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CARTA DO EDITOR

A nova agência de Paracatu é 
o sexto ponto de atendimento da 
cooperativano Noroeste de Minas 

Ex-prefeitos na mira do MPU
Antônio Nazaré Santana Melo, que administrou Cabeceira Grande, entre 2009 e 2012, e Orlando 

Caixeta Fialho, ex-prefeito de Vazante, no mesmo período, podem ser incursos na Lei de Improbi-
dade Administrativa (Lei 8.429/92), e ter os direitos políticos suspensos, pagarem multa e sofrerem 
outras sanções. Eles são acusados pelo Ministério Público Federal de descontar contribuições dos 
funcionários das prefeituras e não repassá-las ao INSS. Em Cabeceira Grande, o débito foi de R$ 
203.384,30; em Vazante, R$ 633.593,97. PÁGINA 2

Comerciantes assuntam Brasil
A Associação Empresarial de Paracatu e parceiros comemoraram, dia 16 de julho, o Dia do 

Comerciante, com festa no Jóquei Clube para mil pessoas. A atração principal foi o humorista, 
músico e poeta, Saulo Laranjeira, que apresentou o espetáculo Assunta Brasil. Os organizadores 
disseram que, além da descontração e integração, o momento passou otimismo e confiança a 
empresários e funcionários, que ajudam a fomentar a economia do Município. PÁGINA 8

Crime organizado
O roubo de gado atormenta os fazendeiros de Paracatu, desde 

o século passado. Para ser mais preciso, este jornal registra o fato 
desde que começou a circular, em fevereiro de 1990. Um das re-
portagens mais fortes está publicada na edição nº 5, de julho do 
mesmo ano. 

É frequente o registro de reses abatidas em pleno pasto, de 
quadrilhas que engaiolam boiadas nas fazendas, sem falar nos as-
saltos que resultam em agressões físicas e em todo tipo de humi-
lhação aos produtores e suas famílias.

 Após a chegada do regional Edson Rogério Moraes e outros 
delegados e comandantes das Polícias Civil e Militar, no entanto, 
o quadro negro que perdurava na região, desde o século passado, 
começou a clarear radicalmente.

O gatilho desta mudança foi percebida a partir dos resultados 
da Operação Carreto, que culminou com a prisão de parte de uma 
quadrilha que atuava  em Paracatu e cidades vizinhas e o resgate 
de cem reses, em Luziâna.

O mais interessante é que delegado declarou à imprensa, que, 
dentre os presos, um deles possui quatro fazendas e patrimônio 
avaliado em R$ 20 milhões. “Há também pecuaristas com muita 
força econômica na região”, além de uma pessoa que trabalhava 
no Judiciário e um ex-delegado. 

Infelizmente não nos foi dado a conhecer as caras destes “im-
portantes” pecuaristas, que enriquecem a custa do suor dos ou-
tros e da mais cretina atitude que um ser humano pode tomar, que 
é roubar seu semelhante. 

A prisão de tais elementos, por linhas transversas, nos faz re-
lembrar a Chacina de Unaí, que vitimou três fiscais do trabalho e 
um motorista, a mando de figurões do agronegócio, que até hoje 
não foram devidamente punidos.

 E, por razões óbvias, nos obriga a concluir que o crime orga-
nizado está instalado na região, para se locupletar de sua força 
econômica. 

A união da população às autoridades e a prudência de todos 
nós são atitudes que ajudarão a sociedade a se livrar destes maus 
elementos, travestidos de bons samaritanos.

José Edmar Gomes

A visita de Saulo Laranjeira (foto) a Paraca-
tu rendeu outros frutos, além de boas risadas. O 
comediante que, também, é secretário de Cultura 
de Sabará, acertou com o colega de pasta de Pa-
racatu o início de um projeto que vai levar a cul-

tura local às demais cidades de Minas, começando por Sabará e 
vice-versa. “Em breve, Paracatu vai receber a caravana com os 
artistas de Sabará e a caravana de Paracatu vai visitar Sabará e vá-
rios municípios de Minas”, garantiu Isaac Arruda. PÁGINA 8 

A Cooperativa de Crédito 
Sicoob Crediparnor com-
pleta 20 anos de atuação, no 
Noroeste de Minas, no próxi-
mo mês de setembro e, para 
celebrar as duas décadas de 
sucesso, inaugurou a segunda 
agência em Paracatu e o sex-
to ponto de atendimento no 
Noroeste de Minas. 

                     PÁGINA  9

DIOGÃO 70     
O ex-prefeito Diogo Soa-

res Rodrigues - o Diogão 70 
- faleceu dia 15 de julho, aos 
90 anos. Diogo governou o 
Município de 1971 a 1973 e de 
1983 a 1988 e foi um  comer-
ciantes de visão. Sua loja - a 
Casa Diogo - oferecia diversifi-
cada opção de produtos, desde 
discoteca a tecidos, confecções 
e utilidades. Ele foi fundador e 
presidente da Associação Co-
mercial de Paracatu; do Lions 
Clube, fundou e foi o primei-
ro presidente da Amnor - As-
sociação dos Municípios do 
Noroeste de Minas - e fundou 
também a Sociedade São Vi-
cente de Paulo, entre outras 
ações. PÁGINA 7

GUARDA-MIRIM
Sessenta crianças e adoles-

centes receberam certificados 
do projeto Guarda-Mirim. 
Destes, 12 alunos foram pro-
movidos a cabo e seis se desta-
carem na turma. “Agora, pre-
tendo arrumar um emprego e 
continuar sendo um cidadão 
de bem”, garante o aluno Le-
andro Silva. “Quero colocar 
em prática os ensinamentos 
do projeto e ser exemplo para 
minha família e amigos”, dese-
ja Ana Luiza. “Eles vão fazer a 
diferença em qualquer empre-
sa. Só precisam de oportunida-
des”, explica Lucilene do Car-
mo, coordenadora do projeto.       

                         PÁGINA 3
 
BOMBEIROS 
A luta pela instalação de 

uma unidade do Corpo de 
Bombeiros em Paracatu parece 
que está próxima de alcançar 
seu objetivo. O prefeito Olavo 
Condé prevê que os serviços 
comecem em fevereiro do ano 
vem, data prevista para conclu-
são das obras das instalações, 
que vão abrigar também uma 
unidade do Samu. O anúncio 
foi feito, dia 17 de julho, no ga-
binete do prefeito, durante ato 
solene de assinatura do contra-
to com a C e A Construtora, 
que ganhou a licitação para re-
alizar as obras. PÁGINA 3

TRAGÉDIA 
Três crianças de  10, 11 e 

12 anos morreram afogadas, 
na tarde do domingo 26 de 
julho, quando nadavam numa 
lagoa da Fazenda Veredas, em 
Buritis-MG. Os corpos foram 
localizados por pescadores, 
que mergulharam no fundo da 
lagoa.  A mãe de duas crianças 
- um menino e uma menina - 
reconheceu as bicicletas como 
de seus dois filhos. Já a avó, 
também, reconheceu a outra 
bicicleta, como do neto. 

                       PÁGINA 10

A cavalgada e animais de alta linhagem 
poderão ser vistos nos dias de exposição

A 29ª. Expo Paracatu - maior festa do Noroeste de Minas - começa dia de 5 de agosto, com a presença de auto-
ridades municipais, estaduais, federais e a cavalgada, que atrai milhares de pessoas às ruas para ver o raro show das 
comunidades rurais. A festa comemora também os 52 anos de fundação da organização e vai até o dia 9 com show 
de Daniel, Munhoz & Mariano, João Lucas & Marcelo e Matheus & Kauan. Todas as noites terão música ao vivo na 
praça de alimentação, boate e festival de música.

*Os Produtos Paracatu produzidos pela Coopervap, mais uma vez, fizeram sucesso na 41º Concurso Nacional de Produtos 
Lácteos, de 13 a 17 de julho, na Minas Láctea, em Juiz de Fora. Este ano, os destaques foram o Parmesão e o Doce de Leite. Com 
as premiações, a Coopervap se tornou a primeira cooperativa no ranking dos melhores produtos lácteos do Brasil. PÁGINAS  4 e 5

Crediparnor inaugura nova agência  

Paracatu e Sabará 
fazem ponte cultural
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Antônio Nazaré Santana 
Melo, que administrou Cabeceira 
Grande, entre 2009 e 2012, e Or-
lando Caixeta Fialho, ex-prefeito 
de Vazante, no mesmo período, 
podem ser incursos na Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei 
8.429/92), e ter os direitos polí-
ticos suspensos, pagarem  multa, 
além de sofrerem outras sanções. 

Eles são acusados pelo Minis-
tério Público Federal em Minas 
Gerais (MPF/MG) de descontar 
contribuições previdenciárias so-
bre o salário dos funcionários das 
prefeituras, deixando de repassá
-las ao INSS. 

O MPF/MG ajuizou duas 
ações civis públicas por impro-
bidade administrativa contra os 
ex-prefeitos que deixaram dívi-
das inscritas como restos a pagar. 
Em Cabeceira Grande, o débito 
foi de R$ 203.384,30; em Vazan-
te, R$ 633.593,97.

O MPF relata que a “herança 

*Stefan Salej

No meio do mês de julho, férias  escolares no meio do ano, a roti-
na das famílias e dos negócios muda. Em certos lugares, os negócios 
aumentam, em outros, diminuem. As escolas ou sistemas de educação 
geram negócios nas áreas de transportes, alimentação e material esco-
lar, entre outros. Durante as férias escolares, os negócios diretamente 
ligados à atividade escolar caem. Aumentam os negócios ligados às ati-
vidades conectadas a lazer, como colônias de férias, turismo de famílias, 
entretenimento, como shows, teatro e cinemas.

Nem todas as crianças e estudantes podem sair de férias  no meio 
do ano. As famílias não têm  dinheiro para isso. Nem para levar  den-
tro do próprio município, quiça para outro lugar. E nem todo mundo 
tem dinheiro para ir à Disneylândia, seja nos Estados Unidos, seja na 
Europa. E ai  entram em cena os empresários que falam muito em res-
ponsabilidade social. As empresas podem ajudar os seus funcionários 
a organizarem as férias de seus filhos, financiar em parte essa atividade 
aparente de lazer, mas que é uma atividade de educação. Em primeiro 
lugar, podem aproveitar melhor as excelentes infra-estruturas dos ser-
viços sociais das entidades empresariais, como SESI e SESC.

Com criatividade, podem trazer os filhos de seus funcionários para 

IMPROBIDADE

MPF acusa ex-prefeitos de Vazante e Cabeceira 
Eles deixaram de repassar ao InSS contribuições previdenciárias devidas pelos municípios 

“Se você perder a motivação, aos poucos você perde tudo!”.
Gilclér Regina

O ser humano possui duas escolhas na vida: ficar onde está, sem 
evoluir um único centímetro, ou ir à busca de suas conquistas e alcançar 
objetivos pessoais e profissionais.Para alguns, isso é chamado de “livre 
arbítrio”, para outros “arregaçar as mangas e correr contra o tempo”. 

Não importa que denominação receba a força que move as pessoas. 
A motivação é algo que se alimenta do interior de cada indivíduo, e 
cabe a cada um de nós fazer o seu papel. 

Por outro lado, vale lembrar que no campo organizacional, as em-
presas também possuem uma importante parcela de colaboração para 
motivar os profissionais. 

A questão em si não é o quanto investir, mas que ações realmente 
fazem os indivíduos sentirem-se parte da realidade corporativa e não 
apenas serem meros espectadores de algo que acontece sem suas efe-
tivas participações.

Aempresa quer motivar, mas geralmente não pergunta o que motiva!
O ser humano naturalmente é motivado e vencedor, vindo de uma 

fusão de equipe, o pai e a mãe, cada um entrando com 23 cromossomos 
numa fusão maravilhosa onde acontece uma verdadeira explosão de 
300 bilhões de genes. 

Nasce aí o ser mais motivado do mundo, vencendo uma concor-
rência em genes equivalente a cinquenta populações do planeta Terra. 

maldita” foi deixada aos respec-
tivos sucessores, que, ao assumi-
rem a prefeitura, tiveram de pro-
curar a Receita Federal e pagar os 
débitos, única forma de impedir 
que os municípios fossem inscri-
tos como inadimplentes nos ca-
dastros públicos.

Municípios inadimplentes fi-
cam impedidos de receber recur-
sos federais, “fundamentais para 

a execução das políticas públicas 
municipais e para o atingimento 
também de interesses federais 
de diversos Ministérios (Saúde, 
Educação, Cidades etc.), cuja ad-
missibilidade é condicionada à 
regularidade com o INSS”, expli-
cam as ações.

Além de criminosa a apropria-
ção indébita previdenciária cons-
titui o crime do artigo 168-A do 

Código Penal, a conduta dos ex
-prefeitos também violou princí-
pios constitucionais que regem a 
administração pública, entre eles, 
o da moralidade, legalidade, boa 
fé e o da responsabilidade na ges-
tão fiscal das finanças públicas.

“Os réus, curiosamente, efe-
tuaram as maiores retenções 
justamente nos últimos meses 
do mandato, quando é público 

e notório, os prefeitos de muitos 
municípios brasileiros aumentam 
os gastos públicos com interes-
ses eleitoreiros ou para pagar 
gastos indevidos outros, sem a 
preocupação com a organicidade 
da gestão subsequente, que herda 
a herança maldita de dívidas an-
teriores”, afirma o MPF.

Montes Claros - O Minis-
tério Público Federal em Minas 
Gerais (MPF/MG) também in-
gressou com ação de improbida-
de administrativa contra o prefei-
to de Montes Claros/MG, Ruy 
Adriano Borges Muniz. 

São réus na ação também dois 
secretários de Saúde municipais: 
a atual, Ana Paula de Oliveira 
Nascimento, e o antigo ocupante 
da pasta, Geraldo Edson Souza 
Guerra.

Eles são acusados de reter in-
devidamente mais de 20 milhões 
de recursos destinados à área da 
saúde, sem apresentar qualquer 

justificativa idônea para tais atos, 
prejudicando mais de 1,6 milhão 
de pessoas e instaurando o caos 
na saúde pública do Norte de 
Minas. 

As condutas do prefeito e de 
seus secretários tiveram reflexos 
em toda a região, porque o mu-
nicípio de Montes Claros é pólo
-referência para ações e serviços 
de saúde de média e alta comple-
xidade da Macrorregião Norte, 
que é integrada por 86 municí-
pios.

Desde que o atual prefeito 
Ruy Muniz assumiu, sem qual-
quer respaldo em fatos ou na le-
gislação, sua administração vem 
retendo ilegalmente verbas fede-
rais e estaduais do SUS que deve-
riam ser encaminhadas aos pres-
tadores de serviços hospitalares 
filantrópicos (Hospitais Aroldo 
Tourinho, Dílson Godinho e 
Santa Casa de Misericórdia) e pú-
blico (Hospital Universitário).

Antônio Nazaré Santana Melo, de 
Cabeceira Grande: débito de R$ 203.384,30

Orlando Caixeta Fialho, ex-prefeito 
de Vazante: R$ 633.593,97

A Essência da Motivação!

Das férias e feriados

O ser humano nasce, cresce e vive num ambiente global e competitivo 
onde uns tem mais sucesso que outros. É a competição da vida. 

A pergunta que se faz é: Como trabalhar a motivação nas empresas? 
O líder deve saber trabalhar com duas situações. Em primeiro lugar, 
perceber que ele estará diante de pessoas e estas são na sua essência 
muito diferentes, com reações e perfis diferentes. 

As pessoas não têm apenas sentimentos lá fora e pensamentos aqui 
dentro! O que fazer? Saber aceitar as diferenças individuais e ao mesmo 
tempo trabalhar o potencial de cada um. 

Em segundo lugar, reconhecer o que a maioria de todas as lideranças 
no mundo reconhece, isto é, entender que o grande desafio para se 
atingir metas e objetivos passa por uma equipe motivada. 

Não se pode construir uma empresa 100% em excelência e resulta-
dos com uma equipe 50% em comprometimento com metas, em qua-
lidade ou na aceitação dos desafios.

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. Muitos eventos de 
CDLs e ACEs em todo país. Mais de três milhões 
de livros vendidos. Sua palestra mostra que pessoas 
estão vencendo nas piores cidades e fracassando nas 
melhores cidades. 

conhecerem a empresa onde os pais trabalham. E o pessoal da indústria 
e das cidades pode se ligar ao pessoal da agricultura e levar as crianças 
para conhecerem a vaca que fornece leite, já que muita criança na ci-
dade acha que leite vem do tablet. Um empresário  da construção civil 
e hotelaria de Belo Horizonte  levou os alunos de uma escola para 
conhecerem a sua fazenda, aprender sobra a terra que nos sustenta e 
ver práticas de cultivo e de sustentabilidade ao vivo e a cores. E quanto 
custou isso? Nada, comparando com a alegria das crianças e com o 
conhecimento que adquiriram.

Voltando ao empresário de férias, deve-se salientar a necessidade de 
ele descansar, ver outras bandas, conviver com a família sem o stress 
do dia a dia do seu negócio. E tem mais: durante as férias, em vez de 
de ficar pendurado no celular gritando para todo mundo ouvir que 
seus funcionários são incompetentes porque sem ele não sabem fazer 
nada, é prestar muita atenção no mundo que ele está vendo e aplicar 
em seguida no seu negócio. E com os erros que acontecem quando está  
ausente, corrigir para que a empresa e seus funcionários fiquem melho-
res. Para isso é que servem férias, para trabalhar melhor quando voltar.

*Consultor internacional e ex Presidente 
da Fiemg e Sebrae Minas
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Sesc oferece 
curso gratuito

Um momento especial na vida 
de 60 crianças e adolescentes da 
Cidade ocorreu, dia 16 de julho, 
quando a turma recebeu  os cer-
tificados de conclusão, após fre-
quentar o curso de formação do 
projeto Guarda Mirim,  durante 
um ano.

A solenidade foi realizada na 
Avenida Olegário Maciel, em 
frente à Prefeitura Municipal e 
contou com a presença  autori-
dades civis e militares, amigos  e 
familiares dos formandos. 

Além da graduação a soldados 
do projeto, 12 alunos foram pro-
movidos a cabo e seis foram ho-
menageados  por se destacarem 
na turma  de 2014/2015. 

Para os formandos esse é um 
momento de perspectiva de um 
futuro melhor. “Agora pretendo 
arrumar um emprego e continuar 
sendo um cidadão de bem”, ga-
rante o aluno Leandro Silva.

“Quero continuar colocando 
em prática todos os ensinamen-
tos que aprendemos no projeto e 

GUARDA-MIRIM

GESTANTES

Projeto forma 60 jovens
Coordenadora Lucilene do Carmo pede colaboração dos empresários para inseri-los no mercado de trabalho

Olavo Condé: 
Paracatu vive calmaria 
na segurança pública 

As futuras mamães de Paracatu 
poderão contar com mais um auxílio 
do Sesc, em agosto. A unidade abriu  
inscrições para o curso Sesc Materna. 
As inscrições e o curso são gratuitos. 
O cadastro é feito na central de aten-
dimento do Sesc com apresentação do 
CPF, RG e cartão da gestante. Além 
das gestantes, podem participar os 
acompanhantes. 

O curso será ministrado entre os dias 
18 e 21 de agosto, das 14h às 17h, na 
unidade do Sesc em Paracatu (Rua Euri-
damas Avelino Barros, 347, Lavrado). O 
projeto atua no auxílio às mulheres, que 
vivem um momento de transformações, 
durante o período gestacional. 

Além de compartilhar experiências, 
as futuras mamães, assim como seus 
acompanhantes, recebem orientações 
sobre pré-natal e cartão da gestante, 
direitos, alterações na gravidez, exer-
cícios físicos, nutrição, parto e pós
-parto, amamentação, cuidados com a 
saúde do bebê e planejamento familiar. 

Tudo é acompanhado pelos profis-
sionais do Sesc das áreas de assistência 
social, enfermagem, educação física e 
nutrição. Eles mediam as reuniões, com 
conteúdo técnico, metodológico e prático.

Luta pela instalação de uma 
unidade do Corpo de Bombei-
ros em Paracatu parece que está 
próxima de alcançar seu objetivo, 
graças ao empenho do prefeito 
Olavo Condé. A previsão é que 
a Cidade passe a contar com os 
serviços dos militares do Corpo 
de Bombeiros até fevereiro do 
ano vem, data prevista para con-

A Polícia Militar de Paraca-
tu recebeu, dia 2 de julho, duas 
caminhonetes Chevrolet S10 do-
adas pela Kinross, que serão uti-
lizadas na Patrulha Rural; quatro 
Palios Fire para o atendimento 
comunitário mais um Palio Fire 
para o serviço de inteligência.

A cerimônia contou com a 
presença do presidente da Kin-
ross, Antônio Marinho, do vi-
ce-presidente da Kinross Brasil, 
Gilberto Azevedo, do chefe do 
Estado Maior da PMMG, co-
ronel Marco Antônio Bicalho, 
o comandante da 16ª Região da 
Polícia Militar, coronel Elton 
Romualdo, comandante do 45º 
BPM de Paracatu, ten-cel José 
Reinaldo Parreira, além do pre-
feito Olavo Condé, vereadores, 
representantes da Polícia Civil e 
da Polícia Rodoviária Federal.   

Muita coisa mudou para a 
PMMG, tanto os tipos de crimes, 
quanto os meios de transporte 
para patrulhamento. O principal 

ser exemplo para minha família e 
amigos”, deseja Ana Luiza.  

Durante o evento, a  coorde-
nadora  do projeto, Lucilene do 
Carmo,  destacou a importância 
da preparação dos jovens e pediu  
a colaboração dos empresários 
para que os jovens possam se in-
serir no mercado de trabalho.

“Eles estão preparados e vão 
fazer a diferença em qualquer 
empresa. Só precisam de oportu-
nidades”, explica Lucilene. 

O projeto atende hoje 190 
alunos com conteúdos prepara-
tórios e trabalhos voltados aos 
valores humanos. 

O projeto - Fruto de uma 

parceria entre o 45º. Batalhão de 
Polícia Militar e a Prefeitura Mu-
nicipal, o Projeto Guarda-Mirim 
foi criado em Paracatu, a 16 de ja-
neiro de 2006, com o objetivo de 
prevenir o envolvimento de jo-
vens com a delinquência juvenil. 

Em 22 de dezembro de 2013, 
o projeto recebeu personalida-

de jurídica, com a denominação 
“Associação Comunitária Guar-
da-Mirim - A.C.G.M, sendo re-
conhecida como uma entidade 
de utilidade pública municipal. 

O projeto é direcionado a 
adolescentes entre 12 e 17 anos, 
que estejam matriculados e fre-
quentes em escolas públicas do 

Município; possui grade curricu-
lar própria, com carga horária de 
600 horas/aula, sendo aplicada 
em horário extraclasse, evitando 
que estes jovens fiquem ociosos 
nas ruas. 

Já são 540 guardas-mirins for-
mados, desde o lançamento do 
programa.

Contrato para obras já foi assinado

Corporação 
recebe viaturas 
da Kinross

BOMBEIROS

PMMG

clusão das obras das instalações 
que vão abrigar os bombeiros e 
também uma unidade do Samu. 

O anúncio foi feito, dia 17 de 
julho, no gabinete do prefeito, 
durante ato solene de assinatura 
do contrato com a empresa C e 
A Construtora. 

“Foram meses de idas e vin-
das à Capital Federal e a Belo 

Horizonte, num esforço contí-
nuo para concluirmos todas as 
etapas exigidas perante a lei, até 
tornar viável a vinda dessas uni-
dades tão sonhadas pelo povo 
de Paracatu”, afirmou o prefeito 
Condé a O Movimento. 

O local é o antigo prédio do 
Dnit - à Rua Bento Pereira Mun-
dim, no Amoreiras I, próximo 

ao Loteamento do Jóquei Clube,  
área de fácil acesso e boa visibi-
lidade, que se encontrava ociosa. 

Para instalar a unidade dos 
bombeiros, a Prefeitura vai inves-
tir mais de R$ 2 milhões. Verba 
que veio da Secretaria de Gover-
no, que tem à frente a jovem se-
cretária Francy Helle Condé.

Samu - Já o investimento para 

as obras do Samu veio da Secre-
taria de Saúde e soma mais de R$ 
400 mil. Uma conquista também 
para a recém-empossada secretá-
ria Maria Aparecida Sicupira. 

Segundo o secretário de Pla-
nejamento, Erasmo Neiva, os 42 
bombeiros que virão para Para-
catu estão locados em Patos de 
Minas até a conclusão das obras.

meio de transporte quando a ins-
tituição foi criada era o cavalo, 
que ainda hoje é empregado, mas 
não é o meio mais adequado, rá-
pido, para ações de prevenção e 
combate à criminalidade. 

Durante o evento, os militares 
destacaram que a segurança pú-
blica é dever do Estado e direito 
e responsabilidade de todos e os 
demais segmentos e pessoas fí-
sicas podem e devem contribuir 
para uma sociedade melhor. Por 
isso, a iniciativa da empresa é 
muito bem vinda.  

Segundo o vice-presidente da 
Kinross, Gilberto Azevedo, a do-
ação fortalece as ações e opera-
ções da Polícia Militar. 

“Para nós é uma alegria poder 
demonstrar respeito pela PM. 
Nossa intenção é contribuir po-
sitivamente. Espero que as via-
turas façam a diferença. A Kin-
ross tem orgulho de beneficiar 
a sociedade. A segurança é bem 
mais ampla e começa na família, 

mas quando a sociedade falha de 
alguma forma, a Polícia Militar 
atua”. 

O presidente da Câmara, João 
Arcanjo, ressaltou que Legislativo 

está aberto para ajudar e receber 
sugestões, pois através da união 
de todos os podres públicos, em-
presas e sociedade teremos uma 
sociedade mais justa. 

A cerimônia de entrega das viaturas contou com 
autoridades civis e militares do Município e do Estado

O prefeito Olavo Condé disse 
que em outra época Paracatu vi-
veu momentos difíceis, mas ago-
ra vive uma calmaria no que se 
trata de segurança. 

O chefe do Estado Maior, co-
ronel Bicalho, ressaltou que não 
é possível conviver em sociedade 
se não tiver segurança pública. 
Os policiais são treinados para 
enfrentar as necessidades de cada 
cidade e a PM deve ter um bom 
relacionamento com a sociedade, 
através de uma polícia comunitá-
ria. 

“Precisamos, cada vez mais, 
nos integrar e envolver todos na 
busca por uma segurança pública 
melhor para vivermos em paz. 
Agradeço, em nome da PMMG, 
a doação que serve de exemplo 
para soluções dos problemas co-
munitários. Vamos fazer o me-
lhor uso possível destes veículos. 
A Polícia Militar quer estar cada 
vez mais próxima da sociedade, 
servindo o cidadão de bem”.

As viaturas serão utilizadas na Patrulha Rural; 
no atendimento comunitário e no serviço de inteligência

Coronel Bicalho: A PM 
deve ter bom relacionamento 
com a sociedade

Gilberto Azevedo, da Kiross: 
Espero que as viaturas 
façam a diferença

Sessenta jovens se formam e estão aptos a entrarem no mercado de trabalho

Autoridades civis e militares, amigos e familiares 
dos jovens durante a solenidade de formatura

O prefeito Condé afirma que foram meses de 
esforço para concluir etapas exigidas pela lei

O  contrato foi assinado com a empresa C e A Construtora, que venceu a licitação
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Os  gerentes  da Indústria de Laticínios, Marco Antônio e Jaci Macedo,  
recebem os prêmios de segundo e terceiro lugares no 41o. Concurso

COOPERVAP

Produtos Paracatu são primeiros no ranking de premiação do Brasil

No mês em que a Coopervap  
- Cooperativa Agropecuária  do 
Vale do Paracatu Ltda - completa 
52 anos de fundação (20/7), foi a 
organização que deu um impor-
tante presente à  sociedade pa-
racatuense, ao atingir o status de  
uma das melhores cooperativas de 
laticínios do Brasil.

A organização, mais uma vez, 
se destacou na 41º edição do Con-
curso Nacional de Produtos Lác-
teos, de 13 à 17 de julho, na  feira 
anual Minas Láctea, realizada nos 
pavilhões da ExpoMinas, em Juiz 
de Fora-MG. 

No certame, produtos de 60 
laticínios de todo o Brasil foram 
avaliados, nos dias 14 e 15, por 30 
juízes especializados, vindos de 
universidades, serviços de inspe-
ção e instituições de pesquisa, de 
acordo com critérios como aspec-
to global, cor, textura, odor, aro-
ma, consistência e sabor. 

“São vários os fatores que indi-
cam a qualidade de um queijo. O 
parmesão, por exemplo, não deve 
ser fatiado e o modo de abri-lo é 
uma forma de testar a textura gra-
nular. A espessura da casca indica 
o tempo de maturação”, explica o 
juiz Mauro Furtado, professor da 
Universidade Federal de Viçosa. 

Os Produtos Paracatu, produ-
zidos pelo laticínio da Coopervap,  
fizeram a diferença  em sabor e 
qualidade. Este ano, os destaques 
foram o Queijo Parmesão e o 

Sucesso na 41º edição do Concurso nacional de Produtos Lácteos, eleva status do laticínio da organização no País

Doce de Leite. Já é a segunda vez 
que o nosso Parmesão é premia-
do. Em 2011, o produto conquis-
tou o primeiro lugar e este ano foi 
o vice-campeão nacional.

Já o Doce de Leite Paracatu con-
quistou o terceiro lugar. Com estas  
premiações,  em 2015,  a Coopervap  
se tornou  a primeira cooperativa no 
ranking de premiações dos melho-
res produtos lácteos do Brasil.

A empresa genuinamente pa-
racatuense - que sempre prezou 
pela qualidade e higiene de seus 
produtos - superou a Cooperativa 
Selita do Brasil, até então primeira 
colocada. 

Baru - Este ano, Paracatu foi 

Uma missa sertaneja campal 
em Ação de Graças marcou o úl-
timo dia 20 de julho para a Coo-
pervap - Cooperativa Agropecuá-
ria do Vale do Paracatu Ltda., pois 
nesta data a organização comple-
tou 52 anos de fundação. 

A missa foi celebrada pelo pa-
dre Paulo Giovanni, da Paróquia 
Nossa Senhora de Fátima,  e foi 
um  momento de agradecimento 
por parte dos  funcionários, dire-
tores, cooperados, fornecedores e 
da população  por uma Cooperati-
va  que, de uma maneira ou de ou-
tra, está presente na vida de todos. 

“Graças à participação de to-
dos, chegamos fortes e estrutu-
rados aos 52 anos de história e 
nada mais justo do que agradecer 
a Deus, nosso Criador, por todas 
estas bênçãos recebidas e pe-
dir para que continue a iluminar 
nossos caminhos nos próximos 

O queijo com fruto do cerrado foi a grande novidade 
que a Coopervap apresentou este ano na Minas Láctea

destaque, também, por levar a Juiz 
de Fora um  produto inovador, 
desenvolvido pela equipe da In-
dústria de Laticínios da Cooper-
vap. Trata-se do queijo com cas-
tanhas de baru (fruto do cerrado).

Segundo o gerente da Indús-
tria de Laticínios, Marco Antô-
nio Campos Alves, o novo queijo 
também fez sucesso no Concurso 
Nacional, chamando a atenção 
dos degustadores e de represen-
tantes de todas as cooperativas 
que participaram do evento. 

“Esse é mais um grande feito 
para a história de nossa Coope-
rativa. Agradeço o empenho de 
todos os funcionários, coopera-

dos e diretores da Coopervap por 
mais essa conquista. Se depender 
do esforço e dedicação da equipe, 
vamos continuar colocando Para-
catu no cenário nacional”, disse 
Marco Antônio a O Movimento. 

Para a diretoria da Coopervap, 
a organização vive um momento 
especial. 

“Hoje, a Cooperativa vive uma 
nova realidade, com a ampliação 
dos negócios no cenário nacio-
nal. Estamos conquistando novos 
mercados para nossos produtos. 
Os produtos que levam a marca 
Paracatu  estão sendo elogiados 
no Brasil inteiro. Prova disso são 
os prêmios que sempre conquista-

mos”, garante o presidente Vasco 
Praça Filho - o Vasquinho. 

Concurso - O Concurso Na-
cional de Produtos Lácteos é re-
alizado há 41 anos e surgiu com 
intuito de eleger os melhores pro-
dutos do País, entre queijos, man-
teiga, doce de leite, requeijão e 
ainda o destaque especial - aquele 
produto lácteo que ainda não che-
gou ao mercado e que tenha pelo 
menos uma característica inova-
dora ou funcionalidade. 

Este ano, foram julgadas onze 
categorias: Queijo Prato lanche 3 
kg, Queijo Gouda, Queijo Pro-
volone, Queijo Parmesão, Queijo 
Reino, Queijo Minas Padrão, Re-

queijão Cremoso, Doce de leite 
pastoso, Queijo tipo Gorgonzola, 
Destaque Especial e Manteiga de 
Primeira Qualidade.

 “A avaliação é criteriosa, feita 
por cerca de 25 juízes especializa-
dos, vindos de universidades, ser-
viços de inspeção e instituições de 
pesquisa, que podem apontar com 
segurança qual o melhor produto. 

Temos credibilidade e isso é 
um aval para a indústria se forta-
lecer no mercado”, afirma o coor-
denador do concurso, Fernando 
Resplande Magalhães.

Critérios - Fernando garante 
ainda que foram premiados os 
três melhores produtos de cada 
categoria, levando-se em con-
sideração os seguintes critérios: 
aspecto global, cor, textura, odor, 
aroma, consistência e sabor.

Além do Concurso Nacional 
de Produtos Lácteos, o Minas 
Láctea engloba outros três impor-
tantes eventos do setor laticinista 
na América Latina: Exposição de 
Máquinas, Equipamentos, Emba-
lagens e Insumos para a Indústria 
Laticinista (Expomaq), Exposição 
de Produtos Lácteos (Expolac) e 
Congresso Nacional de Laticínios. 
A edição 2015 ocorreu entre 14 
a 16 de julho com atividades no 
Expominas e no Instituto de La-
ticínios Cândido Tostes. O even-
to é promovido pela Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais- Epamig. 

Missa Sertaneja marca 52º. aniversário
anos”, rezou o presidente Vasco 
Praça Filho.

Faturamento - A Coopervap  
emprega, atualmente, 500 funcio-
nários diretos; tem quadro social 
de 2 mil associados, faturamento 
anual de R$ 190 milhões e se des-
taca como fonte de  renda para o 
Município, Estado e País, gerando 
R$39 milhões em tributos e en-
cargos sociais.

O seu presidente aponta que 
parte desse dinheiro fica em Pa-
racatu e é investida em obras que 
melhoram a qualidade de vida da 
população. “Essa é uma das gran-
des vantagens de ser associado e 
comprar nos setores comerciais 
da Coopervap”, explica Vasco 
Praça Filho. 

Ainda segundo o presidente, na 
empresa não existe crise e o mo-
mento é de crescimento, com au-
mento na captação de leite e con-

quista de novas praças comerciais. 
“Além de Brasília, Unaí, João Pinhei-
ro, Três Marias, Luziânia, Goiânia e 
municípios próximos a Paracatu, a 
Coopervap conta com vendedores 
em outras praças e as vendas estão 
sendo ampliadas,” explica.

Assistência - O cooperado 
também recebe toda assistência 
para melhorar a produção de lei-
te e grãos. Para isso, a Coopervap 
conta com a Fábrica de Suplemen-
tos Minerais, que produz mais de 
150 toneladas por mês. A Comer-
cial Agrícola vende sementes, adu-
bos e defensivos agrícolas, que são 
armazenados em local adequado. 

A Unidade de Indústria Lác-
tea fabrica os Produtos Paracatu, 
como queijos, manteiga, doce de 
leite, requeijão cremoso e em bar-
ra e iogurte, leite pasteurizado e 
longa vida. 

Além disso, a Cooperativa con-

ta com amplo setor comercial, 
que se contempla farmácia, pos-
tos de combustíveis, agroveteriná-
ria, hipermercado  com panifica-
dora, que é uma das novidades do 
momento.  

Outra boa notícia anunciada 
pelo presidente é que, no mês de 
agosto, os associados terão rea-
juste no preço do leite. “E tudo 
indica que as melhorias vão conti-
nuar”, afirma Vasquinho. 

Antes da celebração da Missa, 
a Agroveterinária sorteou uma 
moto para os clientes, o que foi 
mais uma forma de incentivar as 
compras no setor comercial da 
empresa. O contemplado foi o 
João Martins da Silva.

Assim, a Coopervap escreve 
mais um ano de existência, ven-
cendo desafios, satisfazendo ne-
cessidades econômicas e sociais 
de seus cooperados e da comu-
nidade, gerando emprego e renda 
e se solidificando como uma das 
maiores cooperativas do País.

“É um momento de crescimen-
to. Um ano em que nós estamos 
dando uma reposta positiva ao co-
operado, mostrando que a Coope-
rativa é importante para ele, para os 
funcionários e para toda a Cidade,” 
salientou o diretor de negócios da 
Coopervap, Valdir Rodrigues. 

 Valdir ainda agradeceu às pes-
soas que estiveram se somaram à 
Coopervap  nestes anos de lutas 
e conquistas e convocou a todos 
para somar forças em mais um 
ano “que, com certeza, também 
será de vitórias”.

 

A panificadora é mais um serviço de primeira encontrado no Hipermercado O setor de frutas e verduras, a qualidade vem em primeiro lugar No posto de gasolina o serviço, também, é de primeira

O Hipermercado Coopervap contempla todas as necessidades de consumo

A missa sertaneja é uma forma da Família Coopervap 
agradecer a Deus pelo sucesso da organização

João Marins da Silva foi o felizardo contemplado no sorteio da moto
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Produtos Paracatu são primeiros no ranking de premiação do Brasil
Sucesso na 41º edição do Concurso nacional de Produtos Lácteos, eleva status do laticínio da organização no País

Vasquinho e Valdir agradecem aos parceirose 
convidam a população para a 29ª Expo Paracatu

DOMINGO (2/8)
Início do Torneio Leiteiro 
14h - 1ª. Esgota do Torneio Leiteiro 
22h - 2ª. Ordenha do Torneio Leiteiro 

SEGUNDA-FEIRA (3/8)
6h - 3ª. Ordenha do Torneio Leiteiro
8h às 18h - Entrada de 
bovinos e equinos de exposição 
14h - 4ª. Ordenha do Torneio Leiteiro 
22h - 5ª. Ordenha do Torneio Leiteiro 

TERÇA-FEIRA (4/8)
6h - 6ª. Ordenha do Torneio Leiteiro
8h às18h - Entrada de bovinos 
e equinos de exposição 
14h - 7ª. Ordenha do Torneio Leiteiro 
22h - 8ª. Ordenha do Torneio Leiteiro 

QUARTA-FEIRA (5/8)
6h - 9ª. Ordenha do Torneio Leiteiro
8h às 18h - Entrada de 
bovinos e equinos de exposição 
12h - Saída da Cavalgada 
do Paracatuzinho 
14h00 - Final do Torneio Leiteiro 
15h30 - Chegada da 
Cavalgada no Parque 
15h30 - Abertura oficial da festa  
18h - Mini Fazendinha 
(Reino Encantado) 
20h - Parque de Diversões  
23h - Show 
João Lucas & Marcello 

QUINTA-FEIRA (6/8)
8h - Dia do Leite
11h - Grande Leilão 
“Top do Leite” (bezerros, novilhas, 
vacas em lactação e touros)
18h - Mini Fazendinha 
(Reino Encantado) 
19h - Parque de Diversões  
20h - Abertura Rodeio Bulls
23h - Show Munhoz e Mariano

SEXTA-FEIRA (7/8)
8h - Julgamento Campolina
8h - Julgamento Gir Leiteiro
8h - Julgamento Guzerá 
8h - Julgamento Girolando 
8h - Julgamento Raça Campolina 
18h - Mini Fazendinha 
(Reino Encantado) 
19h - Parque de Diversões  
20h - Rodeio Bulls
23h - Show Daniel

SÁBADO (8/8)
8h - Julgamento Gir Leiteiro
8h - Julgamento Guzerá 
8h - Julgamento Girolando 
8h - Julgamento Raça Campolina 
14h - Mini Fazendinha 
(Reino Encantado) 
17h - Apresentação e Leilão 
- Campolina Presencial 
18h - Parque de Diversões  
20h - Rodeio Bulls
23h - Show Matheus e Kauan

DOMINGO (9/8)
8h - Julgamento Campolina
11h - Leilão de Gado 
de Corte - Carga Fechada 
14h - Mini Fazendinha 
(Reino Encantado) 
15h - Parque de Diversões  
20h - Final Rodeio Bulls

Maior festa do noroeste começa dia 5 de agosto
Apesar da movimentação no 

Parque de Exposições Emiliano 
Pereira Botelho começar em junho, 
deixando o local ainda mais acon-
chegante para abrigar a 29ª. Expo 
Paracatu, a maior festa do Noro-
este de Minas começa oficialmente 
na quarta-feira (5 de agosto). 

Além da abertura oficial, que 
promete contar com autoridades 
municipais, estaduais e federais, 
outro ponto de destaque do pri-
meiro dia será a cavalgada com 
cavaleiros e amazonas percorren-
do as principais ruas da Cidade, 
anunciando a abertura do evento. 
Todos os anos, a cavalgada atrai 

PROGRAMAÇÃO

milhares de pessoas às ruas, que 
prestigiam o raro show de beleza 
das equipes oriundas das comuni-
dades rurais. 

A 29ª. Expo Paracatu é outra 
grande atração que a Coopervap 
e parceiros vão realizar este ano, 
como destaques da programação 
alusiva ao seu 52º. aniversário. A 
festa que, segundo os organizado-
res, será de arromba, ocorre  entre  
5 a 9 de agosto. Entre os shows, 
as principais atrações são o can-
tor   Daniel e as duplas Munhoz & 
Mariano, João Lucas & Marcelo e 
Matheus & Kauan. Todas as noi-
tes terão música ao vivo na praça 

de alimentação, boate  e festival de 
música . 

“Os passaportes para todos 
os shows estão sendo vendidos, 
a preços especiais, no Hipermer-
cado da Coopervap”, explica o 
presidente Vasquinho. Além das 
atrações artísticas, leilões; expo-
sição de máquinas agrícolas e de 
animais; julgamentos; parque de 
diversões; desfiles; rodeio pro-
fissional; eleição da rainha - que 
acompanhará os diretores nos 
eventos da exposição - são outras 
opções da programação.  

“Vai ser uma festa maravilhosa 
e ninguém pode perder. Estamos 

felizes que, a cada porta que bate-
mos, recebemos um sim Por isso, 
aproveito este nobre espaço de O 
Movimento para agradecer aos 
parceiros Prefeitura Municipal, 
Kinross, Sindicato dos Produtores 
Rurais de Paracatu, Banco do Bra-
sil, Caixa Econômica Federal, Vo-
torantim Metais, Sicoob Credipar-
nor, Cemil, Brahma, Skol, Campo, 
VPA, Ima, Associação Brasileira 
dos Criadores do Cavalo Campo-
lina, ABCZ, Girolando, Gir Lei-
teiro, Guzerá, Emater, Hotel Pou-
sada das Palmeiras, Boa Vista FM, 
Rádio Juriti, Jornal O Movimento, 
TV Minas Brasil e outros.”
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Divino é novo presidente do Paracatu. Evaldo 
assume o 200 e Nilzo está a frente do Universitário 

POSSE  DOS ROTARYS 

Paracatu - O mês de julho 
foi marcado pelas posses dos no-
vos conselhos diretores de três 
rotarys da Cidade. No Rotary 
Club Paracatu, o novo presiden-
te é Divino José de Araújo, que 
substitui Marcelo Corrêa Araújo. 
A esposa de Divino - Adriana 
Seiko Amaral de Araújo - assume 
a presidência da Casa da Amiza-
de. Cargo que era ocupado pela 
esposa do Marcelo - Querubina 
Pádua Araújo. 

O Rotary Paracatu tem 27 
anos e os principais projetos são 
os mutirões do homem - com-
bate ao câncer de próstata e da 
mulher - trabalho de prevenção 
ao câncer de mama. 

Paracatu 200 - Já no conselho 
diretor do Rotary Club Paracatu 

Ministério da 
Educação

OBJETO: Contratação de Pessoa jurídica para execução de obra de drenagem no Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Triângulo Mineiro – Paracatu, conforme especificações técnicas e projetos anexos.  TIPO DA LICITAÇÃO: 
Menor preço global por item. LOCAL, DATA E HORÁRIO DA SESSÃO: Sala 30 do IFTM - Rua Getúlio de Melo Franco, 
345, 2º andar, Bairro Centro – Paracatu – MG. CEP: 38.600-000. No dia 31/08/2015 às 08h30min, horário de Brasília. 
MAIORES INFORMAÇÕES: No site www.comprasnet.gov.br, www.iftm.edu.br pelos telefones 38 9891-5183 ou pelo e-mail 
celsofernandes@iftm.edu.br OBSERVAÇÃO: Poderão participar do certame as empresas que atenderem às condições da lei 
e aos termos do referido instrumento convocatório. 

Celso Fernandes da Cruz
Presidente da CPL

AVISO CONCORRÊNCIA Nº 02/2015

TRIÂNGULO MINEIRO
Paracatu

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Comarca de Paracatu-MG – Primeira Vara Cível – Edital de citação – Prazo vinte dias – O Dr. Antônio Fortes 
de Pádua Neto, MM. Juiz de Direito na Primeira Vara Cível da Comarca de Paracatu, Estado de Minas Gerais, 
na forma da Lei, etc... Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Secretaria, se processam os termos de uma Ação de Execução, processo n° 04070 11 4687-
2, movida por Banco Triângulo S/A contra Ângela Maria Fagundes dos Santos e outros, e por este Cita os 
Executados Angela Maria Fagundes dos Santos CNPJ n° 09.181.317/0001-46 e Angela Maria Fagundes dos 
Santos, inscrita no CPF sob o n° 054.819.766-09, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para, no 
prazo de três dias, pagar, a quantia de R$ 29.422,50 (vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e 
cinquenta centavos), referente ao principal e acessórios, a ser acrescida de honorários de advogado do autor 
e custas iniciais. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à 
execução por meio de embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de quinze dias, contados da 
publicação deste edital, o executado tem direito de parcelar o débito em até seis vezes na forma do artigo 745-
A do CPC. E, para conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado e afixado na 
forma da Lei. Paracatu, 12 de julho de 2013. K - 30/07e15/08

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

200, quem assumiu a presidên-
cias do ano rotário 2015/2016 
foi Evaldo Soares, que substitui 
o ex-presidente Dênis Campos. 

Neste clube de serviço, os 
trabalhos sociais denominados 

Marcelo Corrêa (d) passa o cargo de presidente 
do Rotary Paracatu a Divino José (e)

No Rotary Paracatu 200, Dênis Campos (d)  
passou a presidência  para Evaldo Soares (e)

O presidente recém empossado no Rotary Universitário, 
Nilzo Alvares, ladeado pela ex-presidente Lidia Konishi 
e as companheiras Daniela Siqueira e Maria Konishi

“carro- chefe” são: assistência 
ao Projeto Pintando o Sete, no 
Bairrro Bom Pastor - que traba-
lha com crianças e adolescentes 
de famílias de baixa renda e re-
sidem em bairros considerados 

áreas de risco; suporte ao Projeto 
de Alfabetização de crianças e 
adolescentes no Bairro Alto do 
Açude. Além disso, o Rotary 200 
desenvolve o projeto “de Olho 
no seu Olho”, que realiza exames 

e fornece óculos aos menos favo-
recidos. O Rotary Paracatu 200 
foi criado há 16 anos. 

Universitário - No Rotary 
Paracatu Universitário, a ex-pre-
sidente Lidia Konishi passou o 

cargo ao companheiro Nilzo 
Álvares Caetano. Este é também 
um clube de serviço que ajuda as 
famílias menos favorecidas e co-
labora para o desenvolvimento 
da Cidade. 

Muita educação e cultura através 
do Projeto Cine Clube Itinerante

CONSCIENCIARTE

Ainda é inverno e o Pro-
jeto Cine Clube Itinerante da 
Fundação Conscienciarte já 
expressa o sucesso a que está 
acostumado. Motivados pe-
los bons resultados de 2014, 
o Projeto que é realizado nas 
cidades de Paracatu e Vazan-
te e formado por ações como 
a WEB TV Caroço, a Oficina 
de Audiovisual e as exibições 
de filmes nas escolas públicas 
e em locais públicos, teve al-
gumas reformulações com 
a intenção de dinamizar-se 
e adequar-se as novidades e 
necessidades exigidas pelo 
mercado.

Neste ano, o Projeto pre-
vê a realização de uma ação 
extra que é a oficina de ca-
pacitação em fotografia para 
professores de escolas públi-
cas de Paracatu. Com carga 
horária média de 10 horas 
por escola, a ideia é instruí
-los para o correto manuseio 

de equipamentos adquiridos pe-
las escolas. Uma atitude positiva 
que dará ainda mais visibilidade 
aos resultados de iniciativas exe-
cutadas pelas escolas.

Outra novidade é referente à 
WEB TV Caroço. A equipe foi 
totalmente renovada visto que 
a anterior já tinha qualificação 
suficiente para alçar novos ca-
minhos. A proposição é que seja 
oportunizada a outros ex-alunos 

do curso de audiovisual, a chance 
de colocar em prática o apren-
dizado teórico adquirido e tam-
bém a possibilidade de ampliar as 
ideias para os quadros produzi-
dos pela TV. 

Outra importante característi-
ca que foi mantida dos anos ante-
riores é que os participantes estão 
constantemente envolvidos em 
atividades como debates atualiza-
dos, palestras de cunho educativo 

e preventivo, orientação vocacio-
nal, atividades culturais, dinâmi-
cas de grupo, atividades de lazer, 
intervenções e blitz educativas. 

Além de todas essas perspecti-
vas, é trabalhada também a auto-
estima, os valores e a socialização 
dos atendidos, a fim de contri-
buir para uma boa convivência 
social e familiar.

As exibições de filmes nas 
escolas públicas, contam com 

os professores como grandes 
aliados. Os alunos participam de 
debates e atividades educativas a 
cerca do conteúdo dos curtas ou 
longas-metragens. 

Essa ação complementa o de-
senvolvimento educacional das 
crianças e jovens, o que propicia 
transformação social e cresci-
mento cultural. A ideia, no que 
se refere às exibições em espaços 
públicos como praças e anfite-

atros, é viabilizar acesso de 
conteúdos culturais às comu-
nidades, visto que ambas as 
cidades atendidas pelo Proje-
to não possuem cinema. Uma 
importante informação é que 
a meta prevista de 5200 ex-
pectadores para o ano 2015, 
já foi alcançada!

Isso tudo porque ainda é 
inverno. É possível já imaginar 
os ótimos resultados quando 
o verão chegar. E é com esse 
entusiasmo que a Fundação 
Conscienciarte desenvolve o 
Cine Clube Itinerante que só 
é possível dada a legitimidade 
da necessidade de projetos 
sociais como esse e a parceria 
feita com a Lei de Incentivo a 
Cultura, Instituto Votorantim, 
Votorantim Metais, Secretaria 
do Audiovisual, Ministério da 
Cultura e Governo Federal, 
que acreditam no potencial do 
Projeto ao viabilizar/patroci-
nar o seu desenvolvimento.

COMARCA DE PARACATU-MG - PRIMEIRA VARA - EDITAL DE CITAÇÃO -  PRA-
ZO TRInTA DIAS - O Dr. Antônio Fortes de Pádua neto, Juiz de Direito na  Primeira 
Vara da Comarca de Paracatu, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc...  
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tive-
rem, que por este Juízo e Secretaria da 1ª Vara, se processam os termos de uma 
Ação de Usucapião nº 0078028-05.2014.8.13.0470 movida por MAURÍCIO MAIA 
FERREIRA, brasileira, viúvo, médico, inscrito no CPF sob o nº 125.563.511-87 e 
RG MG-180.003 SSP/GO, residente na Rua da Abadia, 167, Centro, nesta cidade, 
tendo como procuradora Beatriz Andreata Gonçalves, inscrito na OAB/MG 96.996, 
sobre: 'uma área de 187,00 m² (cento e oitenta e sete metros), situado na Zona 
urbana desta cidade, Rua Quincas Mundim, 72, Centro, nesta cidade, conforme 
divisas e confrontações do memorial descritivo juntado às ff. 15/16 dos autos', e 
por este Cita os RÉUS AUSEnTES, InCERTOS E DESCOnHECIDOS, bem como 
EVEnTUAIS InTERESSADOS, para os termos da ação supra, podendo contestá-la, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, que correrá em Secretaria a partir do tér-
mino do prazo do presente edital, ficando advertidos nos termos do artigo 285 do 
CPC, que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como 
verdadeiros os fatos articulados pelo autor. E, para conhecimento de todos, ex-
pediu-se o presente edital, que será publicado e afixado na forma da Lei. Dado e 
passado nesta Cidade e Comarca de Paracatu, Estado de Minas Gerais, aos dois 
dias do mês de julho de 2015. (aa) Elson C. Soares França, Escrivão Judicial, assino. 
Antônio Fortes de Pádua neto, Juiz de Direito.
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A Drogaria Cristina está ampliando seu quadro de
funcionários e disponibilizando vagas de emprego para

candidatos portadores de deficiência física, visual ou auditiva.

Os interessados deverão encaminhar currículo para 
Av. Olégario Maciel,757 - Centro - Paracatu

OPORTUNIDADE DE EMPREGO

Crianças e jovens das 
comunidades de São Domingos 
e Bela Vista II participam das 
atividades do Integrar 
Comunidade, realizadas 
nos dia 11 e 25 de julho

Programa da Kinross
movimenta bairros

Ex-prefeito 
morre aos 90 anos

Helena Bastos é cidadã paracatuense

INTEGRAR COMUNIDADEDIOGÃO 70      

HOMENAGENS

O ex-prefeito Diogo 
Soares Rodrigues - o 
Diogão 70 - morreu dia 
15 de julho, após lutar 
contra uma pneumonia. 
Diogo, que governou 
o Município de 1971 a 
1973 e de 1983 a 1988, 
faleceu aos 90 anos, no 
Hospital Santa Clara, 
em Divinópolis.

Ele foi um dos co-
merciantes pioneiros de 
Paracatu e sua loja - a 
Casa Diogo - oferecia 
diversificada opção de produtos, 
indo da “mais completa discote-
ca do Noroeste de Minas” a teci-
dos, confecções e utilidades.

Diogo foi fundador e presi-
dente da Associação Comercial 
de Paracatu; do Lions Clube, fun-
dou e foi o primeiro presidente da 
Amnor - Associação dos Municí-
pios do Noroeste de Minas e fun-
dou também a Sociedade São Vi-
cente de Paulo, entre outras ações.

Diogão 70 - como ficou co-
nhecido após usar este slogan 
na campanha de 1970 - deixa 
seu nome gravado na história e 
no coração de Paracatu. Ele fi-
cou conhecido, também, como 
o prefeito das pontes, pois sua 
visão de futuro permitiu que ele 
ligasse vários bairros, pensando 
na racionalização do trânsito e na 
comodidade das pessoas.

Quem teve o privilégio de 

 As tardes de sábado em Para-
catu estão cada vez mais anima-
das, com muita cultura, aprendi-
zado e brincadeiras. Cerca de 250 
crianças e jovens das comunida-
des de São Domingos e Bela Vis-
ta II participaram das atividades 
do Integrar Comunidade, reali-
zadas nos dia 11 e 25 de julho, 
respectivamente.

 Durante os eventos, várias 
atrações foram realizadas como  
gincanas, oficinas de culinária 
e artesanato, malabares, pintu-
ra de rosto, jogos de tabuleiro, 
contação de histórias, mostra de 
cinema, acompanhamento nutri-
cional e apresentações de grupos 
de dança.

 Para Ana Cunha, gerente de 
Relações Comunitárias da Kin-
ross, o evento proporciona aos 
participantes um espaço cultural 
coletivo em que a convivência, a 
integração e o bom 
re lac ionamento 
entre as pessoas 
são os principais 
destaques. 

“Com a reali-
zação do Integrar 
Comunidade pre-
tendemos apoiar 
as comunidades no 
desenvolvimento 
cultural e social 
oferecendo opor-
tunidades para tro-
ca de experiências 
e convivência har-
moniosa’, afirma 
Ana Cunha.

PR - De acor-
do com Valdete 
Lopes Brandão, moradora da co-
munidade de São Domingos, as 
palestras e oficinas foram muito 
proveitosas.“Estou amando esta 
edição do Integrar Comunidade 
no São Domingos. Veio nos ale-
grar e abrilhantar a nossa tarde. 

Centenas de pessoas lotaram 
o plenário da Câmara Munici-
pal, na noite de 17 de julho, para 
prestar quatro homenagens. Um 
delas foi para dona Helena da 
Mota Bastos, que recebeu o título 
de Cidadã Honorária de Paraca-
tu, proposto pelo vereador João 
Macedo (Dem). Segundo o parla-
mentar, dona Helena, que é evan-
gélica da Igreja Presbiteriana, se 
destaca como   serva fiel, esposa, 
mãe, irmã e mulher exemplar. 

“Dona Helena é aquela mu-
lher que a sociedade paracatuen-
se  acostumou a ver andando por 
aí com a Bíblia debaixo do braço 
e sempre disposta a levar o con-
forto, a palavra de Deus aos ir-
mãos e a ajudar o próximo. Ela 
merece esta homenagem”, disse 
Macedo. 

Na mesma solenidade, a Igre-
ja Presbiteriana Central de Para-
catu recebeu Moção de Regozijo 
pela passagem de seus 122 anos 
de fundação, completados neste 
mês de julho. 

A Presbiteriana é a igreja 

Igreja Presbiteriana, Sociedade 
Auxiliadora Feminina e Instituto 
Primícias também foram homenageados 

evangélica mais antiga da Cidade 
e reconhecida como patrimônio 
histórico do Município. A hon-
raria foi entregue pelo vereador 
João Macedo ao pastor Gil Lola.

Macedo também entregou 
moção de Regozijo a SAF - So-
ciedade Auxiliadora Feminina, da 
Igreja Presbiteriana, pelos seus 
79 anos de trabalho educacional 
prestado à população paraca-
tuense e ao Instituto Primícias 
- Centro Educacional Infantil li-
gado à Igreja Presbiteriana. 

“São três instituições que fa-
zem a diferença em Paracatu 
quando o assunto é evangeliza-
ção, trabalho social e educação 
de crianças e adolescentes. Por-
tanto, são homenagens justas”, 
destacou Macedo. 

“Só temos que agradecer a 
Deus e o povo de Paracatu por 
esse reconhecimento. Agradece-
mos também ao vereador João 
Macedo que foi o autor das pre-
posições e a todos os vereadores 
que as aprovaram”, agradeceu o 
pastor Gil Lola.

João Macedo 
e o presidente 
da Câmara, 
João Archanjo, 
entregaram a moção 
a Maria Aparecida 
Rocha Brochado, 
diretora do 
Instituto Primícias

Pastor Gil Lola recebe o mérito 
em nome da Igreja PresbiterianaDona Helena da Mota Bastos recebe o diploma de cidadã paracatuense

A presidente da SAF, Giovana Ramos de Assis Lola, recebe 
moção  em nome das mulheres que fazem parte do grupo

conviver com Diogo o descreve 
com homem humilde, honesto 
e empreendedor e não esquece 
sua “pegada” de mão ao cumpri-
mentar as pessoas. Ele tinha há-
bito de apertar a mão das pessoas 
com tanta força, que o cumpri-
mento ficava marcado na mão e 
na memória.

Diogo Soares Rodrigues tam-
bém foi responsável pela restau-
ração do casario, inclusive do 
casarão que abriga a atual Casa 
de Cultura, durante seu segundo 
mandato.

O corpo do ex-prefeito foi 
velado na Igreja do Rosário e se-
pultado no dia seguinte, no Ce-
mitério Santa Cruz.

Paracatu perdeu no mês de 
Julho duas personalidades: o 
ex-prefeito Diogo Soares Rodri-
gues - o Diogão 70 e o ex-ban-
cário Ivanderli Ribeiro de Lima.

Ex-diretor do Sesi morre em Brasília

IVANDERLI

Ivanderli Ribeiro de Lima fa-
leceu em Brasília, também no dia 
15 de julho, no Hospital de Base, 
onde se internou no domingo 
anterior vítima de diabetes. 

Além de funcionário do ban-
co HSBC, Ivanderli foi diretor do 
Sesi e do União Esporte Clube.  
Ele foi sepultado, na sexta-feira, 
em João Pinheiro, onde reside 
sua família.

Acabei de sair de uma palestra 
que fala só de amor, esperança e 
caridade. Aprendi muitas coisas 
boas. Quero que voltem outras 
vezes para dar oportunidade, 
principalmente, para os jovens 
de ver coisas diferentes. Hoje 

vim com meu neto e minha filha. 
Acho que está sendo muito im-
portante para nossa comunida-
de”, garante Valdete.

Programa Integrar - Em 
2014 o Programa Integrar da 
Kinross investiu R$ 3 milhões 

na realização de projetos que en-
volveram associações, escolas e 
grupos culturais e beneficiaram 
cerca de 7.500 pessoas entre alu-
nos, pais, educadores e membros 
da comunidade. O Integrar Co-
munidade é mais uma ação do 
Programa Integrar da Kinross, 
no eixo Cultura. 

Em 2014, o Eixo Cultura re-
alizou o Circuito Integrar em 
nove escolas públicas de Paraca-
tu, com o objetivo de promover 
a educação por meio da cultura 
e trazer a família para dentro da 
instituição escolar. Foram 588 
alunos beneficiados com as ofi-
cinas, 2.700 participantes nas 
edições do Integrar na Praça e 34 
grupos culturais envolvidos nas 
atividades.
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Organizadores passam otimismo e confiança a empresários e funcionários, que ajudam  fomentar economia do Município

DIA DO COMERCIANTE 

PARACATU/SABARÁ

Saulo Laranjeira faz a festa  

Caravana de Paracatu vai percorrer 
Minas Gerais divulgando cultura

Apresentação de Saulo laranjeira, 
como o deputado João Plenário 

Isaac: Vamos 
valorizar e incentivar 
novos talentos

A ACE - Associação Empre-
sarial de Paracatu; CDL - Câmara 
dos Dirigentes Lojistas;  Sind-
Comércio; Prefeitura Municipal 
e parceiros realizaram, dia 16 de 
julho, evento para comemorar 
o Dia do Comerciante. A sole-
nidade, na sede social do Jóquei 
Clube Paracatuense, contou com 
aproximadamente mil pessoas e a 
atração principal foi o humorista, 
músico e poeta, Saulo Laranjeira, 
que apresentou o espetáculo “As-
sunta Brasil.”

Para os organizadores, foi um 
momento de descontração e in-
tegração, mas também de passar 
otimismo e confiança, em época 
de crise a empresários e funcio-
nários, que ajudam a fomentar a 
economia do Município. A peça 
teatral também fez parte da pro-
gramação do Festival Cultural, 
que começou em junho e termi-
nou no dia 18 de julho. 

“Saulo é um grande amigo. 
Tivemos a oportunidade de es-
tarmos juntos e entendemos que 
podemos também trabalhar com 
os comerciantes, através de mensa-
gens de otimismo, dando-lhes um 
pouco mais de alegria e motivação. 
Para quem procurava um projeto 
diferente, a palestra do Laranjeira 
veio a calhar”, disse o secretário de 
Cultura de Paracatu, Isaac Arruda. 

“O nosso objetivo é mostrar 
aos empresários que temos várias 
maneiras de enfrentar a crise e 
sempre estarmos motivados para 
dias melhores e nada melhor do 
que a presença de Saulo Laranjei-
ra para descontrairmos e darmos 
boas gargalhadas”, explica Mar-
cus Plauto, presidente da ACE.

De forma descontraída,  Saulo 

incorporou seus personagens ar-
rancando boas risadas e aplausos 
da plateia, como sempre aconte-
ce nas apresentações do artista.  

“Para mim é um prazer retor-
nar a Paracatu e falar para essa 
plateia formada por pessoas que 
vivem no comércio local. Há sete 
anos, Paracatu foi a primeira, das 
153 cidades de Minas, que rece-
beu o meu show com a Caravana 
Arrumação. Através do humor, 
procuro me emocionar e levar 
as pessoas a refletirem, de for-
ma descontraída, mas focado em 
assuntos sérios como questões 
sociais, políticas e ambientais”, 
disse Saulo a O Movimento. 

Saulo - Nascido em Pedra 
Azul, Vale do Jequitinhonha-MG, 
Saulo Laranjeira edificou uma arte 
ímpar, fundada na música, teatro, 
humor e poesia. Apareceu aos 
olhos do Brasil através do progra-
ma “Som Brasil”/Rede Globo. 

Seja cantando, seja declaman-
do, seja vivendo os personagens, 
Saulo transporta para o palco e 
para a tela da televisão a sua ver-

satilidade de fazer rir e emocionar. 
Mágico, profundo e divertido, 

por onde passa, o artista encan-
ta as mais diversas plateias com 
seu jeito peculiar de traduzir o 
ser brasileiro. A galeria de seus 
personagens apresenta vários ti-
pos hilários e marcantes como: 
Deputado João Plenário e o ro-
queiro Kelé Metaleira (sucessos 
do programa “A Praça é Nossa”/
SBT); o sambista malandro Juriti; 
o poeta João Macambira; o boê-
mio Sabiá; o hippie Zé Roberto; 
o repentista Zeza; o caipira Ge-
raldinho; a benzedeira Veia Mes-
sina e o vaqueiro Zé da Silva.

Se hoje, Saulo Laranjeira é um 
dos maiores “showmen” do País, 
também é certo que isso não 
aconteceu por acaso. Saulo tem 
história. Tem raiz. Para chegar 
até aqui teve que percorrer um 
longo caminho cheio de aventu-
ras, trabalho, profissionalismo e 
dedicação. 

Os sonhos e a vocação natural 
de fomentador cultural o levou a 
idealizar, realizar e participar de 

A visita de Saulo Laranjeira 
a Paracatu proporcionou diver-
são e a oportunidade de troca de 
experiência entre Sabará - cidade 
histórica onde Saulo é secretário 
de Cultura - e Paracatu, que tem 
Isaac Arruda à frente da pasta 
cultural. Segundo o secretário 
paracatuense, o diálogo entre os 
dois resultou no início de um 
projeto que vai valorizar a Cidade 
e mostrar o talento dos artistas 
da terra de Afonso Arinos. 

A O Movimento, 
Isaac garantiu que a 
parceria com Saulo 
vai integrar municí-
pios mineiros, come-
çando por Paracatu 
e Sabará. “Em breve, 
Paracatu vai receber 
a caravana com os 
artistas de Sabará e a 
caravana com os ar-
tistas de Paracatu vai 
visitar Sabará e vários 

diversos shows e projetos: televi-
são, rádio, teatro, cinema, docu-
mentários, vídeos institucionais 
e comerciais, espaços culturais, 
turnês nacionais e internacionais, 
seminários, congressos, além de 
uma carreira fonográfica de su-
cesso. Sucesso de público e críti-
ca, Saulo é um artista multimídia, 
transcende o convencional, e in-
venta a si mesmo quando inventa 
um novo Brasil.

Atualmente, Saulo viaja pelas 
estradas brasileira com seu show 
“Assunta Brasil”, na bagagem 
música, humor e poesia. No es-
petáculo o artista interpreta gran-
des clássicos da música popular 
brasileira como: Romaria (Renato 
Teixeira), Desassombrado (An-
tônio Carlos de Nóbrega), Leão 
do Norte (Lenine / Paulo César 
Pinheiro); além de divertir e emo-
cionar o público com seus múlti-
plos e cativantes personagens.

Homenagens e produtos 
- Antes da atração principal, vá-
rios momentos marcaram a noi-
te. Um deles foi a homenagem 

(minuto de silêncio) que os orga-
nizadores do evento fizeram ao 
saudoso comerciante e ex-pre-
feito de Paracatu, Diogo Soares 
Rodrigues, que foi sepultado na 
tarde do mesmo dia.

Em seguida, os diretores da 
ACE, CDL e Sindcomércio, 
Marcus Plauto e Robertus Fer-
dinandus, explicaram ao público 
a variedade de produtos que as 
entidades que eles representam 
disponibilizam aos empresários, 
com benefícios para toda comu-
nidade, como: Projeto de Segu-
rança e Medicina do Trabalho; 
SPC Serasa; Linha de Financia-
mento através do BDMG; Catá-
logo Telefônico e a novidade do 
momento que é o Cartão Paraca-
tu Card, além de outros. 

Natal premiado - A diretoria 
aproveitou o momento para lan-
çar também a Campanha de Na-
tal 2015 com antecedência. Este 
ano, serão mais de R$600 mil em 
prêmios com destaque para uma 
casa e quatro veículos, sendo três 
caminhonetes.

Através de caravanas e apre-
sentações teatrais, Saulo Laran-
jeira percorre o País, principal-
mente o Estado de Minas Gerais 
levando alegria e reflexão sobre 
questões sociais, meio ambiente 
e política. 

Para isso, o artista se incor-
pora em dez personagens humo-
rísticos que são: a Véia Messina 
- Benzedeira sábia. Roceira ale-
gre e divertida. Uma mulher que 
acredita na força da natureza e 
que povoa o Brasil com suas re-
zas, crenças e histórias; 

Zé da Silva - Velho vaqueiro, 
defensor da natureza e filósofo 
do tempo. Um homem simples 
que dentro da sua visão, busca fa-
lar a todos das coisas que fogem 
ao homem moderno; 

Geraldinho - Uma alusão ao 
lendário Geraldinho. Verdadeiro 
caipira brasileiro que narra sua 
vida em causos e histórias, reche-
ados de malícia e perspicácia; 

João Macambira - O canto 
forte do sertão, a voz que não se 
cala. Um poeta cantador, que a 
verdade declara; 

Zé Roberto - Jovem vegeta-
riano, esteriótipo do bicho grilo, 
hippie que curte o efeito das er-
vas, as viagens astrais e os encan-
tos da natureza; 

Juriti - Sambista. Malandro 
escolado no Morro, Juriti é um 
galanteador que traz a malandra-
gem na ponta do pé e a elegância 
de conquistar as pessoas; 

Kelé - Rebelde sem causa. Ro-
queiro do interior, obcecado por 

João Plenário e mais nove

“Essa é uma campanha dife-
rente que vai mexer com toda Ci-
dade, por isso lançamos antes do 
prazo para a população se prepa-
rar”, garante Marcus Plauto.

Mais informações podem ser 
obtidas n sede da ACE - Rua Sal-
gado Filho, Bela Vista - ou atra-
vés do telefone: (38) 3671-6333. 

Posto Paracatu - Outro mo-
mento marcante da solenidade foi 
à homenagem que a Associação 
Empresarial fez ao Posto Paraca-
tu - antigo Posto Itamaraty, que 
existe há 40 anos - com entrega 
de placa de mérito. Todos os anos, 
os organizadores aproveitam o 
Dia do Comerciante para reco-
nhecer a empresa que foi desta-
que durante o ano, através de um 
tema escolhido pela ACE. Desta 
vez, o tema foi: “Valorizando nos-
sos produtos”, e nesse quesito o 
Posto Paracatu é um dos maio-
res clientes da ACE, trabalhando 
com o Cartão Paracatu Card, que 
oferece desconto em combustí-
veis. A empresa foi representada 
pelo gerente Jarbas Rodrigues.

municípios de Minas”, explica 
Isaac. 

Ainda segundo o secretário, 
a oportunidade será para todos 
que participam dos segmentos 
culturais de Paracatu e, em cada 
viagem, será selecionado um 
grupo que atende a demanda do 
município que vai receber a ca-
ravana.

“Com isso vamos valorizar e 
dar oportunidade a todos que qui-
serem participar  e incentivar no-

vos talentos”, garante 
o secretário.

À reportagem de 
O Movimento, Sau-
lo Laranjeira disse 
que ficou satisfeito 
e  empolgado  com 
a iniciativa do secre-
tário de Paracatu, 
pois sabe que o Mu-
nicípio tem um forte 
potencial cultural que 
vai ao encontro dos 

ideias de Sabará.
“Sabará e Paracatu contam 

com celeiro cultural fantástico  e 
esse intercâmbio será o início de 
um projeto que vai marcar a his-
tória cultural de Minas”, acredita 
o renomado artista. 

música estrangeira e pelo mundo 
heavy metal. Ingênuo, Kelé acre-
dita que a sua verdade é negar sua 
realidade;

Zeza - Nordestino autênti-
co, poeta repentista, cantador 
de coco, curandeiro e mascate 
ambulante. Frequentador de ro-
doviárias, botequins e praças pú-
blicas; 

Sabiá - Uma encarnação do 
ébrio sentimental que na bebida 
afoga suas mágoas. Homem que 
vive das lembranças dos áureos 
tempos de boemia. 

Todos são bem aceitos pelo 
público em geral, mas um dos 
personagens de maior sucesso - 
inclusive no Programa “a Praça é 
Nossa”, do SBT - é o Deputado 
João Plenário, que faz uma sátira 

ao político demagogo. 
Desleixado e mulherengo, 

João Plenário inventa uma lin-
guagem, o politiquês, em que fa-
lar não quer dizer realizar. Uma 
forma que Saulo Laranjeira en-
controu para criticar a mostrar a 
realidade da parte podre da polí-
tica brasileira. 

Em entrevista a O Movi-
mento, Laranjeira disse que João 
Plenário é um político que usa a 
linguagem popular para transmi-
tir uma mensagem. Critica que 
o humorista acredita que soma 
para ajudar a combater a corrup-
ção e moralizar o País.

“Deixo claro que existe polí-
ticos sérios e não é uma critica 
generalizada, pois João Plenário 
é fruto de observação do mo-

mento da política brasileira e sa-
bemos que nesse meio tem uma 
banda podre que precisa ser ex-
terminada. 

João Plenário faz parte dessa 
banda podre. Homens que es-
tão no poder e são enganosos, 
insensíveis às questões sociais, 
aos interesses do povo que eles 
representam e deixam a popula-
ção brasileira triste e sem rumo”, 
explica o artista.  

Além de humorista, Saulo é 
músico e dentre os principais 
parceiros ou companheiros de 
shows, estão Paulinho Pedra 
Azul, Elomar Figueira de Mello, 
Dércio Marques, Titane, Tadeu 
Franco, Túlio Mourão, Celso 
Adolfo, Pereira da Viola e Tavi-
nho Moura.

Diretores da ACE e Saulo LaranjeiraO gerente do Posto Paracatu, Jarbas Rodrigues, recebe homenagem 
da ACE, através de Marcus Plauto e Robertus Ferdinandus

Sobre a cultura nacional Sau-
lo disse que ela está no lugar que 
deveria que é no coração das pes-
soas, porém há um conflito com  
a cultura de mídia, de massa, que 
não permite que a verdadeira cul-
tura do Brasil, venha à tona. 

Na opinião de Saulo, a mídia, 
principalmente a televisão, mas-
sacra de forma injusta o que está 
no seio, no coração e emociona 
as pessoas.

“A televisão brasileira é um 
veiculo maravilhoso, mas poderia 
prestar um serviço justo de mos-
trar o que realmente temos de 
melhor. Porém, se se guiar pela 
televisão você jamais vai conhecer 
esse Brasil maravilhoso  nos ares 
da música, dança, folclore e outras 
manifestações populares. Isso, a 
TV não mostra e quando mostra é 
de maneira muito discreta. A cul-
tura brasileira vai bem, o que não 
vai bem é a vitrine para mostrar 
essa força cultural que temos.” 

A cultura de Paracatu vai ser conhecida  em Minas Gerais

Sabará vem do termo tupi itá’berab’uçú (pedra grande brilhante), que 
designava a mítica “serra das esmeraldas” procurada pelos bandeirantes

Saulo Laranjeira: A cultura 
brasileira vai bem, o que não 
vai bem é a vitrine para mostrar 
a força cultural que temos
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SICOOB CREDIPARNOR 
Cooperativa comemora 20 anos 
com inauguração de nova agência 
A Cooperativa de Crédito Sicoob Crediparnor 

completa 20 anos de atuação, no Noroeste de Mi-
nas, no próximo mês de setembro e, para Darcy 
da Silva Neiva Filho - o Darcyzinho - presidente 
do Conselho de Administração; Jonas Gomes, di-
retor Financeiro), José Humberto Borges, diretor 
Administrativo e demais conselheiros, o momen-
to é de celebração das conquistas nas duas déca-
das e de concretizar um sonho do Sicoob e uma 
conquista dos paracatuenses com a inauguração 
da segunda agência em Paracatu e o sexto ponto 
de atendimento no Noroeste de Minas. 

“É comum ouvirmos que as cooperativas de 
crédito não crescem aleatoriamente. São do tama-
nho e da importância que adquirem junto às co-
munidades que atuam e que elas querem. Então, 
não é por acaso que nesta data o Sicoob Credi-
parnor entrega ao Noroeste de Minas seu sexto 
ponto de atendimento. Motivo de orgulho para 
todos nós”, explica Darcy Neiva. 

A nova Agência, situada na Avenida Olegário 
Maciel, é moderna, funcional e confortável e tem 
uma equipes de seis funcionários à disposição da 
comunidade. O padre Regis, da Paróquia Nossa 
Senhora do Carmo da Vila Mariana - e o pastor 
Sirgisberto Queiroga abençoaram as novas insta-
lações, diretores e nova equipe de trabalho. 

A solenidade de inauguração contou com a 
presença do prefeito de Paracatu Olavo Condé; 
do vice, José Altino Silva; deputado federal Silas 
Brasileiro e de Luiz Gonzaga Viana Lage, presi-
dente do Sicoob Central Cecremge. 

Selo - Após o corte da fita inaugural, o pre-
sidente Darcy Neiva convidou a todos para um 
coquetel na sede da Loja Maçônica Nova Luz Pa-
racatuense, onde o Sicoob Crediparnor e os Cor-
reios lançaram o Selo Postal Personalizado em 
comemoração aos 20 anos da Cooperativa. 

O Selo  retrata o desenvolvimento de um País, 
Estado, Município ou de uma instituição e docu-
menta, com riqueza de detalhes, a história, perso-
nagens, fatos e realizações que por sua importância 
formam a vida nacional em seus diversos aspectos.  

Homenagens - Outro momento marcante da 
solenidade foi a homenagem que a diretoria pres-
tou a 48 associados que fizeram parte da história 
de 20 anos do Sicoob Crediparnor, com  entrega 
de placas de mérito. Os agraciados foram: Afrânio 
de Melo Franco, Aluisio Gomes Gonçalves, Carlos 
Fernando Dayrell Lages,  Darcy da Silva Neiva 
Filho, José Humberto Borges, Jonas Gomes,  Edson 
José de Souza,  Francisco Andrade Porto, Humberto 
Euler da Silva Neiva,  José Cardoso Naves Neto,  
José Luiz Ruas Neiva,  Mário da Cruz  Barbosa, 
Osías Manoel de Campos,  Robertus Van Doornik, 
Stanley Wellington Porto, Wander Cordeiro,  Za-
nah Rosa Braga, Clênio Alves Costa,  Nélio Lou-
renço de Lima,  Josino Neiva Batista,  Sirgisberto 
Queiroga da Costa,  José Lisboa Faria,  Luis Gon-
çalves da Silva,  Luis Gonzaga Viana Lage,  Adria-
na Sales Martins,  Adilson Mendes da Silva, Lin-
darci Memlak,  Lindomar Moreira Ribeiro,  Iano 
Antônio Pereira, Francisco Araujo Filho,  William 
Tavares Dias,  Nelson Roberto Trindade,  Cácio 
Aurélio da Cunha, Élcio Andrade Porto,  Antônio 
Barbosa de Brito, Edilson Gilmar Cota, Francisco 
Geraldo Bessa, Ignácio Antônio Garcia, Joaquim 
Pedro Araújo, José Rodrigues de Moura, Lana 
Lúcia Melo Franco, Leonel Melo Franco Santia-
go,  Ronaldo de Matos Braga, Rodolfo de Oliveira 
Melo, Walter José de Souza,  Franklin Botelho Bor-
ges,  Raimundo Sérgio Campos e  Silas Brasileiro. 

História - O Sicoob Crediparnor iniciou sua 
história, em Paracatu, em setembro de 1995 e, 
desde então, começou  a trabalhar com o obje-
tivo de oferecer o melhor serviço, atendimento e 
suporte aos cooperados, sempre buscando reco-
nhecimento da comunidade, mas principalmente 
dos cooperados. Hoje é uma das maiores coope-
rativas de crédito do País. Isso devido à compe-
tência e dedicação de seus diretores. 

“Por isso, agradecemos o apoio e a confian-
ça da comunidade Paracatu, autoridades e asso-
ciados que acreditam na nossa instituição. São 
pessoas como vocês que acendem o espírito co-
operativista, através dos valores de ajuda mútua, 
responsabilidade, democracia, igualdade, equida-
de e solidariedade. 

“Vamos continuar seguindo o mesmo cami-
nho, em busca de mais 20 anos de sucesso, vi-
tórias e desenvolvimento. Nós temos orgulho de 
toda a história que já vivemos e compartilhamos. 
E sabemos que quando estamos juntos, somando 
forças, podemos realizar ainda mais”, agradeceu 
o presidente Darcy Neiva.  

Além de Paracatu, o Sicoob Crediparnor está 
presente nos municípios de: Arinos, Buritis, João 
Pinheiro e Unaí.

Veja os as imagens da inauguração da 
nova agência do Sicoob Crediparnor 
de Paracatu e da festa dos 20 anos de 
sua fundação nas fotos desta página: 
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Três crianças 
morrem afogadas

Ladrões amarram 
casal e fogem a pé

Homem do canivete ataca médico

Ex-delegado era um dos líderes da quadrilha

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

OPERAÇÃO CARRETO

BURUTIS

FAZENDA

Entre os membros há pecuaristas “com muita força econômica na região”, além de uma pessoa que trabalhava no Judiciário 

A prisão da quadrilha de rou-
bo de gado em Paracatu e cida-
des vizinhas e o resgate de cem 
reses, em Luziâna-GO, em mea-
dos de julho, ocupou o noticiá-
rio local e a mídia nacional  por 
vários dias e deve continuar em 
pauta, pois foram presos apenas 
15 integrantes dos  20 indiciados, 
na quarta fase da Operação Car-
reto, coordenada pelo delegado 
regional Edson Rogério Moraes.

O delegado declarou à im-
prensa, no dia 15, em João Pi-
nheiro, que, dentre os presos, 
um deles possui quatro fazendas 
e patrimônio avaliado em R$ 20 
milhões. “Há também pecuaristas 
com muita força econômica na 
região”, além de uma pessoa que 

trabalhava no Poder Judiciário. 
Das prisões, efetuadas pela 2ª 

Delegacia Regional de Paracatu, 
constam um indivíduo bastante 
conhecido dos paracatuenses: o 
ex-delegado Nilton de Araújo Sil-
va, para quem a “casa caiu”, no 
dia 15. O ex - homem da lei - que 
comandava a delegacia da Paraca-
tu no final dos anos 90 - aprontou 
poucas e boas por aqui e acabou 
preso e demitido da Polícia Civil 
do Estado pelo assassinato do 
presidiário “Diabo Louro”.

Nilton era um dos líderes da 
quadrilha de roubo de gado que, 
segundo o delegado Edson Mo-
raes, é responsável pelo furto e 
roubo de mais de 500 animais, 
este ano. 

Paracatu - A operação foi um 
sucesso e na região não é conhe-
cido um trabalho desse porte. 
Foram seis meses de investigação 
e o próximo passo será instaurar 
vários inquéritos para apurar cri-
mes ligados aos presos”, disse o 
delegado regional. Edson Moraes 
informou, também, que foram 
cumpridos mandados de prisão 
e de busca e apreensão em Belo 
Horizonte, Paraopeba, João Pi-
nheiro, Brasilândia de Minas e 
em Luziânia-GO. A operação foi 
desencadeada dia 26 de junho e já 
prendeu 15  pessoas em flagrante 
ou por meio de mandados. Destas, 
onze são de Paracatu. Além disso, 
foram apreendidas duas armas de 
fogo, drogas e produtos agrícolas.

O médico urologista e legista 
Maximiniano Alves Correa, 45, 
se recupera das graves lesões no 
fígado, intestino e baço, após ser 
vítima de tentativa de homicídio, 
na noite de 13 de julho, num bar 
- à Rua Francisco Rodrigues Me-
nhô, do Bela Vista. 

Segundo a Polícia Militar, An-
tônio Martins Vargas Filho, 53, 
chegou ao bar, bebeu uma dose 
de cachaça e começou a provocar 
o médico, com palavras de baixo 
calão. A vítima tentou sair do 
local, mas Antônio, com um ca-
nivete em punho, a agarrou pelo 
colarinho, colocando a arma no 

Três crianças morreram afo-
gadas, na tarde do domingo 26 
de julho, quando nadavam numa 
lagoa da Fazenda Veredas, em 
Buritis-MG. A Polícia Militar foi 
informada dos afogamentos, por 
volta de 16h30min e ajudou nas 
buscas aos corpos das crianças 
de  10, 11 e 12 anos, que foram 
localizados por pescadores, que 
mergulharam no fundo da lagoa.

De acordo com a PM, o afo-
gamento foi descoberto por um 
homem que passou pelo local  

Ao proferir voto ao Recurso 
Nº 197.910-300, em 6 de fevereiro 
de 2001, o desembargador Kelsen 
Carneiro, relata que, no dia 7 de 
fevereiro de 1996, os detetives El-
son da Conceição Ferreira e Val-
demar Lopes Fonseca mataram a 
tiros Sidnei Rosa, (o Diabo Lou-
ro), nas proximidades da Fazenda 
Samelo, em Paracatu, a mando de 
Nilton Araújo Silva, “após apanhá
-lo preso e algemado”.

No recurso, o então delegado 
Nilton de Araújo Silva (ou Nilton 
Araújo Silva) e os dois detetives 
recorrem da acusação de assassi-
nato do presidiário Sidnei Rosa à 
Terceira Câmara Criminal do Tri-
buna de Justiça de MG. 

O relato do desembargador 

A Polícia Civil de Paracatu resgatou, em Luziânia, cem cabeças de gado roubadas em Paracatu

O ex-delegado Nilton, de costas 
para a sociedade, ao ser  preso em João Pinheiro 

Aparentando desequilíbrio, 
Antônio Martins Vargas 
Filho atacou médico 
a canivetadas

dá conta de que, após executa-
rem Sídnei Rosa, Elson, arma em 
punho, obrigou um carcereiro a 
atirar no cadáver para compro-
metê-lo e “evitar que este contas-
se a verdade sobre os fatos.” 

Ao negar recurso aos réus, 
o desembargador aponta que, 
embora Elson tenha procura-
do tingir os fatos com as cores 
da legítima defesa, alegando que 
atirou em Sídney Rosa para se 
defender de uma agressão a ti-
ros, esta versão foi desmentida 
pelas testemunhas que o acusa-
ram, juntamente com Valdemar, 
de executar a vítima, a mando do 
delegado. 

O desembargador conclui que 
Elson não conseguiu provar que 

newton mandou matar Diabo Louro
agiu em legítima defesa e pro-
nunciou sua culpa, argumentan-
do que “a causa excludente de 
crime deve resultar induvidosa, 
não admitindo dúvidas, por me-
nor que sejam”. 

Valdemar, também, recebeu a 
mesma a pronúncia e o desem-
bargador afirma que, mesmo que 
não houvesse efetivamente assim 
agido, pelo que se depreende dos 
depoimentos das testemunhas, 
“no mínimo, participou Valde-
mar, dos fatos, prestando auxílio 
ao colega Elson”. 

No que diz respeito ao delega-
do Nilton Araújo Silva, o desem-
bargador Kelsen Carneiro votou 
pelo seu julgamento pelo Júri, 
afirmando, na época, que “não 

existem apenas boatos sobre sua 
participação no evento crimino-
so, na qualidade de mandante. 
Existem, sim, indícios e não se 
pode dizer que sejam vagos...”. 

Kelsen Carneiro vai além e 
aponta que há forte suspeita de 
que Nilton, juntamente com o 
detetive Valdemar, tenha desapa-
recido com provas e “existem os 
boatos de que recebera suborno 
para dar fim à vida de Sidney”. 

O desembargador ainda apon-
ta a “flácida” investigação da polí-
cia local, procedimento que levou 
o Ministério Público à abertura 
de investigações para apuração 
do assassinato e negou provi-
mento ao recurso. 

(José Edmar Gomes)

pescoço do médico e disse que 
se alguém se aproximasse, ele o 
mataria. 

Com o médico dominado, 
Antônio passou a dizer que iria 
matá-lo, pois ele estava lhe perse-
guindo e o ameaçando de morte. 
Dizia também que Dr. Max teria 
matado duas pessoas e receitado 
medicamentos errados para ele. 

O médico tentou se soltar, 
mas Antônio a atacou com gol-
pes de canivete, atingindo-a no 
tórax, abdômen e perna. An-
tônio saiu do bar e entrou num 
hotel, onde foi encontrado pela 
PM, com a arma do crime. De-

vido à gravidade dos ferimentos, 
Dr. Max foi direto para o bloco 
cirúrgico do Hospital Municipal. 

Na Delegacia, Antônio, disse 
que já estava planejando “pegar” 
a vítima e que a “pegou” no lo-
cal errado, pois tinha “outro local 
melhor para pegá-la”. 

Ainda na DP, um filho do Dr. 
Max, muito alterado, devido o 
estado de saúde do pai, agrediu 
Antônio com um chute no ros-
to, causando-lhe lesões e sangra-
mento na boca, sendo contido 
pelos policiais. Antônio oi con-
duzido ao hospital e, após aten-
dido, foi reconduzido à DP. 

Mais uma fazenda foi assal-
tada em Paracatu. Desta vez, os 
ladrões interromperam o café 
da manhã dos proprietários, no 
sábado, 25 de julho. A Polícia 
Militar não divulgou a região do 
assalto por questão de estratégia 
de investigação. 

Após atender a ocorrência, a 
PM, relatou que o proprietário 
de 47 anos foi surpreendido por 
dois elementos que chegaram 
sem ser notados. Um deles apon-

para ir a uma fazenda e viu três 
bicicletas às margens da lagoa. 
Ao retornar, cerca de 3 horas 
depois, as bicicletas ainda esta-
vam no mesmo lugar e o homem 
acionou a Polícia Militar.

 A mãe de duas crianças, sen-
do um menino e uma menina, 
reconheceu as bicicletas, como 
sendo de seus dois filhos. Já uma 
a avó, também reconheceu a ou-
tra bicicleta, como do neto.  A 
perícia encaminhou os corpos 
para a funerária de plantão.

tou um revólver para o homem 
e exigiu dinheiro. O homem re-
agiu, mas o outro bandido o ata-
cou. O proprietário e sua esposa 
foram amarrados

Os assaltantes, segundo a PM, 
reviraram as gavetas e roubaram 
R$ 3 mil, sendo R$ 2 mil em 
moedas, além de dois celulares e 
uma arma de pressão, e fugiram a 
pé. O proprietário da fazenda se 
recupera das agressões no Hos-
pital Municipal.  
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Colisão entre Pálio 
e S10 mata mulher

PM e PRF recuperam Astra

Fórum julga 
seis acusados

PM prende bando com arma

TRAGÉDIAS NA BR-040 

ROUBOS E FURTOS

SEMANA DE JULGAMENTOS

ARMAS

O Fórum da Comarca de Pa-
racatu realiza, de 2 de julho a 6 de 
agosto, a Quarta Sessão Ordiná-
ria de 2015. Serão seis julgamen-
tos, com início previsto para as 
9h da manhã. 

Fernando - O primeiro a 
sentar no banco dos réus foi Fer-
nando dos Santos Dias Ferreira, 
24, natural de São Paulo. Ele foi 
acusado pelo Ministério Público 
de envolvimento em uma dupla 
tentativa de homicídio, registrada 
no dia 7 de fevereiro, do ano pas-
sado, no Chapadinha. 

As vítimas - André Rodrigues 
de Lima e Willian Santos Perei-
ra - estavam conversando na Rua 
Vereador Gidalte dos Santos - 
quando passou um Corsa preto 
ocupado por cinco pessoas. O 
passageiro do banco da frente 
efetuou três tiros contra André 
e, em seguida, atirou em Willian. 
Felizmente, ninguém saiu ferido. 

No julgamento, realizado em 
2 de julho, Fernando foi conde-
nado a dois anos de prisão, mas 
como já estava preso e cumpriu 
a maior parte da pena ganhou o 
direito de liberdade. 

Maicon - Já Maicon Rodo-
valho dos Santos, 19, sentou 
no banco dos réus no dia 16 de 
julho. Ele é suspeito de envolvi-
mento na morte de Vinicius de 
Oliveira Andrade - o Maninho - 
assassinado no dia 12 de março 
de 2013, na Praça do  Santana. 
Maninho estava sentado no ban-
co conversando com um amigo, 
quando chegaram dois ocupantes 
de uma moto e um deles efetuou 
seis tiros de 38 contra a vitima, 
que morreu poucas horas depois 
no Hospital Municipal. 

A Delegacia de Homicídio 
chegou à autoria e motivação do 
crime. Em outro julgamento, re-
alizado em outubro do ano pas-
sado, foram condenados,  Luiz 
Henrique Vieira, vulgo Sassá,  
condenado a  22 anos e 8 meses 
de reclusão, em regime inicial fe-
chado, o réu recorreu e a pena foi 
reduzida a 17 anos e seis meses. 
Marlon Pinto de Oliveira, 20, foi 
condenado a  14 anos também 
em regime fechado.  

Porém, o processo foi des-
membrado e as investigações da 
Policia Civil chegaram a conclu-
são de que Maicon Rodovalho  
dos Santos, também estava en-
volvido dando suporte aos cri-
minosos condenados. Os jurados 
decidiram que o réu Maicon  pra-
ticou dois crimes: homicídio con-
sumado, pois os autores da exe-
cução eram subordinados a ele, 
e favorecimento real. Maicon foi 

A técnica de enfermagem 
paracatuense, Evanir Vieira, 
58, perdeu a vida em 
acidente na BR-040

Segundo a Polícia Rodoviária 
Federal - PRF, o acidente ocor-
reu às 8h de 23 de julho, no  KM 
76,5, a 25 quilômetros do centro 
da Cidade. 

Evanir e duas pessoas, que 
estavam no mesmo carro, são 
funcionários da empresa Via 040 
- que presta socorro na BR-040 

Duas pessoas morreram e 
duas ficaram feridas após colisão 
frontal entre dois carros, na tarde 
de 19 de julho, na BR-040, km 
25, em Paracatu.  De acordo com 
a PRF , o acidente ocorreu por 
volta do meio dia, devido uma 
ultrapassagem mal-sucedida de 
um Ford Ka-Sedan, com placas 
de Belo Horizonte BH. 

Segundo testemunhas, a mo-

Em patrulhamento pela Rua  
Pedro Álvares Cabral, Prado, 
militares depararam-se com um 
grupo de 17 pessoas, na praça 
próxima à Escola Unitec, fazen-
do uso de bebida alcoólica. 

Durante as buscas, foi locali-
zado no chão um revólver cal.32, 
municiado com seis cartuchos. 
Um adolescente de17 anos ad-
mitiu ser proprietário da arma e 
foi apreendido. Kairan Mayelle da 
Silva Jesus, 23, e Eduardo Labois-
siere, 20, foram presos. Um Palio 
e um moto  foram apreendidos. 

Outro revólver .32, foi apre-
endido pela PM. A arma estava 
com Luiz Carlos Pereira Azeve-
do, 28, suspeito de, juntamente 
com um comparsa, tentar assal-
tar os ocupantes de um Voyage 
prata, que estava estacionado em 
frente à Praça Virgilio Bijos, cen-
tro. Um vítima de 37 anos, disse 

- e após uma noite de trabalho 
no Posto de Apoio da região do 
Pontal, em Paracatu, voltavam 
para casa em um Pálio que seguia 
sentido João Pinheiro/Paracatu. 

O veículo bateu em uma S10, 
que seguia sentido contrário e, de 
repente, entrou em uma estrada 
vicinal do outro lado da pista 

torista de 29 anos, conduzia o 
veículo no sentido Paracatu/Bra-
sília, quando tentou ultrapassar 
outro carro, mas bateu de frente 
com um Renault-Fluence, com 
placas de Brasília, que seguia no 
sentido contrário. 

Ainda segundo a PRF, o con-
dutor do Fluence de 64 anos, até 
tentou evitar a colisão frontal, 
jogando o veículo para o acos-

tamento, porém, a condutora do 
Ford Ka, também jogou o veícu-
lo para o acostamento, causando 
a colisão frontal. 

Com o impacto da batida, os 
dois motoristas morreram na 
hora, já os dois passageiros, uma 
mulher de 63 anos e um rapaz de 
34 anos, foram socorridos pela 
ambulância da Via-040 ao Hos-
pital Municipal, em estado grave. 

O Ford Ka ficou atravessado em 
uma das pistas, já o outro veículo foi 
arremessado às margens da rodovia.  
O trecho do acidente foi interrom-
pido nos dois sentidos, para os tra-
balhos da perícia e remoção dos 
corpos, que ficaram presos às ferra-
gens. Segundo a PRF, no trecho que 
aconteceu o acidente é permitida a 
ultrapassagem e a velocidade máxi-
ma permitida e de 110 km/h.

Três homens armados entraram numa Boate 
- na marginal da Rodovia MG-188, no São Se-
bastião e roubaram quatro celulares,  R$ 260,00 e 
uma moto Honda  CG 125 amarela, placa OPM-
1453 e fugiram. 

Um deles trajava blusa verde, calça escura e 
bota, outro usava blusa escura, calça jeans, bota 
e o terceiro, de calça preta, estava encapuzado. 
Durante os rastreamentos, militares depararam-
se com Aldemar de Jesus Aredas Xavier, 21, 
em atitude suspeita, correndo pela Rua  Wolney 
Meireles, JK. 

O autor foi abordado e afirmou que partici-
pou de um roubo, juntamente com um indivíduo 
conhecido por “Denin” e outro homem. Os mili-
tares foram até casa de Dênis Almeida dos Santos 
- o Denin - e apreenderam  R$ 554,00, de dentro 
de um colchão; três celulares enrolados em um 

Quatro homens armados e 
ocupantes de duas motos rouba-
ram o Astra, placa HWR-8725-
GO, na Rodovia BR-040, no 
local conhecido como curva da 
morte. A Polícia Rodoviária Fe-
deral, com apoio da Policia Mi-
litar, encontrou o carro na Rua 

Dona Maria da Conceição de 
Araújo, Bairro JK. 

No veículo, estavam Diemes 
Henrique Barbosa Monteiro, 18; 
e dois adolescentes de 15 anos. A 
PM encontrou uma moto verme-
lha, placa GXD-8960, com outro 
adolescente de 15 anos, que pos-

Vendedor 
de enxoval 
é assaltado
Um vendedor de enxovais, de 

Pitangui-MG, vendia seus pro-
dutos na Rua A, do Chapadinha, 
mas quando a mulher dele entrou 
em uma casa, dois homens arma-
dos, aproveitaram que a vítima de 
43 anos  ficou no carro sozinho 
para roubar a caminhonete D-20, 
placas  GUB-0895, Pitangui/MG. 

O vendedor foi forçado a 
descer do carro e saiu correndo 
para dentro da casa onde sua es-
posa estava. Dento da caminho-
nete havia dinheiro e folhas de 
cheques de clientes e da própria 
vitima, além de documentos pes-
soais, documento do veículo, ob-
jetos pessoais, roupas e enxovais 
que a vítima comercializa. 

O carro foi encontrado na Ser-
ra da Contagem. Foram roubados 
R$2.000,00, uma bolsa com rou-
pas, um talão de cheque Banco 
Bradesco, R$13.000,00 em che-
ques de clientes, CNH, uma cédula 
de identidade, CRLV do veículo.  

suía mandado de busca e apre-
ensão. O proprietário do Astra 
reconheceu os quatro autores do 
roubo e também a moto usada 
no crime. Com um dos menores 
foi localizado um par de tênis de 
propriedade da vitima. Os quatro 
foram encaminhados à DP. 

Assaltantes levam moto e dinheiro de boate
cobertor;  além das vestes utilizada pelo autor no 
momento do roubo. Os autores foram presos e 
conduzidos à DP, juntamente com os materiais 
apreendidos. As vítimas reconheceram os auto-
res. Os rastreamentos continuam no intuito de lo-
calizar o terceiro autor e recuperar a motocicleta.

Clínica - Dois homens usando capacete, blu-
sas de frio, e armados com revólver renderam 
a funcionária de uma clinica, no Bela Vista - e  
exigiu que a moça entregasse todo o dinheiro, 
roubando  R$ 60,00. 

Em seguida, os autores percorreram o inte-
rior da clinica à procura de mais objetos de va-
lor, e, em determinado momento, abordaram 
um homem de 39 anos e roubaram seu celular 
Nokia 210, frente cromada c/cinza escuro. Os 
ladrões levaram também um televisor 32” Phi-
lips e fugiram numa moto  vermelha. 

que os autores tentaram roubar 
os objetos pessoais da família 
dele. O outro suspeito conseguiu 
fugir, pulando muros de algumas 
casas. 

22 - Um revólver .22, mu-
niciado com sete cartuchos in-
tactos, foi apreendido com um 
adolescente de 14 anos, na Rua 
Veríssimo Vieira dos Santos, Pa-
racatuzinho. 

Ao perceber que seria abor-
dado, o menor adentrou em uma 
casa, colocando a mão na cintura, 
retirou um objeto e o arremessou 
fora. O menor insistia em dizer 
que havia arremessado um cigar-
ro de maconha, porém militares 
localizaram a arma. Segundo a 
PM, o adolescente foi vítima de 
tentativa de homicídio no dia an-
terior e encontrava-se com um 
ferimento provocado por projétil 
de arma de fogo na coxa direita.

380 - Militares realizavam 
patrulhamento pela Travessa do 
Açude, no Alto do Açude, onde 
encontraram uma pistola .380, 
municiada com 14 cartuchos, 
com Daniel Vieira Nascimento, 
23. O autor foi preso.  

Bereta - Em João Pinheiro, 
militares realizaram abordagens  
no Bar da Cleusa - à Rua Fran-
cisco Martins Galvão, Primavera, 
onde estavam pessoas  com pas-
sagens policiais. 

Durante busca, uma mulher 
aproximou-se de Adriano Clark 
da Costa Magalhães, 28, e pegou 
um objeto que estava na cintura 
dele e mulher fugiu. 

Ao vistoriar o local onde a 
mulher estava, policiais localiza-
ram, dentro de uma lixeira, uma 
pistola, marca Bereta, modelo 
950 B, calibre 6.35, nº série B 
87475; um papelote de cocaína, 

seis papelotes de cocaína e uma 
bucha de maconha. 

Segundo denúncia anônima, a 
referida arma estava com Adria-
no, que a recebera de um homem 
suspeito de assaltos, que está em 
liberdade condicional. Adriano 
foi preso. 

Simulacro - Militares recebe-
ram informações que havia três 
homens em atitude suspeita nas 
proximidades de uma panifica-
dora e de uma lanchonete, que 
foram assaltadas recentemente. 

Os  policiais encontraram  os 
três homens na Avenida  Olegá-
rio  Maciel, centro, que entraram 
fugir. Rafael Pereira Tavares, 25, 
entrou na lanchonete e dispen-
sou um simulacro de arma de 
fogo, que estava na  cintura dele. 
Rafael e dois adolescentes  foram 
conduzidos à DP, juntamente 
com o simulacro.

Outra colisão deixa dois mortos

PRÓXIMOS  JULGAMENTOS:
Quinta feira, dia 30 de julho
Réu: Leonardo Luiz Pereira
Idade: 24 anos 
Natural: Paracatu 
Réu: Maurício da Silva Duarte
Idade: 29 anos 
Natural: Paracatu
Crime: Homicídio
Vítima: Fanuel Faria de Souza 
Quinta feira, dia 6 de agosto 
Réu: Alan Boittrago Cabeceira 
Idade: 22 anos 
Natural: Paracatu 
Crime: Tentativa de homicídio
Vítima: Gustavo R. Galvão 

condenado a  200 anos e um mês 
de detenção em regime fechado.

Mateusinho - Mateus Cos-
ta Almeida - O Mateusinho,  foi 
condenado a 12 anos de prisão, 
inicialmente em regime fechado. 
Ele foi acusado pelo Ministério 
Público de ser o responsável pelo 
assassinato de Bruno Pereira Al-
ves, na madrugada de 13 de outu-
bro de 2012), na Rua José Bonifá-
cio, Alto do Açude. 

A vítima estava em frente à 
casa dos familiares, momento em 
que  chegou uma moto, ocupada 
por dois homens, um deles sacou 
uma arma de fogo e efetuou sete 
tiros. Um dos disparos atingiu o  
tórax direito de Bruno, que foi 
encaminhado ao Hospital Muni-
cipal, em estado grave. Antes de 
morrer, Bruno disse aos policiais 
que seria Mateusinho o autor dos 
disparos. O julgamento do réu 
acorreu dia 22 de julho. 

Caquim - Leonardo Luiz 
Pereira, o Caquim, 24, foi absor-
vido após sentar no banco dos 
réus, dia 23 de julho, acusado 
pelo Ministério Público de tentar 
matar um policial militar. 

Segundo a própria vítima, o 
militar Alexandre Ferreira Lopes, 
na madrugada do dia 1º. de março 
de 2013, a PM recebeu informa-
ções de que dois homens arma-
dos estavam rondando a casa do 
policial para matá-lo. A polícia fez 
rastreamentos, mas não conseguiu 
localizar nenhum suspeito. Minu-
tos depois, Alexandre, atento à 
movimentação próxima ao prédio 
onde morava, viu dois autores, 
sendo um deles Leonardo Luiz, 
saírem de um matagal. Os autores 
começaram a atirar na direção do 
militar, que não foi atingido.

Ainda segundo Alexandre, o 
crime foi motivado pelo trabalho 
de investigação que fazia na épo-
ca e naquele dia o militar esteve 
na iminência de prender os dois 
suspeitos de envolvimento com 
uma série de crimes.

provocando a colisão. O moto-
rista do Palio e o passageiro da 
frente tiveram lesões graves, mas 
se recuperam sem risco de morte. 

Já Evanir estava no banco tra-
seiro e faleceu assim que deu en-
trada no Pronto Socorro Muni-
cipal. O motorista da S10 sofreu 
lesões leves e está estável. 

A técnica de enfermagem paracatuense, Evanir Vieira, 58, 
morreu após acidente na BR-040, trecho de Paracatu. 
Além da vítima fatal, três pessoas ficaram feridas 
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Seis equipes 
lideram a categoria 

ASPIRANTE

Paracatu e Vila Mariana se deram bem nas duas últimas rodadas do Campeonato Municipal, categoria Principal, e assumiram a liderança da competição.

CAMPEONATO MUNICIPAL 

Vila goleia Chapadinha e lidera chave “A”
Paracatu empata com Amoreira e é líder da “B”

Paracatu - O Paracatu Atlé-
tico Clube entrou em campo no 
Sábado (18/7) para fazer o clás-
sico com o Amoreira. A partida 
aconteceu no Estádio Beira Rio 
e terminou no empate por um 
a um. O centroavante Roquete 
marcou para o Canarinho e  Ális-
son (Chupetinha) assinalou para 
o Alvinegro. Esse foi o segundo 
jogo do Paracatu na fase classifi-
catória. Na estreia (4/7), a equipe 
venceu o Novo Horizonte por 4 a 
3. Com 4 pontos ganhos o Para-
catu é líder da chave “B”. O Amo-
reira jogou apenas um jogo e com 
1 ponto está em quarto lugar. 

Também pela quarta rodada, no 
domingo (19/7), Santana e Novo 
Horizonte se enfrentaram, no Pau-
lo Brochado. O Colorado goleou 
o visitante por 3 a 0. Os gols do 
Santana foram marcados por Pepê 
(2) e Zelão. O Colorado fez ape-
nas uma partida e divide a segun-
da colocação da chave “B”, com o 
Amabap, com 3 pontos, cada clube. 

Já o Novo Horizonte, perdeu 
os dois confrontos e juntamente 
com o União é divide a lanterna 
da chave. 

Vila Mariana - Já a Vila Ma-
riana lidera a chave “A” com 06 
pontos ganhos. A equipe está 
com 100% de aproveitamento 
e o último triunfo se deu nesse 
sábado (25/7), no Estádio Frei 
Norberto, em partida válida pela 
quinta rodada do certame. Com 
gols de Ricardinho (3), Talles, 
Anderson Cuiabano, a Vila ven-
ceu Chapadinha por 5 a 1. José 
Fabrício fez o gol da equipe der-
rotada. Como a Vila já havia ven-
cido o JK por 3 a 1, o time é líder 
isolado da chave. 

Em complemento a quinta 
rodada, no domingo (26/7), tam-
bém no Frei Norberto, o Nossa 
Senhora de Fátima venceu o JK 
por 3 a 1. Os gols foram marca-
dos por: Edinaldo, Genilson e  
Alex Cruz. Wesley marcou para 
o adversário.  Na estreia o Nossa 
Senhora de Fátima empatou por 
2 a 2 com o Real, a equipe é vi-
ce-líder da chave “A” com 4 pon-
tos. O JK é lanterna sem nenhum 
ponto, em duas partidas. 

CLASSIFICAÇÃO: 
CHAVE “A”

1º. lugar - Vila Mariana.........6 pts 
2º. lugar - N.Sra.Fátima.........4 pts 
3º. lugar - Chapadinha...........3 pts 
4º. lugar - Real Sociedade.....2  pts 
5º. lugar - Alto do Açude.......1 pt 
6º. lugar - JK............................0 pt 

 CHAVE “B”
1º. lugar - Paracatu.................4 pts 
2º. lugar - Amabap.................3 pts 
3º. lugar - Santana..................3 pts 
4º. lugar - Amoreira.................1 pt 
5º. lugar - Novo Horizonte....0 pt 
6º. lugar - União.......................0 pt 

A organização do certame é 
da Liga Paracatuense de Espor-
tes - LPE, que este ano presta 
uma homenagem ao desportista 
Carrocha, que empresta o nome 
a competição. Até o momento 
já foram realizadas 10 partidas e 
marcados 43 gols. 

PRÓXIMOS JOGOS 
6ª. RODADA 
Chave “B”
SÁBADO (1/8)
Estádio Frei Norberto
15h15 - União X Paracatu 
DOMINGO (2/8)
Estádio Paulo Brochado
15h15 -  Santana X Amabap 

O duelo na categoria Aspirante é um 
pouco mais acirrado com seis equipes li-
derando as duas chaves. Isso devido aos 
resultados da última rodada que aconteceu 
no último domingo (26/7).

No primeiro confronto, o União fez 3 
a 0 no Paracatu. Os gols do Tricolor da 
Colina foram de: Gustavo Rocha, Adilson, 
Leo Marchador.

No segundo jogo, o Santana goleou o 
Amabap por 5 a 0. Rendel (2), Arthur Bro-
chado, Luis Fernando, Luis Gabriel, mar-
caram para o Colorado. 

CLASSIFICAÇÃO: 
CHAVE “A”  

1º. lugar - Vila Mariana.........................3 pts 
2º. lugar - Real........................................3 pts 
3º. lugar - Alto do Açude.....................3 pts 
4º. lugar - N.Sra.Fátima..........................1 pt 
5º. lugar - Chapadinha............................1 pt 
6º. lugar - JK............................................0 pt 

CHAVE “B”
1º. lugar - Santana..................................4 pts 
2º. lugar - União.....................................4 pts 
3º. lugar - Novo Horizonte..................4 pts
4º. lugar - Amoreira...............................3 pts 
5º. lugar - Amabap..................................1 pt 
6º. lugar - Paracatu..................................0 pt 

Na categoria Aspirante, a LPE home-
nageia José Maria Teodoro - o Zezito do 
União. Até o momento já foram realizadas 
dez partidas e marcados 38 gols. 

6ª. RODADA 
Chave “A”
DOMINGO 
Estádio Beira Rio
8h00 - Chapadinha X Vila Mariana  
10h00 - JK X N.Sra.Fátima  


