
ro que na sociedade em que vivia, 
a mulher ainda era dependente 
economicamente, e que essa de-
pendência era degradante. 

Analisando essas ideias pre-
sentes em obra de 1934, entende-
mos que, pelo menos para a elite 
local, era possível o contato com 
os centros mais desenvolvidos 
do país e com as ideias circulan-
tes em âmbito até internacional. 
Percebemos também que parte 
da elite local, a que tinha inte-
resse em educar seus filhos, os 
encaminhava para Belo Horizon-
te ou para o Rio de Janeiro (que 

era então a capital federal). A sua 
filha Beatriz diz em um livro de 
memórias que escreveu, intitula-
do Com a noite na garupa, que 
“Euryalo Canabrava, Otto Maria 
Carpeaux e José de Queiroz Lima 
foram seus amigos e companhei-
ros de tertúlias”, nas ocasiões em 
que ela ia ao Rio de Janeiro visitar 
os filhos que lá moravam. Esses 
nomes são nomes de grande peso 
nos meios intelectuais brasileiros 
e a amizade que com eles man-
teve indica que eles a aceitavam 
como interlocutora. 

Firmina Santana, a segunda 
mulher estudada, nasceu em 1909 
e saiu de Paracatu para continuar 
seus estudos na capital federal, 
Rio de Janeiro, onde fez um cur-
so de enfermagem. Depois foi 
para a Argentina estudar nutri-
ção e para os Estados Unidos da 
América em busca de aperfeiço-
amento. Nunca se casou, morreu 
precocemente e ocupou espaços 
na vida pública. Os saberes ad-
quiridos a tornaram referência 
nacional, e com eles buscou 
transformar o que era produzido 
nas cozinhas dos lares, e princi-
palmente nas cozinhas das esco-
las, das fábricas, dos restaurantes 
populares, orientando a prepara-
ção da alimentação das crianças 
e dos operários. A cozinha para 
ela não significava reclusão ao es-
paço doméstico, mas local onde 
os saberes eram essenciais para 
a formação de um povo forte e 
capaz de superar suas limitações. 

O Jornal A noite traz a no-
tícia do regresso de duas enfer-
meiras da Escola Ana Neri ao 
Brasil depois de uma tempora-
da na Argentina e diz que “suas 
companheiras vão prestar-lhe 
homenagens”. (Noite, 1942: 5) 
Em uma época em que poucas 
conseguiam estudar, fazer um 
curso fora do país era uma fa-
çanha que merecia homenagens. 
Esse enunciado traz ainda um 
elemento a ser analisado: quem 
vai lhes prestar homenagens são 
“suas companheiras”, indicando 
que o campo da enfermagem era 
tipicamente feminino e que ape-
nas mulheres encontraram nesse 
feito motivo de orgulho. O fato 
de um jornal noticiar o retorno 

delas e a homenagem, no entan-
to, é indicativo de que o fato inte-
ressava também a outros setores 
sociais e que esse era um aconte-
cimento a ser realçado.

No Brasil Firmina Santana 
foi assistente do famoso profes-
sor Josué de Castro, organizou a 
dietética do Hospital dos servi-
dores públicos, criou uma escola 
de nutrição. Foi representante da 
ONU no Congresso Internacio-
nal de Haia e viajou para os Esta-
dos Unidos da América em 1952, 
com uma comissão do governo 
brasileiro para aperfeiçoamento 
de estudos, onde conseguiu uma 
bolsa do governo americano para 
mais dois anos de permanência 
de estudos naquele país, onde fa-
leceu prematuramente em 1953.   

O Jornal Ciência para todos, 
do dia 30 de julho de 1950 traz o 
programa da semana da alimen-
tação promovida pelo Serviço de 
Alimentação da Previdência So-
cial (SAPS), na qual Firmina San-
tana aparece como a única confe-
rencista mulher, no meio de seis 
homens. O tema alimentação era 
novo e pela predominância mas-
culina na condução do evento, 
era dominado por homens. 

Foi também fundadora da 
Associação Brasileira de Nutri-
ção (ASBRAN), fazendo parte 
de sua primeira diretoria. A nu-
trição tornou-se objeto de estu-
dos e preocupações na primeira 
metade do século XX, como 
parte das questões que ocuparam 
governos e homens de ciência 
que se empenhavam em buscar 
soluções para os problemas ge-
rados pelas guerras mundiais e 
suas sequelas, assim como pos-
sibilitados pelo desenvolvimento 
de saberes. A alimentação apa-
recia aí inicialmente como um 
dos fatores que influenciavam a 
produtividade dos operários, tor-
nando-se necessária uma atenção 
especial com a dieta em busca de 
maior eficiência. 

Essas duas mulheres, uma que 
viveu toda a vida no interior, a 
outra foi para a capital e de lá ga-
nhou o mundo, com certeza aju-
daram mulheres que vieram após 
elas a conquistar espaços até en-
tão só ocupados por homens.

Firmina Santana, em foto
de época reproduzida
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25º. HOMICÍDIO 

Adolescente 
morto com 
dois tiros 

Organização ampliou vagas no estacionamento para suprir crescimento das vendas e trazer conforto aos clientes 

Quadrilha é detida 
com notas falsas 

Mudanças estruturais trazem crescimento

UNAÍ 

COOPERVAP

DROGAS 

ROUBOS E FURTOS

Muito crack 

Farmácia perde R$ 3mil

Quatro pessoas foram detidas,  
na tarde de 26 de maio, em Unaí, 
após realizar compras e pagar 
com notas falsas de R$100,00. 
Segundo a PM, assim que as ví-
timas perceberam que as notas 
eram falsas, acionaram a polícia, 
que montou um cerco e flagrou o 
bando, na Rua Salustiano Caldei-
ra, Bairro Novo Horizonte.

Com a quadrilha, os militares 
apreenderam várias cédulas de 
R$ 100,00, com características vi-
síveis de falsificação: mesmo nú-
mero de série, ausência de marca 
d’agua e feitas de papel comum.

No veículo dos suspeitos, os 
militares encontram R$ 1.662,70, 
em cédulas trocadas e mais cé-
dulas de R$ 100,00 falsas, além 
de 24 garrafas de refrigerantes, 
oito pacotes de biscoitos, duas 

- Um homem armado com revólver .38 atacou uma farmácia - à 
Avenida Deputado Quintino Vargas - e roubou R$ 3.100,00. Após ouvir 
as vitimas e analisar as imagens das câmeras, a PM abordou uma dupla 
que numa moto Yamaha Lander XTZ 250, placa PVK-1318, no Alto do 
Córrego. Eles tentaram fugir, mas não conseguiram. 

Segundo a PM, Luiz Xavier, 18, foi quem deu fuga ao adolescente de 
17 anos. O menor, com o apoio de Felipe Boa Aventura dos Santos, 23, 
foi quem deu todo apoio, utilizando-se da moto. Os militares encontra-
ram Felipe na Rua Unaí. Os três foram conduzidos à delegacia. 

Mototaxista - Um motataxista de 29 anos disse à PM que recebeu 
uma ligação para buscar uma pessoa no Chapadinha e, quando se apro-
ximou da Rua Adrilhes Ulhôa, Paracatuzinho, viu uma adolescente, mo-
radora Chapadinha e parou a moto, mas foi surpreendido por um ho-
mem armado, acompanhado de outra mulher, que lhe roubou o celular 
e uma carteira contendo CNH, cartões e R$70,00. Ninguém foi preso.

Boate - Quatro homens assaltaram uma casa noturna - à Rodovia 
MG-188, com os rostos cobertos. Armados de revólver e faca, os la-
drões roubaram um celular marca LG/A3, dois anéis e uma corrente 
com pingente de ouro, R$280,00; um celular marca Motorola/Moto G 
e R$370,00 do caixa da boate. Ninguém foi preso. 

Tentativa de assalto - Na Rua Durval Batista de Oliveira, Vila Ma-
riana, dois homens aproveitaram que um motociclista parou para se 
esconder da chuva e anunciaram o assalto, exigindo a chave da moto 
Honda/CB 300, branca, placa OLT-7447, o capacete e o celular. A víti-
ma entrou em luta corporal com um dos autores, que efetuou um tiro, 
porém ninguém saiu ferido. O outro ladrão agrediu a vítima com o ca-
pacete. O dois fugiram na moto. 

Arraial D’Angola - Francisco Lopes dos Santos, 37, foi conduzido à 
delegacia, suspeito de tentar furtar uma residência - à Travessa Euzébio, 
Arraial D’Angola. O dono da casa disse que estava na sala assistindo 
televisão, escutou um barulho e deparou-se com Francisco dentro do 
quarto, olhando para sua esposa que estava deitada. 

38 - Um revólver calibre .38, com marca e numeração ilegíveis, 
municiado com um cartucho, e ainda uma bucha de maconha foram 
encontrados com um adolescente de 16 anos, na Vila São João Evange-
lista II. O adolescente foi encaminhado à delegacia. 

32 - Dentro do carro conduzido por Gaspar Barbosa, 39, a Polícia 
Militar encontrou um revólver cal.32, com três cartuchos (dois intactos 
e um percutido e não deflagrado). Gaspar foi preso. 

Pablo Pereira da Silva, 14, foi 
encontrado caído na Rua Oito, 
no Novo Horizonte, já sem vida. 
Segundo a polícia, ele foi assassi-
nado com dois tiros na cabeça, na 
noite de 20  de maio. 

O adolescente estava na com-

Em patrulhamento pela Tra-
vessa Monte Carmelo, Paraca-
tuzinho,  militares encontraram 
três adolescentes saindo de uma 
casa abandonada, que é utiliza-
da por criminosos para tráfico/
consumo de drogas. Dois ado-
lescentes de 17 e 15 anos foram 
abordados. 

Militares vistoriaram a casa e 

Uma das novidades da Co-
operativa está na Fábrica de 
Suplementos Minerais, sob 
a administração de Antônio 
Eustáquio de Almeida, o To-
ninho, que assumiu a gestão e 
já tem feito ações de melhorias 
e ampliação no setor. O local 
oferece serviços de classifica-
ção, padronização, armazena-
mento, beneficiamento de ar-
roz, feijão, soja, sorgo, milho e 
café (torrefação). 

O administrador Toninho 
trabalhou durante 38 anos na 
Itambé, em  Belo Horizonte, 
e veio para Paracatu, a princí-
pio para cuidar de sua fazenda, 
mas aceitou conciliar a ativida-
de pecuária na fazenda com o 
seu lado profissional. 

Toninho já está trabalhando 
na Coopervap, desde agosto de 
2014, porém, estava atuando 
na área organizacional, com re-
estruturação das diversas áreas 
e, no mês de novembro, assu-
miu a Fábrica de Suplementos 
Minerais e resolveu problemas 
que existiam e agora pensa na 
expansão do mercado agrícola 
em outras cidades.

De acordo com Toninho, 

A funcionária de uma mercea-
ria, no Bairro JK, recebeu uma li-
gação de um homem que se iden-
tificou como funcionário da Caixa 
Econômica Federal, que forneceu 
o número de protocolo e telefo-
ne da Caixa e perguntou para a 
vítima como estariam os procedi-
mentos do “Caixa Aqui”, e se ela 
estaria tendo algum problema. 

A vítima respondeu que esta-
va tendo problemas em algumas 
operações com cartões. O estelio-
natário quis saber se estava tudo 
certo com depósitos e saques e 
ela afirmou que estava tudo certo, 
mas que já tivera problemas. 

O homem, então, disse à jo-
vem que, para resolver o proble-
ma,  era necessário, que ela fizesse 
alguns depósitos em contas e que 
ele, com uma senha especial, iria 

ESPECIALISTA

Golpista usa nome 
da CEF e fatura alto 

cancelar as operações feitas pos-
teriormente. 

A vítima então realizou treze 
operações de depósito em várias 
contas repassadas pelo golpista, 
que totalizaram mais de R$ 19 
mil reais. Quando as transações 
foram encerradas, o autor pediu 
para que a vítima desligasse o sis-
tema da Caixa e aguardasse por 
10 minutos, pois ele retornaria a 
ligação. Porém, ninguém ligou, a 
vítima percebeu que era um golpe 
e acionou o gestor da Caixa que 
conseguiu fazer o bloqueio de três 
das operações feitas, porém, as 
outras dez já tinham sido sacadas. 

Segundo a funcionária, o autor 
possui dados da empresa, como 
nome, endereço e o número de 
convênio da caixa, se tratando de 
um golpe bem elaborado.

A Coopervap - Cooperativa 
Agropecuária do Vale do Paraca-
tu Ltda - vem seguindo na con-
tramão da economia nacional, 
crescendo em todas suas áreas de 
atuação, tendo lucros, desenvol-
vendo suas ações e contribuindo 
para a economia de Paracatu. 

Mudanças de estruturais trou-
xeram melhorias ao cooperado, 
aos clientes e à comunidade, 
como a ampliação das vagas de 
estacionamento na sede da orga-
nização e no supermercado, que, 
agora, contam com mais de 100 
vagas. 

O trânsito caótico e falta de 
vagas no centro da Cidade são 
uma tremenda “dor de cabeça” 
para quem vai às compras, mas 
a Coopervap resolveu o proble-

RT garante 
qualidade 
das rações 

Além de Toninho, a Cooper-
vap conta com o Responsável 
Técnico pela Fábrica de Ra-
ções, Aníbal Botelho Borges, o 
Binha, que é especializado em 
Nutrição de Ruminantes, que 
ressaltou que a Cooperativa faz 
produtores pensando sempre na 
segurança alimentar de todos os 
consumidores, ou seja, ela fabrica 
um produto pensando nos seus 
clientes, comunidade, familiares 
e filhos. 

“Uma ração para o gado deve 
ser de extrema qualidade, pois 
este gado irá oferecer o leite que 
irá para a mesa dos consumido-
res, atingindo toda a sociedade”, 
explica Binha. 

“Todos os produtos que fa-
zemos são seguros e analisados. 
Antes disso, analisamos as maté-
rias-primas que recebemos, antes 
mesmo de usá-las, para sabermos 
se ela é de qualidade e se é possí-
vel utilizá-la. Tudo é enviado para 
laboratório. A composição do 
produto é investigada e também 
é investigado a presença de me-
tais pesados, contaminantes em 
cada produto. Temos um contro-
le rigoroso”, explica Aníbal.

Aníbal explica ainda que os 
grãos, por exemplo, que são 
comprados nas fazendas, passam 
por um processo de limpeza (não 
apenas das impurezas, mas de 
contaminantes) e secagem. 

“Se o produto for mal arma-
zenado ou mal conservado, ele 
cria fungos, que são prejudiciais 
pois produzem aflatoxina, po-
rém, na Coopervap são realiza-
das pesquisas e não existe a pre-
sença dos fungos, devido a boa 

armazenagem. Para combater a 
aflatoxina é utilizado os chama-
dos sequestrantes, que captura a 
toxina que está no grão, para dar 
mais segurança aos consumido-
res”, garante Aníbal.

Segundo o RT, a maioria das 
empresas não se preocupa com 
esse controle rigoroso de qua-
lidade, como a Coopervap, e as 
fiscalizações do Ministério da 
Agricultura não conseguem fis-
calizar todas as produções, ainda.

Outro exemplo de qualida-
de de produção da Cooperativa, 
citado   por Aníbal, é a soja in-
tegral extrusada, que sofre o es-
magamento em alta temperatura 
e com isso não perde o óleo, que 
no esmagamento comum é des-
perdiçado. 

Segundo Aníbal e Toninho, 
esse produto é melhor e é in-
corporado na ração, que irá me-
lhorar o rebanho do produtor e 
o leite produzido. “Ninguém na 

região possui esse processo de 
tratamento. Oferecemos um pro-
duto melhor ao produtor, é nos-
so diferencial” acrescenta Aníbal.

“O pré-mix que oferecemos, 
junto à ração, oferece uma nutri-
ção ao animal que irá consumi-lo, 
quase que de forma inconsciente, 
mas ele está sendo nutrido. 

“O animal que consome nos-
sos produtos possuem cascos  
melhores, pelos mais brilhosos, 
vacas com reproduções mais 
contínuas. São ganhos indiretos, 
que muitas vezes o produtor não 
está fazendo conta. Então, o mas 
barato não é o que tem o me-
nor preço, mas aquele que tem 
o maior resultado”, disse Aníbal.

Além disso, há dois anos, foi 
implantado o Programa Boas 
Práticas de Fabricação - BFP 
-  que tem processos repetitivos, 
com a mesma forma de produ-
ção, para manter a qualidade e 
segurança alimentar.

ma com a ampliação das vagas, o 
já tem gerando retorno, pois os 
clientes do supermercado pas-
saram a contar com local seguro 
para estacionar seu veículo.

O posto de combustíveis 
localizado na BR 040 também 
passou por mudanças e está sob 
a nova gerência do Ismael Nei-
va. O posto é de fácil acesso aos 
veículos que transitam pela BR 
e os motoristas possuem a segu-
rança de combustíveis de quali-
dade.

Além  do supermercado e do 
posto, outras áreas continuam a 
crescer, como a Veterinária e a 
Farmácia, e os sorteios promo-
vidos pela Coopervap impulsio-
nam as vendas em todas as áreas 
e fomentam o mercado local. 

sua gestão tem priorizado a 
parte organizacional, gestão de 
pessoas, indústria e armazena-
gem, atuando principalmente 
no controle da armazenagem e 
fabricação de rações e sal mi-
neral. 

Ampliação - Na área de 
armazenagem de grãos, certi-
ficada pelo Ministério de Agri-
cultura, a Fábrica passou de 32 
mil toneladas para 44 mil tone-
ladas, um aumento de 12 mil 
toneladas para armazenagem 
dos grãos recebidos das fa-
zendas, sendo o carro chefe, o 
milho e soja, que são estocados 
em silos. Já o beneficiamento 
de arroz, possui uma unidade 
separada de pré-limpeza e é es-
tocado em bags. 

Para o ano de 2015, o setor 
pretende modernizar a pré-lim-
peza e secagem dos grãos, que 
já possui projeto pronto. Para-
lelo a essa modernização, exis-
te outro projeto de ampliação 
da capacidade de fabricação de 
ração, passando de 10 para 30 
toneladas/hora, com a intenção 
de expandir mais ainda o mer-
cado e garantir ao produtor os 
suplementos de qualidade.

Fábrica de Rações 
amplia produção

Antônio Eustáquio de Almeida, o Toninho, e o Responsável Técnico pela Fábrica de Rações, 
Aníbal Botelho Borges, o Binha, garantem a qualidade dos produtos 

panhia de um vendedor ambu-
lante, quando foi surpreendido 
por dois homens, aparentando 
ser menores, que efetuaram dois 
tiros na cabeça de Pablo e fugi-
ram. 

A perícia encaminhou o corpo 
do jovem para o IML de Paracatu. 
A Polícia Civil investiga os pos-
síveis autores e a motivação do 
crime. Pablo tinha passagens pela 
polícia. Esse foi o 25º. homicídio 
em Paracatu, este ano. 

apreenderam 180 pedras de cra-
ck; uma bucha de maconha; um 
frasco de vidro contendo subs-
tância indeterminada; um frasco 
vazio de ácido bórico; embala-
gens para droga; um pen drive; 
R$262,00 e dois celulares. Os 
adolescentes foram conduzidos à 
Delegacia de Polícia, juntamente 
com o material

bandejas de carne, vários tipos 
de frutas, um pacote de carvão e 
outros produtos, possivelmente 
comprados com cédulas falsas. 

Os membros da quadrilha 
ostentavam relógios folheado a 
ouro de marca, óculos de sol de 
marca, correntes de ouro e vários 
celulares. A quadrilha foi reco-
nhecida pelas câmeras do Olho 
Vivo e, diante do flagrante, os 
maiores foram presos e os me-
nores apreendidos.  

Paracatu - Um homem claro, 
estatura mediana, entre 17 e 20 
anos - trajando calça jeans e cami-
seta vermelha - chegou em um bar 
da Avenida Olegário Maciel, pediu 
uma carteira de cigarros e tentou 
pagar com uma nota de R$50,00 
falsa, porém a vítima percebeu as 
alterações na nota e o autor fugiu.  
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Os jogos da fase semifinal da Taça Ci-
dade de Paracatu estão previstos para o 
próximo domingo (14/6). Das 12 equipes 
que iniciaram a competição, apenas quatro 
continuam com chances de conquistar o tí-
tulo de campeão. Os semifinalistas foram 
definidos no último final de semana.

Na quinta-feira (feriado Corpus Christi), 
o Amoreira empatou por 1 a 1 com o Novo 
Horizonte e garantiu a vaga da Chave “D”, 
uma vez que já havia vencido o União por 
2 a 1 na partida de estreia. 

No sábado, quem carimbou o passapor-
te foi o Santana, que derrotou o Amabap 
por 2 a 1. O Colorado chegou à segunda 
vitória após derrotar o Alto do Açude por 
1 a 0. Somou seis pontos e garantiu a vaga 
da Chave “B”. 

No domingo, duas partidas. No período 
da manhã, Paracatu venceu Nossa Senhora 
de Fátima por 2 a 0 e como havia empa-
tado com Chapadinha por 3 a 3, ficou em 
primeiro lugar na chave “C”. À tarde, quem 
se deu bem foi Vila Mariana que empatou 
em 0 a 0 com o Real e passou para próxi-
ma fase com a goleada de 9 a 0 no JK, no 
primeiro jogo. 

No próximo domingo, as partidas da 
semifinal são eliminatórias para apontar os 
finalistas. Os confrontos são os seguintes: 

Estádio Frei Norberto 
09h30 - Vila Marina  X  Amoreira 
Estádio Paulo Brochado 
15h00 - Santana  X Paracatu
A final será realizada no dia 21 de junho. 
A Taça Cidade de Paracatu é organizada 

pela LPE - Liga Paracatuense de Esportes 
- em homenagem a Paulo Sérgio Xavier. 
Doze times iniciaram a competição, dividi-
dos em quatro grupos. Na fase classificató-
ria, os clubes jogaram entre si, em suas cha-
ves e apenas o melhor pontuado de cada 
uma garantiu vaga na fase semifinal. 

Até o momento, foram marcados 36 
gols.

No próximo domingo, 14/06, duas eliminatórias apontam finalistas nos 
Estádios Frei Norberto e Paulo Brochado. Confronto final será dia 21

Vila e Amoreira, Santana e Paracatu 
disputam semifinal da competição 

TAÇA CIDADE

Uma das atividades de destaques em comemora-
ção ao 240º. aniversário da Polícia Militar de Minas 
Gerias foi o torneio de Jiu-Jitsu, promovido pelo 
45º. Batalhão PM, com sede em Paracatu. O evento 
foi realizado no sábado (30/5), na sede do Batalhão. 

Logo cedo os 23 competidores já se preparavam 
para as lutas. Antes de pisar no tatame, eles partici-
param da tradicional pesagem. O torneio foi divi-
dido por categorias e faixas. Peso meio-médio para 
atletas com até 73,99 kg;  médio para atletas com até 
83,99 e pesado para atletas acima de 84 kg, além da 
categoria absoluta com todos os participantes com-
petindo. 

Participaram da disputa policiais militares de 
Paracatu, Unaí, Uruana e Formoso. Além da com-
petição, o torneio serviu também como forma de 
integração entre os profissionais. A premiação foi 
distribuída da seguinte forma: 

FAIXA MARROM - PRETA (LEVE)
1º lugar -  SD Josimes Lopes da Silva
2º lugar -  SD Valdeleno Porto Guimarães
FAIXA MARROM - PRETA (MÉDIO)
1º  lugar - ASP Rodrigo Fonseca 
2º lugar -  SD Rômulo Gabriel
FAIXA  ROXO - AZUL (CATEGORIA LEVE)
1º lugar - Leonardo Francisco Silva (W.O)
FAIXA ROXO - AZUL (CATEGORIA MÉDIO)
1º lugar - ASP Cristiano de Oliveira Souza
2º lugar - SD Edmilson Santos da Silva
FAIXA ROXO - AZUL (PESADA)
1º  lugar - PC  Lindomar Bernardino Ribeiro
2º lugar - SD Rafael Silva Dias
FAIXA  BRANCA (LEVE)
1º lugar - SD João Henrique Fonseca Costa
2º lugar - SD Ernane Dias
FAIXA  BRANCA (MÉDIA)
1º lugar - Ten. Deyvison Brito Monteiro
2º lugar - SD Elias Martins Rodrigues
FAIXA  BRANCA (PESADA)
1º lugar - SD Edinei dos Reis Ribeiro
2º lugar - SD Murilo Rodrigues Rocha
CATEGORIA ABSOLUTA - PRETA - MARROM 
1º lugar -  ASP Rodrigo Fonseca 
2º lugar - SD Rômulo Gabriel
CATEGORIA ABSOLUTA - AZUL - ROXA
1º lugar -  PC  Lindomar Bernardino Ribeiro
2º lugar -  ASP Cristiano de Oliveira Souza
CATEGORIA ABSOLUTA FAIXA BRANCA
1º  lugar - SD Elias Martins Rodrigues Junior
2º lugar -  SD Francisco Abimael Pereira

240º ANIVERSÁRIO DA PM
Atletas de Paracatu 
e região participam 
de torneio de Jiu-Jitsu

Vila Mariana empata em 0 a 0 com o Real e passa à próxima fase com a goleada de 9 a 0 no JK, no primeiro jogo 

Paracatu vence Nossa Senhora de Fátima por 2 a 0 e como havia empatado 
com Chapadinha por 3 a 3, ficou em primeiro lugar na Chave C


