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A intensa programação do 
II Festival Cultural e Gastronô-
mico, que movimenta a Cidade, 
desde início de junho, tem le-
vado grande público aos even-
tos. Uma das atrações que mais 
agradaram foi a apresentação 
da Vesperata de Diamantina, na 
noite de 4 de julho. Mas cida-
de já assistiu o festival regional 
de música, que selecionou os 
artistas locais que participarão 
da etapa nacional, que ocorre 
nesta sexta e sábado. A banda 
Pato fu levou uma multidão à 
Rua Goiás, na noite da quinta-
feira e 11 restaurantes servem 
pratos especiais, que podem ser 
degustados, na praça da alimen-
tação do festival. 

PÁGINAS 8 e 9 

A Prefeitura de Paracatu e a 
Kinross Brasil Mineração assi-
naram convênio para implan-
tação do Programa de Regu-
larização Fundiária, dia 1º de 
julho, na quadra do  Amoreiras 
II. A Kinross se comprome-
teu a repassar R$ 750 mil para 
legalização dos bairros próxi-
mos à empresa e declarados 
de interesse social: Bela Vista 
II, Alto da Colina, Amoreiras 

João Macedo também se 
revolta contra escuridão
João Macêdo pediu à Promotoria 

Pública a instalação de uma ação civil 
pública para apurar responsabilidade 
da Engelmig que, segundo o verea-
dor, está se omitindo na prestação 
de serviço de iluminação pública. 
Outros parlamentares também já re-
clamaram da empresa e o tema já foi 
discutido em comissões e audiências. 
A Engelmig foi contratada pela Pre-
feitura, através do Consórcio Convales, após o governo federal 
transferir a iluminação da alçada do Estado para os municípios, 
mas os vereadores dizem que o serviço é péssimo e a Prefeitura 
nada tem feito para resolver o problema. “A Cidade continua 
com lâmpadas quebradas e os moradores preocupados com o 
aumento da criminalidade”, denunciam. PÁGINA 7

Feijão com toicinho
A culinarista Wanda Costa Noronha, do alto dos seus 

muitos anos e irradiando ondas de sabedoria, a partir de 
sua alva cabeleira, disparou à reportagem de O Movimen-
to que feijão tropeiro tem que ser feito com toicinho e não 
com bacon. 

Concordo - em alho, cebola e torresmo - pois a declara-
ção, aparentemente simplória, joga um enorme facho de 
luz, que ajuda clarear a escuridão cultural, que a mídia nos 
empurra goela abaixo, sem perguntar se agente quer se 
servir do seu indigesto cardápio.

A coisa tá tão séria, que o melhor que rádios, TVs e 
internet nos oferecem é um tal de sertanejo universitário 
- uma música idiota que enriquece seus autores e produ-
tores, mas empobrece a juventude , que começa a pensar 
que Gustavo Lima é professor da UFMG e que Neymar é 
alemão, desde criancinha. 

  Wando Costa, que lançou a segunda edição ampliada 
do seu livro de receitas  Paracatu: Delícias da Casa Gran-
de,  noite de 3 de julho, na Casa de Cultura, enobrece a 
cultura ao resgatar a tradição de receitas de bolo de do-
mingo, desmamada, baba de moça, pão de queijo, angu, 
bolo de mané pelado, bolo de fubá, biscoito de amor, pa-
çoca, feijão tropeiro (com toicinho), peixe assado dos bar-
ranqueiros...   

No livro, ela explica que o escreveu para preservar as 
tradições e não deixar morrer as memórias das quituteiras 
e doceiras da Cidade.  É isso que precisamos: preservar 
nossa identidade, que está indo embora com a destruição 
da paisagem do entorno e seus logradouros. 

Wanda, que te o senso de humor bem apurado, dispa-
rou também que “antigamente, as mulheres não tinham 
o que fazer e só ficavam na cozinha”, mas aprendiam a 
desenvolver as maravilhosas receitas, que passavam de 
geração em geração.

Essa é a nossa cultura, que vem de um passado rico, 
ainda que, às vezes, sombrio. Mas, na memória, sabemos 
que culturalmente, somos filhos do batuque, dos caretas, 
de Afonso Arinos de Melo Franco, da viola, da sanfona de 
Luiz Dario, do trombone de Pé de Pato... 

Comemos feijão tropeiro e, de vez em quando, toma-
mos uma cachacinha, porque ninguém é de fero.  Mistura 
tudo, que fica bonito e inteligente.

 José Edmar Gomes

Coopervap 
gera R$ 39 mi 
em impostos
Aos 52 anos, a Coopervap, mes-

mo em época de crise no País, segun-
do seu presidente, Vasco Praça Filho, 
vive um dos melhores momentos de 
sua história. Somos uma das maiores 
geradoras de emprego e renda do Noroeste de Minas. Só de 
impostos - municipais, estaduais e federais - geramos R$ 39 
milhões. Dinheiro que é revertido em obras para melhoria da 
qualidade de vida da população. Ou seja, quando você compra 
na Cooperativa, o dinheiro fica na Cidade...”, explica o presi-
dente que está organizando a 29ª Expô Paracatu, que começa 
dia 5 de agosto. PÁGINA 12

Alto da Colina tem escola nova
A Prefeitura Municipal e a Secretaria de Educação reinaugura-

ram, dia 25 de junho, a Escola Municipal Gildate Maria dos Santos, 
no Alto da Colina. A escola ficou fechada alguns meses, devido o 
estado crítico em que se encontrava e as aulas foram transferidas. 
A diretora Leci Machado Pires ressaltou que o momento era de 
alegria pois seu sonho era ver a escola reformada. “Este bairro para 
mim é uma família e gostaria muito que nossos alunos pudessem 
ter um ambiente legal para estudar e, hoje, isso é possível”, emocio-
nou-se durante a reinauguração. PÁGINA 4

Desportistas e jogadores lotaram 
a Câmara, na noite de 29 de 

junho,  para apoiar a vereadora Elo-
ísa Cunha (foto), que solicitou apoio 
para o Campeonato de Futebol de 
Base, com organização do Santana 
Esporte Clube, que já realiza trabalho 
com crianças e adolescentes no es-
porte. A vereadora pediu a ajuda dos 
demais colegas pois, não tem “bom 
trâmite” no gabinete do prefeito e seus pedidos “raramente são 
atendidos”. “Essa ação, no entanto, merece apoio de todos os 
vereadores, da base e oposição e da sociedade”, disse. PÁGINA 7

Kinross dá dinheiro para 
regularizar seus vizinhos

II e Esplanada, o que beneficia 
três mil propriedades. Segundo 
a mineradora, a parceria é um 
dos princípios de responsabili-
dade corporativa que norteiam 
sua atuação junto ao público 
de relacionamento. “Este é 
um marco na história do Mu-
nicípio e esperamos iniciar os 
trabalhos de campo o mais rá-
pido possível”, garante Condé. 

PÁGINA 3 

O prefeito Condé e diretores da Kinross assinam 
o convênio de regularização fundiária dos bairros

PC recupera boiada 
e desmonta quadrilha 
A Polícia Civil recuperou, dia 4 e 5 de julho, cem cabeças de 

gado, numa fazenda de Luziânia, às margens da GO-010, na 
terceira fase da Operação Carreto, que há cinco meses vem in-
vestigando o roubo de gado na região e está desmontando uma 
sofisticada quadrilha que agia em Minas e Goiás. A ação durou 
38 horas, recuperou todo gado roubado de uma das vítimas e 
identificou mais três suspeitos. O gado que foi recuperado é 
avaliado em R$ 200. Treze quadrilheiros  já estão atrás das gra-
des e seus nomes estão sob sigilo. PÁGINA 14

João
Pinheiro 

tem primeiro
trecho

duplicado 
da BR 040

  
PÁGINA

A Vesperata de Diamantina fez a diferença no II Festival Cultural e Gastronômico de Paracatu

Cem cabeças foram recuperadas em Luziânia 
e devolvidas ao proprietário em Paracatu
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Internauta Sapiens 
- A evolução das Midias Sociais

O repórter e uma 
história cheia de histórias

Atendimento & VENDAS

Glauber César Rodrigues Silva *

Com a popularização da internet a partir dos anos 2000, outro tipo 
de serviço de comunicação e entretenimento e que muitos também 
classificam como comercial, começou a ganhar força: as redes sociais. 
Atualmente, a variedade de produtos desse mercado é enorme, com 
muitas categorias, públicos bem segmentados, alias, alguns deles um 
tanto quanto bizarros.

De uns anos pra cá a grande mídia deixou de influenciar a as redes 
sociais e passou a ser influenciada, isso pode ser facilmente compro-
vado pelos três últimos grandes e recentes acontecimentos no Brasil e 
no mundo.

Primeiro que quase derrubou a internet foi a morte trágica do can-
tor sertanejo Cristiano Araújo, houve uma verdadeira tsunami de fotos, 
homenagens, textos, vídeos de todos os tipos, até mesmo dos proce-
dimentos de necropsia do cantor, um verdadeiro absurdo que muitos 
criticavam, condenavam, ao mesmo tempo em que compartilhavam 
enquanto manifestavam sua indignação. Estranho né? Como criticar o 
ato, fazendo igual?

Vale destacar também que a maioria dos “Fãs” atualmente declara-
dos do Cristiano Ronaldo, digo, Araújo, nem sabiam quem era ela, até 
uma Jornalista famosa confundiu os Cristianos.

Dias depois, outra Tsunami, desta vez colorida invadiu o mundo 
virtual.  Muita gente até hoje não está entendendo porque um monte de 
gente coloriu suas fotos de perfil no facebook. E digo mais, a maioria 
dos internautas que fizeram contato conosco não sabiam porque tinha 
feito aquilo, apenas fizeram porque acharam “bonito, interessante ou 
porque viram seus amigos fazendo.”

Então na verdade, esse movimento aconteceu porque para come-
morar a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que liberou 
o casamento homoafetivo em todos os estados. O facebook disponi-
bilizou uma ferramenta chamada celebratepride, para que os usuários 
pudessem inserir as cores do arco-íris - símbolo da militância LGBT 
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Ao interpelar o vice-governa-
dor de Minas, Antônio Andra-
de (PMDB), o repórter Renato 
Lopes, do jornal O Movimento, 
mais que entrevistar, cumpriu o 
seu papel de decodificador dos 
assuntos relevantes para a co-
munidade regional. Ele arrancou 
daquela autoridade, durante sua 
recente visita a Paracatu, e publi-
cou, o compromisso público de 
reinício das obras de asfaltamen-
to da rodovia LMG-680, que liga 
o município à cidade de Brasilân-
dia, passando pela área do Proje-
to Entre Ribeiros.

O Entre Ribeiros, uma das 
maiores áreas irrigadas particula-
res da América Latina, ajudou a 
fazer de Paracatu o maior produ-
tor de grãos de Minas, título per-
dido para a vizinha Unaí. Passado 
o ciclo amarelo dos grãos, aquele 
núcleo ensaiou uma diversifica-
ção de produção, optando pela 
fruticultura - opção dificultada 
pela falta de estrutura rodoferro-
viária. Ultimamente, vem expe-
rimentando outra metamorfose: 
introdução, ali, da discutível mo-
nocultura de cana, impulsionada 
pela já superada boa expectativa 
da produção de álcool.

Quando do seu início, o Pro-
jeto Entre Ribeiros foi saudado 
como futuro celeiro de grãos de 
Minas e do Brasil, contando com 
fáceis e fartos recursos dos gover-
nos do Brasil e do Japão, por meio 
do Programa Nipo Brasileiro para 
o Desenvolvimento dos Cerrados 
(Prodecer). Tanto é que a inau-
guração da primeira etapa do seu 
projeto de irrigação chegou a me-
recer as inéditas e entusiasmadas 
presenças dos então presidente 
da República, José Sarney, e do 
governador de Minas, Newton 
Cardoso. No improvisado palan-
que no meio do cerrado, o gover-
nador mineiro prometeu, solene-
mente, asfaltar aquela via ainda no 

“Para fazer de sua vida e sua venda um mundo 
de resultados e sucesso é preciso amar o que faz”.
Gilclér Regina

Você já ouviu alguém chegar numa loja e dizer: 
“Estive semana passada aqui e fui atendido muito 
mal, seu vendedor estava de mau humor, olhando 
feio e gostaria de saber se ele está aí para me atender 
novamente?”.

Isso não existe. O que existe é bom atendimento, 
respeito às pessoas, que mantém nossos empregos, 
nossas vidas e de nossas famílias. Infelizmente, tem 
gente que não entendeu isso ainda.

Dê aos seus vendedores um bom caminho, incentive-os cada vez 
mais a gostar e querer bem as pessoas. Isso pode ser melhorado com 
treinamentos e palestras. Invista na sua equipe e os resultados saltarão 
aos olhos.

Tem que pensar ativamente o seguinte: Qual é o melhor fogão? E a 
melhor geladeira? Os preços e os produtos estão cada vez mais pare-
cidos e como milagre ninguém faz, a venda está intimamente ligada ao 
vendedor, ao relacionamento, ao atendimento feito. 

Outro dia assisti na TV alguém que foi atropelado e o policial lhe 
perguntou que carro que era e ele respondeu: “Não sei... é um destes 
novos, tudo arredondado, tudo igual”

O mundo mudou. O consumidor hoje é cada vez mais exigente. 
Sabe o que quer. São pessoas bem informadas. Para melhor atender é 
preciso conhecer muito bem o produto, na palma da mão, como fun-
ciona, os benefícios que trás, para que serve e um atendimento que 
encanta e fideliza. 

E um atendimento, por incrível que pareça, em pleno século 21, não 
deveria, mas, ainda é um grande diferencial.

A verdadeira venda é quando o cliente volta. Um cliente encantado 
pode ser um cliente para mais 30 anos, garantia de lucro por muitos e 
muitos anos.

Mudar é resolver pendências e aplicar tendências. Se você mudar, o 
mundo muda com você. 

A palavra em gestão de vendas que define o sucesso continua pe-
quena, apenas sete letras: atitude. Junte a ela o conhecimento e você 
será imbatível.

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

* Gilclér Regina - Palestrante com experiência em vendas, varejo, 
atacado, liderança e motivação. Escritor com 10 livros editados. 

- em seus avatares; ou fotos de perfil, até o todo poderoso Marck Zu-
ckerberg está com sua foto de perfil colorida.

E por fim, o último assunto dessa trilogia de sucesso de ibope, que 
na internet se quantifica por hashtags e por trendigs topics no Twitter, 
foi o jornalista Zeca Camargo que começou a semana como o assunto 
mais comentado nas redes sociais, mas não por um bom motivo. 

O Jornalista, em sua crônica, questiona a comoção nacional no caso 
da morte do cantor Cristiano Araújo, que segundo ele era “ao mesmo 
tempo tão famoso e tão desconhecido”. Ao longo do texto, o apresen-
tador comenta que “fãs e pessoas que não faziam ideia de quem era 
Cristiano Araújo partiram para o abraço coletivo”.

Talvez o motivo da revolta seja o fato de Zeca Camargo ter compa-
rado os novos ídolos sertanejos à “modinha” dos livros de colorir para 
adultos, o que ele afirmou que “empobrecem” a cultura brasileira.

Bastaram poucos minutos para que o comentário de Zeca Camargo 
repercutisse e explodisse na internet. Uma enxurrada de críticas revol-
tadas e um verdadeiro apedrejamento pelas redes sociais, a maioria exi-
gindo retratação pública do jornalista outras de pessoas apoiando cada 
palavra de Zeca, alegando que ele falou aquilo que muitos não tiveram 
coragem de falar nos últimos dias.

O fato gerou outra campanha de menor proporção que por pouco 
não se tornou o quarto item da nossa pauta. Eduardo Costa, Sorocaba 
aquele da dupla com Fernando, Henrique e Juliano, Munhoz e Mariano 
entre outros, iniciaram a campanha #QuemÉZecaCamargo.

Bem, não vamos entrar nessa discussão até porque nossa praia é 
noticiar, explicar, talvez comentar, mas a opinião sobre quem está certo 
ou errado é sua, e nós respeitamos.

Só tenho a dizer e afirmar que tudo isso não aconteceria se não fosse 
a liberdade das redes sociais, onde todo mundo faz o que quer, quando 
quiser e do jeito que quiser...

* Glauber César é Analista de Sistemas, Professor 
Universitário e Perito Judicial Especialista em Tecnologia.

transcurso do seu governo...
Cardoso não disse explicita-

mente, mas aquilo seria uma es-
pécie de tardia compensação mo-
ral, do Governo de Minas, pelo 
prejuízo que Paracatu e estes ser-
tões e veredas roseanos sofreram. 
É que o secular Plano Ferroviário 
Nacional, a exemplo daqueles 
adotados pelos desenvolvidos e 
prósperos países de dimensões 
continentais, contemplaria estas 
paragens. Mas o interesse do lo-
bby da indústria automobilística, 
de autopeças e das grandes em-
preiteiras falou mais alto. A priva-
tização da Rede Ferroviária Fede-
ral, feita durante o (des)governo 
tucano do presidente Fernando 
Henrique Cardoso, inviabilizou 
de vez o ideal ferroviário.  E a 
sonhada chegada do trem a estas 
plagas, barateando o transporte 
de cargas e impulsionando o pro-
gresso, nunca aconteceu.

Nos governos estaduais tuca-
nos de Aécio Neves e Augusto 
Anastasia, décadas após a frus-
tração do “sonho dos sonhos”, a 
pavimentação dos primeiros 13 
quilômetros da LMG-680 encheu 
de ânimos os produtores. Mas 
o iniciado asfaltamento sofreu 
paralisação ao fim do tucanato e 
jamais foi reiniciado pelo gover-
no petista de Fernando Pimentel, 
que tem como vice o ex-deputa-
do Antônio Andrade, do PMDB. 
Acontece que, como se sabe,  An-
tônio Andrade sempre teve Pa-
racatu como a sua principal base 
eleitoral. Sabedor disso, o repórter 
Renato  acuou o vice-governador, 
que já batalhava pela pavimenta-
ção quando ainda era parlamentar,  
arrancando dele o compromisso 
de reinício da obra, em que pese 
a penúria dos cofres estaduais, até 
o final deste ano ou início do pró-
ximo. O compromisso está feito. 
Que as lideranças, agora, cobrem 
o seu cumprimento...

Do Toco do Pecado - Co-
mentários de Florival Ferreira

Leia versão digital de 

O jornal 
necessário

vimentoO Mo
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Primeira etapa da duplicação 
é concluída em João Pinheiro

Kinross é certificada 
no Benchmarking Brasil

BR 040 SELO DE SUSTENTABILIDADE

Possuir a escritura do imóvel 
que habita é o sonho de 70% 
da população paracatunse  que, 
há anos, luta pelo documento. 
E esta luta passou a ser também 
uma bandeira da atual adminis-
tração municipal, que vem bus-
cando parcerias para realizar o 
sonho das  famílias que não pos-
suem o documento.

O empenho do refeito Olavo 
Condé tem dado bons frutos. Na 
noite de 1º de julho, a Prefeitu-
ra e a Kinross Brasil Mineração 
assinaram convênio de parceria 
para implantação do Programa 
de Regularização Fundiária, em 
solenidade na quadra poliesporti-
va do Bairro Amoreiras II. 

No documento, a Kinross se 
compromete a repassar R$ 750 
mil para legalização fundiária dos 
bairros próximos à empresa e de-
clarados de interesse social: Bela 
Vista II, Alto da Colina, Amorei-
ras II e Esplanada. Serão benefi-
ciadas aproximadamente três mil  
propriedades. 

Legitimação - Segundo a mi-
neradora, a parceria foi realizada 
de acordo com os princípios glo-
bais de responsabilidade corpo-
rativa que norteiam a atuação da 
Kinross junto ao seu público de 
relacionamento. 

Para a empresa, todas as suas 
atividades são realizadas de acor-
do com os padrões e práticas de 
proteção e promoção dos di-
reitos humanos, respeitando as 

População dos três bairros beneficiados compareceu em massa e aplaudiu o convênio

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Mais três mil famílias serão beneficiadas
Kinross repassa R$ 750 mil para legalizar seus vizinhos: Bairros Bela Vista II, Alto da Colina, Amoreiras II e Esplanada

perspectivas históricas e culturais 
das localidades em que atua. 

“A regularização fundiária é o 
reconhecimento do direito à mo-
radia e a legitimação da posse da 
propriedade, garantindo seguran-
ça jurídica aos moradores”, afir-
ma o vice-presidente da Kinross 
Brasil Mineração e gerente-geral 
em Paracatu, Gilberto Azevedo. 

Ética - Gilberto acrescenta 
que a empresa se sente orgulho-
sa de poder apoiar o programa, 
“pois a responsabilidade socio-
ambiental é um dos pilares da 
atuação da Kinross. A empresa 
está comprometida com os mais 
altos padrões de ética e governan-
ça corporativa na indústria, valo-

A Kinross foi contemplada na 
noite de 3 de julho, com o Selo 
de Sustentabilidade, na 13ª edi-
ção do programa Benchmarking 
Brasil que reconhece as empresas 
com as melhores práticas socio-
ambientais e de respeito ao meio 
ambiente. 

A certificação foi obtida na 
categoria Manejo e Refloresta-
mento com o projeto Curvas de 
Nível Verdes para Recuperação 
de Áreas Degradadas. Aproxi-
madamente 12 hectares de área 
interna da empresa estão em re-
cuperação, por meio da aplicação 
dessa metodologia que foi cria-
da pela equipe da área de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade da 
empresa.

A metodologia consiste na 
utilização do material lenhoso 
oriundo da supressão de vege-
tação de outras áreas licenciadas 
como núcleos de aceleração das 
atividades de reabilitação de áre-
as degradas. Ao longo das Cur-
vas de Nível Verdes, sementes 
de espécies rateiras e lenhosas 
são introduzidas e encontram 
condições favoráveis para o de-
senvolvimento, enquanto as es-
pécies de animais são atraídas 
e atuam como polinizadores e 
dispersores. O material lenhoso 
é incorporado no solo e aumenta 
a disponibilidade de nutrientes. 

Nova Lima - Usuários da 
BR-040 já podem trafegar pelas 
novas pistas duplicadas no tre-
cho em João Pinheiro, Noroeste 
de Minas Gerais. Os segmentos 
duplicados apresentam o padrão 
de qualidade que será implantado 
nos 936,8 quilômetros entre Bra-
sília (DF) e Juiz de Fora (MG), 
como separação física dos senti-
dos de tráfego, pistas mais largas, 
presença de acostamento, sinali-
zação eficiente e asfalto de alta 
aderência. 

A área atendida nesta etapa de 
duplicação reúne 19 municípios 
mineiros é a líder na produção de 
grãos do estado, responsável por 
cerca de 25% do total colhido, 
ou quase 3 milhões de toneladas, 
conforme dados da Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

As pistas duplicadas têm duas 
faixas de rolamento em cada sen-
tido, cada qual com 3,6 metros 
de largura, além de acostamento 
com 2,5 metros de campo. Os 
sentidos de tráfego são separa-
dos por um canteiro central, in-
tegrado a um completo sistema 
de drenagem.

Essa configuração permite aos 
transportadores de bens agríco-
las, geralmente carretas de grande 

rizando a integridade e a transpa-
rência em tudo que faz. Assim, é 
uma diretriz da Kinross estar ao 
lado da comunidade, bem como 
voltar seus esforços para contri-
buir com a melhoria da qualidade 
de vida da população.”

O gerente-geral explica que o 
compromisso é traduzido em ati-
tudes e projetos voltados para o 
diálogo, o apoio a iniciativas da 
comunidade, à capacitação pro-
fissional, a geração de renda e 
desenvolvimento, a preservação 
e educação ambiental.

Licitação - O prefeito Olavo 
Condé, por sua vez, garante que a 
verba  permite que a Prefeitura ini-
cie o processo de licitação para co-

meçar os trabalhos de campo e re-
alizar o trabalho de regularização. 

“Este é um marco na história 
do Município. Graças ao apoio 
da Kinross, vamos atender as fa-
mílias de quatro bairros. Agrade-
cemos a empresa pela parceria e 
esperamos iniciar os trabalhos de 
campo o mais rápido possível”, 
garante Condé. 

O projeto pretende atender, 
prioritariamente, a população de 
baixa renda, com renda familiar 
mensal abaixo de cinco salários 
mínimos e não sejam proprietá-
rios de outros imóveis, em con-
sonância com a Lei Complemen-
tar nº 83, de 29 de dezembro de 
2011, sem ônus para os posseiros. 

Sonho -  A regularização 
fundiária de interesse social des-
tina-se apenas aos imóveis resi-
denciais e os moradores contem-
plados já sentem a diferença de 
serem os verdadeiros donos de 
seus imóveis.

“Agradeço imensamente à 
Prefeitura e a Kinross por nos 
ajudar a realizar esse sonho”, dis-
se Sebastiana da Silva, presidente 
Associação dos Moradores do 
Bairro Alto da Colina. 

“Sem o apoio da Kinross e 
da Prefeitura jamais iríamos con-
seguir o documento de nossos 
imóveis, obrigado a todos pela 
parceria e por valorizar o Bairro 
Bela Vista II”, declarou o presi-

dente da Associação do Bela Vis-
ta II, José Luiz - o Luizinho. 

“Agora, sim,  acreditamos que 
isso não é mais um sonho e sim 
uma realidade. Obrigada ao pre-
feito Olavo Condé e Gilberto 
Azevedo, da Kinross”,  declarou 
Dirce, presidente da Associação 
dos Moradores do Amoreiras II. 

Por enquanto, o projeto vai 
beneficiar seis bairros. No São 
João Evangelista e Bom Pastor, 
a Prefeitura já realizou a licitação 
e, em breve inicia os trabalhos de 
campo. Nos dois bairros, serão 
beneficiadas 1.500 famílias, com 
recursos do Município. Nos seis 
bairros, o investimento chega a 
R$ 1 milhão. 

 

porte, como bitrens, terem uma 
rodovia mais previsível e confiá-
vel, que permita o cumprimento 
de prazos de entrega e que facilite 
as operações de logística.

“A entrega aos usuários deste 
trecho duplicado tem grande sig-
nificado. Nos próximos quatro 
anos duplicaremos 100% da BR-
040. Nosso trabalho contribuirá 
para reforçar a vocação econômi-
ca da região Noroeste, ligada ao 
agronegócio e que precisa escoar 
utilizando um corredor de trá-
fego competitivo no mercado.”, 
destaca o presidente da Via 040, 
Tulio Abi-Saber. 

Logística - O PIB brasileiro 
do agronegócio gira em torno de 
R$ 1,3 trilhão. Minas Gerais tem 
13,3% de participação (R$ 162,3 
bilhões). Em 2014, 28% das 
exportações do estado vieram 
desse setor, o que representou 
US$ 8 bilhões (cerca de R$ 25 
bilhões) em divisas. Tem-se clara 
a importância da logística para a 
atividade. 

A modernização da BR-040 é 
um suporte para o aumento da 
competitividade do agronegó-
cio no Noroeste de Minas Ge-
rais. A região caracteriza-se por 
territórios municipais extensos 
(João Pinheiro é o maior muni-

cípio do Estado em área). Assim, 
uma rodovia duplicada, segura e 
confiável, que conecte essas ci-
dades e que sirva como canal de 
escoamento da produção para os 
portos do Sudeste, por exemplo, 
é fundamental.

Segurança - A rodovia dupli-
cada representa ganhos em segu-
rança, fluidez e também econô-
micos. Essa configuração reduz 
o risco de colisões frontais, que 
elevam em até 25 vezes a possibi-
lidade de óbito das vítimas. Além 
disso, pistas mais largas permi-
tem a circulação de veículos com 
maior distância entre si, outro 
importante fator de segurança. 
As novas pistas agilizam a movi-
mentação de bens e reduzem os 
desafios operacionais, o que se 
reflete em menor preço do frete 
e no aumento da competitividade 
da economia. 

Foi implantada também uma 
nova sinalização vertical e hori-
zontal, com placas de indicação, 
advertência e regulamentação 
mais eficientes, além de faixas 
refletivas pintadas no pavimen-
to, o que contribui para a direção 
noturna, assim como os olhos 
de gato instalados nos trechos. 
Painéis de mensagens variáveis 
completam o sistema.

Os primeiros 58 quilômetros da duplicação da BR 040  ficam no trecho de João Pinheiro

Foram plantadas 500 mudas das 
seguintes espécies: Jacarandá-do-
Cerrado, Baru, Jatobá, Pequizei-
ro, Aroeira, Angico, Vinhático 
e Gonçalo-Alves. As avaliações 
que foram realizadas mensal-
mente, ao longo de um ano, con-
cluíram que as Curvas de Nível 
Verdes foram eficazes para o a 
melhoria do manejo das áreas em 
reabilitação 

Os engenheiros de Meio Am-
biente da Kinross, Alexandre Si-
queira Araújo e Gabriel Vargas 
Mendonça, ambos moradores de 
Paracatu, fazem parte da equipe 
que desenvolveu o projeto e re-
ceberam o troféu e o certificado, 
em solenidade realizada no audi-
tório do Tribunal Regional Fede-
ral, em São Paulo.

Para Alexandre Matos, chefe 
de Departamento de Desenvol-
vimento Sustentável, a Kinross 
emprega um rigoroso conjunto 
de práticas e ferramentas de ges-
tão voltadas ao meio ambiente e 
à saúde humana, tais como ava-
liações dos aspectos ambientais 
e planos de controle ambiental, 
monitoramento periódico e pla-
nos de melhoria. “A conquista 
do Selo de Sustentabilidade nos 
mostra que devemos continuar 
trabalhando com compromisso e 
responsabilidade, sempre empe-
nhados no desenvolvimento de 

soluções que possam minimizar 
nossos impactos, reduzir os cus-
tos e aumentar a eficiência dos 
projetos, acrescenta Matos. 

Benchmarking - Em 13 edi-
ções já realizadas, o Programa 
Benchmarking Brasil se consoli-
dou como um dos mais respeita-
dos Selos de Sustentabilidade do 
País. 

Com uma metodologia estru-
turada, reconhecida pela ABNT, 
e participação de especialistas 
de vários países, o Ranking Ben-
chmarking define e reconhece os 
detentores das melhores práticas 
de sustentabilidade do Brasil. 

O programa, além do Ranking 
congrega outras ações de fomen-
to a sustentabilidade como pu-
blicações, banco digital de livre 
acesso, encontros técnicos, feiras 
e congressos, entre outros. 

Além de incentivar a busca 
da melhoria contínua e a adoção 
das boas práticas nas organiza-
ções, o Programa Benchmarking 
Brasil contribuiu ao longo destes 
12 anos de forma efetiva com a 
construção de massa crítica em 
sustentabilidade no País. 

Em 2013, Benchmarking Bra-
sil foi o grande vencedor na ca-
tegoria Humanidades do Prêmio 
von Martius de Sustentabilidade 
da Câmara de Comércio Brasil 
Alemanha.

Vegetação em processo de restabelecimento ao longo das 
curvas de nível verdes estabelecida com material lenhoso

Prefeitura e Kinross assinaram convênio para implantação do Programa 
de Regularização Fundiária, em solenidade na quadra do Bela Vista II
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Participantes discutiram plano decenal dos diretos humanos e fortalecimento dos conselhos 

Paracatu sedia conferência regional
DIREITOS DA CRIANÇA

Paracatu sediou, no último dia 
26 de junho, a Conferência Re-
gional Territorial dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Mi-
nas Gerais. O evento foi realizado 
através de uma parceria entre o 
Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CE-
DCA/MG), Secretaria de Estado 
de Direitos Humanos, Partici-
pação Social e Cidadania (SED-
PAC), Prefeitura Municipal de 
Paracatu e o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente - CMDCA. Além da Re-
gião Noroeste, também fez parte 
da Conferência o Alto Paranaíba. 

O tema da conferência foi 
“Plano decenal dos diretos hu-
manos de crianças e adolescentes 
- fortalecendo os conselhos dos 
direitos da criança e do adoles-
cente”, com objetivo de articular 
os atores do sistema e as propos-
tas aprovadas nas conferências 
municipais nos padrões do guia 
do Conanda e eleger a delegação 
que representará a regional na 
Conferência Estadual dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente. 

Compuseram a mesa de tra-
balho, a secretária municipal de 
Desenvolvimento e Ação Social, 
Ana Amélia Medeiros; o repre-
sentante do Conselho Estadual, 
Major Dênio; representando o 
45º Batalhão de PM, Ten Elder 

Brasil e Japão celebram 120 
anos de relações diplomáticas 
(1895-2015), através de eventos 
em todo o País e em Paracatu, 
que possuí uma forte presen-
ça da comunidade japonesa, fez 
parte do circuito de celebrações 
com exposição na Casa de Cultu-
ra, Nipo-brasileiros em Paracatu, 
inaugurada no mês de junho.

O evento, além das autorida-
des locais e da comunidade japo-
nesa,  contou com a presença do 
representante do Departamento 
Cultural da Embaixada do Japão, 
Rei Oiwa. 

A cerimônia foi marcada de 
muita emoção, principalmente 
com a apresentação internacio-
nal da cantora de ópera japonesa 
Mieko Tsurusawa, que cantou 
trecho dos hinos nacionais do 
Brasil e Japão e músicas japone-
sas de paz e amor que ligam pes-
soas de todo o mundo.

Rei Oiwa relatou que mora no 
Brasil, há oito anos, e ficou muito 
feliz de conhecer Paracatu, cidade 
importante para o relacionamento 
entre os dois países. “Espero que 
as pessoas de Paracatu tenham 
mais interesse por nossa cultura, 
através desta exposição. Agradeço 
a Prefeitura pelo belíssimo even-
to. A presença da comunidade 
japonesa em Paracatu é forte e 
também é responsável pelo de-
senvolvimento da Cidade”.

O prefeito Olavo Condé se 
lembrou dos japoneses com os 
quais conviveu durante sua infân-
cia no colégio e destacou que eles 
são estudiosos, trabalhadores e 
guerreiro. O prefeito mencionou 

A Prefeitura Municipal e a 
Secretaria de Educação reinau-
guraram,  dia 25 de junho, a 
Escola Municipal Gidalte Maria 
dos Santos, que fica na Rua B, do 
Alto da Colina.

A escola ficou fechada alguns 
meses, devido o estado crítico 
em que se encontrava e os alu-
nos e professores tiveram que ser 
transferidos, durante a reforma. 
A diretora Leci Machado Pires 
ressaltou que o momento era de 
alegria pois seu sonho era ver  a 
escola reformada.

“Eram muitas goteiras e o 
prédio ficava alagado em época 
de chuva. Este bairro para mim 
é uma família e gostaria muito 
que nossos alunos pudessem ter 
um ambiente legal para estudar e, 
hoje, isso é possível. Agradeço os 
pais que foram compreensivos, 
pois tivemos que dividir os alu-
nos em várias escolas para que a 
reforma acontecesse”. 

A presidente da Associação 
do Alto da Colina, Sebastiana, 
ressaltou que as mães, assim 
como ela, ficavam preocupadas 
com os filhos, pois eles se molha-
vam na época de chuva, fora ou-
tros problemas na infraestrutura 
da escola. O local, que deveria 
gerar segurança para as famílias, 
na verdade, trazia uma grande in-
satisfação à comunidade.

A secretária de Educação, 
Maria de Fátima Ulhoa, lembrou 
que o prefeito visitou a escola, 
no mês de novembro de 2014, 
e verificou que ela estava em 
estado de calamidade e imedia-
tamente autorizou a. “Agradeço 
ao prefeito por acreditar no nos-
so trabalho e na demanda dessa 
escola com relação aos recursos 
físicos. Reformar a escola não é 
apenas fazer remendos, mas fa-
zer projetos pensando na quali-
dade do ensino. E queremos ver 
os resultados desse investimento 

Lucio Vieira; o diretor da Sedese 
em Paracatu, João Batista Vaz; a 
presidente do CMAS, Soila Pe-
reira; o presidente do Conselho 
Municipal dos Diretos da Criança 
e Adolescente, Renato Barbosa 
Ferreira Júnior;  representante da 
Apae, Robert Inácio Ferreira; ve-
readora Marli Ribeiro; e represen-
tando os adolescentes, o jovem 
George, da cidade de Buritis. 

PM - Os representantes da 
Polícia Militar, major Dênio e 
Ten Elder Lucio Vieira, ressal-
taram que a PM está empenha-
da em fortalecer os direitos das 
crianças e adolescentes e vem tra-

balhando, há muitos anos, a pre-
venção principalmente com os 
jovens, através de projetos como 
Proerd e Guarda-Mirim.

“A PM é o único órgão do 
governo presente em todos os 
municípios do Estado e todos 
têm livre acesso, sem distinção e 
burocracia, basta levantar a mão 
e acionar a polícia”, ressaltou o 
chefe de seção de Direito Huma-
nos da PMMG, major Dênio.

Projetos - Os participantes, as 
próprias crianças e adolescentes 
debateram, o dia todo, suas ne-
cessidades, desejos, frustrações e 
escolheram os melhores projetos 

que serão apresentados na etapa 
estadual e, posteriormente, na 
Nacional. 

Segundo a secretária Ana 
Amélia Medeiros, é necessário 
ouvir os protagonistas da confe-
rência para entender suas deman-
das: as crianças e adolescentes, 
pois só assim as propostas serão 
efetivas. Ela agradeceu a presen-
ça de todos e disse que o prefeito 
Olavo Condé é solidário com o 
assunto, pois é uma política que 
ele quer ver crescer.  

Durante o evento, os alunos 
da Apae apresentaram um núme-
ro  de  caretada.

Ana Amélia: Ouvir para 
entender as demandas Representantes das Regiões Noroeste e Alto Paranaíba participam da Conferência, em Paracatu

Alunos da Apae apresentam número de caretada, durante o evento

Exposição celebra 120 anos
de relações diplomáticasPrefeitura 

reinaugura 
escola

BRASIL/JAPÃOALTO DA COLINA

que os japoneses vem implantan-
do e desenvolvendo a agricultu-
ra, que é a base da economia do 
município, há muitos anos.

O evento ainda contou com 
uma palestra “Contribuições da 
presença japonesa para o de-
senvolvimento em uma cida-
de de herança lusófona” com a 
palestrante Nanaira de Rabelo 
e Sant’Anna - doutoranda em 
Desenvolvimento, Sociedade e 
Cooperação Internacional, da 
Universidade de Brasília. 

A comunidade nipo-brasilei-
ra tem cerca de 1,9 milhões de 
pessoas em todo o Brasil e vem 
acompanhando, investindo e 
participando do desenvolvimen-
to brasileiro. Para comemorar os 
120 anos de amizade o ex-técnico 
da seleção japonesa de futebol, 
Zico, e a cantora Márcia aceita-
ram ser embaixadores dos 120 
anos de Amizade Japão-Brasil.

Rei Oiwa: Paracatu é importante 
para o relacionamento 
entre os dois países

A cantora japonesa, Mieko Tsurusawa, cantou 
trecho dos Hinos do Brasil e Japão e músicas de paz

dentro da sala de aula”.
O vereador Hamilton Batis-

ta lembrou que foi professor da 
escola, mas que além de recursos 
físicos é necessário que o profes-
sor seja mais valorizado em todo 
o País. “Precisamos de uma valo-
rização financeira, pois  paramos 
de fazer o papel de pai, de pastor, 
de padre, de conselheiro e fazer 
o nosso papel, que é preparar o 
aluno”. O vereador ressaltou, 
ainda, que não deve ser permiti-

do vandalismos e que os infrato-
res devem ser. 

O presidente da Câmara, João 
Archanjo, enfatizou que o Le-
gislativo está presente em cada 
obra da Cidade, pois aprova os 
orçamentos, autoriza e fiscaliza. 
Segundo ele, é necessário unir 
forças entre os poderes e parti-
dos pelo bem da sociedade. 

O prefeito Condé parabeni-
zou a equipe da Secretaria de 
Educação pelo trabalho na escola 

e em toda a Cidade. “Já reforma-
mos dez escolas e algumas qua-
dras poliesportivas, o que gera a 
retirada de crianças das ruas e da 
possibilidade de se envolverem 
com drogas, pois educação e es-
porte fazem esse papel de forma 
essencial”.

O padre Lécio Vieira aben-
çoou a escola e disse que, para 
uma cidade e governo serem 
bem sucedidos, a educação é o 
principal. 

Prefeito Condé: Escola 
e esporte são essenciais

Secretária Maria de Fátima 
Ulhoa: Reformar escola não 
é fazer remendos

Diretora Leci Machado Pires: 
O bairro é uma família para mim

João Archanjo: 
Legislativo presente

Sebastiana: Todos 
molhavam quando chovia

Alunos da Escola Municipal 
Gidalte Maria dos Santos 
fazem apresentação artística
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Geraldo Remígio Conde e Outros, por determinação do Conselho Estadual de Políti-
ca Ambiental – COPAM, torna público que solicitou, através da empresa SAFETY 
WORK CONSULTORIA LTDA, conforme requerimento de Licença nº21458/2012, 
Licença de Operação em CaráterCorretivo - LOC  para as atividades de Benefi-
ciamento de sementes, Armazenagem de grãos e Beneficiamento primário de 
produtos agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, descascamento ou classificação 
listadas no Empreendimento ELO FORTE ARMAZENS GERAIS LTDA-EPP, no mu-
nicípio de Paracatu / MG.

SAFETY WORK CONSULTORIA LTDA
REQUERIMENTO DE LICENÇA

João Macedo:  Agora, o problema 
está com o Ministério Público

“Falta de luz gera insegurança, moradores ficam trancados em casa com medo de marginais”

ESCURIDÃO

FUTEBOL DE BASE

REGOZIJO 

Macedo denuncia omissão da Engelmig

Eloísa Cunha quer apoio a campeonato

De Bem Com a Vida e Dr. Isaias são homenageados na Câmara 

João Macêdo (Dem) é mais 
um vereador preocupado com 
o caos na iluminação pública de 
Paracatu. Outros parlamentares 
também já discutiram o tema no 
plenário e comissões realizaram 
reuniões e audiências públicas 
para ouvir empresa responsável 
(ENGELMIG) para tentar resol-
ver o problema da escuridão em 
quase todos os bairros.

A empresa Engelmig presta 
serviço de iluminação pública, 
através do Consórcio Convales, 
que foi contratado pela Prefeitu-
ra após o governo federal passar 
a responsabilidade da iluminação 
pública do Estado para os mu-
nicípios. Paracatu, assim como 
a maioria das cidades, optou por 
terceirizar o serviço. 

Segundo os vereadores, prin-
cipalmente os de oposição ao go-
verno, nada tem sido feito para 
resolver o problema e a Cidade 
continua com lâmpadas quebra-

A noite do sábado, 20 de ju-
nho, foi de homenagens na Câ-
mara Municipal. O Programa De 
Bem Com a Vida, da TV Minas 
Brasil, e o enfermeiro Dr. Isaias 
Nery receberam Moções de Re-
gozijo. 

Segundo o autor dos requeri-
mentos, vereador Glewton de Sá, 
que recebeu apoio unânime dos 
colegas de parlamento – ambos 
os reconhecimentos são pelos re-
levantes serviços prestados à co-
munidade paracatuense, na área 
de saúde. 

“O programa De Bem Com 
a Vida é um rico canal de infor-
mação que ajuda a melhorar a 
qualidade de vida das pessoas. Já 
o enfermeiro Isaias sempre dedi-
cou a melhoria da saúde pública 
no Município, escrevendo, inclu-
sive,  um livro sobre Hanseníase 
que contribui com a prevenção e 
a cura da doença. Ambos mere-
cem esse reconhecimento”, disse 
Glewton de Sá. 

Durante a solenidade, Isaias 
recebeu homenagens da família, 

das e os moradores preocupados 
com o aumento da criminalidade, 
em razão disso. 

Ação civil - João Macêdo 
contou da tribuna, dia 29 de ju-
nho, que enviou no mesmo dia 
denúncia à Promotoria Pública 
para a instalação de uma ação 

Eloísa Cunha (PMDB) solici-
tou, dia 29 de junho, da tribuna 
da Câmara, apoio dos demais 
vereadores ao seu requerimento 
para realização do Campeonato 
de Futebol de Base, com organi-
zação do Santana Esporte Clube, 
que já realiza trabalho com crian-
ças e adolescentes no esporte.

Desportistas e jogadores lo-
taram a Câmara, demonstrando 
interesse no campeonato e in-
satisfação pela falta de apoio. A 
vereadora pediu a ajuda dos de-
mais colegas pois, segundo ela, 
não tem “bom trâmite” no gabi-
nete do prefeito e seus pedidos 
raramente são atendidos. “Essa 
ação, no entanto, merece apoio 
de todos os vereadores, da base 
e oposição e da sociedade”, disse.

“As crianças são nosso futu-

civil pública con-
tra a empresa, que 
está se omitindo 
da responsabilida-
de de prestação de 
serviços. 

“Agora, o pro-
blema está com o 
Ministério Públi-
co. Se o Legisla-
tivo não resolve, 
temos que tomar 
outros caminhos. 
Estou fazendo 
meu papel, pois 
a sociedade, que 
continua pagando 
seus impostos, não 

pode pagar esse preço. A popu-
lação reclama de lâmpadas que 
não são trocadas e das escuras, 
durante meses, ultrapassando o 
prazo estabelecido para conserto. 
A empresa nem mesmo tem sede 
em Paracatu”, explicou o verea-
dor. 

De acordo com o vereador, 
infelizmente, as reclamações só 
aumentam e nenhuma penalida-
de é imposta à empresa. “Paraca-
tu vive um inferno na iluminação 
pública com a escuridão, somado 
à total insegurança. 

Medo - Macedo contou que 
andou em vários bairros e to-
dos estão sofrendo do mesmo 
problema, pois são poucos pos-
tes que funcionam. A falta de 
luz gera ainda a insegurança aos 
moradores que acabam ficando 
trancados em casa, com medo, 
pois a incidência de roubos/fur-
tos aumenta em locais isolados 
e, com pouca luz, os criminosos 
agem na calada da noite. 

“Paracatu tem Câmara, nós 
realmente fiscalizamos e não va-
mos permitir que notícias do la-
maçal de Brasília chegue a nossa 
Cidade”, disse o João Macedo. 

Apoio - O vereador do De-
mocratas recebeu apoio dos co-

legas que, também, constataram 
a deficiência do serviço. 

Eloísa Cunha (PMDB) afir-
mou que onde a iluminação é 
péssima, os crimes ocorrem fa-
cilmente, principalmente o estu-
pro. “Já temos números altos de 
crimes que não podem aumentar 
em decorrência da falta de provi-
dencias”.

Glewton de Sá (Pros) - “As 
audiências públicas não surtiram 
efeito. Se o Executivo não faz, 
nós não vamos deixar de fazer. 
Nosso papel é esse. Outra coisa 
que deve ser revista é a adesão 
a estas atas, que só tem gera-
do transtornos, como o caso da 
empresa Executiva, que não teve 
responsabilidade com a Cidade”.

Joãozinho Contador (PSDB)  
disse que  o  governo federal deu 
um presente de grego aos muni-
cípios, que não têm experiência 
no ramo, tiveram que terceirizar 
e muitas empresas surgiram nes-

sa demanda.  Para ele, a energia 
está mais cara e continua subin-
do. “A empresa tem que fazer 
trabalho de qualidade. Se for o 
caso, vai perder o contrato por 
inoperância. Até hoje, não en-
tendi porque o governo federal 
passou isso para os municípios”,  
reclamou. 

Oswaldinho da Capoeira 
(PMDB)  alertou que  o Minis-
tério Público não será omisso 
com a empresa que não faz o que 
deveria. “Também andei nas ruas 
e Paracatu está pagando a conta 
dos municípios menores, sendo 
que quem deve pagar é o Esta-
do”, alertou. 

Já Marlon Gouveia (PHS) 
observou que a função da Engel-
mig dentro do consórcio,  é so-
mente trocar as lâmpadas e nem 
isso está fazendo. “Guarda-Mor, 
Vazante, Arinos está tudo beleza, 
mas Paracatu é muito maior e a 
equipe não é suficiente”, explicou.

ro e elas constroem esse futuro, 
através do esporte. O Eca (Esta-
tuto da Criança e do Adolescen-
te), em seu capítulo IV, ressalta o 
direito da criança e adolescente à 
educação, cultura, esporte e lazer. 
Isso é apoiar a formação de cida-
dãos melhores”, disse Eloísa.

Segundo a vereadora, não bas-
ta apenas os voluntários se esfor-
çarem, pois eles não têm recursos 
suficientes para realizar o campe-
onato, já que o trabalho é social e 
não tem ganho financeiro.

Eloísa alertou que o orçamen-
to para a realização do campeo-
nato é de R$ 61 mil, que serão 
usados na aquisição de unifor-
mes, bolas, redes, chuteiras e de-
mais materiais básicos. 

Cunha apresentou dados do 
orçamento de mais de R$ 34 mi-

lhões para 2015. Ela acredita que 
61 mil poderão destinados ao 
campeonato orçamento que ain-
da não foi usado por completo. 
“Isso não é oferecer só esperan-
ça, mas é uma ação de fundamen-

tal importância 
para a segurança 
desses jovens e da 
sociedade”, refor-
çou Eloísa. 

Muitos verea-
dores apartearam 
Eloísa e apoia-
ram sua inciativa. 
Glewton de Sá 
(Pros) alegou que 
disseram que o 
Preserv impactava 
na realização do 
social, mas o Pre-
serv já teve o valor 

reduzido e nada mudou. “O valor 
do campeonato significa 1,5 % 
do valor destinado à Secretaria de 
Esportes e esse valor não é nada 
comparado ao trabalho bom que 
é desenvolvido”, advertiu.

Oswaldinho da Capoeira 
(PMDB) observou que o Muni-
cípio arrecada cerca de R$ 200 
milhões por ano e não faz um 
projeto para criança que seu. 
“Para mim, isso é um governo 
incompetente. Mas creio que o 
pedido de V. Exa. será atendido”. 

Ragos Oliveira (PT) afirmou 
que  nas causas sociais e de in-
teresse coletivo não pode haver 
oposição e situação. “Estamos 
aqui para promover o bem cole-
tivo e o esporte faz isso. A opo-
sição ajuda a construir caminhos 
que levam ao bom caminho. Essa 
causa não é só sua, mas de todos 
nós”, sentenciou.

Marcos Oliveira (PTB) disse 
que está provado que o trabalho 
de base e prevenção é o melhor 
remédio. “As crianças precisam 

de alternativas e uma criança 
jamais vai trocar uma bola por 
uma pedra. Tenho certeza que o 
governo não irá se furtar de sua 
obrigação”, garantiu.

Joãozinho Contador (PSDB)  
afirmou que os voluntários que 
fazem esse trabalho são brilhan-
tes. “Todos os bairros deveriam 
ter campos  que fossem coorde-
nados pelas associações ou clu-
bes”, sugeriu.

Rosival Araújo (PT) advertiu 
que falta de planejamento, mas não 
é difícil fazer o campeonato. “Fo-
ram destinados mais de R$ 200 mil 
ao time profissional do Paracatu 
para que ele entrasse no Campe-
onato Candango e o valor já che-
gou quando o time já estava vindo 
embora. Não queremos que isso 
ocorra novamente”, protestou.

da Faculdade Tecsoma - onde é 
professor - e da equipe do PSF 
do Bela Vista, onde trabalha com 
a prevenção e cura da hanseníase. 

“Agradeço aos vereadores 
pela homenagem e divido o re-
conhecimento com toda equipe 
da saúde do Município que nos 
ajuda nesse trabalho de combate 
à Hanseníase”, agradeceu Nery. 

Isaias - Enfermeiro por gra-
duação e com título de doutor, 
Isaías Nery, nasceu em  Belo Ho-

rizonte. Em 1986, mudou-se para 
Paracatu, onde iniciou uma nova 
fase de sua vida, convivendo com 
a população mais carente e com 
um mal que assola o Brasil - a 
hanseníase. 

Foram inúmeros casos de 
doentes, muitas vezes, sem os 
recursos necessários para o tra-
tamento da doença. O Muni-
cípio era carente de médicos e 
medicamentos no setor público, 
mas Isaías continuou firme, tra-

balhando na causa e, a partir do 
contato com pacientes,  elaborou  
estudo detalhado, durante  anos. 

O enfermeiro esteve também 
na Ìndia - o segundo país com a 
maior intensidade da doença, o 
Brasil é o primeiro da lista. As 
pesquisas também se estende-
ram através de congressos no 
Canadá, Bélgica e Cuba. Depois 
de mais de 25 anos de trabalhos 
e pesquisas científicas, o livro 
“Hanseníase: Avanços e Desa-

Eloísa Cunha: Meus pedidos raramente são 
atendidos, mas essa ação merece apoio de todos

fio” foi lançado na UnB, em Bra-
sília e Paracatu.

De Bem Com a Vida  - O 
programa De bem Com a Vida  é 
o canal de saúde, bem estar, en-
tretenimento e qualidade de vida 
dos paracatuenses. No programa, 
profissionais especializados das 
áreas de saúde e qualidade de vida 
de diversas especialidades orien-
tam a prevenir e identificar doen-
ças e as formas de tratamento. 

 O objetivo central do progra-
ma é promover os caminhos de 
uma vida saudável, falando sobre 
saúde física, mental e social. Es-
pecialistas garantem; e é notório, 
que muitas doenças e transtornos 
poderiam ser evitados por meio 
do conhecimento, da informação 
e da conscientização. Esse ideal 
fez surgir no dia 8 de dezembro 
de 2012 o programa De Bem Com 
a Vida, que é destaque na grade de 
programação da TV Minas Brasil.

“A TV Minas Brasil se orgulha  
ter na grade de programação da 
emissora um  programa que faz a 
diferença não só com orientações 

a saúde física, mas também a saú-
de mental e espiritual. O De Bem 
Com a Vida nos leva também à 
reflexão de que não podemos 
viver apenas de bens e sim viver 
bem. Parabenizo a equipe que 
produz o programa  que nos dei-
xa sempre de bem com a vida”,  
disse Renato Lopes, diretor de 
jornalismo da TV Minas Brasil.

“Agradeço aos vereadores e a 
comunidade pelo reconhecimen-
to. Nossa preocupação é fazer 
um programa de qualidade que 
possa contribuir com a qualidade 
de vida das pessoas. Recebemos 
essa homenagem como sempre 
fazemos o programa, sempre de 
bem com a vida”,  agradeceu a 
apresentadora Lílian Derkiê, que 
recebeu a moção em nome da 
equipe. 

Luiz Gonzaga - No sábado, 
4 de julho,  o pastor Luis Gonza-
ga Jacinto Melo recebeu o título 
de Cidadão Paracatuense. A mo-
ção foi entregue pelo vereador 
Glewton de Sá. Veja seu perfil 
nas próximas edições. 

A apresentadora Lilian Derkiê recebe a Moção, 
em nome da equipe de De bem com a vida Dr. Isaias é homenageado pelo vereador Glewton de Sá

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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Concurso musical e gastronômico, Vesperata, 
lançamento de livro, Caretada  movimentam Cidade

FESTIVAL CULTURAL 

Paracatu vive 
dias de intensa 
animação

A Prefeitura Municipal de Pa-
racatu e parceiros, desde 1º de 
junho realizam o II Festival Cul-
tural e Gastronômico, que conta 
com intensa programação. A mo-
vimentação na Cidade cresceu e 
as primeiras etapas foram execu-
tadas com sucesso. 

Umas das novidades deste 
ano é a etapa gastronômica que 
ganhou mais apoio e o Tour Gas-
tronômico - concurso, que valo-
riza a gastronomia local, com a 
participação de 11 restaurantes, 
que elaboraram pratos, a partir 
do milho, leite, cachaça e café. 
São eles: Araguaia, Flor de Ale-
crim, Casa de Concessa, Bar e 
Restaurante do Carlinhos, Velho 
Chico, Sabor de Fazenda, Hotel 
Veredas, Ipê Florido, Pizzaria La-
Maggiore, Sushi Med e Fornalha 
Grill.

 Serão premiados o melhor 
prato e o melhor garçom/atendi-
mento. O resultado será divulga-
do no sábado (11), durante a 10ª. 
edição do Festival Nacional de 
Música Popular. 

Para o prefeito de Paracatu, a 
Cidade tem inúmeras potenciali-
dades no que se refere à culinária 
e ao turismo. “Nosso objetivo é 
incentivar todos os segmentos a 
explorar esse potencial, melho-

Outro momento nobre da cul-
tura local se deu também na noite 
de 3 de julho, na Casa de Cultura, 
onde a culinarista Wanda Costa 
Noronha lançou a 2ª edição atu-
alizada do seu  livro de receitas 
culinárias tradicionais -  Paracatu: 
Delícias da Casa Grande. 

A obra conta com 87 páginas 
ilustradas, com 128 receitas que 
preservam a tradição da região, 
como: o bolo de domingo, des-
mamada, baba de moça, pão de 
queijo, angu, bolo de mané pe-
lado, bolo de fubá, biscoito de 
amor, paçoca, feijão tropeiro, 
peixe assado dos barranqueiros e 
outras delicias.   

No próprio livro, Wanda expli-
ca que o escreveu para preservar 
as tradições e não deixar morrer 
as memórias das quituteiras e do-
ceiras da Cidade. 

Ela explica que, desde que sua 
mãe completou 90 anos, queria 
homenageá-la e a primeira edição 
do livro foi só de receitas de do-
ces antigos mas, nessa segunda, 
acrescentou salgados, como o fei-
jão tropeiro, pois ela não admite 
fazer feijão tropeiro com bacon. 
“Tem que ser com toicinho”, ad-
verte Wanda. 

“Estou lutando para que as 
receitas não sejam reformadas e, 
sim, restauradas. Sei que temos 
que acompanhar a tecnologia, 
mas podemos viver o presente, 
o futuro e conservar a essência 
daquilo que podemos preservar”, 

A Banda Pato Fu - com a vocalista Fernan-
da Takai, o marido dela - o guitarrista John 
Ulhoa, e o baixista Ricardo Koctus - fez o 
show de abertura da 10ª. edição do Festival 
Nacional de Música Brasileira de Paracatu, na 
noite desta quinta-feira, 9 de julho. 

Dezessete músicas foram selecionadas en-
tre as mais de 140 inscritas, de artistas de norte a sul 
do País, e se somam às três classificadas no Festival 
Regional. Nesta sexta-feira, 10 de julho, as vinte can-
ções se apresentam no palco da Rua Goiás e dez pas-
sam à final, no sábado. 

Além de premiar as cinco melhores, melhor letra, 
melhor arranjo e melhor intérprete, este ano, o público 

rando a economia e destacando 
o Município de forma positiva 
para o mundo”, disse.

O renomado chef  Eduardo 
Avelar, que ministrou curso aos 
restaurantes participantes do fes-

tival, ressaltou que o concurso 
mexe definitivamente com a ca-
beça de quem, como ele, acredita 
no que faz como ferramenta para 
o desenvolvimento social, eco-
nômico e cultural de seu povo.

Wanda Costa preserva receitas tradicionais

O show

DELICIAS DA CASA GRANDE

PA
TO

 F
U

disse a simpática Wanda Costa a 
O Movimento. 

“Desde menina aprendi a gos-
tar das receitas, junto com minha 
família. Antigamente, as mulheres 
não tinham o que fazer e só fica-
vam na cozinha. Foi, a partir daí, 
que herdei esse dom”, relembra. 

Segundo Graciele Mendes, di-
retora da Casa de Cultura, Wanda  
resguarda riquezas importantes 
para a tradição da culinária mi-
neira, em especial de Paracatu. 
“Resolvemos lançar seu livro que 
muito vai ajudar no acervo da cul-
tura local”, explica Graciele. 

O vice-prefeito José Altino da 
Silva disse que Wanda deu um 
presente à Cidade, pois as receitas 
fazem parte da tradição e mere-
cem ser preservadas. 

 Wanda Costa Noronha nasceu 
em Paracatu. É neta do professor 
José Joaquim da Costa (Seu Juca 
da Costa) e dona Adelaide Roriz 
de Paula Souza; filha de Maria 
Costa e de João Ferreira de Noro-

nha, ele de Patos de Minas. Com 
as andanças do pai, morou em 
muitos lugares: Ibiá, João Pinhei-
ro, Patos de Minas. 

Em Paracatu, estudou o 1º e 
o 2º anos do primário, no Gru-
po Escolar Afonso Arinos. Após 
outras mudanças e viagens, aos 11 
anos volta a Paracatu para o Curso 
de Admissão e 1º Ano da Escola 
Normal Oficial. Termina o Nor-
mal, em Patos de Minas, e vai para 
o Colégio Izabela Hendrix de BH, 
onde adquire, com professores 
americanos, mais conhecimentos 
de novas metodologias de ensino, 
e mais tarde lecionou no referido 
Colégio por alguns anos. 

Com o Curso de Economia 
Doméstica da Universidade Fede-
ral de Viçosa, trabalhou dois anos 
no Programa da Campanha Na-
cional de Assistência de Alimen-
tação Escolar. Também cursou 
Educação Artística e trabalhou 
no programa Prodiarte, em Artes 
Aplicadas no Instituto de Psicolo-
gia Aplicada. 

Trabalhou no Centro Juvenil 
de Artes Plásticas, da Secreta-
ria da Cultura do Paraná, além 
de contribuir na educação das 
escolas de Caratinga, Varginha, 
Uberlândia, Januária e Sete Lago-
as, onde  encerrou a carreira no 
Magistério como professora de 
classe especial. Em 1991, volta a 
Paracatu, onde  lhe veio a ideia 
de reunir as delícias do tempo da 
vovó em livro. 

Wanda Costa:  
Feijão tropeiro 
tem que ser 
com toicinho  

também terá poder de decisão e vai escolher a melhor 
música na opinião popular. A apresentação do Festival 
está a cargo do compositor Gonzaga Medeiros.

Gonzaga Medeiros, o poeta 
de Fronteira dos Vales, 
apresenta o festival musical

Deijane Vidinha canta João 
Ninguém, de Rubens Soares

Genilson José de Oliveira 
interpreta Razão de Viver

Ana Cristina canta 
Obscurantismo, de Deijane Vidinha
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Uma das atrações do II Festival 
Cultural e Gastronômico de Paracatu, 
que se realiza desde o dia 1º. de junho, 
foi o 1º. Festival Regional de Música 
Brasileira de Paracatu ou a 10ª edição 
do Festival Regional de Música Brasi-
leira de Paracatu, na sexta-feira, 3 de 
julho, no Largo da Jaqueira. 

O festival regional se torna, então, 
a ponte para selecionar artistas para 
representar Paracatu no evento nacio-
nal, corrigindo a anomalia da Cidade-
Sede correr o risco de  não ter repre-
sentantes no certame nacional, como 
já ocorreu em 2014.  

O concurso musical, agora, deno-
mina-se Festival Nacional de Música 
Brasileira de Paracatu, que substitui o 
Festival de Música Brasileira em Para-
catu que, por sua vez, substitui o até 
então insubstituível Festival de MPB 
(cujo nome completo não vem à me-
mória), produzido pelo Movimento 
Cultural, nos anos 70 e 80.

Aliás, a salada de nomes para mes-
mo evento, além de confundir qual-
quer cristão, vem do capricho do gru-
po político de plantão que, quando 
não acaba com o evento, muda o seu 
nome em busca de visibilidade e na-
cionalização, quando estes atributos 
vêm pela tradição, organização, quali-
dade, credibilidade e divulgação.   

De qualquer forma, a 10ª edição? 
do Festival Regional da Música Bra-
sileira de Paracatu, que antecedeu o 

Além do Festival, as festas de São João 
marcam o mês junino em Paracatu. Uma 
das mais tradicionais é a da comunidade 
católica de São Sebastião, realizada há 100 
anos, no Povoado que recebe o nome do 
Santo. A novena em honra a Deus por São 
João Batista, transcorreu no  período de 14 
a 23 de junho, quando foi encerrada com 
missa e procissão. 

Nas noites de 23 para 24, os festeiros 
recebem a presença dos caretas. O grupo 
chega após a missa, vai direto para dentro 
da Igreja, onde canta para saudar a imagem 
de São João e recebe a bênção.  Depois dei-
xa o interior da Igreja, levanta o mastro e 
dança em volta dele, saudando a imagem 
de São João. 

Cinquenta músicos da Banda Mirim de 
Diamantina, concertados pelo renomado 
maestro Patrick Aguilar, ocuparam os jane-
lões da lateral do prédio da Casa de Cultura, 
na noite de 4 de julho, para apresentar a fa-
mosa Vesperata de Diamantina, um espetá-
culo comovente, que realmente emocionou 
o público que lotava o Largo da Jaqueira. 

Eles interpretaram a“Cavalaria Ligeira”, 
pot-pourri de “Temas de Desfile”; um re-
vival  dos anos 80 - com sucessos de  Tim 
Maia; da Banda “ Roupa Nova” e voltaram 
aos anos 60  e até a Adoniram Barbosa.

O grupo só esteve em Paracatu graças 
ao esforço e empenho da Prefeitura Muni-
cipal. O secretário Municipal de Cultura - 
Isac Arruda e a diretora-presidente da Fun-
dação Municipal Casa de Cultura,  Graciele 
Mendes,  estiveram em Diamantina/MG, 
exclusivamente para juntos, trazerem a Pa-
racatu esse grande espetáculo, abrilhantan-
do ainda mais o Festival Cultural e Gastro-
nômico da cidade.

Muitos nomes 
para uma tradição

Músicos de 
Diamantina 
encantam 
paracatuenses

Tradição de 
mais de 100 anos 

FESTIVAL REGIONALVESPERATA 

CARETADA 

PROGRAMAÇÃO: 

9 a 11/7/15 (Quinta a Sábado) 19:00 Estação “CORES E SABORES” Rua Goiás
10/7/15 (Sexta-Feira) 20:30 10º Festival Nacional de Música Brasileira de Paracatu. Rua Goiás
11/7/15 (Sábado) 20:30 10º Festival Nacional de Música Brasileira de Paracatu. 
Resultado Final e Premiação das músicas vencedoras e da Etapa Gastronômica. Rua Goiás
12/7/15 (Domingo) 07:30 Café da Fidalga Rua Goiás
12/7/15 (Domingo) 20:30 Mostra de Dança da Academia Stúdio de Dança Denyse Barbosa 
“O Corpo Move e a Alma Dança”. Rua Goiás
15/7/15 (Quarta-Feira) 14:00 Palestra - Excelência no Atendimento de Bares e Botecos. Sebrae
16/7/15 (Quinta- Feira) 19:30 DIA DO COMERCIANTE - Apresentação Teatral da Peça: 
Assunta Brasil com Saulo Laranjeira. Jóquei Clube
17 e 18/7/15 (Sexta-Feira e Sábado) 20:30 III Festival de Música Religiosa Largo da Jaqueira

Festival Nacional de Música Brasileira 
de Paracatu, pretende revelar talentos; 
valorizar os artistas da região, etc, etc, 
etc... e, conforme relata o repórter 
Renato Lopes, “apesar de pouco di-
vulgado, foi sucesso de público, ani-
mação e, principalmente, de qualida-
de nas canções inscritas”. 

Ótimo. Excelente, mas entendo 
que o Regional deveria ser apenas a 
etapa regional do Nacional e o evento 
passasse a ter apenas um nome para 
sempre. Dois dificultam a afirmação 
do(s) próprio(s) evento(s) e da(s) 
marca(s)

Das dez canções que se inscre-
veram, apenas nove concorreram à 
premiação e a vagas no Nacional, que 
será realizado nesta sexta (10) e no sá-
bado (11/7), na Rua Goiás. 

Segundo o relato de Lopes, as 
apresentações agradaram o público, 
que respondeu com vibração e aplau-
so, deixando a disputa acirrada e in-
teressante. 

Os jurados escolheram “João 
Ninguém”, de Rubens Soares, inter-
pretada por Deijane Conceição Fer-
reira Vidinha; “Obscurantismo”, de 
Deijane Conceição Ferreira Vidinha, 
interpretada por Ana Cristina Soares; 
e “Razão de Viver”, de Genilson José 
de Oliveira e Helder Carlos da Cunha, 
interpreta por Genílson, para repre-
sentar Paracatu na etapa nacional. 

( José Edmar Gomes)

A ladainha continua em volta da foguei-
ra e o grupo apresenta a tradicional dança 
dos caretas, uma espécie de catira, em du-
plas. Ao termino da apresentação, que dura 
mais de uma hora, o grupo visita algumas 
residências, onde canta e dança até ama-

nhecer o dia. A caretada marca o início das 
festas de São João na Cidade. As bandeiras, 
as máscaras e as roupas coloridas dos ca-
retas são elementos cheios de simbologia 
para seus personagens.

Os caretas na festa de São João: 
São Sebastião dança há mais de cem anos 

Vesperata de Diamantina: coisa linda 
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COOPERVAP

Organização completa 52 anos gerando mais 
de R$ 39 milhões em impostos para Município

A Coopervap - Cooperativa 
Agropecuária do Vale do Para-
catu  Ltda - completa 52 anos 
de fundação, no próximo dia 20. 
Para celebrar a data, a diretoria 
- coordenada pelo presidente 
Vasco Praça Filho - o Vasquinho 
e Valdir Rodrigues de Oliveira, 
diretor de Negócios - preparou 
uma atraente programação, que 
beneficia toda comunidade. 

Entre os eventos, está a Missa 
de Ação de Graças, na segunda-
feira (20), em frente à sede da or-
ganização, no centro da Cidade, 
que, segundo o presidente, será 
um momento para os diretores, 
cooperados, funcionários, co-
laboradores, familiares e a po-
pulação agradecer a Deus pela 
Cooperativa, que tanto beneficia 
a sociedade. Durante todo mês 
de julho, ocorrem promoções 
nos setores comerciais da organi-
zação. Mas, fiquem atentos, pois 
nos dias 15 a  20, os  preços esta-
rão mais em conta, ainda.  

“Traga um amigo, parente, vi-
zinho para prestigiar nossas áreas 
comercias que contam com pro-
dutos de qualidade e preços espe-
ciais. Agora, contamos também 
com uma nova panificadora com 
pães quentinhos, feitos na hora. 
São melhorias importantes, pois 
a Coopervap participa da vida 
da população como um todo”, 
informa o presidente convida 
Vasquinho.  

Força produtiva - Aos 52 
anos, a Coopervap - maior em-

“Quando você compra na Cooperativa, o dinheiro fica na Cidade e se transforma em obras”, garante o presidente Vasquinho

Vasquinho: A nossa Coopervap 
é uma força produtiva 
e comercial de Minas

A cavalgada e o cantor Daniel (abaixo) 
serão novamente grandes atrações das festa

presa genuinamente paracatuen-
se - mesmo em época de crise 
no País, segundo seu presidente, 
vive um dos  melhores momen-
tos de sua história, crescendo a 
passos largos, destacando-se no 
cenário nacional e fazendo jus ao  
esforço dos 40 produtores rurais 
que, em 1963, uniram forças para 
fundá-la. 

Segundo Vasquinho, “a nossa 
Coopervap”  é uma força produ-

tiva e comercial de Minas e ele 
faz questão de “enaltecer os ho-
mens e as mulheres que sempre 
lutaram e lutam por essa Coope-
rativa.”

“Nossa empresa está cada 
vez mais forte, apresentando 
resultados  positivos, com o en-
volvimento de toda a sociedade. 
Somos hoje uma das maiores 
geradoras de emprego e renda 
do Noroeste de Minas. Só de 

impostos - municipal, estadual e 
federal - geramos R$ 39 milhões. 
Dinheiro que é  revertido em 
obras para melhoria da qualida-
de de vida da população. Ou seja, 
quando você  compra na Coope-
rativa, o dinheiro fica na Cidade, 
por isso, temos convicção da 
responsabilidade social que de-
senvolvemos em nossa querida 
Paracatu”, completa Vasquinho. 

Preço do leite - Ainda de acor-

- Outro grande evento que a 
Coopervap  e parceiros vão rea-
lizar este ano, alusivo ao 52º. ani-
versário, é a 29ª.Expô Paracatu, 
que promete ser uma festa de ar-
romba, nos dias 5 a 9 de agosto, 
no Parque de Exposições Emilia-
no Pereira Botelho. 

Entre os shows, as principais 
atrações são Daniel, Munhoz & 
Mariano, João Lucas e Marcelo, 
Matheus e Kauam, prometem 
emocionar o público. Sem contar 
que todas as noites terão música 
ao vivo na praça de alimentação, 
boate e festival cultural de música. 

Os passaportes para todos 
os shows custam R$160,00, mas 
quem comprar antecipado vai pa-
gar apenas R$100,00 para curtir 
todos os shows. Os passaportes 
estão à venda no Hipermercado 
da Coopervap.

O presidente acrescenta que, 
para realizar a festa, o Parque de 

do com Vasquinho, uma das boas 
notícias para o cooperado é que o 
mercado do leite está reagindo.

“No mês passado tivemos 
um reajuste e, no mês de agosto, 
poderemos melhorar o preço do 
leite”, garante o presidente, que 
assegura que a Cooperativa con-
tinua crescendo em vendas, tanto 
em Brasília quanto em Unaí, João 
Pinheiro, Três Marias, Luziânia, 
Goiânia. 

“A partir do crescimento nas 
vendas, podemos apresentar um 
melhor resultado aos associados. 
Peço a todos que aproveitem as 
parcerias para o desenvolvimen-
to da atividade leiteira, através do 
Projetos Leite Legal, Educampo 
e Balde Cheio, que está forman-
do mais uma turma, em parceria 
com a Embrapa”. 

O presidente da Coopervap 
convida os produtores a se ins-
creverem nos diversos projetos, 
dirigindo-se  ao Departamento 
de Cooperativismo e Marketing. 
A Coopervap promove incen-
tivo e custeia 50% do projeto.  
“Quem participa sabe o quanto 
é importante. Novas tecnologias 
chegam a todo momento  e de-
vemos nos adequarmos  a elas”, 
garante Vasquinho.  

Expô Paracatu promete 
grandes emoções

Exposições passou por reforma 
e está bonito e aconchegante e 
destaca os leilões; exposição de 
máquinas agrícolas; exposição 
de animais; julgamentos; parque 
de diversões; desfiles; rodeio 
profissional; eleição da rainha e 
a tradicional cavalgada, que atrai 
multidões às ruas e se tornou a 
maior cavalgada do Noroeste 
de Minas, com mais de duas mil 
montarias. 

“Vai ser uma festa maravilho-
sa e ninguém pode perder. Esta-
mos felizes porque, a cada porta 
que batemos, recebemos um sim. 
Aproveito este nobre espaço 
para agradecer aos parceiros Pre-
feitura Municipal, Kinross, Sin-
dicato dos Produtores Rurais de 
Paracatu, Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Votorantim 
Metais, Sicoob Crediparnor, Ce-
mil, Brahma, Skol, Campo, VPA, 
Ima, Associação Brasileira dos 

Criadores do Ca-
valo Campolina, 
ABCZ, Girolan-
do, Gir Leiteiro, 
Guzerá, Emater, 
Hotel Pousada 
das Palmeiras, Boa 
Vista FM, Rádio 
Juriti, Jornal O 
Movimento, TV 
Minas Brasil , en-
tre outros”, finali-
za o presidente.

Os produtos Paracatu continuam 
crescendo em vendas em Brasília, 
Goiânia e outros mercados
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Sindicato doS ProdutoreS ruraiS

Chegou a hora de garantir a 
diversão da criançada nas Mi-
niférias do Sesc. Até 20 de ju-
lho, pais e responsáveis podem 
inscrever as crianças, de 5 a 12 
anos, para participar das ativida-
des que serão realizadas no Sesc 
Paracatu, de 20 a 31/7, das 9h às 
17h, e que terão o tema “Amigos 
da água”.

O interessado precisa ir à cen-
tral de atendimento da unidade 
- Rua Euridamas Avelino Barros, 
347. Lavrado -, preencher a ficha 
de cadastro, apresentar o RG e 
CPF do responsável, certidão de 
nascimento ou RG do partici-
pante e efetuar o pagamento de 
uma taxa. Dependentes de tra-
balhadores do comércio de bens, 
serviços e turismo, com carteira 

Agradecimento à Polícia Civil
Os produtores Rurais de 

Paracatu parabeniza toda a 
Polícia Civil - em especial ao 
delegado regional, Dr. Edson 
Morais - pelo brilhante traba-
lho realizado para desarticular 
a organização criminosa que 
está atuando no município de 
Paracatu relacionada ao furto 
e roubo de gado. 

A Polícia Civil de Minas 
Gerais, por intermédio da 2ª 
Delegacia Regional de Paraca-
tu/MG, com o intuito de in-
tensificar o combate a 
delitos de abigeato, so-
bretudo rebanhos bovi-
nos, após cinco meses 
de investigação, defla-
grou, na manhã de 26 
de junho, a Operação 
Carreto (termo regional 
utilizado para se referir 
ao transporte de gado).

Os cinco meses de 
investigação apontaram 
a existência de uma 
organização criminosa 
estruturada e voltada 
ao furto e roubo de bo-
vinos nas fazendas da região. 
Em regra, rebanhos com mais 
de cem animais. Estima-se que 
tal organização criminosa in-
vestigada seja responsável pelo 
furto e roubo de mais de 500 
(quinhentos animais) somente 
neste ano e tinha ramificação 
em diversos municípios dos 
estados de Minas Gerais e 
Goiás. 

Durante as investigações, 
foi levantado que tal organi-
zação criminosa possui um 
núcleo de infratores em Pa-
racatu, os quais atuam como 
coordenadores dos crimes em 
geral. Como coordenadores, 

os mesmos eram responsáveis 
pelo levantamento dos alvos, 
onde e quando os furtos e rou-
bos aconteceriam, bem como os 
responsáveis pelo transporte do 
gado aos respectivos comprado-
res, ou melhor, receptadores de 
tais animais, os quais se localiza-
vam também em outras cidades 
de Minas Gerais e Goiás. 

Tal organização criminosa 
atuava com base no vasto co-
nhecimento da zona rural que 
abrangia informações privilegia-
das obtidas através de funcioná-
rios das propriedades vítimas ou 
fazendas limítrofes, Muitas das 
vezes, os envolvidos se faziam 

passar por simples pescadores ou 
modestos agricultores para fazer 
o levantamento dos alvos. 

Quando em assaltos, e com 
a mesma técnica de dissimula-
ção de finalidade, adentravam 
nas propriedades, sacavam suas 
armas e anunciavam o assalto, 
rendendo as vítimas, as amorda-
çavam e as imobilizavam até que 
o caminhão chegasse e o gado 
roubado ou furtado fosse embar-
cado e transportado. 

Via de regra, tais embarques 
ocorriam durante o repouso no-
turno e as vítimas só conseguiam 
se libertar no dia seguinte, quan-
do os animais embarcados já es-

tavam a caminho dos recepta-
dores. Com base no conteúdo 
probatório carreado pelas in-
vestigações, representou-se 
pelos mandados de prisão e 
apreensão que foram cumpri-
dos policiais civis de Paracatu, 
Unaí, Vazante e João Pinheiro. 

Durante a operação e no 
cumprimento dos mandados 
expedidos, foram presas DEZ 
pessoas, além de outras poste-
riormente; apreendidas duas 
armas de fogo, drogas, diver-
sas caixas de defensivos agrí-
colas. Houve cumprimento de 
mandados de prisão e busca e 
apreensão nas cidades de Lu-
ziânia/GO, Paracatu/MG e 
Paraopeba/MG. 

Considera-se que a desar-
ticulação desta Organização 
Criminosa trará considerável 
diminuição no número de fur-
tos e roubos no Noroeste Mi-
neiro, trazendo tranquilidade 
àqueles que exercem ativida-
des relacionadas à criação de 
animais. 

Participaram da operação 
34 policiais civis, sendo sete 
delegados, 22 Investigadores 
e quatro escrivães. Até o mo-
mento, tem-se 13 pessoas pre-
sas. Há mais prisões a serem 
deflagradas. Neste final de 
semana (05/07/2015) foram 
recuperadas 100 cabeças de 
gado roubadas em fevereiro. 
O gado estava em Luziânia, e 
já está na posse do proprietá-
rio. 

Nesta ação mais pessoas 
foram identificadas. Se a in-
vestigação terminasse hoje, 
teríamos já 16 pessoas indicia-
das, pois há algumas pessoas 
foragidas.

Os ladrões 
foram presos 
em cidades 
de Minas 
Gerais 
e Goiás

Cem cabeças de gado
recuperadas em Luziânia já voltaram 

ao proprietário, em Paracatu

Inscrições no Sesc 
vão até 20 de julho

MINIFÉRIAS

SERVIçO

Miniférias “Amigos da água”
Inscrições: 1º a 20/7
Período de realização: 20 a 31/7, das 9h às 17h.
Local: Sesc Paracatu - Rua Euridamas Avelino Barros, 347. Lavrado
Informações: (38) 3311-3800

do Sesc atualizada, têm condi-
ções especiais. 

Amigos da água - Nas Mini-
férias “Amigos da água”, as crian-
ças serão estimuladas a entender 
a importância de se preocupar e 
preservar o meio ambiente, além 
de destacar a necessidade do uso 
consciente dos recursos hídricos. 
Tudo isso, de forma lúdica e des-
contraída, sempre unindo brinca-
deira e aprendizagem. 

A programação contará com 
brincadeiras, exibições de filmes, 
oficinas variadas, apresentações 
teatrais, gincanas, passeios, entre 
outros. Tudo pensado para diver-
tir a criançada no período das fé-
rias escolares e dar tranquilidade 
aos pais que buscam atividades de 
qualidade e seguras para os filhos.
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PC prende 12 ladrões de gado
OPERAÇÃO CARRETO

MAIS ASSALTOS 

Nove presos são de Paracatu e os demais de BH, Paraopeba e Luziânia. Operação continua e novas prisões devem ocorrer

Após a prisão de 12 suspeitos, 
a Polícia Civil recuperou, no úl-
timo final de semana (4 e 5/7),  
cem cabeças de gado, numa 
fazenda de Luziânia/GO, que 
fica às margens da GO-010, na 
terceira fase da Operação Carre-
to, que há cinco meses vem in-
vestigando o roubo de gado na 
região e está desmontando uma 
sofisticada quadrilha que agia em 
Minas e Goiás. 

De acordo com o delegado re-
gional, Edson Moraes, o rebanho 
já estava misturado com outros 
animais da propriedade. O suspei-
to de 38 anos é pecuarista e con-
fessou a participação no delito, 
sendo preso na DP de Luziânia-
GO, aumentando para 13 o núme-
ro de quadrilheiros atrás das gra-
des, cujos nomes estão sob sigilo. 

Ainda segundo a polícia, a 
ação durou 38 horas e culminou 
com a recuperação total do gado 
roubado de uma das vítimas, bem 
como a identificação de mais três 
suspeitos, que cooperaram com a 
organização criminosa. O gado 
que foi recuperado é avaliado em 
R$ 200 mil.

Operação - De acordo com o 
chefe do Departamento Regional 
da Policia Civil, delegado Marcus 
Tadeu, durante cinco meses, po-
liciais de Paracatu e região moni-
toraram os passos dos integran-
tes da quadrilha por cidades de 
Minas e Goiás . 

Na sexta-feira, 26 de junho, 
32 investigadores, escrivães e 
delegados cumpriram mandados 
de prisão e de busca e apreensão, 
da Operação Carreto, em Para-
catu, João Pinheiro, Paraopeba 
e Luziânia - e prenderam dez in-
tegrantes do esquema, em ações 
simultâneas.

“Os mandados foram expedi-
dos pelo juiz da Comarca de Pa-
racatu, que acreditou no trabalho 
de investigação da Policia Civil”, 
explica Marcus Tadeu.  A PC 
acredita que dezenas de proprie-
dades rurais foram vítimas dos 
ladrões e mais de quinhentas ca-
beças foram roubadas e abatidas.

“Não era qualquer gado ou 
propriedade que eram alvo da 
quadrilha. Eles infiltravam pes-
soas entre os empregados ou se 
faziam passar por pescadores  
para fazer um levantamento pre-
liminar do alvo para praticar o 
assalto - furto à noite  ou roubo 
a mão armada - e sempre embar-
cavam o gado ao entardecer para  
transportá-lo à noite. E só agiam 
quando tinham o comprador”, 
garante o chefe regional da PC. 

Na delegacia de Paracatu, sete, 
dos dez presos na operação,  fo-
ram apresentados à imprensa. 
Todos negaram a participação no 

Quatro homens armados e encapuzados 
surpreenderam os proprietários de uma fazen-
da - próxima ao Clube Traíras. Ao perceber mo-
vimento, o proprietário abriu a porta e foi ata-
cado pelos ladrões. Um deles armado com um 
revólver desferiu um golpe contra a cabeça do 
fazendeiro.

A mulher, que estava em um dos quartos, ao 
perceber que seu marido estava sendo rendido, 
trancou a porta, mas os bandidos exigiram que 
ela a abrisse, caso contrário mataria o esposo 
dela. Quando ela saiu do quarto, também foi 
amarrada. Os ladrões exigiram dinheiro, mas as 

Dos treze presos, nove são de Paracatu

nanciava e fomentava toda cadeia 
criminosa. 

Acreditamos que com essa 
prisão o grupo está financeira-
mente desarticulado”, explica o 
delegado Marcelo Noronha de 
Souza, que esteve em Belo Hori-
zonte coordenando a equipe. 

O sétimo integrante foi preso 
em Paracatu, no dia 27. È um ho-
mem de 30 anos, encontrado em 
um pátio de um posto de com-
bustíveis. 

“Ele é primo de um dos pre-
sos e irmão de outro que estar 
por ser preso. Ele estava onde ge-
ralmente os envolvidos nesse cri-

Marcus Tadeu, chefe do 
Departamento Regional 
da Polícia Civil

Cem cabeças de gado, roubadas em Paracatu, foram recuperadas em uma fazenda de Luziânia-GO 

Edson Moraes, delegado 
regional de Paracatu

Uno - Três homens encapuzados aproveitaram 
o momento em que um senhor de 61 anos abriu o 
portão de casa - à Rua Mabel Dayrell, Vila Mariana, 
para roubar-lhe o Uno cinza, placa GKS-9538. Os 
autores aparentavam ser menores e portavam arma 
de. O carro não foi encontrado. 

Celta - Na Rua Benedito Laboissiere, centro, um 
homem de 67 anos, após estacionar o Celta prata, 
placa OMG-2282, foi abordado por dois homens 
que anunciaram o assalto. A vítima ficou nervosa e 
não conseguia lembrar onde a chave do veículo esta-
va e um dos autores desferiu um chute nele. A chave 
estava na ignição e os ladrões entraram no carro e 
fugiram pela Rodovia BR 040. Dentro do carro  ha-
via um celular e uma mala preta contendo roupas, 
medicamentos e um cobertor. 

Gol - O Gol prata, placa JHV-4976/Cristalina-
GO foi encontrado na Rua São Gonçalo, centro, pa-
rado, com um homem dentro e dois homens encos-
tados no automóvel. Segundo a vítima - um  senhor 
de 59 anos - quando ele saiu do seu carro, os dois 
homens  chegaram por trás dele, um com uma arma 
de fogo,  e disseram “passa a chave  e entra no veícu-
lo, não se preocupe só queremos o carro”. 

esquema. Por enquanto, os no-
mes não foram divulgados. 

Comprador - No dia 29 de 
junho, a PC de Paracatu pren-
deu o décimo primeiro suspeito. 
Trata-se de um homem apontado 
como o comprador do gado rou-
bado. Ele foi preso em Belo Ho-
rizonte e seria transferido para 
Paracatu. Assim como os demais, 
o nome não foi divulgado para 
não atrapalhar as investigações. 

“Infelizmente, ainda não po-
demos divulgar o nome, mas em 
breve, será apresentado à comu-
nidade. Trata-se de uma pessoa  
importante no esquema,  que fi-

me se encontram, monitoramos o 
local e conseguimos prendê-lo”, 
garante Marcelo Noronha. 

O delegado Marcelo garante 
ainda que os dois que foram pre-
sos, possuem ficha criminal. 

“O financiador tem passagem 
por porte ilegal de arma de fogo 
e crimes fiscais. O outro foi preso 
no ano passado levando animais 
roubados para o mesmo recepta-
dor de Belo Horizonte. que tem 
fazenda em Paraopeba-MG.”  

Dos 12 presos, nove são de 
Paracatu, um de Luziânia-GO, 
um de Paraopeba e um de Belo 
Horizonte. 

Novas ações - Segundo o 
delegado regional de Paracatu, 
Edson Moraes, essa foi a primei-
ra fase da Operação Carreto e as 
investigações vão continuar. 

“Ainda teremos o desdobra-
mento da operação, mas estamos 
trabalhando com calma e o nos-
so objetivo é dar uma resposta a 
esse crime na região para os fa-
zendeiros terem um pouco mais 
de tranquilidade e menos prejuí-
zos”, explica Edson. 

Foram apreendidos durante os 
cumprimentos dos mandados duas 
armas de fogo, pequena quantida-
de de droga e defensivos agrícolas. 

Os autores ordenaram que ele deitasse no banco 
de trás e seguiram para o Bairro Prado e MG 188, 
sentido Guarda-Mor. No Km 170, em uma estra-
da vicinal, os ladrões  mandaram a vítima descer e 
em seguiram a MG 188 novamente. A vítima pegou 
carona com um caminhoneiro e deslocou-se à DP 
para registrar a ocorrência. 

Bar - As duas vítimas estavam tomando cerveja 
em um bar - à Rua Prata, Amoreiras II, momen-
to em que chegaram quatro homens em um Celta 
prata. Um dos autores apontou um revólver para as 
vítimas e pediram os objetos que estavam portando. 
Foram entregues, duas alianças de ouro, dois reló-
gios, um celular Motorola G2, três colares de ouro, 
um anel folheado a ouro e uma pulseira de ouro. 
Os ladrões fugiram  pela BR-040. O Celta usado no 
crime foi tomado de assalto no centro. 

 Supermercado - Duas pessoas chegaram, numa 
moto escura, a um supermercado da Rua Joaquim 
Murtinho, Amoreiras I. O passageiro desceu e, de 
posse de uma arma, anunciou o assalto. O assalto só 
não foi consumado porque os caixas contam com 
um eficiente sistema de segurança que dificulta sua 
abertura. Os ladrões fugiram. 

Mas homens encapuzados
roubam fazenda no Traíras

vítimas disseram que não tinham e foram tortu-
radas, por cerca de duas horas. 

Após algum tempo, três ficaram com o casal 
e o outro ladrão foi até a residência de um ho-
mem de 80 anos, arrombou a porta e o amar-
rou também. Os ladrões acabaram roubando 
R$ 790,00; um Gol branco,  placa JJB-5406/
MG; duas bombas náuticas; dois botijões de 
gás; uma maquita; uma furadeira; carnes e três 
celulares. 

Os ladrões deixaram um cartucho cal.38, que 
foi entregue na DP. O proprietário da fazenda 
quebrou a clavícula. Ninguém foi preso. 
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PM apreende suspeitos de matar Rone 

Assassinato de adolescente é mistério

Marido mata 
mulher por ciúmes 

Festa no 
Lavrado 
acaba 
na DP 

Pepéu é suspeito 
do crime da praça 

Homem compra carretinha
roubada e vai parar na DPl

29º. HOMICÍDIO

28º. HOMICÍDIO

30º. HOMICÍDIO

PERTURBAÇÃO FOI PRESO RECEPTAÇÃO

TRÁFICO 
DE DROGAS

Adquirir algo que foi produto de furto ou roubo 
é crime de receptação e dá cadeia. Antônio Geral-
do Carvalho, por exemplo, teve que ir à delegacia 
explicar como adquiriu uma carretinha/reboque, 
furtada no Jardim Serrano. Tudo começou quando 
o proprietário do reboque, homem de 43 anos, que 

Pepéu é suspeito de 
ter matado um jovem 
na Praça Firmina Santana

Apesar do empenho dos policiais,  ainda é um 
mistério o assassinato de um adolescente de 17 anos, 
encontrado morto em um matagal próximo ao cór-
rego Espírito Santo, entre os Bairros Chapadinha e 
Primavera. O corpo de Daniel Maciel da Silva, foi 
localizado na  manhã de 25 maio,  por um homem 
que passava pelo local e chamou a polícia. 

A perícia constatou que o adolescente foi atingido 
por três disparos de arma de fogo:  dois na cabeça 
e um no peito.  Familiares reconheceram o corpo e 
afirmaram que Daniel  estava desaparecido desde a 
manhã de 23 de junho.

Ainda de acordo com a policia, a família infor-
mou que o garoto era usuário de drogas e já teve 
passagem por furto e roubo. A polícia não descarta 
a possibilidade de o crime ter ligação com o uso e 
tráfico de drogas. 

Dois adolescentes de15 e 16 
anos foram apreendidos porque 
são suspeitos de terem cometi-
do o 29º. homicídio de Paraca-
tu, este ano, que vitimou Rone 
Barbosa, 17, dia 26 de junho, no 
Bairro JK. 

O suspeito de 15 anos foi lo-
calizado na Rua Amália de Sou-
za Camargo, no mesmo bairro, 
e tentou fugir dos militares, por 
um matagal, mas foi apreendido 
e confessou o crime. 

Ele disse que quem atirou foi 
seu comparsa, que também foi 
apreendido. Segundo a PM, o 
adolescente de 16 anos, também 
assumiu a autoria, afirmando que 
disparou um .38 contra as vítimas. 
Eles estão à disposição da Justiça. 

Crime - Rone e um amigo de 
24 anos desciam a Rua José Va-
queiro, a pé, às 17h do sábado 27 

de maio, onde foram surpreen-
didos pelos dois menores, que já 
chegaram atirando. 

Rone levou dois tiros na ca-
beça, chegou a ser socorrido ao 
Hospital Municipal, mas não re-
sistiu e morreu. O amigo dele le-
vou três tiros - nas costas, no bra-
ço esquerdo e polegar esquerdo 
- mas não corre risco de morte.  

A arma do crime, segundo um 
dos suspeitos, foi entregue a um 
terceiro que a teria jogado num 
matagal, onde não foi localizada. 
De acordo com a polícia, o motivo 
do crime foi um roubo ocorrido 
na casa de uma tia de um dos sus-
peitos, quando os autores teriam 
sido as vítimas e ameaçados de 
morte. Os menores apreendidos 
possuem diversas passagens poli-
ciais por roubos, tráfico de drogas, 
homicídio e porte ilegal de arma.

Em uma casa - à Rua Tenen-
te Olímpio Gonzaga, Bela Vis-
ta - a PM encontrou Ernando 
Ferreira Cândido, 39; e Pedro 
Djalma Alves, 45, brigando. 
Igor Ferreira Cândido, 21, que 
também participava da briga, 
fugiu. 

Segundo Pedro, ele chamou 
a atenção do sobrinho Igor 
para não chamar seu filho de 
17 anos para roubar. Igor não 
gostou e o atacou com pedras 
nas costas, assim como o pai de 
Igor, que também o agrediu. 

O adolescente disse que 
Igor o chamara para roubar 
uma relojoaria no centro, oca-
sião em que Igor lhe empresta-
ra roupa de uma firma. 

Segundo o adolescente, ele 
próprio pilotou a moto para 
dar fuga a Paulo e que o roubo 

Rone Barbosa 
foi assassinado 

no Bairro JK 

Daniel foi encontrado morto em 
um matagal, nos fundos do Primavera

Felipe Alves Teixeira - o Pe-
peú, 19 - foi preso na manhã de 
22 de junho, após os investigado-
res cumprirem mandado de pri-
são na casa dele. Pepeú é suspeito 
de ser o autor do homicídio, do 
dia 27 de fevereiro, na Praça Fir-
mina Santana, onde a vitima foi 
surpreendida, por volta das 23h, 
por Pepéu, que disparou um .38, 
atingindo-a na cabeça. A vítima 

Fernanda Gomes da Costa 
foi encontrada morta dentro do 
apartamento onde morava, no 
Condomínio Vila Mariana, na 
Vila Mariana. Segundo a Polícia 
Militar, o homicídio aconteceu à 
1h29, da madrugada de 6 de ju-
lho e, de acordo com a perícia, 
Fernanda sofreu uma perfuração 
no ombro, uma em cada peito, 
uma no abdômen, uma no joelho 
esquerdo, e uma escoriação na 
perna esquerda. O suspeito do 
crime é o marido da vítima - José 
Humberto Roquete Franco - que 
disse aos militares que usava cra-
ck com Fernanda e perguntou se 
ela já o traíra. Após Fernanda res-

Maconha - Alexsander Te-
odoro Ramos, 18, foi abordado 
pelos militares à Rua José Tei-
xeira de Oliveira, Paracatuzinho, 
após jogar algo sobre o muro de 
uma casa. Era um tablete de ma-
conha. Alex portava um  celular 
e R$10,00. Ele foi conduzido à 
delegacia. 

Na Rua Durval Batista de 
Oliveira, Vila Mariana, militares 
encontram outro tablete e uma 
bucha de maconha, com Saulo 
Rodrigues Lima, 24. Ele foi pre-
so.  

Crack - Já Wesley Ferreira 
Rodovalho, 27, portava dez pe-
dras de crack e R$10,50. Wesley 
foi encontrado na Rua Ciríaco 
Francisco de Andrade, Bela Vis-
ta.  

João Pinheiro - Policiais, 
munidos de mandado, inspecio-
naram a casa de Samuel de Jesus 
Nascimento, 25, na Rua Manoel 
Silveira Vasconcelos, Mangabei-
ras -  João Pinheiro - após denún-
cias  de tráfico. Ele tentou fugir, 
mas foi detido com uma bolsa  
preta, contendo, 2,5 de maconha. 

Dento da casa, os policiais 
localizaram mais três tabletes de 
maconha, pesando 75g; 23g de 
crack e objetos para corte, pesa-
gem e a embalagem das drogas, 
além de cinco celulares e um  
DVD. Samuel possui passagens 
por tráfico de drogas, receptação 
e furto.

Crack/maconha/cocaína 
- Militares patrulhavam a Rua 
Sete, no Bela Vista II, e percebe-
ram movimentação, em frente à 
residência de um adolescente de 
17 anos, conhecida  como ponto 
de drogas. Os indivíduos perce-
beram a aproximação da viatura 
policial e entraram na casa, que 
tocava som em alto volume. 

A PM pediu que desligassem 
o som e abordou o  adolescente, 
que jogou duas pedras de crack 
e três porções de maconha fora. 

Alguns indivíduos tentaram 
fugir, porém foram abordados e 
os militares encontraram  quatro  
porções de maconha no tênis de 
Geovane Antônio Pereira Mon-
teiro, 22 anos. 

Já no tênis de Diego Martins 
Nogueira, 19, tinha uma porção 
de maconha e R$ 60,00;  no tênis 
de Ricardo Monteiro de Assis, 
26, tinha um papelote de cocaína 
e, no seu bolso, R$ 76,00. Outras 
pessoas começaram a engolir e 
arremessar pela janela porções 
de drogas. 

Durante buscas na residência, 
militares localizaram um prato 
e uma lâmina com resquícios 
de crack; duas porções de ácido 
bórico, além de embalagens de 
drogas. 

Os autores foram presos e o 
menor apreendido. O aparelho 
de som utilizado na perturbação 
do sossego foi recolhido.

PM encontra envolvidos em roubo de relojoaria

Militares foram chama-
dos para controlar uma 
festa que incomodava os 
moradores da Rua Frei 
Anselmo, Lavrado, na ma-
drugada do domingo 21. 
João Emanuel Santos, 20, 
proprietário e responsável 
pela festa, se recusou a 
fornecer seus dados, desa-
catou os policiais e fechou 
o portão. 

Os militares também 
foram ameaçados por Vil-
do Gabriel Santos, 8, que 
forçou o portão e este 
despencou sobre a viatu-
ra, causando um pequeno 
amassamento. Os dois es-
tressados foram conduzi-
dos à DP. O aparelho de 
som foi apreendido.

Gustavo Henrique, 
delegado de Homicídios

ponder que sim, o casal começou 
a discutir, e Fernanda teria pe-
gado uma faca e ameaçado José 
Humberto, que conseguiu tomar 
a faca e desferir os golpes contra 
a mulher. 

Uma das testemunhas contou 
que José Humberto foi ao local 
de trabalho da mulher e contou 
que brigou com ela e a mandou 
embora de casa. Outra testemu-
nha foi com o José Humberto até 
à casa dos pais dele, onde ele disse 
para mãe que Fernanda estava no 
apartamento e que havia se corta-
do com uma faca. José Humberto 
foi preso e a faca apreendida. A 
Polícia Civil investiga o caso. 

foi praticado a mando de um ho-
mem conhecido por “Boi”. 

Na casa da namorada de Igor, 
de 17 anos, os militares viram 
quando foi arremessada,  sobre 
o muro da casa, uma sacola com  
um revólver cal.32, desmuni-
ciado, enrolado numa camiseta. 
Em seguida, foram arremessados 
dois cordões de prata, roubados 
na relojoaria. Na casa foram loca-
lizados mais um cordão de prata 
com crucifixo e R$ 511,00. 

A adolescente disse que o di-
nheiro pertencia a Igor e, segun-
do outras informações, a arma 
apreendida teria sido utilizada em 
tentativas de homicídios, quando 
o menor de 17 anos conduzia a 
moto e Igor efetuava os disparos. 
As buscas seguem no intuito de 
prender Igor. 

Espingardas - Durante pa-

trulhamento pela região do 
Morro Agudo, militares chega-
ram à casa Manoel d’Aparecido 
Gonçalves Braga, 56, que ten-
tou fugir pelos fundos, levando 
duas espingardas, que foram 
jogadas no Rio Traíras. 

Os policiais localizaram 
as armas, marca Rossi, uma 
cal.28 e a outra cal.36. Na casa 
de Manoel, foram localizados 
cartuchos e apetrechos para a 
recarga. 

Facão - Cássio Benedito 
Martins de Almeida, 31, foi 
preso suspeito de tentar matar 
um rapaz de 28 anos, na Pra-
ça Juquita Vargas, centro, onde 
um militar deparou-se com 
Cássio armado com facão, cor-
rendo atrás da vitima e deteve 
o autor até a chegada da guar-
nição.

A vítima de 32 anos recebeu uma ligação do 
Nº08598227801, de um certo Fábio Augusto Fon-
tinele, que disse ser gerente de promoções da Vivo. 

O malandro informou que ela teria ganhado cer-
ta quantia em dinheiro e que, para resgatá-la, teria 
que efetuar um depósito, caso a vítima não acredi-
tasse bastava conferir o saldo, porém a vítima teria 
que lhe passar os dados de sua conta, inclusive a 
senha, o que foi feito. 

Após alguns minutos, a vítima conferiu o saldo 
e constatou um depósito de R$ 9.000,00, acredi-
tou ter ganhado o prêmio e transferiu para a con-
ta Nº01076915, Agência 1584, em nome de Eliabe 
de Lima Alves, o valor de R$ 1.800,00 e para conta 
Nº60003080-5, Banco 033, em nome de Francisco 
Wilkson Souza Pereira, transferiu o mais R$ 1.800,00. 

Uma funcionaria do Santander, porém, afirmou 

morreu logo depois, no HM. 
“Após meses de investigação, 

conseguimos prender o suspei-
to. Na casa dele, encontramos a 
moto Biz vermelha, que foi usa-
da no crime”, explica Para Gus-
tavo Henrique Ferraz, delegado 
de Homicídios. Gustavo garante 
que  Pepeú já é conhecido no 
meio policial por homicídio ten-
tado e consumado. 

reside no Jardim Serrano - passou pela Ladeira Ma-
riana, na Vila Mariana, e encontrou a carretinha em 
posse de Antônio, que informou tê-la comprado de 
um morador do Jardim Serrano, há dois meses. A  
carretinha estava sem placa,  com o numeração do 
chassi raspada e foi recolhida ao pátio.

à vítima que o estelionatário fez um empréstimo em 
seu nome. Esta, por sua vez, acreditou que o golpis-
ta estaria lhe pagando o prêmio informado.

Soldadeira - A polícia procura por João Pedro 
Mendes, 19, que teria aplicado “conto do vigário” em 
trabalhadores de uma empesa, na Rua Nair Cunha 
Cardoso, Paracatuzinho, onde um jovem de 29 anos 
afirmou que, quando trabalhava, chegou um homem  
vestido com blusa da Metal Aço - calça jeans escura, 
botina amarela - dizendo que seu  patrão teria man-
dado  buscar a máquina de solda e a lixadeira.

A vítima entregou os materiais para o homem, que 
saiu do local, sem ser visto pelos demais trabalhado-
res. Em seguida, o solicitante de 34 anos, chegou ao 
local e perguntando pelos mesmos equipamentos, 
que João levara. Na casa de João Pedro, os militares 
localizaram a lixadeira e o cabo da máquina de solda. 

Homem usa Vivo pra enganar correntista
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Em apenas dois jogos foram marcados oito golaços para delírio das torcidas que prestigiaram seus clubes no Beira Rio

CAMPEONATO MUNICIPAL 

Competição começa commuitos gols 

O futebol paracatuense está 
em alta. Isso porque a LPE - 
Liga Paracatuense de Esportes - 
não deixa a “peteca cair” e mal 
termina um certame a instituição 
inicia outro. Após o sucesso da 
Copa Máster,  que teve o Para-
catu como campeão após vencer 
o União por 2 a 0 - e Taça Cida-
de de Paracatu - com Amoreira 
sagrando-se campeão ao derro-
tar o Santana nos pênaltis, após 
empate por 2 a 2 - os torcedores 
prestigiam agora o Campeonato 
Municipal de Futebol Amador 
2015 - a maior competição es-
portiva da Cidade. 

Abertura - A bola começou 
a rolar no sábado, 27 de junho, 
com jogo único no Estádio Beira 
Rio, entre Real e Alto do Açude. 
A partida terminou no empate 
por 3 a 3. Anderson, Lucas Lima 
e José Wilson, marcaram para o 
Verdão da Serra. Felipe, Bruno 
Jajá e Ivan Fernandes fizeram os 
gols do Alto do Açude. 

A segunda partida da rodada 
de abertura se deu no domingo, 
também no Beira Rio. Com gols 
de João Vitor e Anderson Go-
mes, o Chapadinha levou venceu 
o Nossa Senhora de Fátima por 2 
a 0. Em apenas dois jogos foram 
marcados oito gols para delírio 
dos amantes do futebol. 

Segunda rodada - A boa mé-
dia de gols continuou na segunda 

rodada. No sábado 4 de julho, o 
Paracatu recebeu o Novo Hori-
zonte, no Beira Rio, e venceu a 
partida por 4 a 3. Os gols foram 
assinalados por Anderson (2), 
Renato e Thiago. Já André, Ken-
nedy e Adriano marcaram para o 
Novo Horizonte. 

No dia seguinte, foi a vez de 
União e Amabap estrearem no 
certame. Mesmo jogando fora 
de casa, o Carrossel da Zona Sul, 
não tomou nota do adversário 
goleando o União por 4 a 1. Os 
gols foram de Ramon, Walcir e  
Diógenes (2). Corélio descontou 
para o Tricolor da Colina.  

Sistema de disputa - Na fase 
classificatória, os doze clubes jo-
gam entre si, em seus grupos, e 
apenas os dois melhores pontu-
ados, de cada um, garantem va-
gas nas semifinais. Na Categoria 
Principal, a Liga Paracatuense de 
Esportes homenageia Carrocha, 
ex-jogador e treinador do futebol. 

A final do certame está previs-
ta para 17 de outubro. 

Próximos  jogos

3ª. RODADA 
Chave “A”
Sábado 
Estádio Paulo Brochado 
15h15 - Vila Mariana x JK 
Domingo 
Estádio Paulo Brochado 
15h15 -  Real x N.S.Fátima

O Estádio Beira Rio foi palco da primeira e segunda rodadas do Campeonato Municipal

Uma animada festa de confra-
ternização, realizada no domingo 
28 de junho, marcou o encerra-
mento do Campeonato Society 
do União. Os torcedores lotaram 
as arquibancadas para prestigiar 
três as partidas.

Supermáster - Na Categoria 
Supermáster, Disk Cerveja er-
gueu a taça de campeão ao der-
rotar Torneadora Globo por 2 
a 0. Pardal e Ailon marcaram os 
gols da equipe vitoriosa. O go-
leiro menos vazado foi Luciano, 
enquanto Pardal recebeu o troféu 
de artilheiro, ambos pertencem 
ao Disk Cerveja. 

Máster - Em seguida, Pizantti 
Calçados e Loja dos Colchões en-
traram em campo para a disputa 

Brasília (ABr) - O plenário da 
Câmara dos Deputados aprovou, 
no último dia 7, a Medida Provi-
sória 671/15 que cria o Progra-
ma de Modernização da Gestão 
e Responsabilidade Fiscal do Fu-
tebol Brasileiro (Profut). 

O texto, que passou por con-
senso, segue agora para apreciação 
dos senadores. O Profut estabele-
ce o refinanciamento das dívidas 
dos clubes de futebol sob a con-
dição de critérios mais rígidos de 
responsabilidade fiscal na gestão.

A matéria aprovada foi uma 
emenda aglutinativa ao texto do 
relator Otávio Leite (PSDB-RJ), 
definida em acordo com repre-
sentantes dos clubes. A medida 
estabelece um prazo de 20 anos 
para a quitação das dívidas com o 
setor público, estimadas em R$ 4 
bilhões. Inicialmente, o governo 
defendia um prazo de 180 meses.

Segundo o relator, apesar de o 
texto final ter ficado mais “bran-
do” que a sua proposta, a MP é o 
início de uma solução para a crise 
no futebol brasileiro. “Estamos 
tratando de um novo marco para 
o futebol brasileiro. Não é a solu-
ção, mas é o início da solução”, 

CLASSIFICAçÃO 
ChAVE A  
1º. lugar - Chapadinha.............................................................3 pontos 
2º. lugar - Real............................................................................1 ponto 
3º. lugar - Alto do Açude..........................................................1 ponto 
4º. lugar - N.S.Fátima................................................................0 ponto 
5º. lugar - Vila Mariana.............................................................0 ponto 
6º. lugar - JK...............................................................................0 ponto 

ChAVE B
1º. lugar - Amabap.....................3 pontos e 3 gols positivos de saldo 
2º. lugar - Paracatu.......................3 pontos e saldo positivo de 1 gol 
3º. lugar - Novo Horizonte................0 ponto e saldo negativo 1 gol 
4º. lugar - União.................................0 ponto e saldo negativo 3 gols 
5º. lugar - Santana......................................................................0 ponto 
6º. lugar Amoreira.....................................................................0 ponto 

Na Categoria Aspirante, os 
lideres são Vila Mariana, que li-
dera a Chave A e Amoreira, que 
é o primeiro colocado da Cha-
ve B. A competição começou 
no domingo, 28 de junho, com 
duas partidas, realizadas no Es-
tádio Paulo Brochado. Às 8h, o 
Amoreira venceu o Paracatu por 
2 a 1. Rafael Peres e Fernando 
(Cupim), marcaram para o Alvi-
negro. Denner Ruela descontou 
para o Canarinho. 

Às 10h, Santana e Novo Hori-
zonte ficaram no empate por 3 a 
3. Os gols do Colorado foram de 
Arthur Brochado (2) e Matheus. 
Adriano (Folha Seca) assinalou 
três vezes para o Novo Horizonte. 

Segunda rodada - Já no 
domingo, 5 de julho, ocorreu a 
segunda rodada. Os dois jogos 
foram no Estádio Beira Rio. No 
primeiro confronto, a Vila Ma-
riana se deu bem ao fazer 5 a 3  
no JK. Anderson Cuiabano (2) e 
Talles (3) fizeram os gols da Vila. 
Jeferson e  Wesley (2), desconta-
ram para o JK. 

Vila e Amoreira 
lideram no Aspirante

CLASSIFICAçÃO: 
Chave A
1º. lugar - Vila Mariana.............................3 pontos e 2 gols de saldo 
2º. lugar - Real.............................................3 pontos e 1 gol de saldo 
3º. lugar - JK..............................................................................0 ponto 
4º. lugar - N.S.Fátima................................................................0 ponto 
5º. lugar - Alto do Açude.........................................................0 ponto 
6º. lugar - Chapadinha..............................................................0 ponto 

Chave B
1º. lugar - Amoreira.................................................................3 pontos 
2º. lugar - Santana.....................................................................1 ponto 
3º. lugar - Novo Horizonte......................................................1 ponto 
4º. lugar - Paracatu....................................................................0 ponto 
5º. lugar - União.........................................................................0 ponto 
6º. lugar - Amabap....................................................................0 ponto 

No segundo jogo da rodada, 
o Real Sociedade levou a melhor 
em cima do Nossa Senhora de 
Fátima. Com gols de Maurício e 
Thiago, o Verdão  da Serra ven-
ceu por 2 a 1. Daniel fez o gol do 
Nossa Senhora de Fátima. 

Os doze clubes jogam entre si, 
em seus grupos, e apenas os dois 
melhores pontuados de cada um 
garantem vagas nas semifinais. 
Daí em diante,  as partidas serão 
eliminatórias para apontar os fi-
nalistas. Na Categoria Aspirante, 
a Liga Paracatuense de Esportes 
homenageia José Maria Teodoro 
- o Zezito do União. 

Até o momento, já foram re-
alizadas quatro partidas e marca-
dos 20 gols.  A final está prevista 
para 18 de outubro. 

PRÓXIMOS JOGOS: 
3ª. RODADA 
Chave B
Domingo 
Estádio Frei Norberto 
8h00 -  União x Amabap  
10h00 - Paracatu x N.Horizonte

CD aprova MP das dívidas dos clubes 

Disk Cerveja, Pizantti e Madeireira são campeões 

PROFUT

SOCIETY DO UNIÃO

do título de campeão da Catego-
ria Máster. Com gols de Luciano, 
Aldimar e Rodrigo Brand, a Pi-
zantti venceu por 3 a 1. Alex fez 
o gol da Loja dos Colchões. Os 
artilheiros foram Marcos  Lampa-
rina e Ranger. O goleiro menos 
vazado foi Valdinei Ribeiro. 

Novos - Na Categoria Novos, 
a disputa foi mais acirrada. Ma-
deireira S/A e Casa do Sanduíche 
empataram por 2 a 2, no tempo 
regulamentar. Nos pênaltis, deu 
Madeireira por 3 a 2. No tempo 
normal, Caio Cabecinha e Juca 
marcaram para Madeireira. An-
dré e Matheus fizeram para Casa 
do Sanduíche. Caio Cabecinha 
foi o artilheiro.  Luciano e Alex, 
os goleiros menos vazados. Atletas do Disk Cerveja comemoram o título supermáster 

Madeireira S/A ficou com o título de campeão da Categoria Novos Pizantti levou a melhor na Categoria Máster

disse ao lembrar que em 8 de ju-
lho fez um ano da derrota de 7 a 
1 do Brasil para a Alemanha, na 
Copa do Mundo.

Lotex - Pelo projeto, os clu-
bes que quiserem refinanciar suas 
dívidas devem estar com as obri-
gações trabalhistas e tributárias 
em dia. Ele prevê ainda a criação 
de uma nova loteria, a Lotex, na 
modalidade de loteria instantâ-
nea ou “raspadinha”, em parceria 
com a Caixa Econômica Federal. 

Parte do dinheiro da loteia será 
também destinado à formação de 
atletas e ao desenvolvimento do 
futebol feminino.

Em outros pontos, a MP  fixa 
o mandato de presidente de clu-
bes em até quatro anos, com uma 
única recondução, e o afastamen-
to e a inelegibilidade do dirigente, 
por dez anos, em caso de gestão 
temerária. As novas regras en-
volvem também as entidades de 
administração do esporte (fede-

rações, confederações e ligas), 
tanto em relação ao parcelamen-
to quanto à gestão transparente.

Os clubes que descumprirem 
as contrapartidas ficarão proibi-
dos de fazer o registro de novos 
atletas e serão rebaixados de série 
quando não comprovar a regula-
ridade fiscal dos tributos federais, 
do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS) e do paga-
mento dos jogadores, inclusive 
dos contratos de imagem.
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O plenário da Câmara ficou lotado durante 
votação da MP 671/15 que cria o Programa o Profut

Eduardo Cunha e líderes analisa 
a MP  que cria o Programa 
de Modernização da Gestão 
e Responsabilidade Fiscal 
do Futebol Brasileiro


