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anosO Mo
Festa foi grande, 
apesar da crise

Seminário discute 
conflitos pela água

O conflito pelas águas do Rio Paracatu será um dos temas discutido no Seminário

Vasco Praça Filho: 
Contas altas

ASSASSINATO 
EM ARINOS 
O vereador Nelson Leite 

de Souza (foto), conhecido 
como Nelson Pajeú, de 67 
anos - foi assassinado a fa-
cadas, na madrugada de 2 
de agosto, na Comunidade 
de Sagarana, em Arinos. O 
autor do crime, Uerike Apa-
recido, de 38 anos, entrou na 
casa onde ocorria um pouso 
de folia do Divino, causando 
tumulto e provocando as pes-
soas. A vítima interveio, mas 
foi atacada a faca e  teve mor-
te instantânea. PÁGINA 10

O presidente Vasco Pra-
ça Filho revelou que a dire-
toria da Coopervap pensou 
em não realizar a 29ª edição 
da ExpoParacatu, diante das 
contas altas, como a de ener-
gia, que aumentou em R$ 
1.300.000,00. Porém, com 
a ajuda dos patrocinadores, 
foi possível realizar o evento 
“que, assim como os ante-
riores, ficará para a história”. 
Segundo ele, a exposição 
não podia onerar o produ-
tor. Mas, vieram os parceiros 
e ajudaram a fazer a festa. 
“Muitos esperam a Expô, 
que movimenta a economia e 
produtor pode fazer grandes 
negócios”, disse Vasquinho. 
PÁGINAS 4 e 5

Vereadores denunciam 
 terceirização da saúde
Os vereadores Marlon Gouveia e Oswaldinho da Ca-

poeira fizeram duras críticas à saúde municipal, no último 
dia 10.  Segundo eles, quatro secretários já passaram pela 
pasta no atual governo, o que reflete no mau atendimento 
à população. Marlon disse que pessoas chegam a dormir 
na porta do posto de saúde para conseguir uma consulta e 
Capoeira disse que os ossos das pessoas que precisam de 
cirurgia vão calcificar, devido à demora no procedimento. 
Já Glewton de Sá declarou  que o vice-prefeito está terceiri-
zando tudo, enquanto Ragos Oliveira afirmou que “colocar 
dono de hospital particular para cuidar de hospital público 
é colocar lobo para vigiar galinheiro”. PÁGINA 9

Paracatu sedia, dia 18 de 
agosto, o oitavo encontro re-
gional do Seminário Legisla-
tivo Águas de Minas III - Os 
Desafios da Crise Hídrica e a 
Construção da Sustentabili-
dade, na Câmara Municipal,  
que apresentará um pano-

São Sebastião 
vence na justiça
Decisão da Terceira Turma do STJ, publicada no início 

de junho, confirma que os 45 hectares que restam da doa-
ção de Imeliano da Silva Neiva, em 1930, a São Sebastião, 
onde está localizada a igreja em honra ao santo,  pertencem 
de fato à Diocese de Paracatu. A Mitra havia vendido 300 
hectares dos 350 doados por Imeliano e um casal conseguiu 
a retificação da área, incluindo a parte que era do santo nas 
terras pertencentes aos novos proprietários. 

“Eles eram sucessores da família que comprou os cerca 
de 300 hectares e brigaram na Justiça pela parte que cabia à 
Diocese. Por isso recorremos”, disse o advogado Joaquim 
Campos ao G1. Agora, a comunidade precisa cuidar da Ca-
pela de São Sebastião, antes que ela caia. 

PÁGINA 3

PATRIMÔNIO IMATERIAL
O Instituto Estadual 

do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Minas Ge-
rais (Iepha) reconheceu 
a Comunidade dos Ar-
turos, incluindo as cele-
brações de reinado/con-
gado, festa de N. Senhora 
do Rosário e a prática da 
benzeção na comunidade; 
a festa de Nossa Senhora 
do Rosário dos Homens 
Pretos de Chapada do Norte e o modo de fazer o queijo 
artesanal do Serro, como patrimônio Imaterial de Minas. A 
Banda da Polícia Militar de Passos tem registro municipal e 
também pleiteia o título estadual no Iepha. Para Françoise 
Jean, diretora de Proteção e Memória do Iepha, o registro 
significa que o poder público assume o compromisso de, 
juntamente com a comunidade, contribuir para a continui-
dade histórica da manifestação cultural. PÁGINA 3

TRAGÉDIA 
EM PATOS
Cinco pessoas de Paracatu 

foram vítimas de um grave 
acidente, na MGC354, a sete 
quilômetros de Patos de Mi-
nas, na tarde de 11 de agosto. 
O Corolla, dirigido por Ja-
queline Botelho Moreira, 43, 
vinha de Presidente Olegário 
e, após uma curva, mudou de 
direção bruscamente, invadiu 
a pista contrária, se chocou 
violentamente contra um eu-
calipto, capotou e ficou com 
as rodas para cima. Sandra 
Maria Ferreira, 52, apesar de 
atendida pelo Samu, acabou 
falecendo a caminho do hos-
pital. PÁGINA  11

A Capela de São Sebastião 
do Pouso Alegre pode 
cair, a qualquer 
momento 

A cavalgada novamente abriu a festa em grande estilo

rama sobre a situação dos 
recursos hídricos das Bacias 
dos Rios Paracatu e Urucuia, 
onde os conflitos pela água 
são frequentes e tendem a se 
intensificar com a escassez de 
chuvas. As proposições con-
solidadas no evento serão en-

caminhadas à plenária final, a 
ser realizada em Belo Hori-
zonte entre 29 de setembro e 
2 de outubro. Para se inscre-
ver, basta preencher, até as 15 
horas de segunda-feira (17), 
formulário online disponível 
no Portal da Assembleia.
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COMARCA DE PARACATU-MG - PRIMEIRA VARA - EDITAL DE 
CITAÇãO - PRAZO TRINTA DIAS - O Dr. Antônio Fortes de Pádua 
Neto, Juiz de Direito na  Primeira Vara da Comarca de Paracatu, Es-
tado 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 da 1ª Vara, se processam os ter-
mos de uma Ação de Usucapião nº 0021020-07.2013.8.13.0470, 
movida por MARIA LUIZA GONÇALVES, brasileira,  solteira, pro-
fessora, inscrita no CPF sob o nº 389.049.186-34, MARIA JÚLIA 
GONÇALVES, brasileira, solteira, professora, inscrita no CPF sob 
o nº 494.489.436-87, MARIA CRISTINA GONÇALVES, brasileira, 
solteira, comerciante, inscrita no CPF sob o nº 524.671.041-68, 
ZELIA MARIA GONÇALVES, brasileira, do lar, inscrita no CPF sob 
o nº 632.870.486-00, JOSÉ LUÍS GONÇALVES, brasileiro, divor-
ciado, inscrito no CPF sob o nº 400.403.566-04, JOSÉ BENEDITO 
GONÇALVES, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 384.960.111-00, 
LUIS CARLOS GONÇALVES, casado, inscrito no CPF sob o nº 
855.532.476-91, MAYRA GONÇALVES SILVA, estudante, inscrita 
no CPF sob o nº 019.770.621-56, RODRIGO GONÇALVES SIL-
VA, estudante, inscrito no CPF sob o nº 045.344.201-37, todos 
tendo como procuradora Beatriz Andreata Gonçalves, inscrita na 
OAB/MG 96.998, sobre: ‘uma área de 653,00 m² (seiscentos e 
cinquenta e três metros quadrados), situada na Zona urbana desta 
cidade, na Av. Quintino Vargas, 339, com a Rua José de Sousa 
Mundinho, 89, conforme divisas e confrontações do memorial 
descritivo juntado às ff. 36/38 dos autos’, e por este Cita o ES-
PÓLIO DE FRANCISCO DE ARAÚJO FERREIRA e s/m LEODÍLIA 
CARVALHO DE ARAÚJO e EVENTUAIS HERDEIROS DESTES, os 
RÉUS AUSENTES, INCERTOS e DESCONHECIDOS, bem como 
EVENTUAIS INTERESSADOS, para os termos da ação supra, po-
dendo contestá-la, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, que 
correrá em Secretaria a partir do término 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 conheci-
mento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado 
e afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e Comar-
ca de Paracatu, Estado de Minas Gerais, aos vinte e nove dias 
do mês de julho de 2015. (aa) Elson C. Soares França, Escrivão 
Judicial, assino. Antônio Fortes de Pádua Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE PARACATU-MG - PRIMEIRA VARA - EDITAL DE CITAÇãO -  PRAZO 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 tiverem, 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, brasilei-
ra, 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, inscri-
to 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 confronta-
ções 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 término 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, expediu-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.

*Florival Ferreira

Às vezes momentaneamente esquecido, outras 
tantas vezes lembrado, com paixão até, assassinado 
simbolicamente por adversidades e golpes políticos, 
mas sempre ressuscitado na memória do povo, o 
ex-presidente Juscelino Kubitschek, um dos mais 
populares da história do Brasil, poderá vir a ser o 
centro de uma nova polêmica, agora em Paracatu. 
O seu busto e o seu nome poderão ser retirados da 
praça em que está localizada a catedral de Santo An-
tônio, no centro histórico da cidade, e transferidos 
para a pracinha do bairro que já tem o seu nome.  

Um grupo de moradores do entorno e militan-
tes culturais da cidade, convocado pelo vigário geral 
da Diocese, monsenhor João César, também páro-
co, está discutindo a recuperação e revitalização do 
templo e da praça. Dentre as alterações está a nova 
denominação do logradouro, que, se aprovada pela 
Câmara Municipal, passará a ser Largo da Matriz. 
A alegação é  de que, além de uma nova praça, JK 
será homenageado com um bairro inteiro, sem falar 
no fato de a população em peso conhecer e reco-
nhecer  o atual   espaço urbano central como Largo 
da Matriz, mesmo não sendo a de Santo Antônio a 
primeira igreja de Paracatu.

Juscelino Kubitschek experimentou muitas mor-
tes e ressurreições em sua carreira, inclusive antes e 
depois de ter exercido a Presidência da República 
(1956/61). A primeira delas ocorreu após as eleições 
de 1934, nas quais ele foi eleito deputado federal, 
mas logo cassado pelo golpe do Estado Novo.  No 
comando da nação, anos depois,  enfrentou levantes 
militares, que superou politicamente anistiando os 
rebeldes. Presidente, revolucionou o Brasil, após o 
que foi eleito senador por Goiás e já preparava o 
seu retorno a Brasília em 1965, quando foi cassado e 
banido pelos militares golpistas de 1964.

 A morte física do ex-presidente ocorreu em 22 
de agosto 1976, em acidente automobilístico na via 
Dutra, próximo à cidade de Resende-RJ. Até hoje 
o episódio desperta controvérsias. É que estava em 
curso a chamada Operação Bandeirante, orquestra-
da pela agência de inteligência americana (CIA) e 
pelas ditaduras da América Latina para exterminar 
líderes políticos abaixo do Rio Grande. Coincidente-
mente ou não, morreram, em curto período de tem-
po, além de JK, o também ex-presidente João Gou-
lart (de um estranho  súbito mal), que estava exilado 
no Uruguai, e o líder e ex-governador da Guana-
bara, Carlos Lacerda. Os três estavam articulando 
a criação da Frente Ampla, de resistência à ditadura 
militar brasileira, que tinha o apoio do Tio Sam.

Praça JK (ou Largo da Matriz) 
pelo traço genial de Flávio Costa

Mais uma morte e ressurreição de JK Momentos de Crise 
- Empreendedorismo & Desafios!

Em Paracatu, a história da ligação com JK ficou 
mais forte em 1950, quando, após ganhar notorieda-
de como prefeito de Belo Horizonte, o ex-presiden-
te aqui veio como candidato a governador de Mi-
nas pelo PSD. No retorno ao aeroporto, que ficava 
onde hoje é o bairro Bela Vista, JK e comitiva foram 
apedrejados e atingidos por uma chuva de ovos, co-
mandada pelos falecidos Mário Lúcio Ulhoa e Oto 
Pinheiro, na Avenida Olegário Maciel, a mando dos 
membros da UDN, partido contrário ao PSD. Em 
sua grandeza e elegância política, o candidato pro-
meteu, na ocasião, que, se vitorioso, Paracatu seria a 
primeira cidade do interior que ele visitaria em mis-
são oficial. E cumpriu a promessa.

JK manteve os laços com Paracatu anos depois, 
mesmo depois de ter sido apeado do poder. Costu-
mava visitar a cidade, ouvir os seus seresteiros, gozar 
da hospitalidade do amigo Fifico Chaves, sócio no 
Banco Denasa, conversar com os correligionários e 
com o povo.  Chegou a levar daqui, por indicação da 
família do amigo Fifico, uma cozinheira da família 
Damasceno, Dona Luíza. Foi visitado e homenage-
ado em sua fazenda, em Luziânia-GO, pela Esco-
la de Samba Dona Beija, que tinha à frente o hoje 
comerciante e ex-bancário Fernando Moreira e sua 
esposa Dalhinha. E, quando escorraçado da Brasília 
que construíra pelos usurpadores do poder, afogava 
suas mágoas vindo sempre à cidade em seus muitos 
périplos pelo Brasil.

A retirada do nome e do busto de JK da praça 
central de Paracatu será uma das suas muitas “mor-
tes” ou mais uma “ressurreição”, com o ex-presi-
dente voltando a ser o centro das atenções na cidade 
que ele tanto amou? O que você acha? Afinal, o epi-
sódio tem tudo a ver com você, com a sua história e 
com a história de  sua cidade...

*Jornalista

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

DA CONFUSÃO 
POLÍTICA
*Stefan Salej

 As notícias sobre a crise polí-
tico-institucional e o degringolar 
da economia estão batendo como 
mar no molusconas nossas cabe-
ças. Toda hora, todo dia e nem no 
fim da semana temos sossego. 

Não importa se todos os da-
dos mostram que de fato estamos 
vivendo uma crise econômico-fi-
nanceira-política, mas também a 
tijolada de informações que rece-
bemos de que estamos em crise é 
desproporcional. 

Talvez seja o fatídico mês de 
agosto, que sempre é mais agita-
do em termos políticos no Brasil 
do que os demais meses do ano. 

O fato é que estamos acredi-
tando que todos os dados, sejam 
eles de atividades políticas, sejam 
econômicos, comprovam que es-
tamos numa crise. A maior crise 
desde não sei quando, compara-
da a não sei qual crise. Estamos 
em crise.

Essa situação, prefiro chamar 
assim, não é nova, e ela está se 
alastrando há anos. E não há du-
vida alguma de que está se apro-
ximando a um ponto intolerável, 
em especial para os empresários, 
sejam de qual tamanho forem. 

Intolerável porque o crédito 
está caro, a inflação está subin-
do, os custos estão subindo, os 
clientes estão sumindo, e você 
não sabe quanto haverá uma mu-
dança que vai permitir os negó-
cios voltarem ao normal e com 
perspectiva de crescimento. 

A nítida impressão que todos 
temos é que os nossos políti-
cos estão mais perdidos do que 
cego em tiroteio. De um lado, os 
processos anticorrupção como 
o Lava-Jato andam rápido, mas 
não o suficiente para lavar tudo e 
acabar ou pelo menos diminuir o 
ritmo de corrupção no país, por 
outro lado a resistência a essa 
limpeza ética está aumentando 
e dando a impressão de que está 
ganhando a batalha. É a batalha 
entre David e Golias, mas David 
ainda não ganhou.

Você está no meio dessa bri-
ga, sozinho como cidadão tra-
balhador, simples, pagador dos 
impostos.  Foi abandonado pelo 
seu deputado, seja estadual ou 
federal, que gastou pelos últi-
mos dados em media 4 milhões 
de reais para se eleger. Ele hoje 
cuida de seus próprios interesses 
na Câmara. E você sequer lem-
bra quem é o seu Senador? Nem 
você dele, nem ele de você!

Mas, a vida continua. Volto 
as insistir: esse imbróglio políti-
co vai demorar a ser resolvido e 
ainda não se sabe como será re-
solvido.  Muita podridão para ser 
resolvido fácil.

E ai não só lhe sobra a defesa e 
o ataque ao mesmo tempo no seu 
próprio negócio: esqueça apolítica 
e dedique-se à empresa e à família. 
Essas crises na história  brasileira 
são comuns, mas os políticos pas-
sam e as empresas ficam.

*Consultor Internacional 
e ex-presidente da Fiemg 
e do Sebrae

“O que para uns é crise para outros é oportunidade”. 
*Gilcler Regina

O empreendedorismo no Brasil ainda vive a sua infância. Aqui nós 
temos juros altos e tributos excessivos. Só isso já seria suficiente para 
desanimar qualquer pessoa que tem foco em negócios.

A grande virtude da crise é que ela provoca o desconforto e como nós 
gostamos de conforto, vamos lutar para voltar a ele. A palavra crise nos 
ideogramas japoneses e chineses coloca a mesma palavra entre adversida-
des e oportunidades. Quem nasce na crise tem chances maiores de sobre-
vivência. Precisamos aprender aqui a especular menos e produzir mais.

Peter Drucker já falava que o Brasil prima pela versatilidade e poder 
de adaptação, o que credencia o país a aproveitar novas oportunidades.

Hoje nós temos que ter mais atenção aos pequenos negócios. Um 
exemplo vem dos Estados Unidos onde as jovens empresas foram res-
ponsáveis pela geração de 90% dos empregos nos últimos vinte anos e 
por 95% das inovações radicais e ainda 50% das inovações tecnológicas 
desde a segunda guerra mundial.

No Brasil as pequenas empresas representam 98,7% do total e cria-
ram 96% dos empregos nos últimos cinco anos.

Será então o empreendedorismo uma loucura? Nas palavras de Ani-
ta Roddick, fundadora das lojas inglesas Body Shop nós lemos: “Há 
uma linha tênue entre a mente de um empreendedor e a de um louco. O 
sonho do empreendedor é quase uma loucura, e quase sempre isolado. 
Quando você vê algo novo, sua visão, geralmente, não é compartilhada 
pelos outros. A diferença entre um louco e um empreendedor bem-
sucedido é que este pode convencer os outros a compartilhar de sua 
visão. Esta é a força fundamental para empreender”.

Nosso maior problema por aqui é erradicar de vez a corrupção e ace-
lerar as reformas. Por outro lado, muitos empreendedores foram à falên-
cia por desconhecer conceitos básicos de administração e contabilidade.

Hoje, as empresas de sucesso são cada vez menores, mais especia-
lizadas, mais eficientes e, sobretudo mais rápidas. Jack Welch no auge 
da GE que disse que gostaria de ver a gigante General Electric com a 
velocidade de uma pequena empresa.

O maior desafio dos momentos de crise é vencer a desconfiança 
da própria crise e entender essa realidade só muda com trabalho, com 
dedicação, com mudança de mentalidade e, sobretudo com atitude. O 
rei Salomão no livro de Provérbios disse: “O homem, assim como ele 
pensa, assim ele é”.

Pense nisso, uma boa semana, um forte abraço e esteja com Deus!

* 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.
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A expressão artística e cultural 
que representa um povo é tão im-
portante que tem nome: são cha-
mados “bens culturais de natureza 
imaterial”. São manifestações de 
saberes, ofícios, modos de fazer 
e celebrações. Países, estados e 
cidades escolhem expressões sig-
nificativas de suas comunidades e 

CULTURA MINEIRA

SÃO SEBASTIÃO DO POUSO ALEGRE

Iepha registra bens de natureza imaterial

Justiça garante posse de terreno da igreja à Diocese de Paracatu

Festas populares de Contagem e Chapada do Norte, banda de música e até o jeitinho de fazer queijo em Serro são bens do Estado

podem incluí-las nas respectivas 
políticas de preservação da cultura.

Nosso Estado é grande e 
cheio de diversidades. Em cada 
cantinho, existe um jeito de ser 
especial, que estão sendo reco-
nhecidos pelo Instituto Estadual 
do Patrimônio Histórico e Artís-
tico de Minas Gerais (Iepha). En-

Um terreno que fica na área 
rural de Paracatu, no Noroeste 
de Minas, foi doado a São Se-
bastião há muitos anos e acabou 
virando caso de justiça. Um casal 
havia conseguido a retificação da 
área, mas a Diocese da cidade re-
correu da decisão. A sentença fi-
nal garantiu a causa ganha para a 
Igreja Católica sob a justificativa 
de que doação a santo entende-se 
que é feita à igreja.

A decisão foi dada pela Ter-
ceira Turma do STJ e publicada 
na última semana. Como o pro-
cesso foi julgado em última ins-
tância, não cabe mais recurso.

O terreno de 45 hectares foi 
doado e registrado no século pas-
sado como propriedade de São 
Sebastião pelo antigo proprietá-
rio, que era um dos fazendeiros 
mais ricos da região e devoto do 
santo. A Mitra Diocesana de Pa-

racatu vendeu grande parte do 
imóvel, ficando com a área onde 
está localizada a igreja de São Se-
bastião, um cemitério centenário 
e uma escola.

O advogado da Diocese no 
caso, Joaquim Álvares da Silva 
Campos, explicou que na década 
de 90 o casal conseguiu a retifi-

cação da área, incluindo a parte 
que era do santo nas terras per-
tencentes aos novos proprietá-
rios. “Eles eram sucessores da 
família que comprou os cerca de 
300 hectares e brigaram na Justi-
ça pela parte que cabia à Diocese. 
Por isso recorremos”, disse.

A Mitra então ajuizou uma 

nova ação de anulação da retifica-
ção. O juiz de primeira instância, 
considerando induvidoso que a 
Igreja Católica representasse os 
interesses dos santos no plano 
terreno, afastou a alegação de 
ilegitimidade ativa da Mitra e de-
clarou nula a retificação de área, 
decisão mantida em segunda ins-
tância.

No recurso ao STJ, o casal 
contestou a possibilidade de São 
Sebastião receber doações e a 
legitimidade da Mitra para repre-
sentá-lo. Para o relator do recurso, 
o Código Civil autoriza a com-
preensão de que “quem doa ao 
santo está, na realidade, doando à 
igreja” e que, segundo o Direito 
Canônico, “em todos os negócios 
jurídicos da diocese, é o bispo 
diocesano quem a representa”.

Patrimônio histórico e cul-
tural  - A área fica a 35 km da 

cidade e o acesso é feito pela BR-
040 sentido Paracatu a Brasília. 
No local há a igreja secular de 
São Sebastião do Pouso Alegre, 
que é tombada como patrimônio 
histórico e cultura da cidade.

O advogado informou que a 
intenção da Diocese de Paracatu 
é restaurar o local para receber 
os fiéis, além de contribuir para 
a história da região. “Soubemos 
da decisão na última quinta-fei-
ra e é uma conquista de toda a 
comunidade paracatuense. Esta-
mos aguardando há mais de 10 
anos essa decisão para preservar 
um espaço que é patrimônio reli-
gioso, histórico e cultural”, disse 
Joaquim.

Segundo as informações apu-
radas pela Associação de Con-
dutores de Turismo de Paracatu 
(Acontup), o imóvel foi cons-
truído no final do século XIX 

As terras da igreja de São Sebastião 
do Pouso Alegre estão salvas, mas 
é preciso salvar a própria igreja 
antes que ela caia

pelo fazendeiro Imeliano da Silva 
Neiva e registrado em nome do 
santo em 1930. O antigo proprie-
tário das terras também mandou 
erguer, próximo à igreja, um ce-
mitério. Como não tinha filhos, 
ele doou 350 hectares da fazenda 
ao santo antes de morrer.

Atualmente o espaço se en-
contra em ruínas e reforçado por 
troncos. Peças do altar-mor estão 
sendo corroídas por cupins, os 
quatro túmulos centenários do 
local foram danificados pela umi-
dade e fungos e a estrutura das 
paredes está abalada. Foi elabora-
do um Dossiê de Tombamento e 
Laudo de Estado de Conservação 
da Igreja para relatar a história 
do local. O documento também 
apresentou que 90% da igre-
ja está em estado ruim e apenas 
10% em estado regular. 

(Transcrito do G1 em 15/6/2015)

A receita do queijo do Serro 
teria sido trazida para o Brasil no 
século XVIII por portugueses, 
que vieram da região da Serra da 
Estrela. Em Minas, a técnica foi 
adaptada e a região do Serro pre-
serva até hoje a maneira de fazer 
da época do Brasil colônia.

A produção artesanal possui 
caraterísticas únicas. A massa é 
preparada com leite cru e recebe 
o “pingo” - adição de fermento 
láctico natural - a partir do soro 
drenado do próprio queijo. O re-
sultado é um sabor característico 
e inconfundível. As condições cli-
máticas e os microrganismos típi-
cos da região determinam o sabor 
úmido e ácido, bastante valoriza-
do por apreciadores mundo afora.

O médico e produtor José 
Monteiro cresceu em fazendas 
de produção artesanal de queijo. 

tre o já reconhecidos estão a co-
munidade dos Arturos, incluindo 
aí as celebrações de reinado/
congado, festa de N. Senhora do 
Rosário e a prática da benzeção 
na comunidade; a festa de Nossa 
Senhora do Rosário dos Homens 
Pretos de Chapada do Norte e o 
modo de fazer o queijo artesanal 

do Serro. A Banda da Polícia Mi-
litar de Passos tem registro mu-
nicipal e, agora, pleiteia o título 
estadual no Iepha.

Para Françoise Jean, diretora 
de Proteção e Memória do Iepha, 
o registro de Patrimônio Imaterial 
significa ter o reconhecimento 
formal por parte do poder públi-

co de que uma determinada ma-
nifestação cultural é fundamental 
para a constituição da memória, 
dos laços de pertencimento e da 
identidade de um determinado 
grupo ou comunidade.

“O título (de patrimônio) Ima-
terial pretende contribuir para 
a preservação da manifestação, 

além de gerar o reconhecimen-
to, valorizando e divulgando um 
determinado bem cultural. Neste 
sentido, o poder público assume o 
compromisso de, juntamente com 
a comunidade detentora dessa ex-
pressão, contribuir para a conti-
nuidade histórica da manifestação 
cultural”, afirma Françoise.

QUEIJO ARTESANAL DO SERRO

A tradição queijeira está na famí-
lia há mais de 100 anos e come-
çou com o avô de José. Para ele, 
a característica dos lactobacilos 
presentes no leite serrense com-
binado com o processo testado 
por anos de produção, fazem 
com que o Serro mereça desta-
que no mercado.

“O método industrial mata os 
germes saudáveis ao pasteurizar 

a massa e, por isso, os queijos de-
les não tem gosto natural. Aqui 
no Serro, o processo é bastante 
higiênico e tem como intenção 
um produto que conte a história 
de Minas Gerais e satisfaça o pa-
ladar dos consumidores”, afirma.

O modo de fazer o queijo ar-
tesanal do Serro passou a integrar 
o patrimônio imaterial do Estado 
em 2002. O registro significou 
uma vitória para moradores da 
cidade e região, pois serviu para 
garantir o sustento de milhares de 
famílias que era ameaçado por im-
posições sanitárias de órgãos re-
guladores de fora de Minas Gerais 
que não conheciam o processo de 
produção. A defesa dos queijeiros, 
em parceria com o Iepha, conse-
guiu provar o que os mineiros já 
sabiam, além de seguro, o queijo 
do Serro “é bom demais, uai”.

A comunidade qui-
lombola dos Arturos 
descende de escravos 
de Angola trazidos para 
trabalhar num vilare-
jo da Mata do Macuco, 
hoje Esmeraldas. Nes-
te povoado, assumiam 
funções de mineiros ou 
tropeiros nas lavouras. 
Depois da Lei do Ventre 
Livre, os Arturos se mu-
daram para Contagem, 
morada das quatro gera-
ções de ex-escravos. São 
mais de 80 famílias, for-
madas por 500 pessoas.

A comunidade manteve, ao 
longo de todos esses anos, a 
identidade cultural e as tradições 
dos negros africanos. Entre as 
celebrações, destacam-se o Ba-
tuque (reconhecido como forma 
de expressão artística pelo Mi-
nistério da Cultura, que nomeou 
Dona Conceição Natalícia como 
mestre no batuque); a festa da 
capina denominada “João do 
Mato”; a Folia de Reis; a Festa da 
Abolição da Escravatura e, prin-
cipalmente, o Reinado de Nossa 
Senhora do Rosário.

O Congado de Arthur Ca-
milo, no início do século XX, é 
considerado o mais importante 

para a comunidade. Os valores 
passados por ele, patriarca dos 
Arturos, são os principais ele-
mentos da criação ética e moral 
dessa pequena sociedade. E, para 
Arthur Camilo, a fonte espiritual 
para guiar seu povo sempre veio 
de Nossa Senhora do Rosário, 
por isso a importância dos feste-
jos em homenagem à santa. 

“Ela é a mãe dos negros. 
Portanto, temos a igrejinha na 
comunidade em nome dela para 
expressamos a fé e o amor. Nos 
momentos de dor e de felicida-
de, é Nossa Senhora que acalenta 
nossos corações”, afirma o capi-
tão e presidente da Irmandade 

Nossa Senhora do Rosário, José 
Bonifácio da Luz, responsável 
pela festa.

Em maio de 2014, a Festa 
de Nossa Senhora do Rosário 
da Comunidade dos Arturos foi 
declarada patrimônio cultural 
imaterial de Minas Gerais. “Para 
nós foi uma surpresa que valoriza 
nossas tradições, a nossa cultura. 
A nossa comunidade nunca ima-
ginou que o poder público daria 
um título de tamanha importân-
cia para um grupo de negros po-
bres, mesmo sendo a nossa co-
munidade a guardiã de parte da 
história dos escravos no Brasil”, 
finaliza.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DOS ARTUROS

A população de 
Passos decidiu: a 
banda de música 
do 12º Batalhão é 
o mais novo pa-
trimônio cultural 
imaterial da cida-
de. A decisão foi 
tomada em junho 
deste ano. For-
mado por 16 mi-
litares, o conjunto 
chega a fazer 20 
apresentações por 
mês no Sudoeste 
do estado.

A banda foi criada em 1966, dois anos após a 
inauguração do 12º Batalhão em Passos, responsável 
pela segurança de 33 municípios no Sudoeste minei-
ro. Do rock ao samba, do erudito ao arrocha, os 16 
integrantes são desafiados pelo maestro a se adapta-
rem ao gosto do público.

Para o tenente regente, Rodrigo Inácio, a violên-
cia não pode ser combatida apenas com armas. “A 
música é uma das maneiras de humanizar as pessoas, 
portanto, é fundamental a cultura para a segurança. 
Esse título é uma grande vitória para a cultura mi-

BANDA DE MÚSICA DA PM DE PASSOS

A Festa de Nossa Senhora do Ro-
sário dos Homens Pretos de Chapada 
do Norte é celebrada no segundo do-
mingo do mês de outubro na pequena 
cidade do Médio Jequitinhonha. Pes-
soas de todo o País se reúnem para 
vivenciar a fé na Virgem do Rosário.

A celebração ocorre desde o sé-
culo XVIII, como forma de devoção 
dos membros da Irmandade de Nos-
sa Senhora do Rosário dos Homens 
Pretos, Libertos e Cativos e da Fre-
guesia da Santa Cruz da Chapada.

A Festa tem ascendência na cultu-
ra afro-brasileira e na história de resis-
tência dos es- cravos. Os valores reli-
giosos, da oralidade, da culinária, da 
musicalidade são elos das populações 
negras que foram e são fundamentais 
na história de Minas Gerais. A cele-
bração passou a integrar o patrimônio 
imaterial do Estado em julho de 2013.  

“A fé, a cultura e o misticismo. Es-
ses são os principais pilares da nos-
sa festa. São 193 anos de festejo que 
mantêm viva a religiosidade do povo 
da Chapada (do Norte), dos tropeiros 
e peregrinos”, descreve a membro da 
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Ho-
mens Pretos, Acidália Maria Prachedes.

O folclore por trás da imagem de Nossa Senhora, 
que adorna a capela local, diz que a representação da 
santa deixava o altar e aparecia no córrego todo mês 
de outubro. O paradeiro terminou quando a ima-
gem foi pintada de preto, pois Nossa Senhora que-
ria ter a cor do seu povo, os negros da Chapada.“É 

uma emoção renovada a cada ano. É com se fosse 
sempre a primeira vez. A gente guarda o ano todo 
para pintar as casas e confeccionar roupas novas em 
homenagem à santa. O reconhecimento da nossa 
cultura fez com que pessoas de fora valorizassem 
o que é feito aqui. Além disso, o registro guardou o 
lugar dos Homens Pretos da Chapada na história”, 
acrescenta Acidália.

FESTA DE NOSSA SENHORA DO 
ROSÁRIO DOS HOMENS PRETOS

neira e garante a sobrevida da tradição de Passos. 
Nossos músicos estão envaidecidos com o reconhe-
cimento” relata.

Dona Celina das Dores conhece a banda desde 
os primeiros acordes. Com 82 anos, ela já perdeu 
as contas de quantas apresentações assistiu. Para a 
aposentada, o título é resultado da dedicação dos 
policiais. 

“É muito bonito ver a banda dos 12. Muitas coi-
sas começam e param aqui em Passos, mas ela  não”, 
se orgulha.
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29ª EXPOPARACATU

Evento supera crise e brilha novamente
A 29ª edição da ExpoParacatu, 

realizada de 5 a 9 de agosto, co-
meçou com a enorme cavalgada, 
que anunciou o evento na Cidade 
e se dirigiu ao parque para a aber-
tura oficial do evento, que contou 
com a presença de prefeitos da 
região, autoridades locais, patro-
cinadores e parceiros do evento, 
representantes das Polícias Mili-
tar, Civil e Rodoviária, deputado 
federal Marcos Montes (PSD), 
empresários e fornecedores da 
Coopervap.

Os shows ficaram por conta 
da dupla João Lucas e Marcelo 
(quarta-feira, 5); Munhoz e Maria-
no (quinta-feira, 6); Daniel (sexta-
feira, 7); Matheus e Kauan (sába-
do, 8). O projeto Expo Acústica 
apresentou música ao vivo, todas 
as noites, na praça de alimentação, 
além de parque de diversões para 
a criançada e boate para os foli-
ões, após os grandes shows.

Prefeitos - O prefeito de Pa-
racatu, Olavo Condé, ressaltou 
que, apesar a crise em que o País 
atravessa, a festa não pode parar, 
pois a participação da comunida-
de, como na cavalgada, é intensa, 
principalmente dos jovens, que 
são o futuro da Nação. 

“Para nós, é um orgulho re-
cebermos visitantes de tantas 
cidades, durante esta exposição. 
A união do Noroeste mineiro é 
muito importante para podermos 
mostrar nossa força”.

O prefeito de Natalândia e pre-
sidente da Amnor, Uadir Pedro 
Martins de Melo, ressaltou que a 
festa já começou brilhante e, em 
nome dos prefeitos das cidades 
afiliadas à Amnor, cumprimen-
tou a comunidade paracatuense, 

Agronegócio vai tirar governo da enrascada econômica, através do cooperativismo, afirmaram autoridades na abertura da festa

através dos cavaleiros e amazonas 
presentes ao parque. “Sem vocês, 
a festa jamais aconteceria”, obser-
vou. 

O ex-prefeito de Lagoa Gran-
de, José Francelino Dias, ressaltou 
que os cooperados são o maior 
patrimônio da Coopervap e a 
cooperativa está, cada vez, mais 
importante no cenário nacional, 
fazendo da crise o momento de 
produzir e não deixar ser atingido. 
“O ‘ouro branco’ que Paracatu 
produz é o leite e este gera muitos 
empregos para a Cidade e a faz 
crescer”, finalizou o ex-prefeito. 

Patrocinadores e parceiros -  
Em nome dos patrocinadores e 
parceiros, a gerente da Caixa Eco-
nômica Federal de Paracatu, Ana 
Carolina, disse que a festa que a 
cooperativa promove honra toda 
a Cidade e está consolidando o 
agronegócio do Município. “A 
Caixa e todos os parceiros e pa-
trocinadores se colocaram ao lado 
da Coopervap na organização na 
festa”, disse.

O presidente da Campo, Emi-
liano Botelho, advertiu que, se 
existe algum setor da economia 
que segurar o Brasil, diante da 
crise, este setor é  o agronegócio. 
“Esperamos que os outros seg-
mentos possam fazer o mesmo,” 
reforçou Emiliano.

O deputado federal, Marcos 
Montes, participou da cavalgada 
e da abertura da Expo e também 

é entende que é o 
agronegócio  que 
vai  tirar  o Governo 
Federal da enrascada 
econômica em que se 
meteu, através do co-
operativismo,  e res-
saltou a importância 
da Coopervap neste 
processo.

“Paracatu é ter-
ra de ouro e buritis, 
mas principalmente é 
terra de gente de vi-
gor e força, como os 
produtores rurais e 
de leite. Acredito no 
setor rural do Brasil. 
Pena que o governo 
ainda não enxergou 
que este é o caminho 

para um futuro melhor e que de-
vemos dar as mãos ao produtor 
rural”, afirmou o deputado. 

Diretoria - O diretor de Ne-
gócios da Coopervap, Valdir Ro-
drigues, agradeceu a todos os pre-
sentes que saíram de suas cidades 

e de seus lares para prestigiar não 
apenas a exposição, a cavalgada ou 
a cooperativa, mas a cidade de Pa-
racatu, que tanto se empenha para 
realizar o evento.

Já o presidente Vasco Praça Fi-
lho, o Vasquinho, ressaltou a força 
do homem do campo e contou 
que a diretoria da Coopervap pen-
sou em não realizar a exposição, 
diante das contas altas que está 
pagando, como a de energia, que 
aumentou em cerca de R$ 1. 300. 
000, 000. Porém, com a ajuda dos 
patrocinadores,  foi possível reali-

zar o evento, “ que assim como os 
anteriores, ficará para a história”.

“Não podíamos fazer a exposi-
ção para onerar o produtor. Mas, 
vieram os parceiros e a festa foi 
em frente. É uma responsabili-
dade muito grande, pois muitos 
esperam a expô, que movimenta 
a economia e traz benefícios ao 
produtor, que pode fazer grandes 
negócios”, disse Vasquinho. 

Mesmo diante da crise nacio-

PRÊMIOS 

MELHOR QUALIDADE 
DO LEITE
• Rivalino Alves da Silva
• Messias Sousa de Oliveira
• Fabiano Neiva

MAIOR PRODUTOR 
DE GRÃOS
• Gilberto Antenor

DESTAQUE 
FEMININO LUXO
1º Lugar: Érica Alves
2º Lugar: Geovana Silva

DESTAQUE 
MASCULINO LUXO
1º Lugar: Altair dos Santos
2º Lugar: Carley Matheus Pinto

DESTAQUE 
MELHOR ARRIATA
1º Lugar: Carlos Marcelo
2º Lugar: Altair dos Santos

DESTAQUE 
AMAZONA MELHOR 
CARACTERIZADA
1º Lugar: Sabrina Dias
2º Lugar: Leidiane Marra 

DESTAQUE 
CAVALEIRO MELHOR 
CARACTERIZADO
1º Lugar: Daniel Mendonça
2º Lugar: Gabriel Galdino

DESTAQUE 
AMAZONA MIRIM
1º Lugar: Maria Clara Espindola
2º Lugar: Dalila

DESTAQUE 
CAVALEIRO MIRIM
1º Lugar: Jesiel Moreira
2º Lugar: Henrique Gonçalves

MELHOR 
COMUNIDADE 
1º Lugar: 
Comunidade João Gomes
2º Lugar: 
Comunidade Novo Barreiro

DESTAQUE 
MELHOR 
NÚCLEO RAÇA
1º Lugar: Haras Paracatu
2º Lugar: Agropel

DESTAQUE 
PARTICIPAÇÃO 
DA FAMÍLIA
1 º Lugar: Boau
2º Lugar: Pega pelo laço

nal, Vasquinho deu uma boa notí-
cia aos cooperados e à população. 
“Sacrificamos muitas coisas, mas 
vamos ter melhores resultados, 
este ano. Já temos recorde no 
volume de leite e continuamos 
abrindo praças novas em várias ci-
dades do Estado e fora de Minas”. 

O presidente da cooperativa 
ainda ressaltou que os brasileiros, 
paracatuenses e produtores não 
podem se chocar com o que veem 
na TV, em relação à sexualidade 
de cada um ou ter preconceitos 
raciais, mas devem se chocar e re-
agir contra a corrupção que domi-
na o governo federal. 

“Nós não olhamos o tamanho 
do produtor ou funcionário, nem 
sua cor, nem sua sexualidade, mas 
se ele não trabalha com conduta, 
com ética, não serve para nós. De-
fendemos Minas Gerais. Muitos 
não estão honrando nossos votos, 
pois o voto bem empregado me-
lhora a vida do produtor, melhora 
a cobrança de impostos”,  finali-
zou o presidente.

Vasco Praça Filho, Olavo Condé, Emiliano Botelho e demais 
autoridades discursam na abertura da ExpoParacatu 2015 
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NãO PERCA A FESTA DOS COOPERADOS 
E O COOPERSHOW DE 10 a 13/09

Evento supera crise e brilha novamente
Agronegócio vai tirar governo da enrascada econômica, através do cooperativismo, afirmaram autoridades na abertura da festa
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DESTAQUE 
CAVALEIRO MELHOR 
CARACTERIZADO
1º Lugar: Daniel Mendonça
2º Lugar: Gabriel Galdino

DESTAQUE 
AMAZONA MIRIM
1º Lugar: Maria Clara Espindola
2º Lugar: Dalila

DESTAQUE 
CAVALEIRO MIRIM
1º Lugar: Jesiel Moreira
2º Lugar: Henrique Gonçalves

MELHOR 
COMUNIDADE 
1º Lugar: 
Comunidade João Gomes
2º Lugar: 
Comunidade Novo Barreiro

DESTAQUE 
MELHOR 
NÚCLEO RAÇA
1º Lugar: Haras Paracatu
2º Lugar: Agropel

DESTAQUE 
PARTICIPAÇÃO 
DA FAMÍLIA
1 º Lugar: Boau
2º Lugar: Pega pelo laço

A cavalgada, mais uma vez, 
foi um dos pontos altos da festa

Os destaques do ano foram premiados pelo presidente da Coopervap
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www.kinross.com.br
facebook.com/KinrossBrasil

O Roger começou na Kinross há oito anos 
como Operador de Pipa e hoje é Técnico 

de Operações Sênior. Para ele, a empresa 
é como um espelho dentro de Paracatu, 

pois re� ete com transparência todas suas 
decisões e, sobretudo, o seu relacionamento 

com a comunidade. A Kinross se orgulha 
de ser feita pelo Roger, por Marias, por 

Antônios, por pessoas que saem de casa 
todos os dias para gerar, por meio do 

seu trabalho, desenvolvimento e melhor 
qualidade de vida para nossa cidade.  

Cuido primeiro da segurança da nossa equipe e, na comunidade, 
estou atento às emissões de ruído e poeira. A Kinross segue 
parâmetros bem abaixo do exigido por lei, que estipulam até onde 
podemos chegar antes de parar imediatamente as operações, 
evitando o desconforto da população. Mas, se acontecer, tomamos 
todas as atitudes para melhorar ainda mais as condições das 
pessoas. Por ser uma empresa que escuta e dialoga com a 
comunidade, tenho orgulho de ser Kinross. 

Roger Eustáquio
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Pacientes dormem na porta do posto para marcar consulta e outros compram remédio que hospital não tem

CHAPADINHA 

CRISE NA SAÚDE

Bairro 
recebe 
nova UBS

Vereadores: Situação é crítica

A obra de reforma da UBS 
começou em junho de 2014 e foi 
necessária já que os procedimen-
tos de enfermagem antes eram 
realizados todos na mesma sala. 

Outro fator fundamental para 
a realização da obra era o fato dos 
banheiros não possuíam acessibi-
lidade necessária, tinham pouca 
ventilação e não havia consultó-
rio com banheiro. Atualmente, 
todas essas questões foram solu-
cionadas com a reforma, visando 
o bem-estar da população.

A equipe da UBS atendia cer-
ca de cinco mil pessoas de forma 
precária,  enquanto o Progra-
ma Saúde da Família estabelece 
como ideal 3 mil pessoas para 
cada equipe. 

Equipes - A nova UBS pos-
sui cerca de 455 metros quadra-
dos e conta com quatro consul-
tórios equipados, inclusive com 
ar condicionado, sendo dois  
com banheiro; sala de reuniões 
de grupos; sala de coleta de mate-
riais para exames; sala de vacinas 
equipada com câmara fria espe-
cífica para acondicionamento de 
imunobiológicos; sala de curati-
vos; sala de preparo; sala de tria-
gem sala de espera consultório 
odontológico e; banheiros com 
acessibilidade. 

A UBS já possui uma equipe 
de profissionais completa e está 
montando uma segunda, que já 
possui médico, enfermeira e téc-
nica de enfermagem e deve se 
completar rapidamente.

Segundo a Prefeitura, cerca 
de 7.500 pessoas serão cadastra-
das e acompanhadas pela UBS, 
através de visitas domiciliares 
das equipes multidisciplinares, 
atendimentos médico e de enfer-
magem na unidade, priorizando 
a promoção da saúde através de 
educação em saúde, palestras de 
grupo e de sala de espera. Além 
de curativos, triagem neonatal 
(teste do pezinho), vacinas, teste 
de toxoplasmose, teste de glice-
mia capilar, etc.

Quando a segunda equipe es-
tiver em pleno funcionamento, 
o UBS do Chapadinha fará uma 
média de mil consultas médicas 
por mês, 70 coletas de papa-
nicolau, 40 visitas domiciliares 
(médicos), 40 visitas domiciliares 
(enfermeiras), 8000 visitas do-
miciliares (agentes de saúde), 30 

Na reunião ordinária do últi-
mo dia 10, os vereadores Marlon 
Gouveia (PHS) e Oswaldinho da 
Capoeira (PMDB) fizeram duras 
críticas à saúde municipal que, 
segundo eles, não consegue pres-
tar atendimento adequado e qua-
tro secretários já passaram pela 
pasta, desde o início do governo 
do prefeito Olavo Condé.

Marlon disse que os poderes 
devem se unir neste momento 
delicado e esquecer rivalidades 
políticas, já que os usuários do 
SUS não estão sendo atendidos 
e volta-se a observar grandes fi-
las nos postos de saúde. “Algu-
mas pessoas chegam a dormir 
na porta do posto de saúde para 
conseguir marcar uma consulta”, 
denuncia o vereador. 

“O Município não tem oftal-
mologista. O raio-x quebra toda 
semana. O mamógrafo está que-
brado, há muitos meses. A ma-
nutenção do oxigênio não está 
sendo feita também há muito 
tempo. O Hospital não tem arco 
cirúrgico. Alguns pacientes de-
nunciam que compram medica-
mentos para o Hospital, enquan-
to sabemos que medicamentos 
estão sendo descartados”, disso 
Marlon Gouveia.

Segundo Gouveia, os vere-
adores de oposição não são do 
grupo do “quanto pior, melhor” 
e querem colaborar com o pre-
feito no que for necessário para 
resolver o problema. “Vamos fa-
zer nossa parte e buscar solução 
juntos. Vamos chamar os geren-
tes de empresas, mineradoras, 
sociedade e vamos todos abraçar 
a saúde”.

Particular - Além da saú-
de pública, o vereador também 
criticou a saúde particular, “que 
também não funciona na Cida-

de”. Ele também ressaltou que 
Paracatu possui uma excelente 
faculdade de medicina disposta a 
investir na saúde local, mas tem 
enfrentado barreiras políticas.

O vereador pediu uma reu-
nião entre todos os vereadores e 
o prefeito para discutir o assunto 
e deixou uma frase de Salvador 
Faria para reflexão: “Todos são 
peças importantes no trabalho 
em equipe, cada um representa 
uma pequena parcela do resulta-
do final, quando um falha, todos 
devem se unir, para sua recons-
trução”.

Israel - Oswaldinho da Capo-
eira, indignado, afirmou que con-
sidera o governo Olavo Condé 
o pior que a Cidade já teve e de-
nunciou que cerca de 20 pessoas 
aguardam para fazer algum tipo 
de cirurgia ortopédica. 

Ele ainda citou o exemplo do 
paciente Israel, que está no Hos-
pital há 36 dias com fêmur que-
brado e o Município não toma 
providências quanto a sua situa-
ção e já chegou até a tomar anes-
tesia para realizar o procedimen-
to cirúrgico, mas a cirurgia, por 
algum motivo, não foi realizada.

“As pessoas ali são comuns e 

pais de família, que não têm di-
nheiro e que não são parentes do 
prefeito, pois se fôssem, isso já 
teria sido resolvido. Eles estão lá 
largados”, reforçou o vereador.

Capoeira citou o fato de que 
a Prefeitura pode fazer uma re-
quisição administrativa e solicitar 
o empréstimo dos aparelhos que 
o Município não possui e pagar 
pelo empréstimo. Como é o caso, 
segundo ele, do arco cirúrgico, 
que a rede particular de saúde 
possui. 

Covardia  - “É uma covardia 
o que estão fazendo com nosso 
povo. Foi criado uma fantasia 
para ganhar a eleição e não estão 
cumprindo. Agora os ossos das 
pessoas que precisam de cirurgia 
ortopédicas vão calcificar e quan-
to mais demora pior será para fa-
zer o tratamento dessas pessoas”, 
disse Oswaldinho.

Outra questão levantada pelo 
vereador foi a do PSF (Posto de 
Saúde Familiar) do Chapadinha, 
que foi reformado e, na ocasião, 
o secretário de Planejamento, 
Erasmo Neiva, teria dito que o 
local onde as idosas praticavam 
ginástica seria mantido. 

Porém, o espaço para a ginás-

coletas diárias de material para 
exames laboratoriais. 

Prevenção - A UBS do Cha-
padinha é a terceira inaugurada 
pela Prefeitura, as demais funcio-
nam na região no Morro Agudo 
e São Sebastião. Além destas, es-
tão sendo construídas outras no 
Amoreiras, Vila Mariana, Aero-
porto, JK, Alto do Açude, Novo 
Horizonte e Prado. 

O valor da reforma da UBS 
Chapadinha ficou em um total de 
R$ 395.494,71.

“Nossa intenção é que a Uni-
dade faça principalmente servi-
ços de prevenção, combatendo 
as doenças possíveis e não ape-
nas tratando as que chegarem. 
Por isso, fortalecemos as equipes 
que irão percorrer o bairro e ad-
jacências para que o trabalho de 
prevenção seja a prioridade. Isso 
trará mais qualidade de vida aos 
paracatuenses, através de sua saú-
de e mais economia ao município, 
já que tratar prevenir é sempre 
melhor que remediar”, enfatizou 
o prefeito Olavo Condé. 

tica, que tem como professor o 
próprio vereador Oswaldinho, 
foi retirado e atualmente as alu-
nas idosas fazem os exercícios 
físicos numa quadra que não é 
coberta, debaixo do sol todo o 
período. 

“O PSF do Chapadinha é o 
que mais atende na Cidade e foi 
feito um descaso lá. Pois espaço 
para manter a ginástica tinha, 
mas quero saber se foi retirado 
por  que é o vereador Oswaldi-
nho que tem projeto lá, ou por 
que é no Chapadinha? Então 
cubram a quadra. A cidade não 
tem nenhum projeto para a ter-
ceira idade e estou defendendo a 
sociedade. Tenham mas respeito 
com o povo de Paracatu”, indig-
nou-se o vereador.

Glewton de Sá (PROS) - 
“Nós sugerimos aqui várias ve-
zes o nome do vereador Greik 
de Oliveira para a Secretaria de 
Saúde, mas o prefeito não nos 
escutou. Além disso, existe per-
seguição com algumas pessoas 
na saúde, que só querem o bem 
para a Cidade. 

“Muitos médicos já foram 
embora daqui e outros para cida-
des vizinhas que dão mais valor 

em seu trabalho. A responsabi-
lidade é do Executivo e estamos 
aqui para ajudar. O vice-prefeito 
não deixou médicos serem insta-
lados na Cidade pois disse que a 
Paracatu não necessitava de cer-
tas especialidades. Não tem res-
ponsabilidade com o povo e está 
terceirizando tudo. Temos que 
convocar o prefeito e saber se ele 
quer nossa ajuda. 

“Fique sabendo, ainda, vere-
ador Oswaldinho, que a quadra 
onde o senhor hoje dá aula para a 
terceira idade vai ser transforma-
da em uma Pró Infância. Então 
nem a quadra o senhor terá mais. 
E acredito que o espaço foi reti-
rado por dois motivos: porquê é 
o senhor e porquê é no Chapa-
dinha”.

Eloísa Cunha (PMDB) - 
“Estamos assustados com o que 
está acontecendo. Há mais de 10 
meses o mamógrafo está quebra-
do e isso demonstra a incompe-
tência e irresponsabilidade com 
o povo de Paracatu. Precisamos 
saber de fato a verdade. O povo 
merece respeito e cuidado e o 
tratamento deve ser igual para 
todos”.

Marcos Oliveira (PTB) - 
“Realmente em alguns lugares a 
oposição pensa diferente. Mas 
aqui vocês querem apoiar para 
resolver o problema. Hoje, em 
reunião, cobramos isso do pre-
feito, que está fazendo o possí-
vel para resolver os problemas. 
Técnicos já vieram a cidade e não 
conseguiram consertar aparelhos 
e outros caminhos estão sendo 
tomados. O caminho é realmente 
a união”. 

Rosival Araújo (PT) - “Es-
tamos sendo abordado na rua 
por pessoas reclamando. E o go-
verno falando que semana que 

vem, mês que vem, irá resolver, 
mas tudo não passa de conversa. 
Aprovamos criação do cargo de 
superintendente da saúde, para 
que o secretario tivesse mais tem-
po e ficasse menos sobrecarrega-
do para resolver a questão. Mas 
está sendo apenas uma despesa a 
mais e nada de resultado. A saú-
de está precária. Devemos fazer 
uma representação ao Ministério 
Público”. 

Ragos Oliveira (PT) - “Há 
três anos, foi vendido o sonho de 
que tinha chegado a solução para 
a administração pública: prefeito 
empresário e vice médico, que 
resolveriam o problema da saúde 
na Cidade. O povo acreditou e 
votou nos dois e, no que se trata 
da saúde, o povo, foi duramente 
traído. Enquanto o povo morre 
no hospital municipal, humilha-
do nas filas, o vice-prefeito dá 
plantão em João Pinheiro. Todas 
as pessoas que assumem a pasta 
da Saúde sofrem influência do vi-
ce-prefeito para que não dê certo, 
pois ele puxa para o lado contrá-
rio. Colocar dono de hospital 
particular para cuidar de hospital 
público é a mesma coisa que co-
locar lobo para vigiar galinheiro”.

Hamilton Batista (PSDB) - 
“Estive na Secretaria de Saúde e 
soube da licitação para aquisição 
de remédios, que já estão chegan-
do e alguns estão sendo distribu-
ídos. Muitos outros que são en-
caminhados pelo governo federal 
ainda não chegaram. O prefeito 
não é corrupto, assim como o 
vice, que busca melhorias para a 
Cidade. Sabemos que nosso hos-
pital é referência na região. Precisa 
melhorar sim e vamos correr atrás 
das melhorias. Convido a todos 
a levar os questionamentos até o 
prefeito para buscarmos solução”.

Marlon: 
Faculdade 

de medicina 
enfrenta 
barreiras 
políticas

Capoeira: 
É covardia 

o que estão 
fazendo 

com o povo

Olavo Condé diz que trabalho de prevenção é prioridade

A primeira equipe de profissionais de saúde está completa e a segunda vem aí
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Ciumento é condenado 
a quatro anos de prisão

Corpo de desaparecida 
é encontrado

Jovem morre 
com tiros na cabeça

Garupa acerta dois 
tiros em adolescente 

Adolescente é morto no Dia dos Pais, no Paracatuzinho 

Homem é espancado até a morte no São Sebastião

Vereador é assassinado 
em festa de Folia de Reis

32º. HOMICÍDIO

31º. HOMICÍDIO

ARINOS 

SEMANA DE JULGAMENTO

JOÃO PINHEIRO 

LUIZLÂNDIA DO OESTE

TENTAVAS DE HOMICÍDIO

Nelson Pajeú era secretário municipal de Agropecuária e Meio Ambiente, 
estava numa festa do Divino, em Sagarana, onde foi esfaquedao

A população de Arinos, a 
cerca de 300 quilômetros de Pa-
racatu, no Noroeste de Minas, 
ficou chocada com o assassinato 
a facadas, por motivo fútil, do 
vereador Nelson Leite de Souza, 
o Nelson Pajeú (PMDB), na ma-
drugada de 2 de agosto, na Co-
munidade de Sagarana, a 70 qui-
lômetros da sede do município.

Nelson, de 67 anos, que ocu-
pava o cargo de secretário mu-
nicipal de Agropecuária e Meio 
Ambiente, estava numa festa de 
folia dos Reis e, segundo pessoas 
que estavam no local, o autor do 
crime, um tal de Uerike Apareci-
do de Lima, de 38 anos, teria en-
trado na casa sem ser convidado, 
causando tumulto e provocando 

O cadáver de Andreia Ribeiro de Souza, 17, foi encontrado na 
manhã de 29 de julho, em uma estrada particular de uma empresa 
que dá acesso à Fazenda Campo Alegre - zona rural do município 
de João Pinheiro - em avançado estado de decomposição. 

Um homem de 38 anos passava pelo local e deparou-se com um 
corpo, que segundo a perícia da Polícia Civil, tinha um trauma na 
testa. Parentes da vitima reconheceram o cadáver como sendo de 
Andreia. A PC investiga a causa da morte. 

Caixa Eletrônico - Na madrugada d e 5 de agosto, três homens 
explodiram o caixa eletrônico de um posto de combustíveis de João 
Pinheiro. Eles renderam os funcionários,  explodiram o caixa, pe-
garam todo o dinheiro e fugiram  num Cerato preto, pela BR 040, 
rumo a Paracatu. Ainda segundo informações, os autores efetua-
ram disparos de armas de fogo para cima. As buscas continuam 
para identificar e prender os ladrões.

Alan Boitrago Cabeceira foi condenado a quatro anos de prisão, 
inicialmente em regime fechado, após ter sido denunciado pelo Mi-
nistério Público como autor de tentativa de homicídio, no dia 18 de 
novembro de 2011, no Bar d Cida, no Paracatuzinho. 

Segundo a denúncia, Alan estava jogando sinuca e bebendo com 
a namorada dele, quando a vítima Gustavo Rodrigues Galvão abor-
dou a jovem. Com ciúmes, Alan sacou de uma arma de fogo e 
disparou três tiros contra Gustavo atingindo-o no tórax.  

Gustavo se recuperou dos ferimentos. Já Alan foi i preso e le-
vado a julgamento, no último dia 6, no júri que encerrou a Quarta 
Sessão ordinária deste ano do Fórum da Comarca de Paracatu.

Ladrões 
levam 
dinheiro 
de Lotérica 

ASSALTOS

Marcelo Rodrigues Mendes 
Júnior, 21, foi conduzido a de-
legacia, suspeito de ser um dos 
envolvidos no assalto a uma lo-
térica da Avenida Israel Pinheiro, 
Paracatuzinho. 

Segundo a PM, o roubo se deu 
às 13h do último dia 3, quando 
dois homens armados com re-
vólver e faca roubaram dinheiro 
do caixa da lotérica e das pessoas 
que estavam na fila e fugiram em 
um Gol prata, placas  GQS3881. 

Os militares encontraram o 
veículo entrando na MG-188 e 
constataram que as placas esta-
vam adulteradas com fita adesiva. 

A numeração verdadeira é 
GQS3861, de um Gol furtado. O 
carro foi apreendido e Marcelo 
foi encontrado no Bairro Ban-
deirantes. 

Estudantes - Duas estudan-
tes  andavam pela Avenida Bene-
dito JJ Anselmo, Paracatuzinho,  
quando dois menores em  uma 
bicicleta, armados com revólver, 
mandaram que as vítimas deitas-
sem no chão e roubaram  dois ce-
lulares Samsung, uma bolsa  bran-
ca, uma blusa de frio marrom, 
R$5,00, dois cartões de crédito, 
uma mochila preta com detalhes 
brancos, caderno e um livro da 
capa vermelha. Os ladrões fugi-
ram, rumo ao Bairro Bom Pastor,  
e não foram identificados. 

Boate - Roberto Carlos Gon-
çalves Gouveia - o Betim, 24 e 
Iandro Randel de Oliveira, 19, 
foram presos pela PM, suspeitos 
de um assalto a uma boate - à Rua 
da Contagem, Paracatuzinho. 
Três homens armados chegaram 
à Casa Noturna  a  pé e roubaram 
celulares de duas vitimas  e um 
Peugeot prata, placa HNT-7374. 

Durante a fuga, os autores 
perderam o controle da direção 
e se chocaram contra o muro de 
uma construção, na Avenida Bias 
Fortes. O carro foi abandonado e 
localizado pela PM.  

Centro - A polícia procura por 
Francys Mendes Pereira, 23, sus-
peito de assaltar duas mulheres 
de 25 e 31 anos, que seguiam pela 
Avenida Olegário Maciel, cen-
tro, rumo ao Hospital Municipal, 
onde foram abordadas por um 
homem  moreno claro, forte, com 
tatuagem no braço direito, trajan-
do calça jeans, blusa xadrez com 
capuz, que vinha logo atrás delas. 

O ladrão anunciou o assalto e, 
mediante agressão física, subtraiu 
um celular e saiu correndo. Du-
rante a fuga, o autor deixou cair 
um celular branco, no qual os 
militares identificaram o nome 
de Francys. O roubo foi filmado 
pelas câmeras do Olho Vivo e o 
celular foi encaminhado à DP. 

Bar - Dois homens - 48 e 58 
anos - estavam em um bar, no 
Bela Vista, momento em que 
chegaram três homens - dois de-
les morenos claros, estaturas me-
dianas, usando blusas de frio com 
capuz escuras e bermudas de tec-
tel, armados com revólveres.  

O terceiro, moreno escuro, mais 
baixo, de bigodinho ralo, e armado 
com uma faca - todos aparente-
mente menores, que roubaram da 
vítima de  58 anos, R$ 80,00  e a 
carteira de bolso e aplicaram-lhe 
uma coronhada na cabeça. 

Da outra vítima de 48 anos, le-
varam um relógio de pulso. Esta 
saiu correndo e os autores se as-
sustaram e fugiram em direção ao 
Jóquei Clube. Ainda de uma tercei-
ra vitima,  os marginais  já tinham 
roubado um celular e dinheiro.

Carne e biscoito -  Um ado-
lescente de 16 anos foi assaltado, 
na Rua Samuel Rocha, centro, 
próximo à Casa de Cultura, onde 
foi abordado por três homens 
que  exigiram o celular, mas ele 
não tinha e os ladrões levaram 
1kg de carne moída e um pacote 
de biscoitos que a vitima carrega-
va e fugiram para a Praça do Ro-
sário. Mais tarde, militares apre-
enderam dois adolescente -  de 
16 e 14 anos - suspeitos do crime.  

O adolescente de 16 anos foi direto para o bloco cirúrgico do 
Hospital Municipal, após levar um tiro no abdômen e outro no ór-
gão genital. Ele se recupera bem e não corre risco de morte. 

A tentativa de homicídio ocorreu às 13h de 28 de julho, na es-
quina da Rua José de Oliveira Melo com a Avenida Tenente Hugo 
Lima, no Paracatuzinho. Segundo a PM, dois ocupantes de uma 
moto vermelha aproximaram-se do adolescente, o garupa desceu e 
efetuou seis tiros, dois acertaram a vítima.  O motivo é desconheci-
do e os autores não foram identificados. 

Homem é baleado, no Paracatuzinho 
A vítima - um jovem de 24 anos - deu entrada no Hospital Muni-

cipal com ferimentos no braço esquerdo e região sacral lado direito. 
Ele foi baleado na manhã do último dia 4, na Rua Joel Batista de 
Oliveira, no Paracatuzinho, e não corre risco de morte.

O rapaz disse à PM que três ocupantes de um Siena vermelho se 
aproximaram, um deles efetuou os disparos, e fugiram. 

O Siena, placa PAD 2863 de Brasília-DF, foi encontrado na Rua 
Seis, no Bairro Bandeirantes. Segundo a policia, o veiculo foi rouba-
do em São Sebastião/DF. A Polícia Civil investiga o crime. 

Wandilson Rodrigues Ferreira, 46, foi encontrado 
morto na Rua da Caixa d’Água, no São Sebastião. 
Segundo a Polícia, o cadáver estava com ferimen-
tos na cabeça, e tinha um corte profundo na testa 
causados por espancamento. O crime aconteceu na 
madrugada do último dia 4.

Durante as buscas no local, os policiais encontra-

O domingo - Dia dos Pais - foi de tristeza para 
uma família do Paracatuzinho que teve o filho de 15 
anos assassinado de forma brutal, no meio da rua. A 
família e a PM não deram maiores informações mas, 
como sempre ocorre nestes casos, o crime pode ter 
relação com drogas.

A PM informou apenas que Diemerson Pinheiro 
Rodovalho foi baleado na Rua Sete e entrou corren-

as pessoas. 
A vítima teria pedido a Ue-

rike para que parasse de causar 
confusão. Uerike deixou o local, 
mas voltou, minutos depois, com 
uma faca e desferiu quatro gol-
pes contra Nelson, que teve mor-
te instantânea.

O agressor foi dominado e 
agredido por populares, a Polícia 
Militar foi acionada e prendeu o 
assassino em flagrante, que está  
à disposição da justiça, em Una-
í-MG.

Nelson era casado, tinha fi-
lhos, exerceu três mandatos de 
vereador e chegou a ser vice-pre-
feito e candidato a prefeito de 
Arinos. Ele era uma figura queri-
da e respeitada na região.

Nelson Pajeú tinha 67 anos 
e era secretário municipal 
de Agropecuária e Meio 
Ambiente de Arinos

do dentro de uma casa e caiu na cozinha, sangrando 
muito e gritando por socorro. 

Um cidadão conduziu o adolescente ao Hospi-
tal Municipal, porém ele já chegou sem vida. Foram 
constatadas cinco perfurações no corpo do menor 
-  uma no braço esquerdo, outra no abdome e três 
nas costas. A PM já tem suspeitos, que estão sendo 
procurados.

ram objetos com marcas de sangue e um facão com 
sinais de ter sido lavado. 

Três suspeitos, sendo duas mulheres e um ho-
mem, foram encaminhadas à DP para prestarem 
esclarecimentos. 

Este foi o primeiro assassinado registrado em Pa-
racatu, no mês de agosto, e o 31º. homicídio do ano. 

O corpo de Gleison dos Santos, 19, foi encontrado na Rua Ma-
ria Bárbara Ferrão, em Luizlândia do Oeste, com duas perfurações 
na cabeça, aparentemente causadas por projétil de arma de fogo. 
Junto ao cadáver havia uma cápsula. O crime ocorreu na manhã de 
31 de julho e ninguém sabe o motivo, nem o autor. 

Pálio - Em Luizlândia do Oeste, militares compareceram às 
Margens da BR 365, onde um homem de 40 anos relatou que, tra-
fegava em Pálio Adventure, placas GSG-1732, próximo à Fazenda 
Boa Esperança, onde foi abordado por dois homens  armados, com  
revólver e chucho, que roubaram o veículo e agrediram a vítima 
com uma perfuração no braço. A vítima conseguiu fugir e um dos 
ladrões atirou, mas não a atingiu. O carro foi localizado em João 
Pinheiro, próximo à Fazenda Jacuí. 
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Acidente faz cinco vítimas

Poeira provoca batida 
entre ônibus e Pálio 

Proprietário 
de Honda Civic 
escapa de 
capotagem

PM apreende R$ 1 milhão 
em contrabando de cigarros

SEQUESTRO

UNAÍ

TRAGÉDIA EM PATOS

LMG 680

Cinco pessoas de Paracatu 
foram vítimas de um grave aci-
dente, na MGC354, a sete qui-
lômetros de Patos de Minas, na 
tarde de 11 de agosto. O Corolla, 
dirigido por Jaqueline Botelho 
Moreira, 43, vinha de Presiden-
te Olegário e, após uma curva, 
mudou de direção bruscamente, 
invadiu a pista contrária, se cho-
cou violentamente contra um 
eucalipto, capotou e ficou com as 
quatro rodas para cima.

A passageira Sandra Maria 
Ferreira Carvalho, 52, ficou grave-
mente feira e recebeu atendimen-
to do Samu, ainda no local, mas 

FOTO: REPRODUÇÃO PATOS HOJE

FOTO: REPRODUÇÃO PRE

não resistiu e acabou falecendo a 
caminho do hospital. Mais duas 
passageiras, Geisiane Ferreira 
Carvalho e Jaqueline, foram re-
movidas das ferragens  e condu-
zidas à emergência do Hospital 
Regional de Patos. Uma crianci-
nha de cerca de dois anos também 
ficou gravemente ferida, além de 
Lucas Botelho Moreira, 20 anos, 
que teve ferimentos leves.

A Polícia Rodoviária teve di-
ficuldade para controlar o con-
gestionamento que se formou na 
rodovia e para conter a curiosi-
dade das pessoas, que queriam se 
aproximar do local do acidente. 

Senhora de 52 anos morre após capotagem de Corolla na MGC 354. Bebê e duas mulheres ficaram gravemente feridas 

Militares da 16ª Compa-
nhia Independente de Meio 
Ambiente e Trânsito (Noro-
este de Minas) apreenderam 
940 caixas de cigarros e  pren-
deram três pessoas, no do-
mingo, 2 de agosto. 

Os policiais abordaram 
uma Carreta Bitrem, placa 
de São Paulo, no  km 74 da 
LMG-628 (entrada do Assen-
tamento Canabrava), conduzi-
da por  E.C.S. de 38 anos, que 
informou que transportava 
940 caixas de cigarros (mar-
cas Mil, Palermo, Paladium, 
Calvert, Euro, Gift e Bill, cada 
caixa com 50 pacotes e cada 
pacote dez maços, totalizan-
do 470 mil), sem nota fiscal, 
vindo do Mato Grosso com 

Na manhã de 30 de julho, Gil-
son Ponciano de Almeida, dirigia 
o ônibus, placa GXH-5823, pela 
LMG 680 e, próximo à Fazenda 
Nova Esperança, no Entre-Ri-
beiros, cruzou com um cami-
nhão, sob intensa nuvem de po-
eira,  e bateu frontalmente contra 
o Palio, placa PVC - 1873, que 
vinha em sentido contrário. 

O Palio era conduzido por 
Thiago Gonçalves de Mendonça, 
que ficou preso às ferragens e foi 
retirado pela equipe de resgate da 
Via 040. Quatro vítimas sofreram 
ferimentos leves. Thiago Gon-
çalves disse à PRE que vinha de 
Paracatu e, quando ultrapassou 
o caminhão, que levantava muita 

poeira, não viu o ônibus que se-
guia em sentido contrário, causan-
do a colisão frontal. Os ocupantes 
do Palio, tiveram ferimentos leves.

Alerta de O Movimento - 
Não é o primeiro acidente que 

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) prendeu, na madrugada 
de 6 de agosto, na BR-040, um 
homem de 22 anos e apreendeu 
um adolescente de 17 anos, após 
a dupla sequestrar um homem de 
58 anos, no centro de Paracatu. 

De acordo com o Grupamen-
to Tático da PRF de Paracatu 
(GPT), a vítima foi abordada 
pelos dois, por volta de 22h, na 
Praça do Fórum, no centro da 
Cidade. Os criminosos, armados 
com uma garrucha, tomaram o 
Honda Civic e a sequestraram 
seu proprietário.

Ainda segundo a PRF, duran-
te patrulhamentos pela rodovia, 
a equipe deparou com o veículo 
em atitude suspeitas e iniciou um 
acompanhamento tático, sendo 
montadas duas barreiras, no in-
tuito de parar os criminosos - em 
frente o Parque de Exposições da 
Coopervap e na sede da PRF, os 
criminosos, no entanto, passaram 
por cima de cones e jogaram o 
carro para cima dos policiais.

Na altura do KM 50, próximo 
à Casa da Concessa, os crimino-
sos perderam o controle e o ve-
ículo capotou, mas o criminoso 
que dirigia conseguiu fugir e o 
menor ficou preso no carro e foi 
apreendido. 

A vítima, que até então esta-
va sob domínio dos criminosos, 
teve ferimentos leves e foi enca-
minhada ao Pronto Socorro pela 
equipe da Via-040.

Minutos depois, já no KM 
53 da BR-040, o GPT recebeu 
informações que dois suspeitos 
estavam andando na rodovia, 
sendo abordados e encaminha-
dos à DP. 

Um dos meliantes, 22 anos, 
estava ferido e foi reconhecido 
pela vítima. A dupla de seques-
tradores é de João Pinheiro. 

destino a Unaí e que receberia  
R$5.000 pelo transporte. 

E.C.S. disse ainda que dois 
homens, em um Uno placa 
de Goiás, esperariam por ele 
num posto de combustível da 
cidade. 

Após as informações, os 
militares conseguiram abor-
dar o Uno e nele estavam W. 
S.O. 37 anos, e D.S.O., de 24 
anos, que receberiam  R$500 
para descarregar a carga. 

Os três envolvidos foram 
presos. A carga, estimada  em 
mais de R$ 1 milhão, foi de-
sembarcada na sede da 16ª Cia 
PM Ind. MAT, onde aguarda 
recibo da Secretaria da Receita 
Federal. Os veículos foram re-
movidos ao pátio credenciado.

ocorre nessa estrada. O motoris-
ta que faz ultrapassagem debaixo 
de nuvem de poeira não enxer-
ga um palmo à frente do nariz 
e pode assinar sua sentença de 
morte e de quem o acompanha. 

O Corolla saiu da mão 
atravessou a pista 

contrária, bateu num 
eucalipto e capotou 

A ultrapassagem de risco sob intensa nuvem de poeira 
causou  a colisão frontal do Palio contra  ônibus
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A sexta e a sétima rodadas do Campeonato Municipal, Categoria Principal, beneficiaram Vila Mariana 
e Chapadinha - que lideram a Chave  A - e o Paracatu que continua na liderança da Chave B. 

CAMPEONATO MUNICIPAL 

Vila Mariana , Chapadinha 
e Paracatu lideram chaves

Na sexta rodada, disputada em 1º. 
de agosto, no Estádio Frei Norberto, o 
União recebeu o Paracatu Atlético Clube 
e perdeu por 3 a 1. Claudinho fez o gol 
do Tricolor da Colina. Já Roquete, Júlio 
Cesar (Papaléguas) - que marcou dois, 
fizeram os gols da vitória dos visitantes. 

Esta foi a terceira partida do Para-
catu na competição. No sábado (18/7), 
empatou por 1 a 1 com o Amoreira, 
no Estádio Beira Rio e o centroavan-
te Roquete marcou para o Canarinho.  
Álisson (Chupetinha) assinalou para o 
Alvinegro. Na estreia (4/7), o Paracatu 
venceu o Novo Horizonte por 4 a 3. 
Com sete pontos ganhos, o Paracatu é 
líder da Chave B. 

O União jogou dois jogos e perdeu 
de 4 a 1 para o Amabap e 3 a 1 para o 
Paracatu.  

Também pela sexta rodada, no do-
mingo (2/8), o Amabap goleou o Santa-
na por 3 a 0, em pleno Paulo Brochado 
(campo do Santana). Diego Nogueira, 
Diógenes e Walsir, assinalaram para o 
Carrossel da Zona Sul. Esse foi o segun-
do jogo do Santana. Na estreia, o Colo-
rado  venceu o Novo Horizonte por 3 a 
0, com gols de Pepê (2) e  Zelão. 

Já o Amabap fez duas partidas e ven-
ceu as duas por goleada. 4 a 1 no União 
e 3 a 0 no Santana.  

Vila Mariana - Já a Vila Mariana lide-
ra a Chave A, com seis pontos ganhos. A 
equipe está com 100% de aproveitamento 
e folgou nas duas últimas rodadas. O úl-
timo triunfo se deu nesse sábado (25/7), 
no Estádio Frei Norberto, em partida vá-
lida pela quinta rodada do certame. 

Com gols de Ricardinho (3), Talles, 
Anderson Cuiabano, a Vila venceu Cha-
padinha por 5 a 1. José Fabrício fez o 
gol da equipe derrotada. Como a Vila 

Foi publicada, na edição do último dia, do Diário Ofi-
cial Minas Gerais, a sanção do governador à Lei 21.737, 
de 2015, que dispõe sobre a comercialização e o consu-
mo de bebida alcoólica nos estádios de futebol do Es-
tado. 

A nova norma teve origem no Projeto de Lei (PL) 
1.334/15, de autoria do deputado Alencar da Silveira Jr 
(PDT), aprovado em 2º turno pelo plenário da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), no dia 14 de 
julho. A lei entra em vigor na data da publicação.

A nova legislação permite que bebidas alcoólicas se-
jam comercializadas e consumidas nos estádios, desde 
a abertura dos portões até o final do intervalo entre o 
primeiro e o segundo tempo da partida. 

Determina, ainda, que cabe ao responsável pela ges-
tão do estádio definir os locais nos quais a comerciali-
zação e o consumo de bebida serão permitidos, sendo 
proibidos nas arquibancadas e cadeiras. A redação da lei 
autoriza também a instalação de sistemas de reconheci-
mento facial nos estádios.

A nova norma ainda define penalidades a quem in-
fringir os seus dispositivos, tomando por base no Códi-
go de Defesa do Consumidor. As punições são, no caso 
de consumidor, retirada das dependências do estádio e 
multa de até 500 Ufemgs (o equivalente a R$ 1.361,45); já 
para fornecedor, advertência escrita e multa de até 5.000 
Ufemgs (o equivalente a R$ 13.614,50), que poderá ter 
o valor dobrado em caso de reincidência, assegurado o 
devido processo administrativo.

Veto - A norma foi parcialmente vetada pelo governa-
dor, no dispositivo que cedia a esplanada do Estádio Go-
vernador Magalhães Pinto (Mineirão), dando preferência 
aos feirantes que exploravam o local anteriormente.

Na justificativa para o veto, o governador explicita 
que o espaço em questão é objeto de Concessão Ad-
ministrativa, que transferiu à Concessionária o direito 
de exploração comercial da área, mediante “ato jurídico 
perfeito consistente na Parceria Público Privada que rege 
a gestão do complexo”. 

O texto afirma que artigo vetado levaria ao descum-
primento das disposições contratuais, o que ofende os 
princípios de legalidade e segurança jurídica. O veto, 
agora, será analisado pela ALMG.

já havia vencido o JK por 3 a 1, o time 
continua líder da chave, ao lado da Cha-
padinha. 

Chapadinha - O time da Chapadi-
nha assumiu a liderança da Chave  A, ao 
lado da Vila Mariana no sábado (8/8), 
quando venceu o Alto do Açude por 4 
a 2. Adílio (Café), Renato Braga, Bruno 
(Contra), Mazinho (Contra), fizeram os 
gols da Chapadinha. Ivan e Felipe  des-
contaram para o Alto do Açude. 

A organização do certame é da Liga 
Paracatuense de Esportes - LPE, que 
este ano presta uma homenagem ao des-
portista Carrocha, que empresta o nome 
a competição. Até o momento, foram re-
alizadas 14 partidas e marcados 63 gols. 

CLASSIFICAÇÃO: 
CHAVE A
 1º. lugar - Vila Mariana........6 pontos 
2º. lugar - Chapadinha..........6 pontos
3º. lugar - Real Sociedade.....5  pontos 
4º. lugar - N.Sra.Fátima.........4 pontos 
5º. lugar - Alto do Açude........1 ponto 
6º. lugar - JK............................0 ponto 
CHAVE B
1º. lugar - Paracatu................7 pontos 
2º. lugar - Amabap.................6 pontos 
3º. lugar - Santana...................3 ponto 
4º. lugar - Amoreira................1 ponto 
5º. lugar - Novo Horizonte....0 ponto 
6º. lugar - União.......................0 ponto 

PRÓXIMOS JOGOS 
8ª. RODADA 
Chave B
SÁBADO (15/8)
ESTÁDIO PAULO BROCHADO  
15h15 - Novo Horizonte x Amoreira  
DOMINGO (16/8)
ESTÁDIO PAULO BROCHADO 
15h15 - Santana X União  

Na Categoria Aspirante, a disputa também é acirrada. Na sexta ro-
dada, eu no domingo (2/8), a Vila Mariana venceu Chapadinha por 3 
a 2. Talles, Renato e Vinicius marcaram para a Vila. Leandro e Ernane 
fizeram os gols da Chapadinha. Com o resultado a Vila chegou seis 
pontos e está isolada na liderança da Chave A. 

Já os líderes da Chave B entraram em campo no domingo (9/8). Com 
gols de Leonardo Reis, o  Novo Horizonte venceu o Amoreira por  1 a 0 
e somou sete pontos. O mesmo aconteceu com o Santana que derrotou 
o União por 2 a 1. Wanderson e Rendel  fizeram os gols do Colorado.  
Leonardo marcou para o Tricolor da Colina. Com o triunfo, o Santana 
também somou sete pontos e divide a liderança com o Novo Horizonte. 
Até o momento foram realizadas 14 partidas e marcados 50 gols. 

CLASSIFICAÇÃO: 
CHAVE A  
1º. lugar - Vila Mariana..............................................................6 pontos 
2º. lugar - N.Sra.Fátima..............................................................4 pontos 
3º. lugar - Real.............................................................................3 pontos 
4º. lugar - Alto do Açude...........................................................3 pontos 
5º. lugar - Chapadinha.................................................................1 ponto 
6º. lugar - JK..................................................................................0 ponto 
CHAVE B
1º. lugar - Santana.......................................................................7 pontos
2º. lugar - Novo Horizonte.......................................................7 pontos
3º. lugar - União...........................................................................4 pontos 
4º. lugar - Amoreira....................................................................3 pontos 
5º. lugar - Amabap........................................................................1 ponto 
6º. lugar - Paracatu........................................................................0 ponto 

PRÓXIMOS JOGOS: 
8ª. RODADA 
Chave A
DOMINGO (16/8)
ESTÁDIO FREI NORBERTO  
8h - Alto do Açude X Chapadinha
10h - JK X Real   

Liderança é da Vila na Chave A
e do Santana e NH na Chave B

Lei libera bebida alcoólica

ASPIRANTE

ESTÁDIOS 
Deputado Alencar 
da Silveira Jr, autor 
do projeto de lei


