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FESTIVAL PRA NINGUÉM 
BOTAR DEFEITO

Multidão local e de várias regiões do Brasil 
participa da 19ª edição do Hallel de Paracatu

Em partida acirrada, no 
domingo 20 de junho, no 
Estádio Paulo Brochado,  o 
Amoreira sagrou-se cam-
peão da Taça Cidade de Pa-
racatu. O jogo ficou em 2 
a 2 no tempo regulamentar 
e o título foi decidido nos 
pênaltis. Aí brilhou a estrela 
de Pablo, goleiro do Amo-
reira, que defendeu três co-
branças.  PÁGINA 16

A tradição artística e culi-
nária de Paracatu estão em 
evidência desde 19 de junho, 
quando empreendedores, es-
tudantes e comunidade  par-
ticipam de palestras, oficinas, 
exposições e exibições de fil-
mes, no 2º Festival Cultural e 
Gastronômico - que inclui o 
10º Festival Nacional de Mú-
sica Brasileira de Paracatu, 
com shows e apresentações 
de artistas locais e nacionais.  
Até o dia 30 de junho, 11 ba-
res e restaurantes oferecem 

O HALLEL FOI DEMAIS
Milhares de pessoas de Paracatu e várias partes do Brasil lo-

taram o Parque de Exposições da Coopervap na 19ª. edição do 
Hallel,  no domingo, 21 de junho.  A animação começava no 
portão com jovens da Cidade recepcionando pessoas com lou-
vores. Enquanto isso, no palco central, grandes nomes da mú-
sica cristã se revezaram, entre eles a maior revelação da música 
cristã nos últimos tempos, o cantor Tony Allysson. PÁGINA 9

pratos diferenciados, desen-
volvidos para o festival com a 
consultoria do chef  Eduardo 
Avelar. Entre os dias 9 e 11 
de julho, os estabelecimen-
tos classificados vão servir os 
pratos vencedores na estação 
gourmet, em paralelo ao fes-
tival de música, que receberá 
artistas regionais e nacionais, 
como a banda Pato Fu. Ainda 
tem, dança, teatro e o III Fes-
tival de Música Religiosa, nos 
dias 17 e 18 de julho. 

PÁGINA 13
A bela arquitetura do centro histórico 
de Paracatu será pano de fundo para os festivais

O Ministério Público Fe-
deral em Minas Gerais ajui-
zou oito ações civis públicas 
em defesa do patrimônio 
cultural de Paracatu. Alguns 

proprietários de imóveis -  que integram o Conjunto Arquite-
tônico e Urbanístico, tombado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em dezembro de 2010 
- executaram obras ilegais, como demolições, alteração de fa-
chadas e construção de edifícios, em  desacordo com orienta-
ções expedidas pelo Conselho Municipal do Patrimônio His-
tórico e Artístico de Paracatu (Comphap). PÁGINA 12

O vereador 
Oswaldinho da 
Capoeira (PMDB) 
(foto) cobrou me-
lhorias na ilumi-
nação da Cidade, 
sob responsabili-
dade do Convales 
- Consórcio de 
Saúde e Desenvol-
vimento dos Vales do Noro-
este de Minas. Capoeira ob-
servou que os custos caíram 

Cidade quer mudança 
na duplicação da BR 040
Durante audiência pública, realizada pelo Ibama para ana-

lisar os impactos da duplicação da BR 040, o secretário mu-
nicipal de Planejamento, Erasmo Neiva, entregou à ANTT 
11 propostas de obras no trecho urbano de Paracatu e de 
alteração do Projeto Básico. O documento foi elaborado pelo 
Executivo,  Crea de Paracatu; Associação dos Engenheiros de 
Paracatu - Asempa; Câmara Municipal; Secretarias de Obras, 
Transporte e Planejamento e solicita  passarelas e viadutos, 
em locais estratégicos. PÁGINAS 4 e 5

Paracatu 
e Unaí em 
evidência
Paracatu foi um dos seletos 

nove, dos 853 municípios do 
Estado, escolhidos para sediar 
um dos encontros do Seminá-
rio Águas de Minas III - Os 
Desafios da Crise Hídrica e a 
Construção da Sustentabilida-
de, da Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais, dia 18 de 
agosto. Já a vizinha Unaí foi 
escolhida para sede do Fórum 
Regional, que o Governo de 
Minas vai realizar no Noro-
este e demais regiões, para 
incluir a população no pro-
cesso decisório das ações go-
vernamentais. O decreto que 
cria os Fóruns Regionais foi 
assinado, dia 9 de junho, pelo 
governador Fernando Pimen-
tel. PÁGINA. 12Os produtores das comunidades rurais de Paracatu recebe-

ram da Prefeitura 17 tratores e 60 implementos agrícolas, dia 
13 de junho. A frota completa, porém, conta com outros dois 
tratores, que já foram entregues às regiões de Santa Bárbara e 
Soares. Os recursos investidos remontam a R$ 1.454.828,00. De 
acordo com o prefeito Olavo Condé, o maquinário faz parte do 
programa de melhorias na zona rural. PÁGINA 7 

Capoeira quer claridade

Prefeitura amplia frota rural

FESTA DE ARROMBA
A 29ª edição da Expô Paracatu vem aí! A festa, organizada 

pela Coopervap, ocorrerá entre 5 e 9 de agosto próximos, no 
Parque de Exposições,  e, como sempre, contará com diver-
sas atrações, como Daniel e Munhoz & Mariano. PÁGINA 9 

com a entrada do 
consórcio, mas a 
qualidade do ser-
viço piorou muito 
e alguns locais es-
tão às escuras, ou-
tros com lâmpadas 
queimadas. O ve-
reador prometeu 
que se, em 50 dias 

a contar de 8 de junho, a situ-
ação não se regularizar, ele vai 
recorrer à justiça. PÁGINA 3 

MPU defende 
patrimônio 
histórico

PABLO 
É O 
CARA

FERNANDO BRANT:

A travessia de um 
gênio da MPB Página 2

A nova frota rural
desfila pelas ruas no dia 
do padroeiro da Cidade
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OPORTUNIDADE DE EMPREGO
A Drogaria Cristina está ampliando seu quadro de funcionários e 
disponibilizando vagas de emprego para candidatos portadores 
de deficiência física, visual ou auditiva.
Os interessados deverão encaminhar seu currículo para 
Av. Olegário Maciel, 757 - Centro, Pirapora
Telefone contato: 3679-5555

Minas tem sempre 
água boa jorrando

FERNANDO BRANT

O compositor Fernando 
Brant (1946 - 2015), que fale-
ceu no último dia 12 de junho, 
concedeu, ainda em 2001, esta 
entrevista ao jornalista e críti-
co musical Juarez Fonseca. Na 
entrevista, publicada original-
mente na revista Sucesso, de São 
Paulo, Brant falou sobre o início 
da carreira, a amizade que ci-
mentou as relações entre os in-
tegrantes do Clube da Esquina e 
a vitalidade da música feita em 
Minas Gerais. A seguir, os prin-
cipais trechos:

Qual sua letra preferida?
Numa obra de mais de 30 anos 

é impossível falar em letra prefe-
rida, embora algumas tenham me 
cativado mais. Outubro foi uma 
letra importante por confirmar 
uma profissão de fé que se abria 
para o jovem mineiro e brasileiro 
de 1967.

Essa foi a segunda. 
Antes dela veio Travessia. 
Diz a lenda que quando 
Milton Nascimento pediu 
para você fazer a letra 
para a música e você 
vacilou. Por quê?
Minha hesitação e insegurança 

iniciais se deviam ao fato de que 
eu nunca pensara na possibilida-
de de escrever letras de música, 
era algo que não estava nas mi-
nhas previsões.

Mas você já não 
arriscava poemas, não 
era um leitor de poetas?
O que escrevia era para meu 

exclusivo consumo, nada para 
ser levado muito a sério. Já tinha 
contato com Drummond, Ban-
deira, Cabral, Lorca, Fernando 
Pessoa e outros, mas não imagi-
nava qual seria meu caminho. É 
certo que o mundo da cultura 
me atraía, literatura, cinema, mú-
sica, teatro... Sabia das letras de 
Vinicius, Ruy Guerra, Capinam 
e Torquato. Quando conheci o 
Milton e ficamos amigos, ele já 
era cantor, músico e compositor 
de músicas que me deslumbra-
vam. Suas composições tinham 
letras suas ou do Márcio Borges, 
cuja facilidade e talento também 
me impressionavam.

Além dos citados, que 
letristas você admira?
Márcio Borges, Ronaldo Bas-

tos, Paulo César Pinheiro, Abel 
Silva, Fausto Nilo, Murilo Antu-
nes. Os também músicos Chico, 
Milton, Caetano, Gil, Paulinho 
da Viola, e muitos outros. Entre 
os mais recentes, Chico Amaral, 
Dado Prates, Nando Reis...

Em que momento você 
começou a se sentir letrista?
A primeira letra eu fiz para 

meu amigo Bituca (apelido de 
Milton Nascimento), sem pers-
pectiva de gravação. Com o su-
cesso de Travessia no FIC, Mil-
ton foi contratado para gravar 

um disco e me deu outra música 
para letrar. Aí já vinha com uma 
responsabilidade maior, eu sabia 
que seria gravada, a coisa ficava 
mais séria. Outubro marca o iní-
cio real de minha vida como le-
trista. Tanto, que é uma espécie 
de revisão do que eu falara em 
Travessia.

Como se formou o 
que depois passaria 
à história da MPB como 
o Clube da Esquina?
Milton conhecia todo o pesso-

al ligado à música em Belo Hori-
zonte, Nivaldo Ornellas, Helvius 
Villela, Paulinho Horta, Marilton 
Borges, Pascoal Meirelles. Márcio 
Borges já estava lá. Eu ia atrás. Aí 
foram chegando Toninho Horta, 
Nelson Ângelo, Tavinho Moura. 
O Lô e o Beto Guedes de repen-
te cresceram e apareceram. As 
coisas foram acontecendo aos 
poucos e espontaneamente.

A que você atribui o 
fato de o Clube permanecer 
unido até hoje?
Havia uma convergência de 

interesse pela música e laços 
fortes de amizade. “Mesmo se o 
tempo e a distância dizem não, 
qualquer dia, amigo, a gente vai 
se encontrar.” Temos identida-
de com diversidade. A música 
do Milton é diferente da do To-
ninho, que é diferente da músi-
ca do Lô, que é diferente da do 
Beto, que é diferente da do Nél-
son Ângelo e assim por diante. 
Mas existe uma identidade cultu-
ral que os amarra. Assim também 
com os sentimentos e as palavras. 
São músicas e amizades que per-
manecem por sua profundidade.

Como é a vida 
musical de BH?
Rica e intensa. As pessoas dos 

vários cantos de Minas, e muitas 
de vários pontos do Brasil, se 
encontram aqui para criar uma 
cultura variada e de qualidade. As 
coisas vivem acontecendo e com 
substância, nada de certa super-
ficialidade costumeira que assola 
o mercado do Rio e São Paulo 
(onde também tem coisa séria, 
é evidente). Beagá é uma cidade 
ainda tranquila para se viver, as 
pessoas se conhecem e se encon-
tram. Em música, Minas parece 
um moto-contínuo: tem sempre 

água boa jorrando.
E a geração pop que 
conquistou o Brasil: Skank, 
Jota Quest, Wilson Sideral? 
E o pagode do 
Só Pra Contrariar?
Esses grupos atestam o fato 

de que os vários tipos de músi-
ca brasileira são feitos em Minas. 
Alguns com mais qualidade, ou-
tros com menos. Mas o profis-
sionalismo de todos é evidente. 
Sou mais ligado ao pessoal do 
Skank, acompanho o trabalho 
de todos na medida do possível. 
Mas a música mineira tem muitos 
outros representantes de gabari-
to.

De onde vem a força 
da música mineira?
Vem das raízes culturais, da 

História, de Diamantina, Ouro 
Preto, Mariana, São João del Rey. 
E do fato de Minas serem várias, 
Gerais e Sertões. A cultura é um 
elemento muito forte na forma-
ção do Estado e a música sempre 
esteve presente, nas minas e nas 
igrejas, nos quilombos, nas fes-
tas, nas serenatas. Minas é música 
e vê ao mesmo tempo o quintal 
e o mundo. Eu já disse há muito 
tempo: “sou do mundo, sou Mi-
nas Gerais”.

Qual sua opinião sobre a 
crítica crua da realidade 
social brasileira feita por 
grupos como Racionais 
MCs e Planet Hemp?
É uma forma de manifestação 

das ideias deles, às vezes bem 
feita, às vezes não. É bom e sa-
lutar que as pessoas expressem 
opiniões, próprias ou geracio-
nais. Nem sempre porém é mú-
sica. Ou boa música. Mas pode 
ser arte das boas. A música sem-
pre está engajada a alguma coisa 
maior que qualquer tendência 
ou opinião: a vida. Tudo que é 
humano interessa ou deve inte-
ressar à música e à cultura. Em 
meu trabalho vejo que tudo que 
existe ou existiu ao nosso redor, 
em nosso tempo, foi assunto. 
Quanto ao engajamento político 
ou social das letras de música po-
pular, meu critério de avaliação 
valoriza principalmente a quali-
dade artística. A obra de quali-
dade, engajada ou não, merece 
permanecer. (Transcrito do ZH)

O Movimento
Editor-Diretor Responsável: José Edmar Gomes, DF03384JP  - Reportagens Especiais: Florival 
Ferreira - Reportagens: Lorranne Marques Oliveira - Colunistas: Chico  Prista (in memorian), 
Dália Neiva Moreira Salles, Rosileno Magos Ulhoa (in memorian), Elmo Araújo Caldas (in 
memorian), glauber César Rodrigues e membros da Academia de Letras do Noroeste de 
Minas Colaboradores Especiais: Dom Leonardo de Miranda Pereira, escritor e pesquisador 
Oliveira Mello, jornalista Oswaldo Amorim e reitor Aluísio Pimenta, Monsenhor Jonas Abib. 
Publicidade local: Tarcísio g. gonçalves - Fotos: geraldo Evando, Equipe.e ABr
Gerência de Reportagem e Administração: Renato Lopes
Representantes junto aos Clubes de Serviço: Aluísio g. gonçalves (Lói)
Diagramação e Arte: Jorge Ribeiro - 61 8437-7131
Publicação de O Movimento Paracatu Noroeste Ltda Redação: Rua getúlio Melo Franco, 
345, galeria Veredas, Loja 2 - Centro - CEP: 38600-000 - Paracatu-Mg - Fone: 38 3671-2190 
Sede: Rua São Dídimo, 60 – Esplanada – Paracatu- Mg

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

Ed Guimarães, 
o veado e o 
Paraíso Repórter

Florival Ferreira 

Chego de viagem de confra-
ternização familiar. E, parado-
xalmente ao clima feliz reinante 
alhures, encontro Paracatu ainda 
entristecida pela morte do cole-
ga e amigo Ed Guimarães, anjo 
dos olhos verdes que foi muita 
coisa na vida, mas, sobretudo, 
radialista, e dos melhores! Ao 
longo de sua carreira, iniciada na 
Rádio União, em João Pinheiro, 
ele passou também pelas mídias 
papel, TV e internet, mas o rádio 
foi a sua maior e melhor praia. 
Nela viveu, dela sobreviveu, até 
ser chamado pelo Pai, maravilha-
do pelos encantos vocais do seu 
filho, para apresentar o Paraíso 
Repórter.

Trabalhamos juntos no rá-
dio em duas oportunidades: na 
Rádio Juriti AM, nos tempos 
de transição para a reconquista-
da democracia brasileira, onde, 
periodicamente, em companhia 
de Dino Maia, produzíamos e 
apresentávamos o Rádio Deba-
te, no qual eu era uma espécie de 
“repórter maldito”, encarregado 
de botar os políticos numa saia 
justa; e na Boa Vista FM, leva-
do que fui pela também saudosa 
repórter Rosilene Amorim e eu 
atacava de comentarista político 
língua afiada. O passo seguinte 
foi na TV Paracatu, ele como 
apresentador e eu novamente 
como comentarista implacável, 
às vezes para desespero de nos-
sos superiores.  Quando convida-
do para ser assessor de imprensa 
da Prefeitura, recusei a proposta 
e indiquei o seu nome.

E assim fomos vivendo, às ve-
zes mais próximos, às vezes mais 
distantes, mas sempre alimentan-
do a amizade e o respeito mútuos 
e nunca permitindo que ideolo-
gias políticas ou outros interes-
ses interferissem nessa relação. 
Às vezes o Ed me chamava de 
“mestre”. Bobagem e generosi-
dade! Mestre mesmo era ele, um 
dos melhores e mais completos 
homens de rádio que já conhe-
ci, que ia da música sertaneja ao 
pop hop, do noticiário político à 
abordagem literária com a maior 
cancha do mundo. Um espaço 
nos seus programas, cobiçado 
pelos políticos, era generosa e ili-
mitadamente franqueado quando 
algum colega de ofício solicitava.  
Companheirão.

Otimista incorrigível, piadista 
o tempo inteiro, sorriso constan-
te nos lábios, nunca vi o Ed tris-
te, nem mesmo nos momentos 
em que o câncer minava suas for-
ças. Quando debaixo de ameaças 
advindas de setores obscuros da 
vida, ele “tirava de letra” os pro-
blemas, nadava corajosamente 
sobre as águas revoltas para res-
surgir, mais forte e mais alegre 
ainda, lá na “terceira margem do 
rio” da vida. Competente e ven-
cedor!

Apenas uma vez nós, colegas, 
conseguimos colocar Ed “numa 
sinuca de bico”. Éramos um su-
cesso na época e, convidados, 
juntamente com Dino Maia,  fo-
mos  como estrelas a uma festa 
na zona rural de Paracatu. Os 
melhores salgados e as cerve-
jas mais geladas corriam a rodo. 
Alguém apareceu com uma ban-
deja de carne que nunca vi igual, 
exalando um cheiro irresistível. E 
disse tratar-se de carne de veado, 
temperada com capricho indes-
critível e levada ao fogo com ba-
nha de porco. Confidenciou aos  
amigos tratar-se de uma brinca-
deira, menos ao Ed, para testar 
as suas convicções de ambienta-
lista recém-convertido ao Movi-
mento Verde de Paracatu. Pro-
vocativos   advogados do diabo, 
saboreávamos o prato, pródigos 
em elogios, tomando generosos 
goles da cerveja e estalando rui-
dosamente os beiços. Em dado 
momento, Ed capitulou. Olhou 
fixamente para o veado no prato, 
apanhou um generoso pedaço e, 
levando o quitute à boca já agua-
da, bradou, vencido: “já que está 
morto mesmo!”...

Vá em paz, Amigo! Vá fazer 
sucesso com o Paraíso Repórter!      
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Glewton de Sá quer apurar
veracidade de denúncias

Carteiro reclama de agressões à 
família e religião na parada gay 

A atriz Viviany Beleboni, que é transexual, chocou parte dos participantes da 19ª Parada 
do Orgulho LGBT ao se prender à cruz para, encenar o sofrimento de Jesus, para “representar 
a agressão e a dor que a comunidade LGBT tem passado” 

O vereador Oswaldinho da 
Capoeira (PMDB) cobrou, dia 
8 de junho, melhorias na ilumi-
nação da Cidade, sob responsa-
bilidade do Convales (Consórcio 
de Saúde e Desenvolvimento dos 
Vales do Noroeste de Minas). 

A queixa do vereador vem a 
propósito da transferência da ma-
nutenção da rede de iluminação 
pública, que era feita pela Cemig, 
para as prefeituras, que se consor-
ciaram, desde 1º de janeiro deste 
ano, para prestar o serviço.

Capoeira observou que os 
custos caíram com a entrada do 
consórcio, mas a qualidade do 
serviço piorou muito, como no 
caso da saúde, que é o carro che-
fe do consórcio, mas as áreas em 
que ele atuou não teve o retorno 
esperado, além da redução dos 
custos. 

Os representantes do con-
sórcio, em reunião na própria 
Câmara, alegaram, porém, que  
assumiram a iluminação pública, 
há pouco tempo, e ainda  estão se 
inteirando do processo para to-
mar as devidas providências. 

“A população fica esperando 
horas para fazer um exame. Nos-
sa Cidade está na escuridão. Essa 
gestão não tem compromisso e 
responsabilidade com os paraca-
tuenses. Não vejo grandes obras, 
como estão falando por aí. Fui 
ao Paracatuzinho, Chapadinha, 
Nossa Senhora de Fátima, JK e 
não vi nada”, alegou, no entanto, 
Oswaldinho.

O vereador observou que a 
população paga as taxas e não 
recebe o serviço, pois está faltan-
do iluminação nas ruas. “O povo 
está pagando pelo que não tem. 
Segundo a empresa, a Prefeitura 
não repassa, há 4 meses, a verba 
destinada ao consórcio”.  

De acordo com o vereador, 
a Praça do Santana, que é um 
dos principais pontos turísti-
cos da Cidade, estava há meses 
com  lâmpadas queimadas e o 

Capoeira: Se em 50 dias serviço o serviço não melhorar, 
vamos propor uma ação popular para anular o contrato

Carteiro: Cenas chocantes 
que agridem as classes 
religiosas e a família brasileira

Glewton:  Não dá mais possível 
tapar o sol com a peneira

ILUMINAÇÃO PÚBLICASUSPEITA DE CONTAMINAÇÃO

CRISTOFOBIA

Capoeira denuncia 
serviço ruim
Vereador reclama do consórcio que assumiu a 
manutenção da rede elétrica e exige melhorias em 50 dias 

como vamos cobrar da empresa 
a prestação correta do serviço, se 
eles não estão recebendo?”

Já Marcos Oliveira (PTB) ob-
servou que a mudança da Cemig 
para o Convales gerou alguns 
transtornos, que já estão sendo 
resolvidos e o consórcio assumiu 
a responsabilidade de contratar 
mais funcionários para melhorar 
o atendimento, “pois o povo não 
pode pagar por isso”. 

Hamilton Batista (PSDB) es-
clareceu que o Convales é com-
posto por três empresas e, em 
Paracatu, responde apenas pela 
eletricidade. 

“A grande culpada é a Cemig, 
que deixou a Cidade a mercê da 
própria sorte. Em março foi as-
sinado o contrato com o consór-
cio que ainda antecipou o serviço 
para retirar a Cidade do escuro. A 
Cemig, sim, fugiu da sua respon-
sabilidade”, acusou. 

O vereador Glewton de Sá 
((Pros) externou, da tribuna da 
Câmara, ainda no dia 1º de ju-
nho, sua preocupação quanto à 
veracidade das informações di-
vulgadas em jornais nacionais e 
internacionais sobre o impacto 
do arsênio causado pela minera-
ção em Paracatu.

“Tivemos uma audiência com 
o professor da Universidade Fe-
deral de Lavras e ele nos afirmou 
que quanto a poeira ingerida pelo 
corpo não tem problema. Deve-
mos procurar saber sobre as ou-
tras formas de contaminação já 
que os jornais, até internacionais, 
estão dizendo que a Cidade está 
contaminada”.

O vereador relata sobre al-
gumas matérias publicadas no 
“Correio Brasiliense”, com os 
títulos: “ONG internacional pre-
para relatório sobre envenena-
mento em Paracatu”; “Exames 
de parte da população de Paraca-
tu comprovam presença de arsê-
nio”; “Com alto nível de arsênio 
no corpo, moradores Paracatu 
recorrem à Justiça”; “Pelo menos 

O vereador Juscelino Carteiro 
(PHS) usou tribuna da Câmara, 
dia 8 de junho, para abordar o 
polêmico uso de símbolos reli-
giosos na 19ª na 19ª Parada do 
Orgulho LGBT, no dia anterior, 
em São Paulo. 

A parada, considerada o maior 
movimento gay do País, este ano, 
desenvolveu o tema: “Eu nasci 
assim, eu cresci assim, vou ser 
sempre assim, respeitem-me”. 

O vereador ressaltou que o 
evento é realizado para reforçar 
o respeito à diversidade e, in-
clusive, recebeu verbas públicas 
da Prefeitura e Governo de São 
Paulo. Segundo Carteiro, a pre-
feitura investiu  R$ 1,3 milhão na 
estrutura do evento, com a ex-
pectativa de retorno através dos 
mais de 60 milhões de turistas 
que vão para o evento. 

“O que não se esperava, porém, 
é que o evento fosse protagonizar 
cenas chocantes, que agridem e 
machucam não apenas as diversas 
classes religiosas, mas a família 
brasileira”, disse o vereador.

Quebradeira - As cenas às 
quais o vereador se refere vão des-
de uma transexual que se fantasiou 
em “Jesus crucificada”, em cima 
de um dos trios, passando por bei-
jo gay entre pessoas caracterizadas 
de Jesus Cristo, e quebradeira de 
imagens de santos e crucifixos. 
Muitos consideraram as atitudes 
como “cristofobia”, aversão a pre-
ceitos e práticas cristãs.

De acordo com o vereador, 

mais duas pessoas têm níveis al-
tos de arsênio em Paracatu”. 

E também sobre matérias do 
El País, que publicou duas maté-
rias com os títulos: “Mineração 
em Paracatu contamina cidade e 
expõe população ao arsênio” e 
“A cidade que a mina engoliu”.

Glewton de Sá se diz preocu-
pado já que o jornal espanhol, na 

sua versão em português, 
diz que o Cetem (Centro 
de Tecnologia Mineral) 
que realizou estudo sobre 
o arsênio na Cidade, omi-
tiu informações e afirma 
que quem pagou o estu-
do feito foi a mineradora 
Kinross.

Para o vereador não dá 
mais possível tapar o sol 
com a peneira e é neces-
sário investigar e se for 
mentira punir quem tiver 
que punir. “Foi comuni-
cado para nós que quem 
pagou a pesquisa foi a 
Prefeitura. Se não for ver-
dade, temos que apurar. 
Nossa imagem está pre-

judicada junto a outras cidades, 
pois quando se fala em Paracatu 
só se lembra de arsênio. A nossa 
economia está em jogo”, alertou.

O vereador propôs que a Câ-
mara convide todos os jornais, 
pesquisadores e pessoas envol-
vidas para explicações. “Temos 
que fazer algo para não cairmos 
no descrédito”, alertou.

ele não tem intenção de discrimi-
nar ninguém, mas exige respeito, 
“pois ainda estamos em um país 
cristão”. Ele citou exemplo do 
que pode ser um ato profano co-
metido por heterossexual x ho-
mossexual: se um heterossexual 
fizer xixi na rua e alguém chamar 
a polícia, essa pessoa será presa. 
Agora se for um gay, provavel-
mente não, pois seria um ato de 
discriminação. “Todos temos a 
liberdade de expressão, mas de-
bochar da fé é permitido? Tudo 
agora é permitido e nada se pro-
íbe? Estamos em terra sem lei?”, 
questionou o vereador. 

Os demais vereadores acolhe-
ram a manifestação de Carteiro e 
também repudiaram as atitudes 
dos participantes da Parada do 
Orgulho LGBT. Oswaldinho da 
Capoeira (PMDB), disse que tais 
atitudes foram uma vergonha 
mundial financiada com dinheiro 
público. 

PNCQ
Programa Nacional 

de Controle de Qualidade 

SBAC
Sociedade Brasileira 
de Análises Clínicas 

problemas só foi resolvido, após 
reunião entre o Legislativo e o 
Convales. 

Para o vereador, faltou organi-
zação na transferência da respon-
sabilidade da iluminação pública 
do Estado para o Município, pois 
o Município sabia na mudança da 
legislação, um ano antes da mu-
dança, e não se adequou.

“Se em 50 dias o consórcio 
não melhorar o serviço, vamos 
propor uma ação popular para 
anular o contrato. Temos poder 
para isso. O que não podemos é 
deixar é o povo pagar essa con-
ta”, advertiu Oswaldinho. 

Glewton de Sá (Pros), em 
aparte, reafirmou que os res-
ponsáveis pelo consórcio e pela 
iluminação da Cidade falaram 
com clareza, na Câmara,  que 
não estão recebendo da Prefeitu-
ra, há 4 meses. “Farei pedido de 
informação a respeito disso, pois 

Patati Patatá  - “Paracatu não 
foi diferente, pois tivemos um 
show, ano passado do Patati Pata-
tá, que custou mais de 75 mil reais 
aos cofres públicos e durou pou-
quíssimo tempo. Enquanto isso, 
falta dinheiro para coisas essen-
ciais, como educação e saúde”.

Marcos Oliveira (PTB)  para-
benizo o vereador por não deixar 
esse assunto passar despercebido 
e classificou os acontecimentos 
de trágicos para a moral. 

“Foi uma afronta aos cristãos, 
contra a família, que é a institui-
ção criada por Deus. Meu repú-
dio a estas ações, que infelizmen-
te tiveram dinheiro público”.

 Gilvan Rodrigues (PTB) elo-
giou a coragem de Juscelino e 
disse que temos que respeitar a 
todos, pois Deus é amor. Não es-
tamos julgando, mas quem quer 
respeito, dê respeito. A gente co-
lhe o que planta”, sentenciou. 

Marli Ribeiro (PTB)  também 
repudiou a situação e e afirmou 
que não podemos nos acovardar 
diante da destruição dos  valores 
morais, espirituais e familiais. “Te-
mos que lutar contra isso. Não é 
apenas uma afronta à religião, mas 
a nós, sociedade e cristãos”. 

Rosival Araújo (PT) advertiu, 
porém, que o governo não tem 
responsabilidade nas ações des-
sas pessoas. “O governo investiu 
como todos os anos, pensando na 
igualdade entre os povos, inde-
pendente de religião, cor, etnia ou 
mesmo opção sexual”, esclareceu.
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Aurélio Chaves, da STE:  
Área Diretamente Afetada 
constitui mais de 50% de área 
de agricultura, sem muita 
vegetação nativa

Fluxo diário de veículos 
chega a 172 mil e obras vão 
trazer melhorias na infraestrutura 
e fluidez do tráfego

Audiência discute 
duplicação

BR 040

O estudo ambiental consi-
derou até  dez quilômetros para 
cada eixo da rodovia, levando em 
consideração os meios físicos, bi-
óticos e socioeconômicos e cons-
titui como documento de orienta-
ção quanto aos procedimentos a 
serem seguidos na elaboração do 
Termo de Referência.

O Eia/Rima já foi enviado pela 
empresa responsável, STE (Servi-
ços Técnicos de Engenharia), ao 
Ibama e às prefeituras de cada ci-
dade interceptada. O estudo leva 
em consideração áreas de Influên-
cia do Empreendimento: Área Di-
retamente Afetada (ADA); Área 
de Influência Direta (AID); Área 
de Influência Indireta (AII); e ain-
da Área de Influência Total (AIT).

Físico - No meio físico, fo-
ram analisados aspectos como o 
clima, umidade do ar, precipita-
ção, geologia, desmoronamentos, 
cavernas, geomorfologia e relevo 
(plano ondulado, reto ou com 
curvas acentuadas), probabilidade 
de erosão. Além disso, no meio 

físico também são analisados os 
recursos hídricos, sendo encon-
trados ao longo da rodovia 83 
corpos hídricos; vibrações (sen-
do que o resultado mostrou que 
os valores são abaixo da sensibi-
lidade humana de desconforto). 
Já quanto aos ruídos, os números 
coletados ultrapassam os valores 
de referência.

Biótico - No meio biótico, foi 
analisado os aspectos gerais de 
cerrado e mata atlântica, como 
veredas (com a presença de bu-
ritis), floresta nacional. Segundo 
o representante da empresa de 
consultoria  STE, Aurélio Chaves, 
no que se refere à flora, foram en-
contrados na área de estudo 748 
espécies, sendo que 14 dessas em 
extinção. Já a vegetação na Área 
Diretamente Afetada constitui 
mais de 50% de área de agricul-
tura, sem muita vegetação nativa.  

Aurélio Chaves ressaltou que a 
flora é uma das prioridades para 
conservação na biodiversidade 
e, além das espécies encontradas 

que deve ser preservada, o estudo 
alerta sobre as Unidades de Con-
servação, como duas existentes 
em Paracatu, que a rodovia inter-
cepta: Ribeirão Santa Isabel e Par-
que Estadual de Paracatu. 

Quanto a fauna, foram realiza-

das campanhas de conscientização 
e prevenção de atropelamento de 
animais, pois cerca de 118 animais 
foram encontrados atropelados e 
60% deles eram mamíferos. Dian-
te disso, o estudo recomenda a 
presença de 30 pontos de passa-
gens de fauna ao longo da rodovia. 

Também foram analisados 20 
corpos hídricos para amostra; 
cerca de 247 espécies de pássaros 
foram encontrados na área anali-
sada, sendo que 49 delas ameaça-
das de extinção; além de répteis e 
cerca de 55 espécies de animais 
da mastofauna (mamíferos), seis 
delas em extinção, como o taman-
duá bandeira.

Socioeconômico - No meio 
socioeconômico, foram analisados 
as características da população das 
cidades, a saúde, doenças endêmi-
ca, uso e ocupação do solo, pa-
trimônio históricos, entre outros. 
Para isso, foram levantados dados 
como IDH (Índice de Desenvolvi-
mento Humano) - educação, ren-
da e expectativa de vida.

Segundo o estudo, na primeira 
região, que compreende o Distri-
to Federal e Goiás, a cidade com 
maior IDH é Brasília. Já na segun-
da região, central, compreenden-
do Minas Gerais, o maior IDH 
é Nova Lima, seguidos de Belo 
Horizonte e Barbacena. Na região 
Noroeste de Minas, Paracatu é a 
cidade com maior IDH. Na ter-
ceira parte, sul do estado de MG, 
Juiz de Fora possui o maior IDH.

Ainda no estudo do meio so-
cioeconômico, foram estudados 
os assentamentos rurais (três em 
Lagoa Grande); comunidades 
quilombolas; arqueologia (bens 
arqueológicos, bens históricos e 
culturais e bens paisagísticos). 

Medidas - Segundo Aurélio 
Chaves, no meio físico, foram 
considerados 16 impactos, sendo 
15 deles negativos (como erosão 
e assoreamento do curso d’água) 
e um positivo. 

A maior ocorrência desses im-
pactos são na fase de implantação. 
Já no meio biótico foram encon-

trados 11 impactos negativos e 
um positivo. Um exemplo de im-
pacto negativo apresentado é o 
atropelamento da fauna, visto que 
foram encontrados animais em 
extinção atropelados na rodovia. 

No meio socioeconômico 13 
impactos constituem o estudo, 
sendo 7 negativos (alteração na 
qualidade d vida pela poluição so-
nora e do ar, alteração de sítios ar-
queológicos) e seis positivos (ge-
ração de renda, tributos, melhoria 
do tráfego). 

Com a finalidade de minimizar, 
mitigar ou compensar os impactos 
negativos e buscar potencializa os 
impactos positivos, o estudo am-
biental propõe a criação de planos, 
programas e subprogramas am-
bientais, para verificar a qualidade 
da água, ar, as vibrações, monito-
ramento arqueológico e patrimo-
nial, prevenção de erosão, prote-
ção da flora e fana, gerenciamento 
de risco, compensação ambiental, 
transporte de produtos perigosos, 
comunicação social, entre outros.

Eia/Rima avalia meios físico, biótico e socioeconômico

Gabriela Mascarenhas: 
EPL realizou estudos 
do trecho em questão

O Ibama - Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis - realizou 
ainda em 29 de maio, Audiência 
Pública para discussão do Estudo 
de Impacto Ambiental (EIA) e do 
Relatório de Impacto Ambiental 
(Rima), do Projeto de Duplicação 
da rodovia BR-040 Trecho Brasí-
lia - Juiz de Fora (entroncamento 
com a Rodovia BR-050 (A)/BR-
251/DF-001/003 até entronca-
mento com a Rodovia MG 353). 

De acordo com o represen-
tante do Ibama e presidente da 
audiência, Sebastião Custódio, o 
encontro expôs os resultados dos 
estudos ambientais e recebeu crí-
ticas e contribuições da população 
e esclareceu dúvidas. 

O trecho em estudo possui 
um total de 941,2 quilômetros de 
extensão, sendo 8,4 no Distrito 
Federal; 157,3 em Goiás; e 771,1 
em Minas. A duplicação vai tra-
zer melhorias na infraestrutura, 
fluidez do tráfego e segurança aos 
usuários e moradores das cidades 
interceptadas pela rodovia.

O prefeito de Paracatu, Olavo 

Condé (PSDB) e o presidente da 
Câmara, João Arcanjo, elogiaram 
a iniciativa da audiência pois, se-
gundo eles, existem muitos ques-
tionamentos sobre os impacto das 
obras na Cidade. “A duplicação 
nos afeta diretamente e estamos 
preocupados com o bem-estar da 
população. Vamos  acompanhar, 
apoiar e discutir o que for neces-
sário”, ressaltou o prefeito.

Ibama - A técnica ambiental, 
Carla Costa, do Ibama, apresen-
tou as licenças concedidas à con-
cessionária que irá operar a dupli-
cação da rodovia: licença prévia, 
licença de instalação e licença de 
operação. Segundo ela, as licen-
ças são concedidas após avaliar os 
causadores de impacto e avaliar a 
viabilidade ambiental do empre-
endimento, considerando o im-
pacto nos recursos naturais e no 
ser humano. 

A licença prévia (viabilidade 
ambiental - identificar e prever 
os impactos, estabelecendo con-
dicionantes e requisitos); licença 
de instalação (aprovação dos pro-
jetos de engenharia e programas 

ambientais, com 
acompanhamen-
to do Ibama); e 
licença de opera-
ção (autorização 
para operação do 
empreendimento 
- com acompanha-
mento do Ibama). 

A concessioná-
ria Via 040/Inve-
par possui autori-
zação para tocar as 
obras em três lo-
calidades: Luziânia 
e Cristalina (GO) 
e João Pinheiro 
(MG), além das 11 

praças de pedágio. E para conse-
guir a licença prévia deve apresen-
tar o Eia/Rima.

 EPL - A Empresa de Planeja-
mento e Logística S.A é uma em-
presa pública do Brasil, vinculada 
ao Ministério dos Transportes, 

que planeja o processo de  logís-
tica no País, na  interligação de 
rodovias, ferrovias, portos, aero-
portos e hidrovias.

A representante da EPL na 
audiência, Gabriela Mascarenhas, 
expôs que a EPL assume o papel 
de empreendedor para efeito de 
licenciamento ambiental de em-
preendimentos concessionários 
e realizou o estudo do trecho em 
questão. 

Após o estudo da EPL, ficou 
constatado que o trecho é hetero-
gêneo pois agrega veículos de pas-
seio, cargas, escoamento agrícola e 
mineral e, para isso, deverá possuir 
vários empreendimentos diferen-
tes: viadutos, retornos, contornos, 
vias marginais, pontes, passarelas e 
terá a faixa de domínio de 80 me-
tros, sendo 40 metros para cada 
pistas, que será dupla com contro-
le parcial de acesso. 

Além disso, a obra deverá con-
ter passagens inferiores e barrei-
ras entre as pistas, observados os 

critérios técnicos. No trecho urba-
no em que não é possível compre-
ender as pistas separadas é neces-
sário a chamada “Barreira de New 
Jersey”, para separar o tráfego. 

O estudo apresentado pela 
EPL ainda mostra que o fluxo di-

ário do veículo em toda a rodovia 
está em aproximadamente 172 mil 
veículos, já a expectativa de veícu-
los para o ano de 2043 será de cer-
ca de 347 mil, ou seja, quase trinta 
anos depois, dobrará o número de 
veículos.

Carla Costa, técnica do 
Ibama: Licenças avaliam 

viabilidade ambiental 
do empreendimento

Sebastião 
Custódio, do 

Ibama, preside 
a audiência

A audiência pública discutiu o impacto das obras 
de duplicação da rodovia no município de Paracatu

Ministério da 
Educação

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica especializada em Perícias de Patologias Estruturais, para prestação de serviços de 
avaliação, elaboração de projeto “Como Construído” e diagnóstico das avarias apresentadas pela estrutura predial localizada 
nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Câmpus Paracatu, conforme 
especificações técnicas e projetos anexos.  TIPO DA LICITAÇÃO: Menor preço global por item. LOCAL, DATA E HORÁRIO 
DA SESSÃO: Sala 30 do IFTM - Rua Getúlio de Melo Franco, 345, 2º andar, Bairro Centro – Paracatu – MG. CEP: 38.600-000. 
No dia 27/07/2015 às 08h30min, horário de Brasília. MAIORES INFORMAÇÕES: No site www.comprasnet.gov.br, 
www.iftm.edu.br pelos telefones 38 9891-5183 ou pelo e-mail celsofernandes@iftm.edu.br OBSERVAÇÃO: Poderão participar 
do certame as empresas que atenderem às condições da lei e aos termos do referido instrumento convocatório. 

Celso Fernandes da Cruz
Presidente da CPL

AVISO CONCORRÊNCIA Nº 01/2015

TRIÂNGULO MINEIRO
Campus Paracatu

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA Dr. Almir Amaral - CEM 18946-S Mg 

Cirugia Geral 
Endoscopia Alta   

Colonoscopia 

Situada na rua geraldo Alvares Da Silva Campos, 
Nº 477, No Bairro Santa Lucia, Paracatu Mg.

Fone: (038)3672-2042
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Adílio Ernane: Ciclovia 
até o Rio São Marcos

Luciano Campos: 
E a água da biquinha 
da Serra da Boa Vista?

Fausto Casé: E o 
anel rodoviário?

Tonhão (Mover): Como reduzir o 
número de animais atropelados?

No final da audiência o secre-
tário municipal de Planejamento, 
Erasmo Neiva, apresentou um 
documento que foi entregue à 
ANTT, com propostas de obras 
no trecho urbano de Paracatu e a 
solicitação de alteração de obras 
no Projeto Básico que a Invepar 
apresentou. 

O documento tem 11 propos-
tas do Executivo e órgãos muni-
cipais como: Inspetoria do Con-
selho Regional de Engenharia e 
Agronomia - Crea de Paracatu; 
Associação dos Engenheiros de 
Paracatu - Asempa; Câmara Muni-
cipal; Secretarias de Obras, Trans-
porte e Planejamento e Gestão.

Quando a mesa da audiência 
franqueou a palavra ao público, 
o fazendeiro Luciano Campos 
perguntou como vai ficar a Ser-
ra da Boa Vista, com a água e a 
nascente que existe ali, já que a 
população usa a água?

A técnica do Ibama respon-
deu que o monitoramento da 
qualidade da água está nos cri-
térios de licença e o Ibama so-
licitou que a população denun-
cie qualquer intervenção, pois é 
crime, e o instituto está pronto 
para apurar as denúncias. 

Antônio Eustáquio Vieira 
- Tonhão, presidente do Movi-
mento Verde (Mover) - Pergun-
tou o que é possível fazer para 
reduzir o número de animais 
atropelados, o que será feitos 
com os resíduos de asfaltos, 
sobre as APP’s ao longo da ro-
dovia, a destinação da madeira 
retirada (árvores cortadas para a 
ampliação), interdição no trânsi-
to em horário de pico, ações no 
entorno da Cidade e solicitou 
que todas as intervenções na 
Bacia do Rio Paracatu sejam en-
caminhadas ao Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Paracatu. 

Carla Costa respondeu que a 
redução do número de animais 
atropelados será mitigada com 
locais para a passagem de fauna 
e com campanhas. Para os resí-
duos de asfalto existe programa 
solicitado na licença de instala-
ção para destinação em locais 
adequados. Ao longo de todo a 
BR 040 existirá programas para 
monitorar e preservar APP’s e 
recursos hídricos. 

“É obrigação do empreen-
dedor recuperar os recursos 
hídricos ou APP’s, caso sejam 
impactado. Já quanto à madeira, 
o Ibama orienta que o empreen-

dedor dê destinação válida para 
a madeira, podendo doar ou 
usar na própria obra”, disse. 

Já Ricardo Machado, da 
ANTT,  informou que reuniões 
com a prefeitura irão definir os 
locais mais adequados para os 
retornos da rodovia. Serão seis 
quilômetros de ruas marginais. 
“Quanto aos congestionamen-

Fazendeiro quer saber se biquinha
da Serra da Boa Vista será afetada

tos, a empresa deve realizar o 
máximo de trabalhos noturnos. 
Nos feriados e vésperas já está 
proibido fazer obras. Para o 
benefício futuro existe o ônus, 
mas o benefício será maior”, es-
clareceu. 

Fausto Casé quis saber se 
não seria prudente construir um 
anel rodoviário, desde já, para 
fazer frente ao futuro cresci-
mento da Cidade? 

Os representantes da ANTT 
e EPL responderam que foram 
realizados cálculo dos veículos 
médios diários e a perspectiva 
para 30 anos e não foi perce-
bido a necessidade de um anel 
rodoviário em Paracatu. “Se for 
o caso, enquanto a concessão 
existir, pode ser feito um aditivo 
ao contrato e feito o anel. Para 
o aumento do fluxo, já existe a 
contemplação de ruas marginais 
que, de acordo com o estudo, dá 
para atender a demanda”, expli-
caram.

O atleta Adílio Ernane afir-
mou que os ciclistas vão, fre-

quentemente, ao Rio São Marcos 
e outras localidades, transitando 
pela rodovia e quis saber se exis-
te a possibilidade de uma ciclo-
via no local?

A representante do Ibama 
respondeu que não há previsão 
para elemento dessa atividade 
na rodovia, mas vocês, mas que 
cidadãos podem fazer a solici-
tação, junto à prefeitura que a 
transmitirá à ANTT para averi-
guar a possibilidade. “Não é co-
mum o modelo de ciclovia com 
a BR, mas não custa fazer a soli-
citação, já que é um pleito para a 
comunidade”, alertou. 

O vereador José Maria Coim-
bra perguntou se o trecho de 
Paracatu será feito por profissio-
nais da Cidade ou virão pessoas 
de fora para executar a obra?

O Ibama respondeu que, como 
forma de minimizar o impacto, o 
Ibama sugere que a empresa use 
mão de obra local. “Mas, esta é 
uma orientação e não existe via-
bilidade legal para que isso seja 
obrigatório”, advertiu. 

Paracatu propõe alterações 
no projeto básico da Invepar

Proposta 1 - Prefeitura concordou com a passarela a ser implan-
tada no Trecho 39 + 500, que ligará a rua Pedro Calçado ao bairro 
Alto da Colina;

Proposta 2 - Solicitação de passarela onde seria um viaduto pre-
visto no trecho 40 + 500, que ligará o Bairro Bela Vista I ao Bela 
Vista II;

Proposta 3 - Adequação da passagem inferior do km 40 + 340 
que ligará o Bela Vista II ao Amoreiras I (levantar a rodovia e ade-
quar a passagem para ida e volta de pedestres);

Proposta 4 - Inserção de passagem, com rebaixamento da BR-
040, Km 40 + 730, que ligará a Rua Ouro do Amoreiras II à Avenida 
Joaquim Murtinho;

Proposta 5 - Inserção de viaduto no km 41 +620, que ligará 
o Alto do Açude, através da Avenida Romualdo Ulhoa Tomba, ao 
centro;

Proposta 6 - Solicitação de inserir passarela no km 42+380 que 
ligará o bairro JK ao bairro Alto do Córrego, visto que o local tem 
alto índice de acidentes;

Proposta 7 - Inserir passagem rebaixada no km 42 +820, ligando 
a Rua Anísio Botelho do Nossa Senhora de Fátima à Rua Rodrigues 
Bijos, do Alto do Córrego;

Proposta 8 - Manter a passarela do km 43 +215, que liga o Nos-
sa Senhora de Fátima ao Alto do Córrego (fazer a duplicação sem 
mexer na passarela);

Proposta 9 - Concorda em manter o dispositivo diamante no km 
44 + 000 (trevo de interligação da BR 040 a MG 188);

Proposta 10 - Solicitação de passarela no km 44 + 550, que ligará 
a Vila Cristiano e Vila Alvorada à região do Posto Catuí e Parque de 
Exposições, pois durante os eventos no parque, o número de pedes-
tres aumenta significativamente; 

Proposta 11 - Solicitação de dispositivo diamante no km 45 + 
370, que dará acesso ao futuro empreendimento Vida Nova I e II 
(viaduto ligando o novo bairro, próximo à Apae.

Secretário Erasmo Neiva: 
documento entregue à ANTT
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Associações Rurais beneficiadas
• Novo Barreiro - 26 famílias - Presidente Antônio Carlos Peres 

- Trator de 75 cv, Carreta de Madeira. (Entrega dia 29/06);
• Santo Aleixo - 70 famílias - Presidente Valéria Pimentel - Tra-

tor de 75 cv, Carreta de Madeira. (Entrega dia 24/06);
• Belo Vale - 34 famílias - Presidente Alvimar Martins de Melo - 

Trator de 75 cv, Carreta de Madeira e Grade. (Entrega dia 04/07);
• Sobrado - 31 famílias - Presidente Andréia C. P. Camargo - 

Trator de 75 cv, Carreta de Madeira e Grade. (Entrega dia 04/07);
• Esperança - 72 famílias - Presidente Geraldo Ulhoa de Matos - 

Trator de 75 cv, Carreta Basculante e Grade. (Entrega dia 03/07);
• Santa Rita (Ildeu) - 34 famílias - Presidente Ildeu Araujo Cal-

das - Trator de 75 cv, Carreta de Madeira, Grade e Ensiladeira. 
(Entrega dia 29/06);

• Barreiro - 34 famílias - Presidente Roberto Roque Guimarães - 
Trator de 75 cv, Carreta de Madeira, Grade e Ensiladeira. (Entrega 
dia 11/07);

• Batalha - 70 famílias - Presidente Eva Xavier Pinto - Trator de 
75 cv, Carreta de Madeira, Grade e Ensiladeira. (Entregue dia 22/6);

• Hebert de Souza - 96 famílias - Presidente José Lucas S. Fer-
reira - Trator de 75 cv, Carreta de Madeira, Grade e Ensiladeira. 
(Entrega dia 04/07);

• ASA (Aldeia de baixo) - 16 famílias - Presidente - Mozar da Silva 
Couto - Trator de 75 cv, Grade Aradora e Roçadeira. (Entrega dia 6/7);

• São Sebastião - 39 famílias - Presidente Antonio José de Souza 
- Trator de 75 cv, Grade Aradora e Roçadeira de Arrastro 2 facas. 
(Entrega dia 26/06);

• Buriti da Conquista - 73 famílias - Presidente Ivanete Ap. M. 
S. Silva - Trator de 75 cv, Grade, Ensiladeira e Plantadeira - (En-
tregue dia 20/6);

•Nova Lagoa Rica - 71 famílias - Presidente Deusdete S. San-
tana - Trator de 75 cv + implementos. (Entrega ainda sem data);

• Entorno da BR 040 - 43 famílias - Presidente Eugêncio Mas-
carenhas - Trator de 75 cv + implementos. (Entrega dia 24/06);

• Aldeia de Cima - 76 famílias - Presidente Valdivino Vasconcelos 
- Trator de 75 cv + implementos. (Entrega ainda sem data);

• Santa Bárbara - 90 famílias - Presidente Samuel Antonio da 
Silva - Trator de 75 cv + implementos, Carreta de Madeira; (En-
tregue junto inauguração da ponte);

• Soares - 75 famílias - Presidente Dênis Dantas - Trator de 75 
cv + implementos. (Entregue em 2014);

• Contagem - 19 famílias – Presidente Valdivino Gonçalves 
Lima - Trator de 75 cv + implementos. (Entrega dia 25/06);

• João Gomes - 52 famílias - Presidente Laercio da Silva - Trator 
de 75 cv + implementos. (Entrega ainda sem data);

Marli Ribeiro (PTB), Glewton 
de Sá (PROS), Joãozinho Con-
tador (PSDB), o presidente da 
Câmara, João Arcanjo (SDD) e 
ainda o vereador Hélio Silveira 
Machado (PMDB) de Guarda-
Mor prestigiaram a solenidade. 

João Arcanjo disse que este 
é um momento histórico, pois 
conhece as dificuldades do pro-
dutor rural e, desde o início do 
mandato, cobrava independência 
para as comunidades. O presi-
dente ressaltou que é necessário 
transformar o convênio com as 
associações em lei, para que os 
próprios prefeitos não tirem a in-
dependência das associações. 

O vereador Hélio Silveira, que 
conseguiu junto ao vice-gover-
nador, então deputado Antônio 
Andrade, emendas para benefi-
ciar o P.A. Batalha, que possui 
moradores de Guarda-Mor, agra-
deceu ao prefeito Olavo Condé 
por não fazer distinção de parti-
do e aceitar parceria com outros 
vereadores e até municípios. 

O vereador João Contador, 
por sua vez, lembrou que as co-
munidades que ficaram de fora 
serão atendidas em outra opor-
tunidade, pois eles já estão tra-
balhando para conseguir novas 
emendas. 

“É muito bom ver que as má-
quinas que estão sendo entregues 
estão virando alimentos. Quero 
destacar a criação única do Depar-
tamento para Associações e ainda 
o trabalho sério dos Conselhos. 

“Fiz requerimento pedindo 
que máquinas fossem transferi-
das para as comunidades, para ter 
o uso mais efetivo, já que quando 
são da Prefeitura existe o custo 
de ir até cada comunidade prestar 
o serviço”.

Buriti da Conquista - A 
nova frota agrícola e diversos im-
plementos estão sendo entregues 
oficialmente às comunidades, 
desde o dia 20 de junho. A pri-

Vereadores querem contemplar 
demais comunidades brevemente

meira a receber o maquinário foi 
o P. A. Buriti da Conquista, que 
esperava por isso há 16 anos, se-
gundo o vice-presidente da asso-
ciação, Benedito Tomaz Ribeiro. 

Os vereadores João Arcanjo 
(presidente), Joãozinho Con-
tador e Eloísa Cunha (PMDB) 
ressaltaram que as comunidades 
estão tendo condições para tra-
balhar e não depender de favor. 
“A Câmara está sempre atenta 
aos anseios das comunidades e 
aprova os projetos, dá diretrizes 
para o Executivo trabalhar”, re-
forçou João Arcanjo. 

O presidente da Fetaemg  no 

Noroeste, Wilson Martins, agra-
deceu a parceria e o trabalho da 
Prefeitura. “Percebemos melhora 
significativa na agricultura fami-
liar. A distribuição de calcário é 
correta. As associações desempe-
nham ótimo trabalho e, com essa 
patrulha mecanizada, será ainda 
melhor pois o pequeno produtor 
perde para o grande apenas em 
quantidade, mas a qualidade é 
muito superior”.

A presidente da Associação 
Buriti da Conquista, Ivonete 
Aparecida, agradeceu pelos equi-
pamentos. “Temos que trabalhar 
e fazer a diferença. Não podemos 
ficar quietos. Temos que querer 

sempre mais. Nós, mulheres, 
também temos que tomar a fren-
te, somos capazes de administrar 
a casa, família e empresa. Vamos 
nos unir e alavancar o P.A. Bu-
riti da Conquista. Queremos ver 
produtos com o selo do PA Bu-
riti da Conquista nos  supermer-
cados da Cidade”, disse Ivonete. 

O prefeito Olavo Condé disse 
que a comunidade terá como se 
organizar para fazer a gradagem 
e silagem, organizando a produ-
ção. “Estamos fazendo trabalhos 
em todos os âmbitos do Municí-
pio: na zona rural e urbana, pen-
sando sempre na qualidade de 
vida da população de Paracatu”. 

Cavalgada no Buriti
da Conquista saúda

chegada da nova frota

Representantes do Projeto de Assentamento 
Buriti da Conquista recebem as máquinas

Vice-presidente do P.A. Buriti 
da Conquista, Benedito

Frota agrícola em carreata pela Cidade

Prefeito entrega chaves dos tratores aos representantes 
das comunidades rurais, na Praça Firmina Santana Prefeito Olavo Condé: É uma satisfação poder ajudar a agricultura familiar

Olavo Condé  assina convênio com uma das associações

Vice-prefeito José Altino: 
Início da fase de dar 
dignidade ao produtor

Prefeitura Municipal de Paracatu já compra 90% da produção da agricultura familiar para merenda escolar

FROTA RURAL

Comunidades recebem 19 tratores
Os produtores das comunida-

des rurais de Paracatu receberam 
da Prefeitura 17 tratores e 60 
implementos agrícolas, dia 13 de 
junho. A frota completa, porém, 
conta com outros dois tratores, 
que já foram entregues às regiões 
de Santa Bárbara e Soares. Os 
recursos investidos remontam a  
R$ 1.454.828,00. 

De acordo com o prefeito 
Olavo Condé, o maquinário faz 
parte do programa de ação que 
visa melhorias na zona rural e en-
globa, também, estradas de quali-
dade; pontes e mata-burros para 
escoar a produção; UBS (Unida-
de Básica de Saúde) para saúde 
do homem do campo; além de 
barraginhas, distribuição de cal-
cário, silagem e outras ações que 
o Município vem desenvolvendo 
para dar qualidade, força e liber-
dade ao produtor. 

O prefeito ressaltou que o 
Município tem obrigação de 
comprar 30% da produção da 
agricultura família, porém, vai 
além e compra 90% da produção 
que é utilizada na merenda esco-
lar. 

“É uma satisfação entregar 
esse maquinário e poder ajudar 
a agricultura familiar. Não vamos 
parar por aqui, pretendemos au-
mentar a frota e atender comuni-
dades que ainda não foram bene-
ficiadas”, ressaltou Condé. 

O presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Adelino 
José Rodrigues, disse se lembrar 
do tempo da enxada e da foice. 
Mas, agora, segundo ele, isso não 
é mais necessário pois as máqui-
nas estão à disposição. “Temos 
coragem para trabalhar e agra-

decemos muito aos nossos polí-
ticos. Continue com essa luta e 
faça cada vez mais pelo povo de 
Paracatu”, disse.

Emendas - O maquinário foi 
conquistado através de emen-
das parlamentares do atual vi-

ce-governado Antônio Andrade 
(PMDB) e deputados federais 
Silas Brasileiro (PMDB) e Paulo 
Abi-Ackel (PSDB). A Prefeitura 
entrou com contrapartida em to-
das as emendas recebidas.

O vice-prefeito, José Altino 

Silva, ressaltou que nesta gestão 
o prefeito não se interessa em 
saber de que partido é o políti-
co que quer beneficiar a Cidade, 
pois portas da Prefeitura estarão 
sempre abertas.

“Em tempos anteriores tinha 

políticos de partidos de oposição 
que não entravam na Prefeitura. 
Com Olavo não, basta querer aju-
dar que será bem-vindo. Este é 
um governo honesto, que coloca 
preço digno nas coisas. Agora se 
inicia uma fase de dar dignidade 

ao produtor, que antes não tinha 
mata-burro, não tinha ponte, não 
tinha máquina, não tinha dinheiro 
para silagem, gradagem... Temos 
dignidade no trato com a coisa 
pública, trabalhando com com-
promisso, verdade e humildade”. 
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A cada ano, o número de participantes do Hallel Paracatu aumenta

Presenças de Daniel, Munhoz & Mariano garantem qualidade dos shows. Você vai eleger rainha pelo Facebook 

29ª EXPÔ

HALLEL PARACATU PRÓSTATA

Coopervap promete festa de arromba

19ª edição reúne milhares de pessoas 

Rotary Club atende
1600 em mutirão 

A 29ª edição da Expô Para-
catu vem aí! A festa, organizada 
pela Cooperativa Agropecuária 
do Vale do Paracatu Ltda - Co-
opervap - ocorrerá entre 5 e 9 
de agosto próximos, no Parque 
de Exposições,  e, como sempre, 
contará com diversas atrações. 

A festa, mais uma vez será 
garantia de muita diversão e ale-
gria, com shows, rodeios, leilões, 
stands de empresas, parque de di-
versões, comidas e oportunidade 
de negócios. 

Confira os shows:
Dia 5 - entrada gratuita 
- João Lucas e Marcelo;
Dia 6 - Munhoz e Mariano;
Dia 7 - Daniel
Dia 8 - Matheus e Kauan;
Dia 9 - Final do Rodeio
Além destes shows, todas as 

noites terão música ao vivo na 
praça de alimentação e boate 
para fechar a noite dos foliões.

Produtor - A exposição é 
uma ótima oportunidade para 
o produtor fazer negócio, com 
descontos e formas especiais de 
pagamento. A diretoria da Co-
opervsap está em contato com 
fornecedores e empresas para 
trazer inovações tecnológicas, 
que ajudam o produtor e movi-
mentam o mercado, além dos 
insumos e materiais necessários 
à vida no campo, que serão ex-

postos em stands, durante a festa.
Cavalgada - A tradicional 

cavalgada, que marca a abertura 
oficial da Exposição, é uma das 
atrações mais esperadas pelos ca-
valeiros, amazonas, e  pelos mo-
radores e visitantes que lotam as 
ruas da Cidade, para prestigiar o 
que se tornou a maior cavalgada 
do Noroeste de Minas, com cer-
ca de duas mil montarias. 

Os cavaleiros, amazonas, gru-
pos de amigos e comunidades se 
apresentam em elegantes trajes e 
adereços, demonstrando orgulho 
de representar a classe rural e 

O Rotary Club Paracatu e par-
ceiros realizaram o Dia “D” do 
7º Mutirão de Saúde do Homem, 
no domingo 21 de junho,  com 
o objetivo de prevenir o câncer 
de próstata em homens acima de 
40 anos. 

De 7  às 13h, foram atendidos 
1.600 participantes do projeto, 
com consultas médicas, exames 
e, nos casos indicados, testes de 
sangue Antígeno Prostático Es-
pecífico (PSA). 

A  ação  já ocorre há 13 anos, 
sendo intercalada com o Mutirão 
da Saúde da Mulher para preven-
ção do câncer de mama. Estima-
se que, desde o início do projeto, 
já foram realizados 10.000 atendi-
mentos para homens e mulheres.

Entre os meses de março e 
junho, o projeto atendeu cerca 
de 1.600 participantes com pa-
lestras sobre a saúde do homem, 
300 exames de glicemia, 100 va-
cinações, verificação de pressão 
arterial em 500 homens, 1.600 
exames de sangue PSA, 50 exa-
mes de biópsia de próstata e 50 
ultrassonografias.

Estão envolvidos no projeto, 
médicos urologistas, enfermeiros, 
especialistas e estudantes do cur-
so técnico de enfermagem. Para 
Marcelo Araújo, presidente do 
Rotary, os mutirões têm ajudado 
a melhorar a saúde das pessoas. 
“Quanto mais precoce a doença 
for diagnosticada, maiores são as 
chances de cura. Os casos identi-
ficados serão encaminhados para 
tratamento no Sistema Único de 
Saúde (SUS)”, reforça Araújo.

O projeto conta com investi-
mentos na ordem de R$ 100 mil 
e com o apoio de importantes 
instituições, como Prefeitura, 
Kinross, Sicoob Crediparnor, 

Milhares de pessoas de Paraca-
tu e várias partes do Brasil lotaram 
o Parque de Exposições da Coo-
pervap, para participarem da 19ª. 
edição do Hallel Paracatu, durante 
o domingo 21 de junho. A anima-
ção começou no portão com os 
jovens da Cidade recepcionando 
as pessoas com louvores a Deus.

Dentro do parque, várias ca-
pelas evangelizavam de várias 
maneiras. Na Capela de Missa, 
houve cinco celebrações durante 
o dia. Na Capela Jovens em Mis-
são, o período da manhã foi de 
animação, pregação com o tema 
“Com o sim de Maria nasceu a 
alegria plena”, feita pela canto-
ra Marília Mello de São Paulo. 
Houve também oração diante da 
Cruz; teatro e dança. 

À tarde, foram organizados 
grupos de oração; teatro, dan-
ça; pregação  com o tema: Jesus 
Morreu por nossos pecados, com 
Christian Cintra; teatro Via Sacra; 
oração diante da Cruz; pregação 
com o tema “A Palavra de Deus 
nos traz uma grande alegria”.

Fuja do pecado - Grupo de 
oração, também, atuou na Capela 
de Pregação/Jovem, com prega-
ções dos temas: “Quer ser feliz, 
fuja do pecado”, com Emanuel 
Stênio; “Uma boa confissão, 
nos traz alegria”, com Christian 
Cintra; “O pecado nos afasta de 
Deus”, com o pregador Netinho; 
“Eucaristia não é prêmio para os 
bons, mas força para os pecado-
res”, com Lírios do Vale; “Qual 
seu herói?”, com Érica Vilela, da 
Comunidade Filhos de Maria; 
“Alegrai-vos sempre no Senhor”, 
com Mark Santos e Boy.

Na Capela Mariana houve 
louvor e animação; recitação do 
Terço; Oficio de Nossa Senhora; 
Consagração a Nossa Senhora; 
Terço  da Misericórdia e Oração 
de Cura Interior; pregações dos 
temas: “Razão da minha esperan-
ça, com Erica Vilela; “Quero di-
zer meu sim, como Maria”, com 
Netinho; “Alegrai-vos sempre no 
Senhor, com Cláudio do Mundo 
Novo; “Jesus liberta-nos do mal, 
com Emanuel Stênio; “Nossa 
missão é evangelizar com alegria, 
com Fábio Henrique. 

A criançada participou do 
Hallelzinho, adorando o Santíssi-
mo; recitando o Terço; no Mo-

prazer de andar a cavalo.
Rainha - Dentre as diversas 

atrações que a exposição oferece-
rá ao público, este ano, está a elei-
ção da rainha Expô Paracatu, que 
tem o objetivo de representar a 
beleza da mulher paracatuense. 
Além disso, a Rainha acompa-
nhará o presidente Vasco Praça 
Filho, nos eventos da exposição 
e terá suas fotos divulgadas por 
toda a região.

A votação para escolha da rai-
nha será online, via Facebook, e 
o público deve escolher entre as 
candidatas, a mais bonita e sim-

pática, para representar a Coo-
pervap e a Cidade. A candidata 
que obtiver mais “curtidas” nas 
fotos oficiais do concurso será 
eleita. O regulamento do con-
curso será lançado nos próximos 
dias. Aguarde.

Organização - A Comissão 
Organizadora da Expô Paracatu 
é composta por Geraldo Júnior, 
Daniela Spíndola, Elaine No-
gueira e Edson Alves. Eles ga-
rantem promover uma festa da 
mais alta qualidade e fazer da 29ª 
Expo Paracatu a melhor dos últi-
mos anos. 

A cavalgada, com cerca de umas mil montarias, abrirá o evento em grande estilo

mento com Maria; dança; efusão; 
teatro com temas diversos; Mo-
mento de Jesus com as crianças; 
Missa e pregações com os temas: 
“Amor de Deus”; ‘Pecado e Je-
sus”; Fé e Conversão e Espírito 
Santo; e Comunidade.”

Shows – Enquanto isso, no 
palco central grandes nomes da 
música cristã se revezavam para 
evangelizar, através da música. 
Entre eles estavam: o cantor e 
missionário da Canção Nova 
Emanuel Stênio; a cantora Marí-
lia Mello; a Banda Anjos de Res-
gate;  Banda Via 33; Banda Sacra 
Luz; a cantora paracatuense Re-

gina Aragão; Maristella; Banda 
Profetah; Lírios do Vale; além da 
maior revelação da música cris-
tã nos últimos tempos, o cantor 
Tony Allysson. Houve confissões 
das 10 às 17:00h.

Os voluntários membros da 
comissão organizadora destacam 
que uma das preocupações de to-
dos os envolvidos é que o gran-
de público que comparece todos 
os anos ao Hallel, tenha a opor-
tunidade de experimentar, não 
só através da música, o sentido 
da vida, o amor ao próximo e o 
verdadeiro encontro com Cristo, 
mas de todas as atividades desen-

volvidas no parque. 
Bispos - Em entrevista a O 

Movimento, o bispo da Dioce-
se de Presidente Prudente-SP 
-  o paracatuense dom Benedito 
expressou sua satisfação de estar 
presente ao Hallel 2015.

“Fui um dos fundadores do 
Hallel Paracatu e temos a satis-
fação de ver esse evento crescer, 
cada vez mais. Já estamos à fren-
te de diocese de Presidente Pru-
dente, há sete anos, e sempre que 
der estaremos em Paracatu par-
ticipando do Hallel, que é mais 
um momento de encontro com 
Deus”, garantiu dom Benedito. 

Para o bispo da Diocese de 
Paracatu, dom Jorge Alves Be-
zerra, com o tema: “Alegrai-vos 
sempre no Senhor”, mais uma 
vez o Hallel foi um megaevento 
da fé. “Através do Hallel  esta-
mos evangelizando e proporcio-
nando às pessoas momentos de 
um encontro íntimo com Deus”, 
garantiu dom Jorge.

Os milhares de quilos de ali-
mentos arrecadados na portaria 
foram destinados ao Asilo São 
Vicente de Paulo e à Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, do 
Bela Vista, que atende famílias 
menos favorecidas. 

Visitantes de cidades vizinhas e distantes 
vieram a Paracatu participar do Hallel

Faculdade TecSoma, Secretaria 
Municipal de Saúde, Café Catu, 
Copasa, Coopervap e Laborató-
rio Laborclínica.

Inca - O Instituto Nacional 
do Câncer estima 68.800 casos 
novos de câncer de próstata no 
Brasil, no ano de 2014. Isso quer 
dizer que há um risco estimado 
de 70,42 casos novos a cada 100 
mil homens. Sem considerar os 
tumores de pele não melanoma, 
o câncer de próstata é o mais in-
cidente entre os homens em to-
das as regiões do País.

A última estimativa mundial 
apontou o câncer de próstata 
como o segundo tipo mais fre-
quente em homens, cerca de 1,1 
milhão de casos novos no ano 
de 2012. Aproximadamente 70% 
dos casos diagnosticados no 
mundo ocorrem em países desen-
volvidos. As mais altas taxas de 
incidência foram observadas na 
Austrália/Nova Zelândia, Europa 
Ocidental e América do Norte. 
Esse aumento pode ser reflexo, 
em grande parte, das práticas de 
rastreamento pelo teste do Antí-
geno Prostático Específico (PSA).

No Brasil, o aumento da ex-
pectativa de vida, a melhoria e a 
evolução dos métodos diagnósti-
cos e da qualidade dos sistemas 
de informação, bem como a 
ocorrência de sobrediagnóstico, 
em função da disseminação do 
rastreamento do câncer de prós-
tata com PSA e toque retal, po-
dem explicar o aumento das ta-
xas de incidência. O único fator 
de risco bem estabelecido para 
o desenvolvimento do câncer de 
próstata é a idade. Aproximada-
mente 62% dos casos diagnos-
ticados no mundo ocorrem em 
homens com 65 anos ou mais. 

Mil e seiscentos homens 
foram atendidos em um único 
dia pelo Mutirão do Rotary

A rainha da 29ª Expô 
Paracatu será eleita, com 
seu voto, pela internet

A comissão organizadora promete realizar uma festa de arromba
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PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

FÓRUNS REGIONAIS SEMINÁRIO DAS ÁGUAS 

Paracatu sedia etapa 
regional em agosto 

MPF defende conjunto tombado pelo Iphan

Unaí sediará 
evento do Noroeste

O Ministério Público Federal 
em Minas Gerais (MPF/MG) 
ajuizou oito ações civis públicas 
em defesa do patrimônio cultural 
existente em Paracatu/MG. Os 
réus, proprietários de imóveis que 
integram o Conjunto Arquitetôni-
co e Urbanístico da cidade, tom-
bado pelo Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) em dezembro de 2010, 
executaram obras ilegais, como 
demolições, alteração de fachadas 
e construção de edifícios. 

Paracatu, situada no Noroes-
te de Minas, está a cerca de 488 
quilômetros da capital do Esta-
do, Belo Horizonte, e a 220 de 
Brasília. A Cidade, que voltou a 
ser grande produtora de ouro, 
mantém seu centro histórico pra-
ticamente intacto, com traçados 
de ruas e travessas típicos do pe-
ríodo colonial. 

Em todos os casos relatados 
pelas oito ações, os réus efetua-
ram modificações na estrutura de 
seus imóveis em desacordo com 
orientações expedidas pelo Con-
selho Municipal do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Paracatu 
(Comphap). 

Ações judiciais pedem demolição de edificações em desacordo com lei e restauração do imóvel às suas características originais

Na verdade, mesmo quando 
o órgão municipal embargou as 
obras, as ordens foram solene-
mente desrespeitadas. Em pelo 
menos duas situações, os pro-
prietários sequer informaram ao 
Comphap a realização das obras, 
em atitude de total desrespeito 
com o que estabelece a legislação. 

Autorização - As ações ex-
plicam que o instituto do tom-

Os becos de Paracatu, apesar das agressões, 
ainda conservam o charme da época colonial

As agressões ao Rio Paracatu, certamente, serão discutidas no III Seminário das Águas

Fernando  Pimentel: Estamos 
chamando para ouvirmos 
o que a sociedade quer 
que nós façamos por ela

Paracatu foi um dos seletos 
nove, dos 853 municípios do 
Estado, escolhidos para sediar 
os nove encontros regionais do 
Seminário Águas de Minas III - 
Os Desafios da Crise Hídrica e a 
Construção da Sustentabilidade. 
A decisão foi comunicada na  dia 
11e junho, durante a 9ª reunião 
preparatória do evento, promovi-
do pela Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais (ALMG). 

O encontro de  Paracatu está 
previsto para o dia 18 de agosto, 
em local e horário que serão di-
vulgados posteriormente.  

Além de Paracatu, as oito ci-
dades contempladas são Montes 
Claros, Divinópolis, Governador 
Valadares, Ubá, Poços de Caldas, 
Belo Horizonte, Araçuaí e Uber-
lândia.  Os encontros vão prece-
der a etapa final do seminário, a 
ser realizado entre os dias 29 de 
setembro e 2 de outubro deste 
ano. 

O primeiro deles, em Montes 
Claros (Norte de Minas), ocorre  
no próximo dia 30. Ao longo do 
encontro, será apresentado pano-
rama sobre os recursos hídricos 
na região. Motivo de impasse na 
reunião preparatória anterior, os 
participantes entram em con-
senso sobre quais entidades vão 
expor esse diagnóstico: os comi-
tês de bacias hidrográficas envol-
vidos e o Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas (Igam). 

Para a apresentação do diag-
nóstico, foram definidas reco-
mendações que vão pautar os 
expositores quanto às informa-
ções, abordagens e aos dados a 

Unaí - à 100 quilômetros km 
de Paracatu - foi escolhido para 
ser sede do Fórum Regional, que 
o Governo de Minas pretende 
realizar no Noroeste do Estado. 
O objetivo é incluir a população 
no processo decisório das ações 
governamentais, com a elabora-
ção, execução, monitoramento e 
avaliação de políticas públicas de 
forma regionalizada.

O decreto que cria os Fóruns 
Regionais foi assinado, dia 9 de 
junho, pelo  governador Fernan-
do Pimentel, em  solenidade  no 
Auditório JK, na Cidade Admi-
nistrativa. 

Durante o evento, que mar-
cou o primeiro passo na criação 
desses fóruns, o governador afir-
mou que essa é uma “demonstra-
ção da capacidade deste governo 
de sair dos palácios, das salas 
refrigeradas e ir buscar a solução 
para os problemas do dia a dia 
das mineiras e dos mineiros”.

“Nunca antes neste Estado 
foi dado às regiões mineiras voz 
e poder para que elas, juntamente 
com o governo, pudessem plane-
jar e atribuir prioridade às ações 
de desenvolvimento econômico 
e social. Vamos percorrer Mi-
nas Gerais para avançarmos na 
direção de um Estado cada vez 
mais justo e próspero”, destacou 
Pimentel.

Território de Desenvolvi-
mento - Serão instalados 17 fó-
runs, um em cada “Território de 
Desenvolvimento” - áreas cria-
das pelo atual governo estadual, 
a partir de critérios socioeconô-

bamento, conquanto não im-
peça reformas nos imóveis que 
integram conjuntos urbanísticos 
protegidos, impõe determinadas 
limitações com o objetivo princi-
pal de evitar sua descaracteriza-
ção ou impedir que as interven-
ções interfiram na integridade 
visual do conjunto arquitetônico. 

Por isso, após o tombamento, 
qualquer construção ou reforma 

depende de prévia autorização 
e deve ser realizada nos termos 
estabelecidos pelo órgão com-
petente, sob pena de ser consi-
derada irregular e ensejar a apli-
cação de medidas judiciais como 
o embargo ou o desfazimento. 
A legislação determina que até 
mesmo uma pintura deve ser pre-
viamente autorizada. 

A proteção dos núcleos ur-
banísticos tombados estende-
se até mesmo à sua vizinhança, 
conforme artigo 18 do Decreto
-lei 25/1937, que regulamenta a 
proteção aos bens tombados na 
esfera federal. Segundo o decre-
to, nenhuma construção pode 
ser feita na vizinhança de imóvel 
tombado de modo a impedir ou 
reduzir sua visibilidade. 

Crime - Entretanto, o tomba-
mento recente não tem impedi-
do ilegalidades em Paracatu. No 
Beco dos Tropeiros, por exemplo, 
que é composto exclusivamente 
por casas térreas, um proprietá-
rio ergueu edifício de dois pavi-
mentos, comprometendo todo o 
conjunto. Por sinal, a construção 
de prédios com 3 e 4 pavimentos 
constitui a irregularidade que mo-

tivou seis das oito ações. 
Mas há casos também de al-

terações na estrutura dos imó-
veis, como na rua Resende Cos-
ta Ulhoa, onde um proprietário 
demoliu parte de um imóvel, re-
construindo a parede da fachada 
frontal e substituindo uma das 
portas por um portão de garagem. 

Fita zebrada - Em todos 
os casos, os réus, mesmo no-
tificados pelo órgão municipal 
de proteção ao patrimônio, re-
cusaram-se a cumprir a ordem 
administrativa e persistiram nas 
construções. Uma proprietária 
chegou a retirar a fita zebrada e o 
embargo do Comphap, na fren-
te dos funcionários da Secretaria 
Municipal de Cultura, e deu con-
tinuidade às obras, fazendo-o de 
forma escamoteada em finais de 
semana e à noite. 

Ela foi denunciada por crime 
contra o patrimônio ambiental 
(art. 63 da Lei 9.605/98), cuja 
pena varia de 1 a 3 anos de prisão. 

Outro aspecto ressaltado pelo 
MPF é o de que o atual proprie-
tário do imóvel é quem responde 
pelas irregularidades, ainda que 
não tenha sido ele quem execu-

tou as obras. 
Engenheiros - Nesse caso da 

proprietária que realizou as obras 
às escondidas, o atual dono do 
imóvel é quem terá de responder 
civilmente pelos danos causados 
ao patrimônio cultural, inclusive 
arcando com a obrigação de res-
taurar as características originais 
do imóvel. 

Também são réus em duas 
das oito ações os engenheiros 
civis responsáveis pelo projeto 
técnico, que nada fizeram para 
evitar o descumprimento da lei. 
Um deles, inclusive, era o secre-
tário de Obras de Paracatu/MG 
à época dos fatos, o que, para o 
MPF, indica que ele tinha “plena 
consciência das regras urbanísti-
cas do município”. 

Todas as ações pedem que os 
réus sejam obrigados a demolir 
ou desfazer as alterações e edifi-
cações feitas em desacordo com 
a lei, recuperando e restaurando 
o imóvel às suas características 
originais. O MPF também pediu 
a condenação dos réus por dano 
moral coletivo, com o pagamen-
to de indenizações que poderão 
variar de 5 a 35 mil reais.

micos e geográficos. 
“Desta vez, a sociedade não 

está sendo chamada para ouvir o 
que nós queremos que ela faça. 
Ao contrário, estamos chamando 
para nós ouvirmos o que ela quer 
que nós façamos por ela”, disse 
Pimentel.

“Não convidamos os prefei-
tos à Cidade Administrativa para 
assinar convênios de obras que, 
muitas vezes, não eram a vonta-
de dos municípios. Não estamos 
enviando para a Assembleia Le-
gislativa projetos de lei que con-
tenham a solução mágica para 
nossos problemas, até porque 
elas não existem. Estamos todos 
aqui para, juntos, buscarmos so-
luções diante da grave dificulda-
de financeira que o nosso Estado 
tem hoje”, afirmou.

Avanços - Além dos fóruns 

de participação, Pimentel tam-
bém citou como “avanços” o 
acordo com os professores es-
taduais para pagamento do piso 
nacional da educação, demanda 
antiga e nunca atendida pelas 
administrações passadas, e o me-
lhor andamento da Secretaria de 
Meio Ambiente, que acumulava 
“pilhas e pilhas de processos pa-
rados”. “Estamos desengavetan-
do tudo, mostrando tudo à popu-
lação e dando a todas as mineiras 
e mineiros condições de decidir o 
seu futuro”, finalizou.

Também participaram do en-
contro o vice-governador An-
tônio Andrade; o presidente da 
Assembleia Legislativa de Minas, 
Adalclever Lopes; o procurador- 
geral de Justiça, Carlos André 
Mariani Bittencourt; o presidente 
da Associação Mineira de Municí-
pios, Antônio Júlio; além de pre-
feitos, deputados e presidentes de 
empresas e autarquias do Estado.

PPAG  - Neste primeiro ano, 
os fóruns terão como objetivo o 
levantamento de prioridades de 
cada território, para que os dados 
possam orientar a elaboração do 
Plano Plurianual de Ações Go-
vernamentais (PPAG), do Plano 
Mineiro de Desenvolvimento In-
tegrado (PMDI) e da Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO). 

A partir de 2016, se tornarão 
um canal de diálogo com a so-
ciedade civil.  As Secretarias de 
Estado de Governo (Segov), Pla-
nejamento e Gestão (Seplag) e 
Direitos Humanos, Participação 
Social e Cidadania (Sedpac) farão 
a coordenação do projeto.

O secretário de Estado de Go-
verno, Odair Cunha, afirmou que 
participarão desses fóruns pre-
feitos, vereadores, representantes 

da sociedade civil organiza-
da e não organizada, 

e os órgãos do 
governo federal 
com expressão 

na região. “Va-
mos instalar os fó-
runs nas reuniões 

regionais e iniciar 
o processo de escolha 
de seus membros”, ex-

plicou.
A agenda dos Fóruns 

será disponibilizada no site 
www.forunsregionais.mg.gov.br 

ou no  email: forunsregionais@
governo.mg.gov.br.

serem contemplados no panora-
ma. Também durante o encontro 
regional, serão formados grupos 
de trabalho a fim de consolidar 
propostas para o enfrentamento 
da crise, saneamento básico, ges-
tão dos recursos, dentre outros 
temas, a serem apreciados na ple-
nária final do evento.

O Seminário Legislativo 
Águas de Minas III - Os Desafios 
da Crise Hídrica e a Construção 
da Sustentabilidade é promovido 
pela ALMG em parceria com 
diversas entidades, entre órgãos 
públicos, empresas e terceiro se-
tor. Seus objetivos são avaliar a 
implementação das leis nacionais 
e estaduais das águas e de sanea-
mento, debater a gestão de recur-
sos hídricos e a segurança hídrica 
no Estado e estimular a educação 
ambiental. 

Na plenária final do seminá-
rio, os participantes votam pro-
postas que poderão subsidiar a 
elaboração de políticas públicas 
para garantir a preservação dos 
recursos hídricos.

1993 - A preocupação do Le-
gislativo mineiro com a preserva-
ção dos recursos hídricos não é 
nova, mas se mostrou de forma 
mais estruturada com a realiza-
ção dos Seminários Legislativos 
Águas de Minas. O primeiro de-
les ocorreu em 1993, e resultou 
na lei estadual de gerenciamento 
de recursos hídricos, a qual ins-
pirou a legislação federal sobre 
o tema. Também a partir do 
Águas de Minas formaram-se os 
34 comitês de bacias hidrográfi-
cas de Minas Gerais e foi criada 

a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável.

2002 - Já com o Seminário 
Águas de Minas II, realizado em 
2002, foram obtidos avanços na 
reestruturação dos órgãos en-
carregados do gerenciamento 
dos recursos hídricos. Um salto 
qualitativo para garantir o fi-
nanciamento dessas políticas foi 
dado com a criação do Fundo de 
Recuperação de Bacias Hidro-
gráficas (Fhidro). Nesse segundo 
evento, a participação da socie-
dade foi ampliada com a realiza-
ção de 17 reuniões regionais em 
municípios-polo das sete bacias 
hidrográficas de Minas.

Entre os avanços conquista-
dos no gerenciamento de recur-
sos hídricos em Minas Gerais, 
pode-se citar a criação do plano 
diretor da bacia hidrográfica. É 
ele que define o planejamento 
do uso das águas, diagnostica a 
situação da bacia, com seus prin-
cipais usos e demandas, além de 
estabelecer as prioridades de uso 
e investimentos. 

Somente com o plano diretor 
aprovado é que o comitê de bacia 
pode acionar outro instrumento 
importante de gestão - a cobran-
ça pelo uso da água. Os recursos 
dessa cobrança devem ser utiliza-
dos para financiar ações e o pla-
nejamento do comitê. A medida, 
aprovada a partir do Seminário 
Águas de Minas II, permitiu que 
vários comitês façam a cobran-
ça pelo uso da água atualmente, 
entre eles os dos Rios Paraíba do 
Sul e Grande.

Unaí será sede do 
Fórum do Governo de 

Minas no Noroeste 
do Estado
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FESTIVAL

MULHERES

Cultura e culinária em destaque 

CB promove 7º Congresso

Paracatu promove, entre 3 e 
18, de julho, sua tradição artísti-
ca e culinária, oferecendo “arte e 
sabor regados a boa música”, no 
2º Festival Cultural e Gastronô-
mico, realizado pela Prefeitura  
e Agência de Desenvolvimen-
to Sustentável (Adesp), com o 
apoio do Sebrae Minas, ao lado 
do 10º Festival Nacional de Mú-
sica Brasileira de Paracatu, com 
shows e apresentações de artistas 
locais e nacionais. 

O Festival, entretanto, já co-
meçou. Desde o dia 19 de maio, 
Paracatu é a única cidade históri-
ca do Noroeste mineiro está de-
dicada ao evento. A mobilização 
envolve empreendedores, estu-
dantes e a comunidade em geral, 
com palestras, oficinas, exposi-
ções e exibições de filmes.  

Até o dia 30 de junho, 11 ba-
res e restaurantes oferecem pra-
tos diferenciados, desenvolvidos 
especialmente para o festival 
com a consultoria do chef  Edu-
ardo Avelar.  A ação foi organiza-
da pelo Sebrae Minas, que apoia 
o fortalecimento da economia 
criativa no Município. 

Os investimentos da institui-
ção no setor, nos últimos três 
anos, somam cerca de R$ 250 
mil, em iniciativas como a capa-
citação de músicos e de empre-
endedores da cadeia do turismo, 
entre bares, restaurantes e hotéis. 

Para o 2º Festival Cultural e 
Gastronômico, cada estabeleci-

Paracatu promove, entre 3 e 18, de julho, sua tradição artística e culinária, oferecendo arte, sabor e boa música

Ruth Brunelli, líder nacional e 
internacional do Ministério de 
Mulheres da Catedral da Bênção

mento criou seu próprio menu, 
incluindo entrada, prato principal 
e sobremesa,  baseado em quatro 
ingredientes básicos: milho, de-
rivados do leite, café e cachaça. 
Uma votação popular escolherá 
as melhores receitas, que serão 
servidas na Estação Cores e Sa-
bores, em julho. 

A dinâmica do evento é assim: 
entre os dias 9 e 11 de julho, os 
estabelecimentos classificados 
vão servir os pratos vencedores 
na estação gourmet. Em paralelo 
será realizado o festival de músi-
ca, que apresentará clássicos da 
música popular brasileira, e rece-
berá artistas regionais e de reno-
me nacional, como a banda Pato 

A Catedral da Bênção reali-
zou, dias 5, 6 e 7 de junho, o 7º 
Congresso Regional de Mulhe-
res, sob a coordenação da missio-
nária e vereadora, Marli Ribeiro, 
com apoio de O Movimento. 

O evento, reuniu caravanas de 
36 cidades mineiras que vieram re-
fletir sobre o tema “Vinho Novo 
em Odres Novos”, que exaltou a 
importância de nos renovarmos 
para receber o novo de Deus. 
Durante os três dias do congres-
so, pregações, dinâmicas, louvor 
e oração trabalharam o tema de 
maneira forte e impactante. 

As ministrações foram inicia-
das na sexta-feira com a missio-
nária Ruth Brunelli, líder nacio-
nal e internacional do Ministério 
de Mulheres da Catedral da Bên-
ção, também participaram como 
preletoras a missionária Marli 
Ribeiro, de Paracatu; missionária 
Andreia Palaroni de Santos/SP;  
pastora Dida Carneiro de São 
Paulo e a pastora Lígia Faraj- Mi-
nistério da Fé/ DF. 

“Deus escolheu esses três 
dias para sarar nossas feridas, 
fortalecer nossos ânimos, nos 
renovar e nos encher de uma 

Fu. A programação também in-
clui oficinas, palestra, mostras de 
dança e teatro, além do III Festi-
val de Música Religiosa, nos dias 
17 e 18 de julho. 

Cultura - Paracatu, do tupi 
“rio bom”, é bicentenária. A ci-
dade tem casarios antigos, igrejas 
da época da colonização, com 
altares no estilo barroco, e seu 
centro histórico é tombado pelo 
Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (Iphan).  

Para preservar a história e os 
costumes de Paracatu, a popu-
lação, empresas e instituições se 
uniram em um movimento de 
valorização da cultura local. O 
engajamento ganhou força a par-

tir de 2011, quando a comunida-
de participou do Plano Paracatu 
2030, propondo alternativas para 
a economia local depois que a ati-
vidade mineradora for encerrada 
no Município.

A atividade cultural foi uma 
das elencadas como de grande 
potencial de crescimento. Para 
apoiar o desenvolvimento do 
setor, o Sebrae Minas reuniu as 
instituições que se dedicavam à 
cultura, para organizar as ações 
e melhorar os resultados. Foi ela-
borado um plano de ação, que 
inclui iniciativas para fortalecer 
segmentos da economia criativa 
local, como as artes cênicas, o 
turismo, o artesanato e a música. 

A culinária tradicional de Pa-
racatu é um dos grandes trunfos 
do plano de desenvolvimento 
cultural. Por isso foi escolhida 
para ser, junto com a música, 
carro-chefe do festival cultu-
ral do município, que completa 
sua segunda edição. “O festival 
é o resultado mais concreto da 
convergência de esforços pelo 
desenvolvimento da economia 
criativa local”, explica Patricia 
Rezende, analista do Sebrae Mi-
nas em Paracatu.

A culinária típica de Paraca-
tu é marcada por ingredientes e 
modos de fazer diferenciados, 
enraizados no cotidiano das co-
munidades. É o caso do bolo de 
domingo, feito com farelo de ar-
roz, herança dos quilombos. 

O Município, inclusive, abriga 
uma comunidade remanescente 
dos quilombolas, que preserva, 

nova alegria. Este congresso 
nos abastece para, no dia a dia, 
levarmos o novo de Deus onde 
quer que estejamos, em todas as 
nossas ações e para todas as pes-
soas. Agradeço a cada voluntário, 
a cada equipe que nos ajudou e 
aos nossos parceiros,” enfatizou 
Marli Ribeiro.

“Agradeço a todas as pesso-
as que nos ajudaram a realizar o 
evento, em especial ao Jornal O 
Movimento, que sempre apoia 
nossas ações”, acrescentou a 
missionária.  

Louvor, com forte participação das mulheres e fieis

Preletoras Marli Ribeiro, de Paracatu; missionária Andreia Palaroni de Santos/SP;  
pastora Dida Carneiro, de São Paulo e a pastora Lígia Faraj, do Ministério da Fé - DF

Caravanas de 36 cidades refletiram sobre o tema 
Vinho Novo em Odres Novos, com apoio de O Movimento

Missionária Marli Ribeiro 
coordena o evento

entre outras tradições, a Careta-
da, uma festa de confraternização 
realizada na última semana de ju-
nho, em homenagem a São João.

No cardápio das tradições 
da boa mesa paracatuense estão 
ainda a empada de capa fina, a 
batida de rapadura com coco do 
indaiá, a queijadinha e o pão de 
queijo, que leva ingredientes da 
região e, segundo contam, é feito 
de um jeito que só as quitandei-
ras de Paracatu sabem.

SERVIÇO 

Festival Cultural e 
Gastronômico de Paracatu
Até 19 de julho
Paracatu - MG
Informações: (38)3671-6888
Assessoria de Imprensa 
Sebrae Minas
(31) 3379-9271/9276

Os festivais terão como pano de fundo, o belo casario paracatuense

A culinária tradicional é 
um dos grandes trunfos 
do plano de desenvolvimento 
cultural e, junto com a 
música, é o carro-chefe 
do festival cultural 
do Município
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Suspeitos de 
assaltar fazenda 
são presos

Outro jovem é morto de surpresa

Desafetos tentam matar rapaz 

Três homens matam 
jovem indefeso 

ROUBOS E FURTOS

26º. HOMICÍDIO 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO 

27º. HOMICÍDIO 

A 27ª vítima de assassinato 
de Paracatu foi Clésio Gomes 
Souza, 24, que foi morto a tiros  
na madrugada de 7 de junho. De 
acordo com a Polícia Militar, o 
crime ocorreu nas proximidades 
de uma casa de shows, na margi-
nal da BR-040, com a MG- 188, Alguns objetos roubados na fazenda foram recuperados 

Uma quadrilha que vinha cometendo roubos na cidade e zona 
rural, atacou também uma fazenda, na Região Santa Bárbara, e, na 
Rua Santos Dias, do Bairro Bandeirantes, foi cercada por militares. 
Ticiano Rodrigues Borges, 33, tentou fugir pelo muro dos fundos, 
mas foi alcançado por policiais. 

Outro suspeito, Ricardo de Oliveira Rodrigues, 25, também foi 
abordado e, dentro da casa, estava um revólver cal.38, com seis 
cartuchos; um simulacro de uma pistola; onze munições cal.22, seis 
cartuchos cal.36; quatro munições cal.38; um podão; um facão; ca-
nivetes; celulares; uma sacola com chaves diversas; televisor; apare-
lho de som automotivo;  um DVD;  um receptor;  um coldre, além 
de outros materiais. 

Segundo a PM, Ricardo disse que parte dos materiais foram 
roubados na fazenda da Região Santa Bárbara e ele os adquiriu 
de certos indivíduos. Dentro da casa ainda estava Bruna Botelho 
Oliveira, 23, que também foi encaminhada à DP.  

A fazenda foi assaltada dia 8 de junho, por volta das 18h 30min, 
quando os militares fizeram contato com um senhor de 61 anos, 
que disse  que estava na estrada tocando o gado, momento em  
foi abordado por um homem encapuzado e de arma em punho, 
exigindo-lhe armas. 

O autor levou o senhor para a casa e já acompanhado por ou-
tros três homens, também encapuzados, renderam mais quatro 
pessoas e as amarraram. 

Durante a ação, os marginais perguntavam pelas armas e, após 
vasculharem a casa, roubaram um Rifle cal.22; um revólver cal.22; 
150 munições do mesmo calibre; 40 munições cal.38; aparelhos 
celulares; R$800,00; facas e uma sacola com roupas diversas E fu-
giram num veículo, em que outro homem os aguardava. 

Um rapaz de 20 anos anda-
va pela Rua Boa Vista, no Bela 
Vista, na manhã de 10 de junho, 
quando três homens, um deles 
armado, vieram em sua direção e 
a ele saiu correndo para um ma-
tagal. Os homens correram atrás 
e efetuaram três tiros, porém não 
conseguiram atingí-lo. 

Um adolescente, de 17 anos, 
que foi apreendido na casa dele, 
no Bela Vista II, contou à PM 
que, em data anterior, foi vítima 
de tentativa de homicídio e que o 
rapaz de 20 anos teria sido o au-
tor dos disparos. As buscas con-
tinuam para prender os demais 
envolvidos e a arma do crime.

Espingarda - Militares re-
ceberam denúncia de que três 
rapazes que residiam juntos - à  

Hector Melo Soares, 23, foi morto a tiros, na 
madrugada de 4 de junho, durante um luau de som 
automotivo, por volta da 0h, quando dois suspei-
tos, armados com revólver, desceram de um veículo 
e, após chamarem pelo nome a vítima, dispararam 
contra o jovem, que morreu no local. 

A perícia técnica constatou que Hector foi alve-

três dias após o assassinato de 
Hector, num lual de som auto-
motivo.   

Clésio foi surpreendido do 
lado de fora do estabelecimento, 
por três homens negros, sendo 
que um deles sacou um revólver 
e disparou em sua direção. A ví-

tima foi alvejada por um disparo 
no tórax, chegou a ser socorrida 
por terceiros ao Pronto Socorro, 
onde já deu entrada sem vida. 
Após o crime, os suspeitos fugi-
ram e não foram localizados. A 
polícia ainda apura a motivação. 

Ataque à 
joalheria é 
desvendado
Diego Luiz Viana - o Boi, 

24, foi conduzido à DP, suspei-
to de envolvimento em roubo a 
joalheria, no centro da Cidade. 
Ele foi encontrado numa casa 
da Rua João Gonçalves de Car-
valho, Santa Lúcia, conhecida 
como ponto de drogas e propício 
à fuga. Diego portava uma cartei-
ra com os documentos de Paulo 
Retymon Sousa Batista e resistiu 
à prisão, mas foi dominado pelos 
policiais. Ele era procurado, tam-
bém, por  roubos na zona rural. 

No dia seguinte, militares re-
ceberam informações de que um 
homem conhecido por Paulo,  
que também estaria envolvido no  
assalto à  joalheria,  estava  ven-
dendo joias na porta casa dele. Os 
policiais abordaram o denuncia-
do, com quem foi localizado um 
cordão de prata, e ele apontou um 
adolescente como um dos envol-
vidos no assalto, quem teria lhe 
passado os cordões para vender. 

Na casa do menor, foram 
encontradas algumas gramas de 
cocaína, uma porção de maco-
nha e um cordão de prata sem 
comprovação de origem. O me-
nor assumiu a participação no 
assalto, dizendo que estava pilo-
tando uma moto e ficou na por-
ta aguardando Paulo, que estava 
portando arma. A moto usada 
no assalto foi encontrada na Rua 
Jamiro Leite, sob a guarda de um 
terceiro participante.

As vítimas do roubo da joa-
lheria informaram que foram sur-
preendidas por dois homens. Um 
deles apontou um revólver, en-
quanto o outro roubou  uma ban-
deja de joias vermelha com anéis, 
pulseiras, correntes e brincos, to-
dos os itens de ouro; e outra preta 
contendo os mesmos itens, porém 
de prata e R$ 120,00. Após o rou-
bo, eles saíram em uma moto ver-
melha em direção à Praça Firmina 
Santana. O sistema de filmagem 
registrou a ação dos autores. 

jado por seis tiros:  três na cabeça, um no ombro, 
um na orelha e outro no braço esquerdo. Além de 
Hector, outro jovem de 18 anos também foi atingi-
do por um disparo nas nádegas, mas não corre risco 
de morte. Segundo a PM, Hector já tinha passagens 
pela polícia e foi vítima de tentativa de homicídio 
em outra data.

Rua Padre Joca, Paracatuzinho - 
estariam levando medo e terror 
à vizinhança. Há informações de 
que os autores atiravam do quin-
tal da casa, promoviam algazar-
ras e ameaças. No local, militares 
localizaram uma espingarda de 
fabricação artesanal e esferas me-
tálicas. Romero, Fábio da Silva 
Pereira e Cássio Macedo Gomes, 
foram presos.  

JP - Em João Pinheiro, na 
casa de um adolescente de 15 
anos, militares encontraram  uma 
balança digital, 21  pedras de cra-
ck, um tablete de maconha, uma 
faca com resquícios de maconha, 
uma lâmina com resquícios de 
crack e plásticos utilizados para 
embalar drogas. 

32 - A PM de Vazante recebeu 

denúncia anônima dando conta 
de que três homens,  em um Cor-
cel, iam a Paracatu buscar dro-
gas, que seriam revendidas em 
Vazante. Foi montada operação 
para abordar o veículo, mas no-
vas informações deram contam 
de que o Corcel estava nas proxi-
midades de Guarda-Mor, sentido  
Vazante. 

Os militares, então, desloca-
ram-se até o distrito de Claro de 
Minas, onde depararam-se com 
o referido veículo e um de seus 
ocupantes, de 18 anos, arremes-
sou um objeto para fora. Era um 
revólver calibre .32. Dentro do 
veículo também estava um se-
gundo ocupante  de 45 anos e um 
menor de 16 anos, que portavam 
R$ 412,00. 
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Parceria 
capacita 19 
deficientes

Jogou terminou empatado em 2 a 2. 
Estrela do goleiro alvinegro , Pablo 
brilhou, ele defendeu três pênaltis 

TAÇA CIDADE 

240 ANOS AULA
INAUGURAL

Amoreira 
vence Santana 
nos pênaltis 

Festa para PMMG e 45º BPM de Paracatu

Em partida acirrada - reali-
zada nesse domingo (20/6),  no 
Estádio Paulo Brochado - Santa-
na e Amoreira decidiram o título 
de campeão da Taça Cidade de 
Paracatu, promovida pela Liga 
Paracatuense de Esporte - LPE, 
em homenagem  ao desportista 
Paulo Sérgio Xavier dos Santos, 
ex-presidente e atual diretor do 
União Esporte Clube. 

Jogando em casa, o Santana 
saiu na frente com o meia Pepê 
fazendo 1 a 0. Mas não demo-
rou muito para o atacante Daniel 
Mundim empatar para o Amo-
reira. 

Mas, novamente, Pepê virou 
o jogo para o Santana e, no final 

 

TRECHOS DA 
NOTA DA PMMg
“Há 240 anos, nascia, no 

distrito de Cachoeira do Cam-
po, município de Ouro Preto, o 
regimento regular de cavala-
ria de Minas, gênese da Polí-
cia Militar de Minas Gerais. 
Naquela época, o regimento 
tinha como missões enfrentar 
tumultos e insurreições, defen-
der o território da capitania e 
da pátria, além de prevenir e 
reprimir crimes, mantendo em 
ordem a população e protegen-
do as minas de ouro descobertas 
em Ouro Preto e Mariana.

Além do policiamento os-
tensivo geral e das atividades 
especializadas, com suas múl-
tiplas características e desti-
nações, desenvolvemos projetos 
importantes, como o Progra-
ma Estadual de Resistência 
às Drogas (Proerd), voltado 
para as crianças das redes pú-
blica e particular de ensino de 
todo o Estado; o Programa de 
Prevenção à Violência Do-
méstica; as redes de vizinhos e 
de comerciantes protegidos; os 
Conselhos de Segurança Pú-
blica, entre outros, cujos efeitos 
são palpáveis e já reconhecidos 
pela sociedade mineira.

Hoje, podemos dizer, com 
orgulho, que somos uma das 
mais conceituadas polícias mi-
litares do Brasil, com presença 
e atuação qualificada nos 853 
municípios do Estado. 

Além disso, acreditamos 
na educação e na interlocu-
ção como formas de reduzir a 
violência e a intolerância e de 
promover o crescimento da so-
ciedade e a eficiência das ins-
tituições.

Marco Antônio 
Badaró Bianchini, PM 
Comandante-Geral
Quartel do Comando Geral 
em Belo Horizonte

da partida, Daniel fez o segundo 
dele e o segundo do time Alvi-
negro. Com empate por 2 a 2 no 
tempo regulamentar, o título de 
campeão foi decidido nos pênal-
tis. Aí brilhou a estrela de Pablo, 
goleiro do Amoreira, que defen-
deu três cobranças e deu a vitória 
à equipe. 

 Antes da partida começar, a 
LPE homenageou Paulo Sérgio 
com entrega de troféu de mérito. 
Em seguida, o homenageado deu 
o pontapé inicial da partida. 

Campanhas - O Amoreira 
disputou a competição pela Cha-
ve D. Estreou  vencendo o União 
por 2 a 1 e garantiu a classifica-
ção à semifinal com empate por 

1 a 1 com o Novo Horizonte. Na 
semifinal, derrotou a Vila Maria-
na por 4 a 1.  

Já o Santana, integrava a Cha-
ve B. No primeiro jogo, derrotou 
o Alto do Açude por 1 a 0 e, no 
segundo confronto, fez 2 a 1 no  
Amabap. Na semifinal, venceu o 
Paracatu por 2 a 0.  

A Taça Cidade de Paracatu 
reuniu equipes, divididas em qua-
tro grupos. Na fase classificató-

ria, os clubes jogaram entre si, 
em suas chaves e apenas o me-
lhor pontuado de cada uma ga-
rantiu vaga na fase semifinal.

 No total, foram realizados 14 
jogos e 48 gols. Os artilheiros fo-
ram  Pepê, do Santana, e Daniel 
Mundim, do Amoreira, ambos 
com seis gols. O goleiro menos 
vazado Benito, do Santana. 

A LPE agora prepara o Cam-
peonato Municipal 2015. 

Ao centro, o 
homenageado 
Paulo Sérgio 
e  a esposa 
Elizeth,  
ladeados por 
José Miguel e 
Wendel Rocha, 
presidente 
da LPE

Amoeira Esporte Clube: campeão da Taça Cidade de Paracatu 2015

Lorranne Marques, repórter de O Movimento 

A Polícia Militar de Paracatu comemorou, dia 8 de junho, o 240º 
aniversário da PMMG e o 8º aniversário do 45º Batalhão da PM em 
Paracatu, em solenidade na Câmara de Vereadores, com a presença do 
comandante da 16ª Região da Polícia Militar, coronel Elton Romualdo 
Araújo; do ten-cel José Reinaldo Parreira, comandante do 45º Batalhão; 
do prefeito Olavo Condé; do presidente da Câmara; João Arcanjo; do 
juiz da 2ª Vara Cível do Fórum de Paracatu, Michel Cristina de Freitas; 
do titular da 2ª Promotoria de Justiça de Paracatu, Paulo Campos Cha-
ves; do chefe do 16º Departamento de Polícia Civil de Unaí, Marcos 
Tadeu de Brito Brandão, do comandante da 16ª Cia PM independente 
de Meio Ambiente e Trânsito, capitão Luiz Alves, entre outros. 

A Polícia Militar comemora o aniversário no dia 9 de junho e, este 
ano, desenvolve o tema “Valorizar nosso policial militar e somar esfor-
ços para construção de um ambiente mais seguro”. 

Durante a solenidade de ani-
versário, foram entregues as me-
dalhas Alferes Tiradentes, Mérito 
Profissional, Mérito Militar, Cer-
tificados de Destaque Profissio-
nal, Colaborador Benemérito, 
Amigo do 45º e Homenagem aos 
Militares da Reserva. 

As medalhas de Mérito Mili-
tar - Grau Bronze e Prata - foram 
entregues a militares com 10 e 20 
anos de serviços prestados à cor-
poração, respectivamente. Além 
do tempo de serviço, para receber 
a medalha, o militar deve atender 
a certos requisitos internos. 

Além disso, o militar deve ter 
se conduzido, profissional e pes-
soalmente, de forma íntegra e 
responsável, conquistando o res-
peito e a admiração dos demais 
integrantes, membros da comu-
nidade e de familiares.

Já a medalha de Mérito Pro-
fissional é destinada aos militares 
com conduta exemplar, como 
forma de enaltecer os esforços 
pelo comprometimento pessoal 
e amor pela instituição. 

A medalha Alferes Tiradentes 
é considerada a principal comen-
da da corporação militar do Esta-
do e representa uma homenagem 
ao Alferes Joaquim José da Silva 
Xavier - O Tiradentes - Proto-
mártir da Independência do Bra-
sil e Patrono Cívico da Nação. 

A medalha agracia personali-
dades e instituições que se des-
tacam na prestação de serviços 
à PMMG e, por consequência, à 
própria comunidade. 

Também foram homenagea-
dos os militares que se sobressaí-
ram no cumprimento de sua mis-
são, com o Diploma de Destaque 
Profissional, como Destaque 
Operacional, Destaque Adminis-
trativo e Motorista Padrão. 

O Diploma de Colaborador 
Benemérito é oferecido a pesso-
as e instituições que contribuem 

Municipal de Paracatu e Tarcísio 
José de Freitas.

Já o diploma Amigo do 45º 
BPM é oferecido àqueles que 
atuam em parceria com PM na 
busca continuada da promoção 
da paz social. São eles:  Rodrigo 
Lourenço de Vasconcelos; Maria-
na Duarte Leão; Lázaro Benedito 
Eustáquio Gontijo; Walter José 
de Souza (Secretário Municipal 
de Esportes); Adilson Bastos de 
Oliveira, Nivaldo Alves Torres 
(empresário de João Pinheiro); 
Lucilene do Carmo Alves Ferrei-
ra (presidente da Guarda-Mirim 
de Paracatu); Sulamita Moreira 

para o desenvolvimento do tra-
balho da PM, participando di-
retamente no resultado positivo 
que tem sido alcançado na co-
munidade. 

Receberam esta honraria a 
Faculdade Atenas; Sesc Paracatu; 
Faculdade do Noroeste de Mi-
nas (Finom); Edson Rogério de 
Morais (Delegado Regional de 
Paracatu); Conselho Municipal 
de Segurança Pública de Vazan-
te; Paulo Campos Chaves, titu-
lar da 2ª Promotoria de Justiça 
de Paracatu; Tani Fátima Streit, 
presidente do Consep de Guar-
da-Mor; Coopervap; Prefeitura 

Ribeiro (Secretária Guarda-Mi-
rim de Paracatu); Sindicato dos 
Produtores Rurais; Norberto 
Wilians (Presidente AVPMP) e 
Wagner Carvalho (empresário). 

O militar mais antigo do 45º 
BPM, Sgt Miguel Rodrigues de 
Araújo, reformado há 35 anos - 
recebeu homenagem especial.

“Em nome da Polícia Militar 
parabenizo os profissionais da 
ativa e da reserva, pois a institui-
ção que não valoriza seu passado 
condena o futuro. Somos uma 
instituição forte, pois temos pro-
fissionais fortes ”, sentenciou o 
coronel Elton Romualdo Araújo. 

O sargento Miguel Rodrigues de Araújo, militar mais antigo do 45º BPM, 
recebeu homenagem especial. Veja nas demais fotos, mais detalhes do evento

Medalhas e 
Certificados

A aula inaugural do curso 
Aprendizagem Industrial em 
Gestão de Processos Adminis-
trativos foi realizada, dia 22 de 
junho, na Unidade Integrada do 
SesiI/Senai de Paracatu, para ca-
pacitação profissional de pessoas 
com deficiência. 

O projeto é uma parceria 
entre Kinross, Senai Paracatu e 
Apae e tem o objetivo de prepa-
rar e qualificar 19 adolescentes 
aprendizes com deficiência para 
ingressar no mercado de traba-
lho. O curso terá carga horária de 
800 horas/aula e a previsão é que 
finalize em agosto de 2016. 

Os alunos participantes foram 
contratados pela Kinross como 
empregados e receberão salário 
proporcional e todos os bene-
fícios oferecidos pela empresa 
durante o tempo de realização do 
curso. O conteúdo programático 
e didático foi elaborado de acor-
do com o perfil dos alunos, de 
forma a ampliar a compreensão e 
apreensão do conhecimento.

Um profissional habilitado 
que compreenda as potenciali-
dades e dificuldades dos alunos 
em sala de aula foi contratado e 
acompanhará o desenvolvimento 
dos alunos durante a realização 
do curso. 

Os módulos compreenderão 
assuntos sobre gestão de com-
pras e estoque, rotinas de proces-
sos financeiros, recursos huma-
nos e rotinas de pessoal, rotinas 
administrativas, atendimento ao 
público, saúde e segurança no 
trabalho, prática profissional si-
mulada, dentre outros.

Para Solange Faria, gerente 
interina da Unidade Sesi/Se-
nai de Paracatu o curso tem o 
objetivo de oferecer educação 
empresarial para que os jovens 
possam ingressar no mercado de 
trabalho com diferencial compe-
titivo. 

“Queremos realizar uma qua-
lificação que seja realmente efeti-
va. Para nós, essa formação tem 
que ter um significado gerando 
transformação na vida dos jo-
vens”, completa Faria.

O projeto é resultado de um 
diagnóstico que foi realizado pela 
Kinross em parceria com a Gel-
re, no segundo semestre de 2014 
e consistiu no levantamento de 
informações para nortear a es-
truturação de ações com foco na 
qualificação e inserção no merca-
do de trabalho das pessoas com 
deficiência (PCD).


