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anosO Mo
Noroeste quer 
hospital regional

ALÍVIO PARA LOTÉRICOS
A Câmara dos Deputados aprovou, no últi-

mo dia 23, o projeto de lei que torna válidas as 
permissões de agências lotéricas prorrogadas 
pela Caixa em 1999. O texto será votado ainda 
pelo Senado. Assim, todas as permissões ou-
torgadas pela Caixa até 15 de outubro de 2013 
são validadas e terão direito à prorrogação au-
tomática por 20 anos. A aprovação acaba com 
a polêmica do Acórdão 925/13 do Tribunal de 
Contas da União, que determinando à Caixa a 
realização de licitação para 6.310 lotéricas en-
volvidas nessa prorrogação em 1999. O novo 
projeto cancela os efeitos dos atos da Caixa 
referentes às licitações exigidas pelo TCU por 
meio do acórdão.

Um hospital regional para atender os 30 
municípios que integram o Território Noroes-
te foi uma das principais demandas apresenta-
das na reunião da segunda etapa dos Fóruns 
Regionais de Governo, realizada em 11 de 
setembro, em Paracatu. Os Fóruns são pro-
movidos pelo governo estadual e Assembleia 
Legislativa, para ouvir a população e diagnos-
ticar as demandas de cada um dos 17 Territó-
rios Regionais de Desenvolvimento em que foi 
dividido o Estado. No Noroeste, 41% da po-
pulação possui renda mensal per capita igual 
ou inferior a meio salário mínimo, o que con-
figura situação de pobreza. Entre os pobres, 
74,2% (ou 30,6% da população do território) 
têm renda mensal per capita igual ou inferior a 
um quarto de salário mínimo, sendo conside-
rados indigentes.  PÁGINA 3

O fazendeiro José Eustáquio, que vem a Ci-
dade todos os dias, gastou no pedágio da BR 
040 R$ 250,00, em 25 dias, quando passou 59 
vezes pelas praças. “Já pagamos tanto impos-
to e não é justo pagar por mais isso, todo dia 
me sinto roubado”, indignou-se. Assim como 
Eustáquio, quem mora na zona rural e tem de 
atravessar as praças, vive o mesmo problema. 
A Comissão Administração, Serviços Públicos 
e Cidadania da Câmara convidou o procura-
dor da República, Hebert Reis Mesquita, para 
discutir a situação e ele ressaltou que o bolso 
de cada um deve ser priorizado e irá cuidar da 
isenção do pedágio. “Nosso lema no Minis-
tério Público é lutar pelo direito de vocês. É 
nosso dever”, reforçou. PÁGINA 13

IPTU de bairros 
gera polêmica
Joãozinho Contador (PSDB) abordou, no 

último dia 8, a cobrança do IPTU pela Prefei-
tura dos moradores do Bom Pastor e São João 
Evangelista, dos lotes que, até então, ficam 
em área da própria Prefeitura, e estão sendo 
regularizados. Na ocasião da construção das 
casas, através de projeto social, foi concedida 
permissão de uso por dez anos, até que a es-
critura fosse passada aos moradores. Este pra-
zo já passou e os moradores estão tendo que 
pagar anos de atraso, com juros e multas, sem 
poder arcar com a dívida, sendo que as pró-
prias guias de pagamento estão em nome do 
Município e não do morador. O vereador do 
PSDB conclamou os colegas para unir forças  
em torno de um projeto para resolver a situa-
ção. PÁGINA 2

FPM cai 38% em setembro 
Informe da Associação Mineira dos Muni-

cípios dá conta de que as prefeituras minei-
ras receberam, no último dia 10, o repasse do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 
do 1.º decêndio de setembro de 2015, com 
queda de 38,48% em relação ao ano passa-
do. O montante bruto é de R$ 296 milhões, 
enquanto no mesmo período do ano anterior 
foi de R$ 481 milhões. O Imposto Territorial 
Rural 2015, no entanto, deve ajudar os muni-
cípios a enfrentarem as quedas do FPM. De 
acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, 
o repasse do ITR de setembro deve somar R$ 
6 milhões, mas o de outubro deve somar mais 
de R$ 50 milhões para divisão entre os 853 
municípios do Estado. PÁGINA 3

O Movimento NA CABEÇA 
O Movimento está entre as três mídias locais mais lembradas 

pelo paracatuense, segundo pesquisa realizada para o 2º Mérito 
Empresarial ACE/CDL e Sindcomércio. Neste ano, a pesquisa 
identificou, através de 800 questionários aplicados em toda Para-
catu, três empresas de 60 segmentos, num total de 180 empresas 
mais lembradas. No segmento de mídia local, as três mais lem-
bradas foram O Movimento, TV Minas Brasil e Rádio Boa Vis-
ta FM. O Jornal apareceu em primeiro lugar na setor de mídia 
impressa da pesquisa. Já entre as três empresas que disputaram 
o troféu Mérito Empresarial 2015, a vencedora foi a TV Minas 
Brasil.  PÁGINA 2

CIDADE 
SEM 
DROGAS
O cantor gospel Ton Carfi embalou mi-

lhares de pessoas (foto) no clamor a Deus 
por uma Paracatu livre das drogas e da vio-
lência, no último 6 de setembro, quando  a 
Abnep - Associação Beneficente Nova Es-
perança e o Projeto Reviver, com o apoio da 
Prefeitura e da vereadora Marli Ribeiro e de-
mais parceiros, realizaram o 7º Clamor Pela 
Vida, para prevenir os perigos de abuso do 
álcool e outras drogas. PÁGINA 14

Paracatu quer isenção de pedágio
RAFAELA NA ALMG
As ameaças sofridas pela paracatuense Ra-

faela Xavier Luiz, devido às denúncias que ela 
fez sobre ocultamento de diagnósticos de ca-
sos de câncer no Município foram discutidas 
em reunião da Comissão de Direitos Huma-
nos da Assembleia Legislativa de Minas Ge-
rais, nesta sexta (25). Rafaela teria descoberto 
que mais de 500 pessoas com diagnóstico de 
câncer não teriam sido informados da doen-
ça, e ela as  encaminhou para tratamento no 
Hospital de Câncer de Barretos, onde é volun-
tária. Após essas intervenções, “a defensora 
dos direitos humanos teria começado a rece-
ber ameaças do prefeito e do vice-prefeito de 
Paracatu”, conta o deputado Cristiano Silveira 
(PT), autor do requerimento.

Secretários, deputados estaduais, muitos paracatuenses 
e cidadãos do Noroeste participam do Fórum

Procurador Hebert Mesquita: 
Lema do MP é lutar pelo 
direito de vocêsJosé Eustáquio (de pé): Todo dia me sinto roubado
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IPTU DOS BAIRROS

Joãozinho Contador: É estranho 
cobrar IPTU dos moradores, sendo 
que o terreno é do Município

O vereador Joãozinho Conta-
dor (PSDB) abordou, da tribuna 
da Câmara, no último dia 8, a co-
brança do IPTU pela Prefeitura 
dos moradores do Bom Pastor 
e São João Evangelista, assunto 
que vem incomodando a opinião 
pública por, a princípio, ser uma 
atitude injusta.

O vereador pediu reflexão 
do Executivo sobre a cobran-
ça de IPTU dos lotes que serão 
beneficiados pela regularização 
fundiária que está em andamento 
e com a execução do serviço de 
topografia para que o Município 
conceda a escritura dos lotes aos 
moradores.

Ocorre que as áreas dos dois 
bairros estão escrituradas a fa-
vor do Município e, na ocasião 
da construção das casas, através 
de projeto social, foi  concedida 
permissão de uso por dez  anos, 
até que a escritura fosse passada 
aos moradores.

Este prazo já passou e, agora, 
o Município tenta regularizar a 
situação, porém, os moradores 
estão tendo que pagar IPTU de 
anos de atraso, com juros e mul-
tas, e o vereador garante que a 
maioria dos moradores não tem 
condições de arcar com a dívida, 
sendo que as próprias guias de 
pagamento estão em nome do 
Município e não do morador.

“É estranho cobrar IPTU dos 

Vereadores discutem 
proposições do PL 5807/13

NOVO MARCO DA MINERAÇÃO

Rosival Araújo: Em Paracatu, 
área da mineradora é 
maior que a da Cidade

No último dia de agosto, o 
vereador Rosival Araújo (PT) 
tentou explicar, da tribuna da 
Câmara, as mudanças que o PL 
5807/13 (que chamou de Lei da 
Mineração), em apreciação no 
Congresso Nacional, trará ao se-
tor de mineração.

Segundo o vereador, o PL cria 
perspectivas de ampliação e aber-
tura de novas minas no Brasil, até 
2030. Ele disse que na Europa 
não existe mais possibilidade de 
mineração, daí a importância do 
tema para o Brasil. 

Rosival disse que há possibili-
dades de alteração do PL, no sen-
tido de atender a demanda dos 
atingidos pela atividade minerária 
e garantir o direito de consulta às 
comunidades impactadas.

Dados apresentados por Rosi-
val apontam que 52% da ativida-
de está em Minas e a legislação 
que regula o setor de 1967. “A lei 
está muito atrasada e não condiz 
com a realidade”, disse.

O vereador afirmou que o 
PL, no entanto, altera o prazo 
de concessão que, hoje, vai até 
o esgotamento da mina, para 20 
anos, podendo, ser prorrogado, 
sob certas condições.

Outras garantias que as pro-
posições ao projeto pedem, 
segundo o vereador, são licen-
ciamento ambiental prévio ao 
processo de licitação; recursos 
para fechamento de minas; direi-
tos dos quilombolas, indígenas e 
outros e boas práticas junto aos 
trabalhadores.

“Prioridade de abastecimento 
de águas às comunidades e a cida-
de é fundamental. “Em Paracatu, 

a área da mineradora é maior que 
a da Cidade. E temos que garan-
tir primeiro o abastecimento hu-
mano, depois as outras partes, e 
proibir atividade mineradora em 
região de nascentes e manan-
ciais”, observou o vereador.

Outra solicitação considerada 
importante para o vereador é a 
criação de Conselho Municipal 
de Política Mineral.

Em aparte João Contador 
(PSDB) perguntou por que não 
foram feitas audiências públicas 
na cidades que possuem minera-
ção em todo o País. “São poucas 
as cidades e o relatório bem feito”. 

Já Ragos Oliveira (PT) expli-
cou que existem a grande mine-
ração de ouro e as PLGs (Permis-
sões de Lavra Garimpeira), mas a 
atividade garimpeira é “demoni-
zada” e muitos não veem que ela 
gera empregos.

moradores, sendo que o terreno 
é do próprio Município. Tenho 
total respeito pela Secretaria de 
Fazenda, porém, acho injusto os 
moradores pagarem tal imposto, 
com juros, adverte Joãozinho 
Contador. 

O vereador do PSDB concla-
mou os colegas para  unir forças  
em torno de um projeto para re-
solver a situação. “Para muitos 
que vão ser beneficiados com a 
regularização será pesado pagar 
R$ 200, R$ 300de IPTU, pois re-
tira o pão dessas famílias”, disse 
Contador. 

Irracional - O vereador do 
PT, Ragos Oliveira, em aparte, 

ABANDONO DE EMPREGO 

Dinâmico comercial paracatu LtDa, cnpJ nº 
09.642.014/0001-83, solicita o comparecimen-
to do Sr Wesley dos reis Gomes, portador da 
ctpS nº 3412016, Serie 0040, no prazo de 24 ho-
ras, sob pena de caracterizar o abandono de em-
prego, conforme dispõe o art. 482, letra i, da cLt.
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as matérias assinadas não refletem necessariamente a opinião da
direção mas, sim, a liberdade de expressão como sói acontecer.

O Movimento é 
mídia impressa mais 
lembrada em Paracatu

MÉRITO EMPRESARIAL

aS MaiS LEMBraDaS
Academias: Academia Fênix; Açougues: Casa de Carnes Ir-

mãos Soares; Autoescolas: Autoescola Maia; Autopeças: Posto 
Cruzeiro; Bares: Bar da Kenga; Boutiques: Maria Pinheiro; Bu-
ffet: Sônia Festas; Clínicas Médicas: Hospital São Lucas; Clínicas 
Odontológicas: Mais Sorriso; Colégio Particular: Colégio Atenas; 
Colégios Públicos: Escola Estadual Antônio Carlos; Comércio 
de Açaí: Açaí do Cerrado; Concessionária de Veículos: Primavia 
Veículos; Confecção de Uniformes: 1ª Classe Uniformes; Entre-
ga de Água e Gás: Para Gás; Entrega de Bebidas: Disk Cerveja; 
Escola de Idiomas: CCAA; Escritório de Contabilidade: Dias 
Contabilidade; Fábrica de Bolos e Biscoitos: Fábrica de Biscoi-
tos Vó Maria; Fábrica de Salgados: Salgados Manah; Faculdade: 
Faculdade Atenas; Farmácias e Drogarias: Drogaria Cristina; Fu-
nerárias: Funerária São Pedro; Gráficas: Gráfica Luana; Grande 
Supermercado: Supermercado Paracatu; Hotéis e Pousadas: Pa-
racatu Plaza Hotel; Imobiliárias: Imobiliária Melo Franco; Ins-
tituições Bancárias: Banco do Brasil; Laboratórios: Laboratório 
Santa Clara; Lanchonete: Quasitudo Lanches; Loja de Bijouterias 
e Semijoias: Brilhart; Loja de Calçados: Pizantti; Loja de Celular: 
Telc Celulares; Loja de Decoração para Casa: Casa Conceito; Loja 
de Eletrodomésticos: Eletrossom; Loja de Informática: Sucesso; 
Loja de Materiais de Construção: Casa Rubi; Loja de Materiais 
Elétricos: Central Elétrica; Loja de Móveis: A Jovem Lar; Loja de 
Roupa de Bebê e Infanto Juvenil: Suely Infantil; Loja de Roupas: 
Casa Moura; Loja de Tintas: Rubi Tintas; Madeireiras: Paracatu 
Madeiras; Máquinas e Implementos Agrícolas: Valtra; Mídia Lo-
cal: TV Minas Brasil; Oficina de Caros: Juarez Peças e Serviços; 
Oficina de Motos: Antares Motos; Óticas: Ótica Feliz; Padarias: 
Panificadora Santos; Papelaria: Papelaria Exata; Pet Shop: Bichos 
e Bichanos; Pizzaria: Pizzaria Bela Massa; Posto de Gasolina: Pos-
to Cruzeiro; Produtos Agropecuários: Coopervap; Restaurante: 
Fornalha Grill; Revenda de Carros Usados: MAG Veículos; Salão 
de Beleza: Divina’s Hair; Sorveteria: Frutacor Sorvetes; Super-
mercado de Bairro/Mercearias: Mercearia Mascarenhas; e Vidra-
çarias: Vidro e Box.

O Jornal O Movi-
mento está entre as três 
mídias locais mais lem-
bradas pelo paracatuen-
se, segundo pesquisa re-
alizada para o 2º Mérito 
Empresarial ACE/CDL 
e Sindcomércio. 

Neste ano, a pesqui-
sa identificou, através 
de 800 questionários 
aplicados em toda a 
Cidade, três empresas 
de 60 segmentos di-
ferentes, em um total 
de 180 empresas mais 
lembradas.

No segmento de 
Mídia Local foram 
lembradas O Movi-
mento, TV Minas Bra-
sil e Rádio Boa Vista 
FM, sendo que no se-
tor de mídia impressa 
O Movimento apare-
ceu em primeiro lugar 
na pesquisa. 

Já entre as três empresas que 
disputaram o troféu do Mérito 
Empresarial 2015 a vencedora 
foi a TV Minas Brasil. 

A pesquisa é considerada, 
encomendada pela ACE/CDL 
e Sindcomércio, é considerada 
isenta pois nenhuma empresa 
paga para participar, não tendo 
o caráter caça-níquel daquela 
empresas que saem distribuindo 
certificados pelo interior do País.

Outro quesito importante 
quanto a credibilidade da pes-
quisa é que os questionários não 
direcionam as respostas do en-
trevistado para uma alternativa. 
O entrevistado cita o nome da 
empresa que vem a sua mente. 

No dia 12 de setembro, em 

badalado evento no Jóquei Clube 
Paracatuense, foram homenagea-
das as 60 empresas mais lembra-
das de cada segmento. 

A pesquisa também identifi-
cou o perfil do entrevistado e do 
negócio, perfilando idade, sexo, 
renda, escolaridade e se era as-
salariado ou profissional liberal e 
ainda preços dos produtos, aten-
dimento, estacionamento, dispo-
sição dos produtos, entre outros. 

Também foi diagnosticado se 
o consumidor de Paracatu tem 
costume de fazer compras em ou-
tras cidades ou pela internet e os 
motivos para tais compras. Dessa 
forma, a ACE poderá monitorar 
pontos negativos e trabalhar para 
melhorar o comércio local.

Contador propõe projetopara isentar 
moradores do pagamento do imposto

O vereador disse que é preciso 
evitar que as grandes minerado-
ras tenham o monopólio da mi-
neração e impeçam as pequenas 
de atuar, como no caso de Para-

catu, em que garimpo não é per-
mitido. “Já em Niquelândia-GO, 
existem duas PLGs funcionando 
e geram muitos empregos”, ob-
servou.

O debate sobre o novo marco regulatório do 
setor minerário é importantíssimo para Paracatu, 
que sofre as consequências da atividade  de duas 
grandes empresas, uma delas atuando, praticamen-
te, dentro da área urbana. Mas o governo federal 
enviou o PL- 5807/13,  ainda em 18 de junho de 
2013 e não fala  mais no assunto, faz tempo.

Naquela oportunidade, a presidente Dilma 
Rousseff  afirmou que a proposta “tem” como 
meta criar condições para que a pesquisa, a ex-
ploração e a comercialização de bens minerais 
sejam atividades mais eficientes, rentáveis e com-
petitivas, “além de assegurarem retorno maior à 
sociedade.”

“Somos um grande produtor e um grande 

exportador, mas o setor ainda convive com uma 
legislação burocrática”, disse a presidente, citan-
do o atual Código Mineral (Decreto-Lei 227 de 
1967).

Naquele longínquo junho de 2013, o projeto 
de lei foi encaminhado em regime de urgência 
constitucional ao Congresso, o que obrigaria a 
Câmara e o Senado a se pronunciarem em até 45 
dias, cada um, sob pena de trancamento da pauta.

No dia 23 de setembro seguinte, no entanto, a 
presidente publicou no Diário Oficial da União, 
a Mensagem 411. De 20 de setembro de 2013, 
cancelando o regime de urgência  do PL 5807/13. 
E, assim, se passaram mais de dois anos...

 José Edmar Gomes

HÁ MaiS DE DoiS anoS

disse que o princi-
pal quesito para a 
isenção é vontade 
política, já que a 
cobrança do IPTU 
é irracional, uma 
vez que não é pos-
sível gerar encar-
gos para pessoas 
que não têm pro-
priedade, só con-
cessão. 

Segundo Ra-
gos, o problema se 
arrasta, há anos, e 
as pessoas nunca 
receberam  suas 
casas de direito  
do governo,  pois 
não têm escritura. 

Para o vereador, essas pessoas 
terão que tirar dinheiro de suas 
necessidades básicas para pagar 
o imposto. 

‘Os bairros foram criação da 
Prefeitura e é sensata a imediata 
extinção do IPTU. Caso contrá-
rio, é dar com a mão e tirar com a 
outra. Muitos não vão conseguir 
pagar os atrasados. Teve casa que 
passou por dez donos, fica com-
plicado”, pondera Ragos. 

Compara e venda - Marlon 
Gouveia (PHS) solicitou que a 
Prefeitura envie à Câmara um 
provável projeto, que o Execu-
tivo teria elaborado, para a ime-
diata apreciação. Segundo ele, 

o Município sempre cobrou o 
IPTU do povo e 80% dos mora-
dores têm é contrato de compra 
e venda. 

“Várias famílias repartiram 
os lotes  de 250m² e, agora, este 
espaço possui mais de uma casa 
e esses casos devem ser analisa-
dos com carinho. Estamos jun-
tos para apoiar este projeto”, 
afirmou. 

José Maria (PSD) disse que 
apoia o projeto de isenção e que, 
também, foi procurado pelos 
moradores, que são humildes, 
mas corajosos. “O que eles pe-
dem não é a isenção total, mas 
a retirada de juros e multas. Eles 
não estão fugindo do pagamen-
to”, garante.

Urgente - Rosival Araújo (PT) 
afirmou que o projeto é impor-
tante já que a área é de interesse 
social para fins de moradia e a co-
brança tem que ser revista. “Po-
demos fazer um requerimento, 
solicitando o projeto, para sua tra-
mitação urgente nas comissões”.

Greik Oliveira (PRB) também 
concordou com o projeto e ga-
rantiu que o governo será sensí-
vel à questão. 

“Muitas pessoas estão espe-
rando este projeto, que deve vir 
ao encontro da vontade da popu-
lação. Cabe ao Município colocar 
o documento na mão de quem 
merece e precisa”, declarou.

Leia versão digital de 

o jornal 
necessário

vimentoO Mo
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A construção de um hospital 
regional, equipado para atender 
os 30 municípios que integram o 
Território Noroeste, foi uma das 
principais demandas apresenta-
das na reunião da segunda etapa 
dos Fóruns Regionais de Gover-
no, realizada em 11 de setembro, 
em Paracatu.

Os Fóruns Regionais são pro-
movidos pelo Governo do Es-
tado em parceria com a Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), com o objetivo de ou-
vir a população para se fazer um 
diagnóstico das principais deman-
das de cada um dos 17 Territórios 
Regionais de Desenvolvimento 
em que foi dividido o Estado.

A reivindicação por mais in-
vestimentos em saúde foi apre-
sentada pelo prefeito de Para-
catu, Olavo Remígio Condé, na 
abertura do evento, e defendida 
também, prioritariamente, pelo 
grupo de estudos de saúde. 

Condé argumentou que, no 
orçamento municipal deste ano, 
a área absorveu 34% dos recur-
sos. Segundo disse, Paracatu já 
dispõe de espaço e infraestrutura 
para o hospital, faltando, contu-
do, recursos para equipamentos 
e instalação. 

Diante disso, pediu o auxílio 
do Governo do Estado e apelou 
para que os demais prefeitos pre-
sentes à reunião avaliassem com 

noroeste, com  631.206 habitantes em 30 municípios, é o território menos populoso de Minas, com densidade de 8,12 habitantes/km²

FÓRUNS REGIONAIS

REPASSES

Noroeste reivindica hospital regional

FPM de setembro tem queda de 38%
Informe da As-

sociação Mineira 
dos Municípios 
(AMM) dá conta 
de que as prefeitu-
ras mineiras receberam, no últi-
mo dia 10, o repasse do Fundo 
de Participação dos Municípios 
(FPM) referente ao 1.º decêndio 
do mês de setembro de 2015. Em 
termos reais, houve uma queda 
de 38,48% em relação ao ano 
passado. O montante, em valo-
res brutos (incluindo a retenção 
do Fundeb) é de R$ 296 milhões, 
enquanto no mesmo período do 
ano anterior o decêndio foi de R$ 
481 milhões.

A economista Angélica Ferret-
ti destaca que, com essa incerteza 
em relação aos repasses, tem sido 
cada vez mais difícil para o gestor 
municipal executar suas políticas 
públicas, diante de um cenário 
econômico de tantas incertezas. 

“É notório que os relatórios da 
Secretaria do Tesouro Nacional 
não dão parâmetros para elabora-

Desenvolvimento agrário e meio ambiente - 
política de recuperação e conservação de nascen-
tes e matas ciliares, com isenção de impostos para 
os agricultores que recuperarem ambientalmente 
suas terras; investimentos em agricultura familiar; 
recuperação das bacias dos rios São Francisco, 
Paracatu e outros; investimento em cooperativas 
de agriculturas familiares, priorizando quilombo-
las, indígenas e assentados; assistência técnica e 
extensão rural aos produtores de cooperativas; 
crédito rápido e sem burocracia com juros redu-
zidos para os agricultores familiares.

Infraestrutura e logística - investimentos e 
retomadas de obras em rodovias e estradas vici-
nais; atuação junto às empresas de telecomuni-
cação para que ofertem sinal de qualidade para 
celulares e internet; ampliação do programa fe-
deral Luz para Todos; pavimentação de trechos 
viários e construção de poços artesianos para 
comunidades quilombolas e outras comunidades 
tradicionais. 

Proteção social - Na área de direitos huma-
nos, fortalecimento dos conselhos tutelares e 
de toda a rede de assistência social. Na área de 
trabalho,  ampliação da oferta de educação pro-
fissional, em especial as voltadas para jovens em 
situação de vulnerabilidade, e fortalecimento do 
programa Jovem Aprendiz; além da criação de 
cursos profissionalizantes, bem como de centros 
regionalizados de economia solidária, facilitando 
microcrédito e financiamento.

Saúde e Esporte - Fortalecimento da assis-
tência hospitalar, com implantação de hospital 
regional; reforma e ampliação de outros hospi-
tais, adequando-os como porta de entrada em 
urgência e emergência; implantação de laborató-
rio de saúde pública; valorização dos profissio-
nais de saúde pública com implantação de plano 

Com 631.206 habitantes dis-
tribuídos em 30 municípios, o 
Noroeste é o território de de-
senvolvimento menos populoso 
de Minas Gerais, apresentando 
densidade populacional de 8,12 
habitantes/km². Essa popula-
ção é 81,05% urbana (511.623) e 
18,95% rural (119.583). O terri-
tório responde por 3,2% do PIB 
mineiro, com 3,8% dos empre-
gos formais criados no Estado 
em 2013.

No que se refere à composi-
ção setorial do PIB, evidenciava-
se, em 2012, maior participação 
do setor de serviços (51,3%), se-
guido pela agropecuária (30,2%) 
e pela indústria (18,6%). Entre 
2000 e 2012, o crescimento do 
PIB per capita da região esteve 
muito próximo ou ligeiramente 
abaixo da média do Estado.

No Noroeste, 40,6% da popu-
lação conta com acesso à disposi-
ção adequada de resíduos sólidos, 

Os Fóruns Regionais, promovidos pelo Governo do Estado 
e ALMG, ouvem a populaçãoe diagnostica as principais demandas 
de cada um dos 17 Territórios Regionais

Professores e Paracatu e região reivindicam melhorias para a 
educação, durante reunião da segunda etapa do Fórum de Paracatu   

cuidado a proposta e somassem 
esforços para garantir a sua con-
cretização.

As propostas serão avaliadas 
por um colegiado formado por 
representantes da sociedade ci-
vil e do poder público e selecio-
nadas de acordo com o grau de 
prioridades e a disponibilidade 
de recursos. 

Respostas - Até o final do 
ano, uma terceira rodada de reu-
niões será realizada em cada um 
dos 17 territórios regionais, para 
que a população tome conheci-
mento dos resultados e do que 
será possível realizar dentro da 
proposta orçamentária do Esta-
do. Essa última etapa está sendo 
chamada de “devolutiva”, porque 
se trata de uma fase de prestação 
de contas, devolvendo à popula-
ção respostas às suas demandas.

Os Fóruns Regionais são ins-
tâncias criadas pelo Governo do 
Estado com o objetivo de reunir 
integrantes da sociedade civil e 
do poder público, nas esferas es-
tadual e municipais, para identifi-
car conjuntamente os problemas 
com prioridade de enfrentamen-
to em cada região.

Para isso, o governo desenvol-
veu o conceito de Territórios de 
Desenvolvimento, dividindo o 
Estado em 17 regiões, de forma 
a permitir que toda a sociedade 
participe, de forma direta e des-

centralizada, das discussões acer-
ca da construção das políticas 
públicas do Estado.

Territórios - Os 17 territó-
rios de desenvolvimento foram 
divididos da seguinte forma: 
Noroeste, Norte, Médio e Bai-
xo Jequitinhonha, Mucuri, Alto 
Jequitinhonha, Central, Vale do 
Rio Doce, Vale do Aço, Metro-
politana, Oeste, Caparaó, Mata, 
Vertentes, Sul, Sudoeste, Triân-
gulo Sul e Triângulo Norte. As 
áreas foram pensadas a partir de 
critérios socioeconômicos e geo-
gráficos, mas podem agora sofrer 
algumas alterações, por sugestão 
dos próprios municípios.

Os diagnósticos territoriais re-
sultantes dessa segunda fase se-
rão referência para a formulação 
de planos e políticas públicas de 
desenvolvimento regional, além 
de subsidiarem a elaboração do 
Plano Mineiro de Desenvolvi-
mento Integrado (PMDI) e do 
Plano Plurianual de Ação Go-
vernamental (PPAG 2016-2019), 
cujos projetos de lei deverão ser 
encaminhados à Assembleia até 
30 de setembro.

No encerramento do encon-
tro, os participantes elegeram os 
25 membros que vão participar 
do Comitê Territorial de Planeja-
mento e os cinco que vão compor 
o Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Cedes).

ção das previsões 
e ainda entende-se 
que para atingir 
essas previsões 
informadas, os 

próximos decêndios teriam que 
apresentar valores superiores aos 
esperados, o que contraria o ce-
nário de crise em que o País se 
encontra”, atenta.

Com este repasse, o acumula-
do do FPM de 2015 dos muni-
cípios mineiros apresenta uma 
queda de 4,46% em termos reais, 
totalizando R$ 7.601 bilhões, en-
quanto que no mesmo período 
do ano anterior o acumulado fi-
cou em R$ 7.956 bilhões. 

A análise realizada pelo de-
partamento de Economia da As-
sociação Mineira de Municípios 
não incluiu os repasses extras de 
janeiro de 2014 e 2015, além do 
repasse extra de maio deste ano. 
Se desconsiderado também o re-
passe referente ao 0,5% de julho 
de 2015 a queda real do fundo é 
ainda mais expressiva: 5,56%.

O Imposto Territorial Ru-
ral (ITR) 2015 deve ajudar os 
municípios a enfrentarem as 
constantes quedas do Fundo 
de Participação dos Municípios 
(FPM). 

De acordo com as expecta-
tivas da Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), o repasse do 
ITR de setembro deve somar 
R$ 6 milhões, mas o do mês de 
outubro deve somar mais de R$ 
50 milhões para divisão entre os 
853 municípios do Estado, já 
descontados os 20% para o Fun-
do de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb). A data pro-
gramada para o primeiro repasse 

do ITR é 10 de outubro ou no 
próximo dia útil.

Distribuição - O ITR é dis-
tribuído para o município ou 
Distrito Federal na proporção de 
50% da arrecadação aos imóveis 
neles situados para os entes não 
conveniados, e 100% para os que 
são conveniados com a Receita 
Federal para realizarem a fisca-

lização, lançamento de ofício e 
cobrança do imposto. 

A periodicidade é decenal, nas 
mesmas datas das transferências 
do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM). Atualmente 
o ITR é creditado somente no 
Banco do Brasil.

Descontos - A ordem dos 
descontos é a seguinte: primei-

Mas itr de 
outubro deve 
passar de 
r$ 50 milhões

ro Fundeb (20%), depois Pasep 
(1%). Assim, para cada R$ 100,00 
brutos a serem repassados, R$ 
20,00 são retidos para o Fundo, 
1% x (100-20) = R$ 0,80 é des-
contado para o Pasep, restando 
para o ente federativo R$ 79,20 
líquidos de ITR. Não há vincu-
lação específica para a aplicação 
desses recursos.

território é menos populoso e 30%
da população vive com ¼ do mínimo

81,2% é atendida por rede geral 
de distribuição de água e 71,9% 
por rede de esgoto ou fossa sép-
tica.

Nesse território, 41% da po-
pulação possui renda mensal per 
capita igual ou inferior a meio 

salário mínimo, o que configura 
situação de pobreza. Entre os po-
bres, 74,2% (ou 30,6% da popula-
ção do território) têm renda men-
sal per capita igual ou inferior a 
um quarto de salário mínimo, 
sendo considerados indigentes.

de carreira; investimento em atenção primária à 
saúde. Na área de esportes, implantação de cen-
tro esportivo na região e construção de ginásio 
poliesportivo em Paracatu.

Segurança Pública - Na área de defesa so-
cial, ampliação da unidade socioeducativa em 
Patos de Minas e criação de outras unidades na 
região Noroeste; implantação do programa Fica 
Vivo e regionalização do sistema prisional; au-
mento de efetivo policial e maior estrutura logís-
tica, principalmente em Paracatu, onde o índice 
de criminalidade é o maior da região

Educação e Cultura - Investimento  em ati-
vidades de teatro e festivais de música; criação 
de escola de artes;  preservação do patrimônio 
regional e da memória de monumentos e sítios 
históricos; valorização da cultura regional; mais 
projetos culturais e fortalecimento da cultura das 
comunidades tradicionais. 

Na área de educação, investimentos em edu-
cação infantil e na pré-escola, bem como na 
infraestrutura e segurança das escolas, com re-
gularização de terrenos e quadras escolares, re-
vitalização e manutenção de bibliotecas públicas; 
programas específicos para qualificação de pes-
soas com deficiência e investimentos em proje-
tos para alunos especiais; complementação de 
recursos para merenda e transporte escolar; ca-
pacitação e melhoria de salários dos profissionais 
de educação; ampliação da Uemg nas regiões 
Noroeste e Alto Paranaíba e mais investimentos 
na educação no campo.

Encerramento - No encerramento do en-
contro, os participantes elegeram os 25 mem-
bros que vão participar do Comitê Territorial de 
Planejamento e os cinco que vão compor o Con-
selho de Desenvolvimento Econômico e Social 
(Cedes).

outras demandas por eixo temático
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O presidente Vasco Praça Filho 
e o diretor de Negócios Valdir 
Rodrigues recepcionam os 
cooperados na abertura da festa

A tradicional Missa Sertaneja, 
celebrada pelo padre Preguinho, 
abriu a 25ª Semana do Coopera-
do, no dia 10 de setembro, no Par-
que de Exposições e o celebrante 
reforçou a humildade do trabalha-
dor rural, “que é um valor admira-
do por Deus”. 

O padre Preguinho - que é 
querido pelos produtores rurais 
que o consideram um “padre da 
roça” - lembrou que a Festa não 
é feita para ganhar dinheiro, mas 
para valorizar o homem do cam-
po, que também tem necessidade 
de festejar, conversar e sair da ro-
tina. 

O Ministério Anjos do Sertão 
participou da missa entoando mú-
sicas religiosas em ritmo de ser-
tanejo, o que atraiu ainda mais a 
participação dos fiéis.

“O trabalhador rural é sem-
pre de muita fé e quem tem fé é 
ajudado por Deus. Não deixemos 
morrer esta fé dentro de nós. Se o 
produtor pede chuva na lavoura, 
antes de chegar em casa, a água 
cai. Isso é fé. É acreditar. Preci-
samos viver do pão também que 
vem da fé, do amor, da compre-
ensão. Pão do céu”, disse o padre. 

Muita fé - A abertura da 25ª 
Semana do Cooperado contou 
com a presença da diretoria e 
conselhos da Coopervap; repre-
sentantes da Emater, Paulo e 
Álvaro; do presidente do Sicoob 
Crediparnor, Darcy da Silva Neiva 
Filho; do presidente da Câmara, 
João Arcanjo e inúmeros coope-
rados. 

O presidente do Sicoob res-
saltou que, em momento de crise 
como o atual, se não fosse a fé dos 
diretores da Coopervap, a Festa 
dos Cooperados, o Coopershow 
e até a Expô Paracatu não seriam 

A Semana do Cooperado con-
tou com grandes shows musicais, 
a cargo de Emanuelle e Banda, na 
noite de 10 de setembro; Fiduma 
e Jeca (11) e Ismael Viola & Ricar-
do(12) e, para movimentar ainda 
mais a festa do produtor rural e 
sua família, a Coopervap realizou 
torneios de Futebol Society, Tru-
co Comunitário, Pratos Típicos e 
Concurso de Forró.

A comunidade João Gomes foi 
a vencedora do tornei de futebol 
society. Em segundo lugar ficou o 
PA Hebert de Souza e, em tercei-
ro, a Aldeia de Baixo.

Os pés de valsa que ganharam 
o concurso de forró foram os re-
presentantes da Comunidade No-
lasco. Em segundo ficou a do So-
tero e terceiro a de Jõao Gomes.

Um dos momentos mais es-

realizadas. “O homem do cam-
po tem, sim, muita fé”, reforçou, 
lembrando as palavras do padre 
Preguinho.

O conselheiro administrativo, 
Antônio Mariano de Almeida, 
lembrou também que a diretoria 
está comprometida em remunerar 
com justiça o preço do leite e o 
produtor de grãos. 

O presidente da Câmara Muni-
cipal disse que a festa é um mo-

Festa do produtor é movida pela fé
SEMANA DO COOPERADO

presidente da coopervap diz que cooperados devem se reunir para discutir situação de crise do país 

Os jurados degustam os 
práticos típicos e dão a vitória 
à Comunidade do Nolasco, 
em salgado e doce 

A Comunidade João Gomes e 
PA Herbert de Souza venceram 

o troneio de futebol society

Shows e 
torneios 
movimentam 
a festa

mento de alegria nesse momento 
difícil do País. “É hora de união 
e de valorizar o que é nosso. A 
Semana do Cooperado promove 
a Cooperativa e os cooperados”, 
afirmou.

O diretor de Negócios da Co-
opervap, Valdir Rodrigues, “hon-
rado com a presença de tantos 
paracatuenses e de pessoas da re-
gião”, disse que estamos vivendo 
um momento sensível, sim. Mas a 
capacidade e diversidade do Brasil 
farão com que a crise passe. 

“Agradeço aqueles que fizeram 
esta festa. Pensamos em trazer o 
melhor ao cooperado, mas sem-
pre de olho no mercado, obede-
cendo nossos limites”, ponderou.

Preços melhores - Já o presi-
dente da Coopervap, Vasco Praça 
Filho, disse que foi necessário em-
penho e dedicação de todos para 

correr atrás de preços melhores, 
não aceitando as primeiras pro-
postas, para se chegar a bom re-
sultado. “Sabemos comprar, por-
que o dinheiro é do cooperado e 

perados e de muito sucesso nes-
ta Semana dos Cooperados foi 
o concurso de pratos típicos que 
deu água na boca. O pessoal da 
Comunidade Nolasco ganhou nos 
segmentos doce e salgado. 

A comunidade do Sotero levou 
para casa o segundo lugar no seg-

mento doce. Já o segundo lugar em 
salgado ficou com a Aldeia do Meio. 
O terceiro lugar em doce foi para o 
Machadinho e salgado para Sotero.

O Canto venceu o torneio de 
truco e no segundo e terceiro lu-
gares ficaram Soares e Barreiro, 
respectivamente.

temos que fazer o melhor uso 
dele”, revelou. 

Vasquinho destacou a reunião 
dos cooperados que é necessá-
ria para discutir os caminhos e 

problemas a serem enfrentados, 
como a situação de crise do País. 

“Enfrentamos dificuldades que 
nenhum outro país enfrenta. Este 
ano, a taxa de juros subiu muito. 
A Coopervap dobrou seus custos 
de impostos e isso é um problema 
sério. O gasto com energia, em to-
dos os setores, era de cerca de R$ 
58 mil e subiu para R$ 178 mil”, 
advertiu o presidente.

Segundo Vasquinho, o leite, o 
café e outras mercadorias que a 
Coopervap comercializa, não ab-
sorveram esta conta alta e “quem 
absorve somos nós, homens do 
campo”. 

“Mesmo assim, estamos entu-
siasmados e vamos lutar sempre. 
Já dobramos nossa arrecadação 
de leite, enxugamos a empresa e 
estamos vencendo”, acrescentou 
o presidente.

O Canto venceu 
o torneio de 
truco, seguido 
pelo pessoal 
do Soares 
e do Barreiro
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Festa do produtor é movida pela fé
presidente da coopervap diz que cooperados devem se reunir para discutir situação de crise do país 

O XIII Coopershow, realizado 
paralelamente à Festa dos Coo-
perados, entre os dias 10 a 13 de 
setembro, é uma feira de produtos 
agropecuários onde os produto-
res podem adquirir máquinas, im-
plementos e produtos para a lida 
agropecuária a preços e facilida-
des especiais.

A abertura do Coopershow foi 
marcada por uma bênção espe-
cial do pastor Aderson e do pa-
dre Valdeci, que ressaltaram que 
o Brasil pode até estar em crise, 
mas o céu nunca estará e é neces-
sário resgatar o ânimo, não ser 

Sotero elege rainha 
das comunidades
Uma acirrada disputa, com direito a torcida or-

ganizada para cada candidata, marcou a eleição da 
rainha das comunidades rurais. O título foi brilhante-
mente defendido pelas concorrentes Larissa Teixeira 
dos Santos, Loraine Estefane de Jesus, Luisa Gabriele 
Correira Neri e Pamela Correia Alves. 

Os jurados levaram em consideração beleza, sim-
patia, comunicação e postura e acabaram elegendo 
Loraine Estefane de Jesus como a Rainha das Comu-
nidades da Festa dos Cooperados de 2015. 

Loraine Estefane tem 16 anos e é da Comunidade 
Sotero. Ela levou para casa um vale compra no valor 
de R$ 300,00, um lindo buquê de flores e brindes ofe-
recidos pela Coopervap. 

Homem do campo
Doze cooperados foram homenageados neste ano:
ILDEU ARAUJO CALDAS (Santa Rita);
DOMINGOS ALVARES SIQUEIRA (Barreiro);
ÉLCIO BRAZ GONZAGA DE JESUS (Sotero);
SEBASTIÃO ARAÚJO CALDAS (Canto);
EVANDRO FERREIRA (João Gomes);
JOSÉ DE JESUS CALDAS (Ribeirão);
DJALMA ALVES FRUTUOSO (Aldeia do Meio);
PAULO F. NASCIMENTO (Aldeia de Baixo);
SALVADOR P. SANTANA (P.A. Hebert de Sousa);
JOÃO BATISTA PEREIRA (P.A. Nova Lagoa Rica);
DJAIR MOREIRA DA CRUZ (Morro Agudo);
FRANCISCO PERES (Novo Barreiro).

Feira oferece preços especiais
COOPERSHOW

pessimista, pois a transmissão de 
otimismo e fé traz mais otimismo 
e realizações. 

Na abertura do Coopershow, 
o presidente da Coopervap disse 
que a agropecuária sempre está 
vivendo uma crise. Segundo ele, 
uma hora é a crise do leite, outra 
hora é crise de grãos e, agora, é 
a dos impostos. “Mesmo assim, 
o dia seguinte será sempre o me-
lhor”, assegura. 

“Nós da diretoria pensamos 
muito, pois nossas escolhas inter-
ferem na vida de muitas pessoas e 
o mercado é conturbado e desleal. 

Muitos fazem distinção entre os 
pequenos produtores e grandes. 
Os que moram mais próximo da 
empresa ou mais próximo da es-
trada, daqueles mais afastados. 
Boa parte das empresas pagam 
mais no leite daqueles cuja fa-
zenda é mais próxima. Nós não, 
pois isso não é cooperativismo e a 
competição é injusta”.

Vasquinho explicou que o lei-
te mais bem remunerado está no 
Noroeste de Minas e Alto Parnaí-
ba, através da Cemil, com suas afi-
liadas, e da Capul. Além disso, o 
leite é de qualidade, pois é através 

da qualidade que se define o preço 
do leite. 

“A cadeia do leite talvez seja 
a cadeia mais social do País, pois 
emprega mais de 10 milhões de 
pessoas. “Obrigado pela paciência 
e amor pela Cooperativa”, finali-
zou o presidente. 

Além dos expositores parcei-
ros da Cooperativa, alunos da Fa-
culdade Tecsoma montaram uma 
tenda durante o Coopershow para 
medir pressão arterial, glicemia 
capilar, identificar agente sanguí-
neo, informar como prevenir e 
combater doenças.
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Parte dos 47 associados que fundaram a Coopernova,  em maio de 2014

Produtores exaltam a nova cooperativa no dia da inauguração de sua sede

Nova cooperativa 
inaugura sede e 
loja agroveterinária

COOPERNOVA 

A união de forças de 47 pro-
dutores rurais da cidade resultou 
na criação de uma nova coope-
rativa de produção de leite. A 
Coopernova  -  Cooperativa dos 
Produtores Rurais de Paracatu, 
que começou a ser idealizada em 
maio do ano passado. 

O sonho dos sócios foi con-
cretizado no último dia 10 de 
setembro, quando foi realizada 
a solenidade de inauguração da 
Loja Agroveterinária e da sede 
Administrativa, instaladas à Rua 
Gastão Lepesqueur, 2, no Alto 
do Córrego. 

A Coopernova já nasceu forte 
com captação de 30 mil litros de 
leite por dia. O produto é vendi-
do à empresa Nestlé, que busca o 
leite nas propriedades rurais para 
não gerar custo ao produtor. 

Segundo o presidente da Co-
opernova, Maurílio Miranda, a 
nova empresa é resultado da ati-
tude de um grupo de produtores 
rurais que estão em busca de no-
vos ideais, novos negócios, novas 
oportunidades de renda  dentro 
de sua área de atuação”. 

Segundo Maurílio, dentro do 
cooperativismo existem várias 
possibilidades de ajuda mútua e, 
assim, a Coopernova se insere 
neste contexto para trazer solu-
ções técnicas, culturais e finan-
ceiras aos seus cooperados. 

Porteiras - Ainda segundo o 
presidente, “o principal objetivo 
da Coopernova é trazer mais qua-
lidade de vida ao homem do cam-
po, através do trabalho e remune-
ração justa aos seus produtos.”  

Com esse propósito, a Coo-
pernova  tratará o agronegócio 
dentro do ponto de vista econô-
mico e o dividirá em três partes: a 
primeira é  a  “pré-porteira”, que 
cuida de insumos para a produ-
ção rural, como os fertilizantes, 
defensivos químicos e equipa-
mentos. 

A segunda parte é “dentro da 
porteira”, onde serão tratados os 
negócios agropecuários. Nesta 
parte, os produtores rurais - se-
jam eles pequenos, médios ou 
grandes - receberão o tratamen-
to que merecem e precisam para 

Diretoria diz que modelo de gestão é mais técnico, 
qualificado e atuante, junto aos interesses dos membros

obter sucesso na propriedade. 
Na terceira parte, conheci-

da como “pós-porteira”, estão 
a compra, transporte, benefi-
ciamento e venda dos produtos 
agropecuários  até o consumidor. 

“Em um mercado competi-
tivo, como o agropecuário, isso 
não é fácil, porém não é impos-
sível. A Coopernova sabe de 
seus desafios, mas conta com 
uma força motriz imprescindível, 
que é o seu cooperado”, observa 
Maurílio. 

“A empresa nasceu do sonho 
do produtor que tem em suas 
veias o destino do trabalho, do 
sustento através do seu suor e 
fazer do sonho de cada coopera-
do uma realidade mais presente”, 
garante o presidente. 

Ainda de acordo com a dire-
toria, a Coopernova não é mais 
uma cooperativa na Cidade e, 
sim, “a Cooperativa” e traz um 
modelo de gestão mais técnico, 
qualificado e mais atuante junto 
aos interesses de seus membros.

“O principal diferencial de 
nossa cooperativa é estar mais 
perto do cooperado, mais pre-
sente e se propondo a dar um 
retorno financeiro mais rápido 
com menos burocracia e mais 
valorização dos seus produtos.”

Como se associar - Para 
fazer parte do quadro da Coo-
pernova, basta ser um produtor 
rural que tenha em seu horizonte 
de vida a linha do cooperativis-
mo, “pois estar na Coopernova 
é estar junto de pessoas com a 

mesma visão do futuro”
Mais informações podem ser 

adquiridas na sede da empresa 
ou através do telefone: (38) 3671-
7293.

Sócios fundadores: Antô-
nio Arnaldo Luiz Xavier, Biluca 
Francisco Andrade (Lucas Foto), 
Cláudio de Cássio Neri, Cleanto 
Torquarto da Silva, Clever To-
quarto da Silva, Donizete Luiz 
Moreira, Elton Luiz Rodrigues, 
Ermes José Pinheiro, Fábio de 
Cássio Neri, Fabrício Siqueira, 

Francisco Andrade Porto, Irlan 
César Fernandes de Moura, Ivan 
Donizete de Moura, Jeferson 
Lima Porto, João Batista Dias 
Magalhães, João Ferreira Mesqui-
ta, Joaquim dos Reis Dias Freitas, 
José Amauri Del Col, José Ed-
gard Novaes Pinto Neto, José 
Eustáquio Rezende, José Geral-
do da Silva, José Horminio Bar-
celos, José Joaquim Antunes dos 
Reis, José Maria Andrade Porto, 
José Queiroz da Silva, José Rogé-
rio da Silva, José Tarcísio Miran-
da, Luiz Antônio Oliveira Cam-
pos,  Luiz Gonzaga Neri Duarte, 
Luiz Moreira dos Santos, Manoel 
Gonçalves de Melo, Maurílio Ge-
raldo Miranda, Miguel Ferreira 
Albernaz, Mirian Lima de Oli-
veira, Moisés Francisco Mendes, 
Maurílio Porto Mendes, Odilon 
de Jesus Silva, Osmar Ferreira 
dos Santos, Osvaldo Luiz Xavier, 
Pedro Ferreira Junior, Rodrigo 
Costa Rabelo, Sebastião Antônio 
Ribeiro, Silvio Dias Magalhães, 
Sueli Soares dos Santos, Valtunir 
José Pereira, Vanessa Barbosa 
Ribeiro,  Vilson Luiz Boniatti e 
Zacarias Rodrigues dos Santos.

Diretores descerram a placa de 
inauguração da sede da Coopernova, 

que fica no Alto do Córrego

O presidente Maurílio Miranda fala aos cooperados
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O secretário Carlos Henrique 
Alves da Silva, também citou 
os ideais republicados de fazer 
o bem e parabenizou Gilberto 
Abramo pelo trabalho desenvol-
vido a frente do PRB Minas. “O 
que mais prezamos é o respeito 
com a coisa pública. E o PRB 
realmente é uma alternativa para 
o Brasil em meio a tanto descré-
dito”.

Carlos Henrique acrescentou 
que o PRB tem conquistado cada 
vez mais espaço, ministérios, se-
cretarias, mas ainda não está sa-
tisfeito, pois quer defender ainda 
mais sociedade. 

Quanto ao esporte, o secretá-
rio disse que o desafio é enorme 
e está trabalhando para fortalecer 
o esporte, para fortalece outros 
setores, como segurança e saúde, 
já que o esporte contribui para 
saúde melhor e evita que jovens 
se insiram na criminalidade e 
drogas. Desta forma, o esporte 
seria um investimento e não um 
gasto.

Distrito Federal - O segundo 
secretário-executivo da Câmara 
Distrital, Rosemberg Barbosa, 
representando o partido no DF,  
ressaltou que a política é muito 
importante para a sociedade e se 
os interesses individuais estive-

Greik oliveira recebeu Gilberto abramo, carlos Henrique e líderanças de Guarda-Mor, Vazante, natalândia, unaí, cabeceira Grande, Lagoa Grande e DF

ENCONTRO REGIONAL

Lideranças do PRB reúnem-se em Paracatu

O PRB (Partido Republicano 
Brasileiro) realizou, em 22 de 
agosto, na Câmara Municipal, en-
contro regional em Paracatu com 
participação de lideranças locais 
e regionais do partido.

O representante do partido no 
Legislativo local, Greik Oliveira, 
recebeu o presidente da estadu-
al do PRB, Gilberto Abramo, o 
secretário estadual de esportes, 
Carlos Henrique Alves da Silva 
e representantes de Guarda-Mor, 
Vazante, Natalândia, Unaí, Cabe-
ceira Grande, Lagoa Grande e do 
Distrito Federal. 

Greik Oliveira ressaltou, no 
seu discurso de boas-vindas, as  
palavras do fundador do par-
tido, José de Alencar: Não de-
vemos ter medo da morte, mas 
da desonra. “Nosso partido está 
comprometido. É um prazer re-
cebê-los, neste momento em que 
o PRB completa 10 anos de exis-
tência. É necessário sonhar, pois 
sonhando nós realizamos. So-
nhamos muito com um país me-
lhor. Atualmente, vemos notícias 

negativas, que não contribuem 
para o crescimento do nosso País 
e bem-estar de nosso povo”.

Greik Oliveira ressaltou o des-
crédito da população com a po-
lítica, mas observou que o PRB 
tem pessoas de bem, que não vão 
deixar de trabalhar por aqueles 
que confiaram a eles o voto. 

PRB Minas - O presidente 
da estadual PRB, Gilberto Abra-
mo, afirmou que a corrupção 
não começou na política, mas 
começa dentro de casa, como se 
estivesse no DNA. Abramo citou 
exemplos de corrupção que co-
meça em casa, como incentivar o 
filho a levar presente para o pro-
fessor para obter notas boas nos 
estudos. 

“A corrupção vem sendo 
plantada há tempos. A questão é 
que as pessoas de bem, nem sem-
pre estão dispostas a pagar o pre-
ço já que, ao entrar na política, a 
imagem é de bandido, de quem 
não presta,  mas temos que estar 
dispostos a fazer o sacrifício”.

A respeito das manifestações 

ocorridas no País, Abramo disse 
que o movimento é importante, 
mas que ele não é suficiente para 
mudar a situação e que a respon-
sabilidade principal é dos políti-
cos que têm que buscar pensa-
mentos diferentes. 

Gilberto Abramo garante que 
o PRB quer resgatar a boa polí-
tica. “Não podemos colocar o 
partido debaixo do braço e agir 
pelo bem próprio. O PRB não 
veio para ser mais um partido, 
mas sim, ‘O’ partido. Queremos 
dar autonomia aos filiados para 
trabalhar e crescer, já que o cres-
cimento do partido se faz valori-
zando os municipais”. 

Para finalizar, o presidente 
apontou números que o PRB 
Minas pretende atingir nas pró-
ximas eleições: “Saímos de oito 
deputados federais para 21, atra-
vés da valorização dos partidá-
rios. Hoje, temos 12 prefeitos e 
passaremos de 50 nas próximas 
eleições. Além de números, nos-
so crescimento será com respon-
sabilidade”.

Greik Oliveira: 
É necessário sonhar

João Archanjo, Gilberto Abramo, 
Greick, José Altino, Paulo Paracatu e 
lideranças do PRB compõem a mesa de honra

Paulo Abramo e o secretário de Esportes, Carlos Henrique, 
são presenteados com camisas de times locais 

Legenda 
preza ideais 
republicanos

ram acima dos interesses públi-
cos, essa pessoa não está ligada 
ao propósito do partido. 

Outro representante do DF, 
Paulo Paracatu, presidente da 
Zonal PRB de Santa Maria, disse 
que a crise que vem ameaçando 
o País é moral, política e econô-
mica. Mas, como dizia John Ke-
nnedy, ‘Não pergunte o que seu 
País vai fazer por você, mas o que 
você vai fazer pelo seu País’. 

“Precisamos de brasileiros 
que vistam a camisa e façam 
acontecer para resgatar a credibi-
lidade do político e, para isso, é 
necessário que a família e a esco-
la estejam bem estruturadas para 
fazer este resgate. O PRB está 
preparado para isso”.

Além de lideranças do PRB, 
estiveram presentes lideranças de 
outros partidos, como o presiden-

te da Câmara, João Arcanjo (SDD) 
e o vice-prefeito José Altino.

O vice-prefeito José Altino 
esclareceu que o governo muni-
cipal não está preocupado com 
intrigas partidárias e que não faz 
distinção de políticos por repre-
sentarem partido “A ou B”, mas 
que todos são bem-vindos na 
Prefeitura. “Todas as pessoas de 
bem deveriam entrar para a po-
lítica”, finalizou o vice-prefeito.

João Arcanjo, por sua vez, 
ressaltou a união em prol da 
política, que, segundo ele, hoje 
envergonha a muitos e a culpa 
é de todos, mas é necessário se 
organizar para resgatar o Brasil, 
buscando pessoas de bem, com 
índole e caráter, para fazer parte 
da política. “Que o partido PRB 
cresça e apresente bons frutos ao 
Brasil”, disse.

Gilberto Abramo:  A corrupção 
vem sendo plantada há anos

Carlos Henrique: O PRB é uma 
alternativa para o Brasil

Leia versão digital de 

o jornal 
necessário

vimentoO Mo
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A Coopatos e a Cemil, com o 
apoio da Coopa, da Comadi, da 
Coopervap, do CCGC, da Clíni-
ca do Leite e do Sebrae promo-
veram, em um mesmo dia, dois 
eventos muito prestigiados: o 
Seminário Técnico Leite em De-
bate e o Workshop Cemil, que 
abordaram o agronegócio, ressal-
tado a importância de se aperfei-
çoar quanto às técnicas e às tec-
nologias que geram resultados e 
lucratividade no campo. 

Os eventos, realizados em 26 
de agosto, no restaurante do Sin-
dicato Rural, este ano chegaram à 
sua 11ª e à sua sétima edição, res-
pectivamente, e contaram com a 
presença de cooperados, produ-
tores, profissionais técnicos de 
cooperativas, pesquisadores e es-
tudantes, que debateram a gestão 
na propriedade rural, a qualidade 
na produção de silagem, a impor-
tância da assistência técnica e dos 
cuidados com os resíduos de me-
dicamentos no leite.

Para abrir a rodada de pales-
tras, o sócio das Fazendas Reuni-
das Antônio Carlos Pereira ACB 

produtores gastam até r$ 250,00 mensais. Mp promete entrar com liminar para isentar quem mora no campo

PEDÁGIO BR 0 40

Zona rural quer isenção
A Comissão Administração, 

Serviços Públicos e Cidadania 
da Câmara Municipal recebeu o 
procurador da República, Hebert 
Reis Mesquita, ainda no dia 25 de 
agosto, a partir de requerimento 
do vereador Glewton de Sá, que 
solicitou a presença do Ministé-
rio Público para decidir sobre 
cobrança de pedágio da BR 040, 
que residem na zona rural e pre-
cisam percorrer o trecho da BR 
até mais de uma vez ao dia. 

O plenário da Câmara ficou lo-
tado de moradores que são preju-
dicados com o pedágio e o verea-
dor Glewton de Sá (Pros) explicou 
que muitas pessoas moram após a 
praça de pedágio e não podem ar-
car com o pagamento, já que elas 
vivem da agricultura familiar. 

“O pedágio já subiu de R$ 
3,20 para R$ 4,60 e os morado-
res que vêm a Cidade vender 
seus produtos, vir a escola e ao 
hospital não tem condições de 
pagar por isso. Sem contar que 
a duplicação ainda não ocorreu”, 
reforçou Glewton de Sá.

Cristalina - O procurador 
Hebert Reis ponderou que a con-
cessão é um mal necessário para 
se ter mais segurança nas rodo-
vias e o Ministério Público está 
sempre pronto para debater os 
assuntos da coletividade. 

Ele explicou que, no caso de 
Cristalina, foi mais fácil resolver 
o problema já que a praça foi 
construída dentro da cidade, ge-
rando problemas para os mora-
dores irem à escola e ao trabalho, 
gerando que ele chamou de “in-
justiça extrema”.  

Segundo o procurador, a Via 
040, responsável pela concessão, 
foi chamada para se manifestar a 
respeito e eles “fizeram cara de 
paisagem”, não dando resposta 
e não oferecendo nenhuma alter-
nativa. Diante disso, foi proposta 
uma ação cautelar, que deu aos 
moradores de Cristalina, a par-
tir através da placa do veículo, a 
isenção do pagamento. 

Paracatu - Porém, a situação 
em Paracatu é diferente, já que o 
ponto de pedágio fica a 20 qui-
lômetros da Cidade e não são 
todos os cidadãos que estão so-
frendo com o problema.

“Uma empresa que investe, 
como a Via 040, quer receber e 
é justo que receba por isso. Em 
Paracatu, não existe possibilidade 
de que todos os cidadãos não pa-

guem o pedágio. Uma pessoa que 
vai passear, que uma vez ou outra 
transita pela rodovia irá pagar pelo 
benefício”, afirmou o procurador. 

Porém, segundo o represen-
tante do MP,  aquele que depen-
de da estrada para escoar sua 
produção, para vir à escola, ou 

seja, que more na zona rural, não 
deve pagar da mesma forma que 
outros. “É algo desproporcional. 
Sem contar que pagarão, no mí-
nimo, duas vezes por dia, ida e 
volta”, explicou o procurador.

Ele disse que é preciso iden-
tificar as famílias que moram na 

Representantes de sindicatos, associações
e produtores rurais se juntam aos

vereadores para  reclamar do pedágio

João Macêdo (Dem) disse 
que as pessoas, principalmente, 
das regiões do Ribeirão, Chapa-
da, Mundo Novo, Santa Maria, 
Palmital, Sotero e Assentamento 
15 de Novembro, precisam vir 
ao supermercado, feiras, trazer 
seus produtos para comercializar 
e assim passam várias vezes no 
pedágio. 

“Na minha opinião,  não pode 
ser através da placa e sim do car-
tão do produtor rural. É questão 
de justiça e o MP está passando 
o País a limpo”, expressou o ve-
reador.

Marli Ribeiro (PTB) observou 
que, mesmo percebendo o empe-
nho do procurador  em resolver 
a questão, isto deve ser feito o 
mais rápido possível, já que os 
produtores estão sofrendo com 
o pagamento do pedágio. Já Elo-
ísa Cunha (PMDB) afirmou que 
a concessionária já devia ter feito 
essa isenção, prevendo questões 
como esta,” mas eles não estão 
preocupados com a população”.

O vereador do PSDB, Joãozi-
nho Contador, advertiu que além 
dos pequenos produtores, os 

zona rural  e serão afetadas pelo 
pedágio para que  se possa exigir 
da empresa a isenção do pedágio, 
através da placa do veículo, do 
cartão do produtor rural ou do 
comprovante de endereço. 

“A forma que esta isenção po-
derá ser concedida ainda será ana-

lisada, para que atendam a todos 
os cidadãos que necessitam, sejam 
produtores, estudantes, aposenta-
dos. Não iremos deixar ninguém 
de fora”, disse Hebert Reis.

TAC - De acordo com o pro-
curador, o MP pode propor um 
Termo de Ajuste de Conduta e 

Seminários debatem gestão da produção de leite
WORKSHOP CEMIL

& Filhos, em Carmo do Rio Cla-
ro (MG), Leopoldo Antônio Pe-
reira, falou sobre  “Qualidade na 
Produção de Silagem”, que, se-
gundo ele, tornou-se uma impor-
tante ferramenta nos processos 
de confinamento, tanto de gado 
de corte quanto de gado de leite. 

Ao longo da palestra, Pereira 
ressaltou a importância do do-
mínio dos conceitos e das téc-
nicas que envolvem a produção 
de uma silagem com eficiência 
e com qualidade. “Para um bom 
resultado, o produtor deve estar 
sempre atento às boas práticas de 
produção”, ressalta Pereira.

O coordenador técnico do 
Programa de Desenvolvimento 
da Pecuária Leiteira na Região 
de Viçosa (PDPL-RV) e da Cen-
tral de Processamento de Dados 
Educampo (CPDEducampo), 
Christiano Nascif, ministrou pa-
lestra sobre “Análises de Índices 
Econômicos Norteando a As-
sistência Técnica”, com foco no 
Projeto Educampo. 

Ele explicou que o Projeto 
visa um trabalho de gestão nas 

fazendas, tanto na parte técni-
ca quanto na parte econômica/
financeira. A sua proposta foi 
apresentar aos presentes indica-
dores técnicos que mais interfe-
rem na rentabilidade dos produ-
tores de leite da região. “Ou seja, 
como o pecuarista deve trabalhar 
para ganhar dinheiro com a ati-
vidade.”

Após uma pausa para o al-
moço, o pesquisador da Clínica 

do Leite, Laerte Dagher Cassoli, 
apresentou a palestra “Resíduos 
de Medicamentos no Leite”, que 
discutiu o problema que a cadeia 
produtiva vem enfrentando. Se-
gundo Dagher, um risco muito 
grande para as indústrias e para o 
consumidor final. 

De acordo com o vice-presi-
dente da Cemil, Silas Pacheco, a 
cooperativa criou o Workshop, 
que todos os anos é organizado 

pelo seu Departamento de Boas 
Práticas Agropecuárias (BPA), 
para melhorar as condições do 
produtor e, consequentemente, 
das suas afiliadas.

“O Workshop é rotativo, a 
cada ano acontece em parceria 
com uma das afiliadas. Em 2015, 
decidimos realizá-lo dentro da 
Semana Coopatos, evento ex-
tremamente significativo para a 
cadeia produtiva, trazendo pales-

trantes de peso para possibilitar 
o aprimoramento do produtor”. 

Para Silas, as expectativas fo-
ram superadas. “Vieram carava-
nas grandes de Patos de Minas e 
de outras cidades, o que nos dei-
xa muito felizes. Os produtores 
tiveram a oportunidade de dividir 
experiências e de aprender novos 
conhecimentos, o que contribui-
rá para produzirem mais e me-
lhor”, constata o vice-presidente.

A caravana de Paracatu, que foi aos seminários, composta por dezenas de cooperados e produtores rurais

negociar a isenção do pagamen-
to. “É necessário reunir provas, 
para que, junto com a Câmara, 
o Ministério Público possa fazer 
uma liminar para que os cidadãos 
sejam isentos do pedágio. Este 
é o compromisso do Ministério 
Público com Paracatu”, afirmou.

grandes pagam mais de R$ 30,00 
por pedágio, o que tem encareci-
do os produtos para o consumi-
dor final. “Não podemos deixar 
isso acontecer, pois é concorrên-
cia desleal, gerando desequilíbrio, 
em relação aos produtores que 
pagam o pedágio e os de regiões 
que não precisam pagar”.

Sindicato - O presidente do 
Sindicato Rural, Francisco An-
drade Porto ressaltou o caso do 
calcário, que escoava 2 mil to-

neladas/dia e, agora, apenas 800 
toneladas/dia, pois é necessário 
dar uma volta enorme para não 
pagar pedágio, já que uma carreta 
com oito eixos paga em torno de 
R$ 120,00. 

Já o presidente do Sindicato 
dos Pequenos Produtores Rurais, 
José Humberto, ressaltou que 
hoje os moradores da zona rural 
pagam o caminhão e o pedágio 
para que os materiais necessários 
cheguem à propriedade. 

“Se antes tínhamos que ven-
der duas galinhas para vir a Cida-
de, hoje precisamos vender duas 
galinhas e um galo”, lamentou. 

O presidente da Central das 
Associações Rurais, Deusdete 
Santana, ressaltou que os pro-
dutores, assim como ele, têm 
muitos gastos e têm maquinário. 
“O cartão do produtor é uma 
das provas, mas ele é apenas um 
por família e é necessário discutir 
uma melhor forma para o pro-

dutor. Nós temos que falar das 
nossas necessidades para sermos 
ouvidos”.

Comprovantes - O fazendei-
ro José Eustáquio disse que vem 
à cidade todos os dias e teve o 
cuidado de guardar alguns com-
provantes de pagamento do pe-
dágio para fazer uma soma no 
final do mês: em apenas 25 dias, 
ele passou 59 vezes no pedágio e 
gastou cerca de R$ 250,00. 

“Já pagamos tanto imposto e 
não é justo pagar por mais isso 
aqui. todo dia me sinto roubado. 
O país vive um momento difícil e 
tudo está mais caro e nós depen-
demos da terra, mas agora está 
mais complicado diante dessas 
taxas”, afirmou o produtor rural.

O procurador da PR ressaltou 
que o que deve ser priorizado no 
momento é o bolso de cada um, 
por isso, irá cuidar da isenção do 
pedágio. “Sabemos que tem mui-
ta coisa para ser resolvida, como 
o tempo de espera nos guichês. 
Mas a prioridade, agora, é o pe-
dágio. Nosso lema no Ministério 
Público é: lutar pelo direito de 
vocês é nosso dever”, reforçou.

carretas pagam até r$ 120 e oferta de calcário é reduzida

Deusdete Santana: 
Produtor tem muitos gastos

O fazendeiro José Eustáquio 
gastou R$ 250,00, em 25 dias

Procurador Herbert Reis: É desproporcional

José Humberto: Hoje precisamos 
vender duas galinhas e um galo 
para virmos à Cidade
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A Prefeitura investiu R$ 534, 430, 98 na escola e a diretora Maria Aparecida Oliveira agradece o olhar nas crianças e na educação

Alunos do AABB Comunidade apresentam números de canto, dança, 
capoeira e um “parabéns” muito animado para comemorar aniversário

A convecção reuniu representantes de 40 cidades  em Paracatu

O vereador e pastor Marcos Oliveira recebe 
homenagens da Renascer na Câmara Municipal

A Marli Ribeiro (ao lado de 
Ton) afirma que precisamos 
conversar com nossos jovens, 
todos os dias, para prevenir 
o uso  de drogas

Data foi comemorada dia 17 de setembro com grande evento na praça Firmina Santana. atendimentos chegam a 490 

AABB COMUNIDADE

Programa completa 18 anos na Cidade

Multidão de mãos dadas 
clama contra as drogas

Vereador é homenageado na Igreja Renascer

CLAMOR PELA VIDA

MARCOS OLIVEIRA 

O Programa Integração 
AABB Comunidade é uma cria-
ção da Fenabb (Federação Na-
cional das AABBs) e da FBB 
(Fundação Banco do Brasil) e 
está presente em 324 municípios 
de 25 Estados e no Distrito Fe-
deral, tendo como princípio a 
pedagogia dos direitos, a leitura 
da realidade social e a ludicidade. 

O principal objetivo do pro-
grama é contribuir para a inclu-
são, a permanência e o desenvol-
vimento educacional de crianças 
e adolescentes de famílias em 
vulnerabilidade social. Isso tudo 
levando em consideração os três 
pilares básicos que a AABB Co-
munidade considera para for-
mação da consciência cidadã: a 
família, a escola e a comunidade. 

Em Paracatu, o programa foi 
implantado no dia 15 de agosto 
de 1997 e conta com o apoio da 
Prefeitura Municipal. Hoje, são 

atendidas 490 crianças e adoles-
centes de ambos os sexos, de 6 a 
18 anos, estudantes da rede pú-
blica de ensino. 

Jaciara Cruvinel Melo, que 
coordenadora o Programa, há 
sete anos, agradeceu o apoio 

A Igreja Renascer do Nossa 
Senhora de Fátima, através da 
fiel  Edileuza Correia de Olivei-
ra, prestou uma homenagem ao 
vereador Marcos Oliveira (PTB), 
no último dia 8, em comemora-
ção ao aniversário do vereador, 
que transcorre no dia anterior.

“Nossa igreja está aqui para 
homenagear a pessoa que você 

O feriado prolongado foi de 
muita oração e aprendizagem 
para os membros da Catedral da 
Bênção das regiões Noroeste, 
Alto Paranaíba, Norte e Triân-
gulo Mineiro, durante a 28ª Con-
venção Regional da Catedral da 
Bênção realizada em Paracatu- 
Noroeste de Minas. 

Os mais de mil visitantes se 
uniram aos paracatuenses para 
refletirem sobre o tema “ Viven-
do o Meu Chamado”, dentro da 
visão celular, um novo sistema 
de evangelização implantado 
pela Casa da Bênção. A abertu-
ra da convenção contou com a 
participação do líder mundial da 
ICB, apóstolo Doriel de Oliveira, 
ele reforçou a importância desse 
novo momento vivido pela igre-
ja. “A visão celular vem trabalhar 
com o desejo de crescimento, 
levando o evangelho às pessoas, 
através dos pequenos grupos, 

O cantor gospel Ton Carfi 
embalou milhares de pessoas no 
clamor a Deus por uma Paracatu 
livre das drogas e da violência, no 
último 6 de setembro, quando a 
Abnep - Associação Beneficente 
Nova Esperança e o Projeto Re-
viver, com o apoio da Prefeitura 
e da vereadora Marli Ribeiro e 
demais parceiros, realizaram o 7º 
Clamor Pela Vida, para prevenir 
os perigos de abuso do álcool e 
outras drogas.

O público acompanhou re-
latos de quem superou vícios e 
recebeu materiais educativos. 
Mas, o momento mais intenso 
foi coordenado por pastores e 
autoridades, quando todos de-
ram as mãos e pediram a Deus 
o “livramento” das famílias pa-
racatuenses. 

A atração musical do ano foi 
o cantor Ton Carfi, que tem oito 
anos de carreira, oito álbuns lan-
çados e vem se destacando no 
cenário musical gospel. 

Dono de uma voz inconfun-
dível, Carfi trouxe ao palco mú-
sica gospel renovada, mas sem 

das instituições que possibilita o 
desempenho de um belo traba-
lho. “Esta festa aqui, hoje, é para 
que Paracatu conheça a fundo a 
AABB Comunidade. A festa é 
para as crianças”. 

A FBB contribui com o pro-

grama no fornecimento de uni-
formes, mochilas, roupas de ba-
nho, toalha, agasalhos, chinelos, 
tênis, meias, bonés, material pe-
dagógico e esportivo. Já a Fena-
bb contribui com a manutenção 
dos clubes utilizados nas ativida-

A Prefeitura Municipal entre-
gou à comunidade, dia 4 de se-
tembro, o Pré Escolar Municipal 
Paulo Kleber Ulhoa, no Paraca-
tuzinho, totalmente reformado e 
revitalizado. 

O evento contou com a par-
ticipação do prefeito Olavo 
Condé; de secretários; do presi-
dente da Câmara, João Arcanjo; 
vereadores; do padre Renato e 
do pastor Guilherme e ainda da 
comunidade local que tanto se 
beneficia com a obra finalizada.

Olavo Condé ressaltou que 
as crianças já podem contar 
com uma pré-escola de qualida-
de e os pais podem ficar mais 

des. A Prefeitura Municipal, por 
sua vez, auxilia com funcioná-
rios, transporte, merenda, água, 
telefone, luz e aluguel da sede.

Durante o evento na praça, os 
presentes puderam apreciar tra-
balhos dos alunos do programa 
nas oficinas de bordado, culinária 
alternativa, educação ambiental, 
oficina de arte e beleza. As crian-
ças também foram privilegiadas 
e tiveram brincadeiras a vontade 
como pula-pula e pintura, além 
de muita pipoca e algodão doce. 

Apresentações - Os alunos 
da AABB Comunidade prepa-
raram várias surpresas para os 
convidados, pais e todos aqueles 
presentes na praça: apresenta-
ções de canto, dança, capoeira e 
um “parabéns” muito animado 
para comemorar o aniversário. 

A secretária de educação, 
Fátima Ulhoa Almeida, parabe-
nizou o programa e aos educa-

dores que fazem o projeto acon-
tecer e não desanimam.

A gerente do Banco do Bra-
sil, Márcia Regina Evangelista, 
disse que o AABB Comunidade 
faz muita diferença em Paracatu 
e em todo o País e que pretende 
fazer muito mais pelas crianças e 
adolescentes.

Já o presidente da AABB Co-
munidade, Willian Keller, agra-
deceu aos três pilares que susten-
tam o programa: FBB, Fenabb e 
Prefeitura. “Temos lutado bas-
tante, mas com apoio e correndo 
atrás estamos conseguindo fazer 
um trabalho de qualidade com 
nossos alunos”.

O prefeito Olavo Condé afir-
mou que apresentações artísticas 
dão a certeza de que o trabalho 
está sendo desenvolvido de for-
ma plena, pois muitos talentos 
ficam ocultos e só aparecem 
através de programas como este. 

prefeitura reinaugura
pré-escolar do paracatuzinho

tranquilos, sabendo que o local 
onde os filhos estão é correto, 
com uma ótima infraestrutura e 
professores de qualidade. “Essa 
administração já entregou cinco 
reformas gerais de escolas e con-
tinuamos a fazer manutenções 
necessárias, pois não podemos 
parar”, disse o prefeito.

A diretora da escola, Maria 
Aparecida Oliveira, fez questão 
de agradecer o prefeito pelo 
olhar atento para com as crian-
ças e a educação no Município 
e lembrou a importância da fa-
mília na escola, fazendo parte da 
educação e do bom andamento 
dos trabalhos na escola. 

A escola foi totalmente refor-
mada: secretaria, salas de aula, 
cozinha e refeitório, com ade-
quação nos ambientes. O pátio 

foi adequado à acessibilidade, 
com troca de piso, sala de recur-
sos multifuncionais para alunos 
com necessidades educacionais 

especiais, além de deixar a cozi-
nha e o refeitório lado a lado.

O valor da obra foi de R$ 
534.430,98, com recursos do 

Município. São mais de 386 me-
tros quadrados de área construí-
dos e reformados para atender a 
mais de 320 alunos.

é, pelo aniversário, pelo traba-
lho desenvolvido na igreja e 
como vereador. O senhor e uma 
pessoa guerreira e é uma honra 
prestar esta homenagem nesta 
casa, onde Deus o exaltou”, dis-
se Edileuza.

O Ministério Pérolas do Se-
nhor cantou a música “Você é 
um vencedor”, da cantora Cris-

tina Mel, que Edileuza ressaltou 
fazer parte da vida do vereador 
pois reafirma o que ele é, não 
apenas na Câmara, mas na igreja: 
um vencedor.

Já a Congregação Renascer 
apresentou a música “Raridade”, 
do cantor Anderson Freire, que 
diz que somos espelhos, que re-
fletem a imagem do Senhor.

O vereador agradeceu a pre-
sença de tantas pessoas que o 
homenagearam. 

“Obrigado a essa amada igre-
ja que tenho a honra de pasto-
rear. Contem comigo para o que 
der e vier. Este é um combustí-
vel para que possamos continuar 
com essa luta. Que Deus aben-
çôe todos vocês”.

perder a essência.  
“Mais uma vez aproveitamos 

a noite para clamar a Deus por 
nossa cidade, precisamos con-
versar com nossos jovens, pre-
venir o uso e abuso de álcool e 
outras drogas todos os dias. Mas, 

para que, somados uns aos ou-
tros, possamos formar uma gran-
de família, a Família de Cristo.”

Durante a convenção, prega-
dores de Minas e São Paulo  re-
fletirem sobre a importância que 
cada pessoa tem dentro da igreja 
e da sociedade. Os líderes regio-
nais da ICB, missionário Paulo 
Ribeiro e missionária Marli Ri-
beiro afirmaram que a conven-
ção é uma oportunidade de con-
fraternizar, aprender e crescer de 
acordo com a vontade de Deus.

“A convenção é uma oportu-
nidade de nos reabastecermos de 
Deus para levarmos Seu amor às 
pessoas das nossas cidades. Há 
muita gente sofrendo, precisan-
do da nossa ajuda, para cumprir-
mos o Ide do Senhor precisamos 
nos fortalecer e cumprir com a 
nossa missão com amor a Deus 
e ao próximo”, afirmou a missio-
nária Marli Ribeiro.

além de prevenir, precisamos 
mostrar aos que estão no uso 
que existe saída, é possível mu-
dar de vida. Aqui nós mostramos 
os caminhos para o tratamento”, 
afirmou Marli Ribeiro, idealiza-
dora do Clamor.

convenção da icB reúne
40 cidades em paracatu

O cantor Ton Carf anima a multidão com música gospel moderna



15O Movimento - poLíciaParacatu-MG, setembro de 2015

Advogados voluntários e funcionários da Vara Criminal e da Infância e Juventude participam do mutirão

Lei de Execuções penais prevê progressão de regime, condicional, saída temporária, indulto, comutação e remissão de pena

MUTIRÃO CARCERÁRIO

Comarca identifica presos com benefícios

Homem 
do facão 
pega 8 anos 

Covarde mata mulher que lhe deu uma franga

Thiago vai à esquina e recebe tiros 

Cadeirante é morto por adolescente

SEMANA DE JULGAMENTOS 

34º. HOMICÍDIO

36º. HOMICÍDIO

35º. HOMICÍDIO 

Em plena luz do dia, por volta das 14h40 de 14 de setembro, um 
adolescente de 17 anos foi baleado no quintal de casa - Travessa 
Treze, Chapadinha. Os autores foram dois ocupantes de uma moto 
preta, o garupa efetuou três tiros, acertando a vítima no ombro di-
reito. Os autores fugiram e não foram identificados. O adolescente 
não corre risco de morte. 

Armas - A PM  cumpriu mandado de busca e apreensão na 
casa de Davi Correia Pereira, 18, - à Rua Dona Maria da Conceição 
de Araújo, JK, e localizou um revólver cal.32, pólvora, espoletas, 
esferas de chumbo e chumbinhos cal.5.5mm, uma faca e um facão. 

Davi informou que possuía mais uma arma de fogo que se en-
contrava na zona rural e se disponibilizou a entregá-la, sendo leva-
do até o local e entregou a espingarda CBC cal.36, número de série 
0723. Davi e materiais apreendidos foram encaminhados à DP.

Garrucha - Leandro Pereira Gomes estava em um bar arma-
do com uma garrucha cal.32 e ameaçou um rapaz de 37 anos de 
morte. A vítima fugiu em uma moto e a PM conseguiu apreender 
a arma e prender Leandro.  

Munições - Militares cercaram a casa de Fernando dos Santos 
Dias Ferreira, 24, na Rua Cristóvão Colombo, JK. O proprietário 
correu para os fundos e arremessou um objeto em um terreno 
baldio. 

Fernando foi abordado e os militares localizaram um porta-mu-
nições, contendo 24 cartuchos cal.12 e uma porção de maconha, 
que Bruno Santos Freitas, 21, assumiu a posse. 

Foram localizados ainda, três videogames Play Station 2, um 
videogame Play Station PSP, um videogame XBOX 360 e seis ce-
lulares, objetos de origem duvidosa. A esposa de Fernando tentou 
esconder uma sacola com R$ 499,10. Os autores foram presos e os 
materiais apreendidos.

A Comarca de Paracatu, por 
meio da Vara Criminal e da In-
fância e da Juventude, realizou, 
de 25 a 27 de agosto, um muti-
rão carcerário no presídio local 
para identificar quais presos têm 
direito a benefícios previstos na 
Lei de Execuções Penais - pro-
gressão de regime, livramento 
condicional, saída temporária, 
indulto (perdão), comutação da 
pena, remissão de pena, entre 
outros. A iniciativa foi apoiada 
pela OAB/MG, Subseção Para-
catu, e pela Primeira Promotoria 
de Justiça.

Aproximadamente 90 presos 
foram atendidos, com condena-
ções definitivas e/ou provisórias. 

Os atendimentos foram realiza-
dos por seis advogados voluntá-
rios que, de posse de um ques-
tionário e do atestado de pena, 
visitaram o presídio e coletaram 
informações acerca da situação 
prisional dos presos. 

As informações colhidas se-
rão conferidas e, caso seja iden-
tificado que determinado preso 
faz jus a algum benefício, o refe-
rido processo será encaminhado 
ao juiz responsável, que ouvirá o 
Ministério Público, e decidirá.

Para o juiz da Vara Criminal e 
da Infância e da Juventude, Ro-
drigo de Carvalho Assumpção, 
responsável pelos processos de 
execução penal, a iniciativa vai 

permitir regularizar a situação 
desses detentos, identificando 
aqueles que já podem ser bene-
ficiados. 

O mutirão vai conferir agilida-
de na tramitação dos processos 
de execução penal na Vara, que 
tem também competência para 
julgar ações criminais e da Infân-
cia e Juventude, completou. Atu-
almente, o acervo atual da vara é 
de 10,5 mil processos.

 Ainda conforme o magis-
trado, o mutirão possibilitará o 
acompanhamento e o controle, 
por meio de planilha, da situa-
ção dos presos, de forma a evitar 
atraso na concessão de possíveis 
benefícios.

O  Fórum da Comarca de Para-
catu realiza, desde 2 de setembro, 
a 5ª. Sessão Ordinária de 2015, 
que vai até 8 de outubro. Um dos 
júris mais esperados de  Edésio 
Aparecido Alves dos Reis, 38, foi 
denunciado pelo Ministério Públi-
co de ser autor do assassinato de 
Félix Gomes Brito e tentar contra 
a vida do irmão da vitima: Gilson 
Gomes Brito. O julgamento ocor-
reu no dia 3/9. Edésio foi conde-
nado a oito anos e oito meses de 
prisão, em regime fechado. 

Segundo o que conta nos 
autos, o crime ocorreu no dia 7 
de maio de 2013, por volta das 
9 horas, quando as vítimas Félix 
e Gilson desciam a Avenida Is-
rael Pinheiro, no Paracatuzinho, 
em um Corsa branco, rumo ao 
centro da Cidade, quando Edé-
sio, em um Corsa verde, fechou 
o carro das vítimas, desceu e co-
meçou a golpear com um facão o 
carro delas. 

Segundo testemunhas, Félix 

Thiago Pereira Lopes, 22, que morava na Rua São Paulo, JK, recebeu 
uma ligação e saiu ao encontro de alguém, na  equina de sua rua  com 
a Rua Amália de Souza. 

Lá se encontrou com um homem moreno, alto, cabelo baixo, calça 
jeans e camiseta branca, que disparou uma arma contra Thiago, que 
morreu com quatro tiros no tórax e mais dois na região pélvica. O 36º. 
assassinato do ano ocorreu às 19h30, da noite de 21 de setembro.

Segundo a PM, Thiago já tinha sido vítima de tentativa de homicídio 
e tinha passagem pelo mesmo crime. Ninguém foi preso. 

desceu do carro e foi atingido 
várias vezes na cabeça e morreu 
no local. Gilson foi atingido den-
tro do Corsa, sofreu lesões e foi 
encaminhado ao Hospital Muni-
cipal, onde recebeu atendimento 
e se recuperou. 

A suspeita da polícia era que 
o crime fosse passional, uma vez 
que Félix havia tido um caso com 
a ex-mulher de Edésio. O possí-
vel carro que o suspeito Edésio 
estava foi encontrado, duas horas 
após o crime, na Rua José Boni-
fácio, no Alto do Açude. Dentro 
do veiculo estava o facão sujo de 
sangue. 

No dia seguinte, Edésio foi 
encontrado na casa do ex-sogro, 
no Paracatuzinho, e foi preso. A 
políicia civil fechou o inquérito 
apontando Edésio como autor 
do homicídio e da tentativa de 
homicídio. Ele foi autuado por 
homicídio qualificado.

Wesley Pereira - O primeiro 
julgamento da semana também 
foi de homicídio. O réu Wes-
ley Pereira de Assunção, 36, foi 
acusado pelo Ministério Público 
de ser o autor de um assassinato 
registrado no Alto do Açude, no 
dia 23 de abril de 2012.

A vítima Jackson Humberto 
Gomes Calçado, 17, morta a ti-
ros, era conhecida do meio poli-
cial como usuária de drogas, e o 
crime poderia ser um acerto de 
contas. 

As investigações levaram a 
suspeita de que Wesley tenha 
sido o autor deste homicídio. 
Ele já tem passagens por outros 
crimes, inclusive homicídio, e 
cumpre pena na penitenciária de 
Unaí. Wesley foi condenado a 15 
anos de prisão. 

Wesley Adilson - O tercei-
ro júri foi de Wesley Adilson da 
Silva, 29, natural de  Brasília-DF. 
Ele foi acusado de tentar matar a 
golpes de faca a vítima José Ma-
ria Lopes de Oliveira.

Segundo o depoimento da ví-
tima ela se encontrava na compa-
nhia de outras pessoas e, quando 
se dirigia a uma panificadora no 
bairro, foi surpreendida pelo acu-
sado que lhe desferiu uma pau-
lada na cabeça, derrubando-a, e 
desferindo golpes de faca na sua 
perna e mão. A vítima teria con-
seguido escapar após derrubar o 
autor, momento em que a faca 
teria caído. 

O acusado Wesley em seu de-

poimento frente ao juiz e o corpo 
de jurados negou os fatos e disse 
que entrou em luta corporal com 
a vítima depois que ela o ofendeu 
e que o motivo teria sido em ra-
zão de a vítima e outras pessoas 
terem jogado pedras em sua resi-
dência. Wesley Adilson foi con-
denado a quatro anos de prisão, 
porém já cumpriu parte da pena 
e ganhou o direito de liberdade.

Neguinho - Outro julgamen-
to aguardado pela população foi 
de Jonathan Ramos Guimarães 
- o Neguinho, que responde por 
homicídio qualificado e oculta-
ção de cadáver. Segundo a de-
núncia do Ministério Público, Jo-
nathan desferiu golpes de facão 
contra Paulo Ramos, que morreu 
em seguida, no dia 26 de janeiro 
deste ano, na Fazenda Cupins, 
nos Carapinas. Três dias depois, 
o cadáver foi encontrado pela 
Polícia Civil. 

Segundo Jonathan, ele havia 
presenciado uma briga de Pau-
lo, com amásia, onde Paulo a 
agredia covardemente, tendo ele 
entrado em defesa da mulher. 
O julgamento ocorreu dia 17 e 
Jonathan  foi condenado a seis 
anos, em regime aberto.  

Lorena de Oliveira Pereira, 
22, foi assassinada com um tiro 
nas costas, na madrugada de 13 
de setembro. Ela chegou a ser 
encaminhada ao hospital Muni-
cipal, mas não resistiu. O crime 
ocorreu em uma residência - à 
Rua Verissima Vieira dos Santos, 
no Paracatuzinho.

Segundo testemunha, ela e a ví-
tima estavam em uma festa e um 
homem aproximou-se de Lorena 
e tentou obrigá-la dançar com ele. 
Lorena recusou e o homem sacou 

um revólver e disparou para o alto. 
A vítima saiu correndo mas foi se-
guida pelo autor, que atirou nas 
suas costas, já fora da residência. 

A testemunha, ao perceber 
que a Lorena havia sido atingida, 
ajudou-a se esconder em uma 
casa próxima do local do crime. 
O homem fugiu com a arma em 
punho. Militares foram até a casa 
e observaram que havia diversas 
pessoas no lote e dois homens 
armados se aproximaram do por-
tão, mas fugiram pelos fundos ao 

perceber a presença dos policiais.
Durante as buscas no interior 

da casa, foi localizado um tablete 
de maconha. Um adolescente, de 
17 anos, disse que tinha guardado 
a droga  para oferecer para outros 
menores que estavam na festa. O 
autor do homicídio já foi identifi-
cado e a polícia procura por ele. 

Asa Branca - Outra festa em 
Paracatu também terminou em 
tragédia maior. Na Chácara Asa 
Branca, dois jovens de 24 e 19 
anos e uma adolescente de 17 

O cadeirante Willian Douglas Gomes, 28, foi assassinado com um 
tiro no tórax, onde a bala ficou alojada. Outra vítima de 23 anos foi 
atingida, mas não corre risco de morte. O homicídio e a tentativa ocor-
reram na noite do  domingo (20/9), na Rua Ana Silva Neiva, Paraca-
tuzinho.

Um adolescente foi apreendido, suspeito de envolvimento nos crimes. 
A PM chegou até ele, através de uma pessoa que teve a moto furtada. Du-
rante rastreamentos, militares viram dois homens empurrando uma moto, 

Mais balas - A segunda-feira (21) foi violenta. Por volta de 12h00 
três pessoas - dois adolescentes, 14 e 17 anos; e um adulto de 22 anos - 
foram baleadas, no Paracatuzinho, na Rua Veríssima Vieira dos Santos. 
O crime foi cometido por ocupantes de um Pálio. Dois, que estavam 
com os rostos cobertos, desceram  e dispararam contra as vítimas. 

As vítimas foram socorridas por terceiros até ao Hospital Municipal. 
O adolescente sofreu uma perfuração na panturrilha esquerda, o rapaz 
de 22 sofreu uma perfuração no pé direito e calcanhar e o menor de 17 
anos foi atingido no rosto. As vítimas possuem extensa ficha criminal.

anos, foram vítimas de disparos 
de arma de fogo. Segundo um 
deles, sem motivo, um homem 
começou a atirar no meio do pes-
soal. Ele foi atingindo de raspão 
nas costas, o rapaz de 24 anos foi 
alvejado no pescoço e na coxa 
esquerda e o médico relatou que, 
possivelmente, ele ficará paraplé-
gico. A adolescente foi alvejada 
por um disparo no seio direito e 
foi submetida a uma cirurgia. As 
buscas seguem para identificar e 
prender o autor dos disparos.

O garoto de 14 anos que foi espancando, queimado e teve afun-
damento craniano, no Paracatuzinho, continua em estado grave no 
Hospital de Base de Brasília. Ele foi encontrado, dia 16, desacor-
dado, por volta de 12h30 min, pela Polícia Militar, num lote vazio 
próximo à Escola Estadual Delano Brochado.

A Polícia Militar o encontrou com sangramento na cabeça e o 
encaminhou ao Hospital Municipal, onde os médicos identifica-
ram traumatismo craniano, com afundamento do crânio, marcas de 
queimaduras de cigarro nas costas e hematomas nos olhos. 

A PM encontrou uma barra de concreto suja de sangue e muito 
sangue no local onde ele foi encontrado desacordado. Até o mo-
mento, nenhum suspeito do crime foi encontrado.

Garoto espancado está 
em estado grave no DF

Homem descarrega
arma em adolescentes

Devia r$ 15, recebeu 
nove facadas e morreu

Garupa ataca de novo 
em plena luz do dia

O trabalhador rural Cleusmar  Moreira Farinha, de 58 anos, foi 
morto a facadas, numa fazenda de Arinos, também no dia 16, por-
que não pôde pagar uma dívida de R$15,00.

O autor das nove facadas que vitimaram Cleusmar já se entre-
gou à polícia e disse que, ao cobrar a dívida, recebeu foi diversas 
ofensas do devedor. Ele voltou para casa, mas, injuriado com as 
ofensas, pegou uma faca, voltou à casa de Cleusmar e o matou.

E o domingo, 13 de setembro, foi violento em Paracatu. Além 
do assassinato de Lorena, dois adolescentes, de 17 anos, foram 
baleados. A dupla tentativa de homicídio se deu por volta das 
21h50min, na Rua Padre Josino, São João Evangelista II.

As vitimas andavam a pé pela rua, quando parou um veículo 
prata e o passageiro atirou em direção delas até descarregar a arma. 
Um dos adolescentes foi atingido por três disparos -  mão,  ombro 
e  no tórax - e. foi encaminhado ao bloco cirúrgico do Hospital 
Municipal. O outro menor foi alvejado nas costas. Os autores fu-
giram. 

Prisão - Bruno Eduardo Nunes Albernaz, 24, foi preso suspei-
to de dupla tentativa de homicídio, no Chapadinha II. Ele estava 
em casa quando recebeu voz de prisão. 

As vítimas são dois adolescentes - 15 e 17 anos, que estavam 
sentados na calçada - à Rua “C”, onde o autor chegou e efetuou 
cinco tiros, ferindo  o adolescente de 17 anos nas duas mãos. O de 
15 anos levou um tiro no braço direito. 

na Rua Júlio Wilson Batista, que saíram correndo ao avistarem a viatura. 
Foi abordado um adolescente de 16 anos, portando um revólver 

cal.38, o outro homem fugiu. Os militares foram informados de um 
homicídio e as características coincidiram com as vestes do menor e do 
homem que fugiu. O adolescente  assumiu que participou  dos crimes  
e disse que as vítimas tentaram matá-lo. 

O adolescente e os materiais foram encaminhados à DP. As buscas 
seguem para prender o outro autor do crime.
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CAMPEONATO MUNICIPAL 

FUTEBOL FEMININO

Vila goleia Real e 
se isola na Chave A

Persistência de jogadoras contribui para esporte crescer

Santana vence Amoreira. 
NHorizonte derrota União

ASPIRANTES 

Os jogos da 13ª. Rodada do Campeonato Municipal, categoria principal, co-
meçaram no sábado (19), no Estádio Beira Rio, onde a Vila Mariana goleou o 
Real Sociedade por 5 a 0. Os gols foram assinalados por: Ricardinho (2), Talles, 
André (Trassante) e Arthur (Pulguinha). Com o resultado a Vila voltou a assumir 
a liderança da Chave A, com dez pontos. 

Camila Maciel - Repórter da Agência Brasil 

São Paulo - Os megaeventos esportivos no Brasil, 
a retomada do Campeonato Brasileiro Feminino, os 
investimentos do governo federal e a formação da 
Seleção Feminina Permanente são fatores que con-
tribuíram para a situação de maior visibilidade do 
futebol de mulheres hoje. A avaliação de que houve 
melhorias na modalidade foi feita por treinadores e 
jogadoras entrevistados pela Agência Brasil.

Professora da Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul (UFRGS) e especialista na temática mulher 
e esporte, Silvana Goellner acrescenta um fator à lis-
ta: a persistência e a dedicação das atletas.

“Podemos atribuir [essas conquistas] também 
à persistência dessas mulheres que, com um cená-
rio tão adverso, continuaram investindo no futebol. 
Apesar de entender o futebol de mulheres como 
ocupação, e não como profissão, pois muitas delas 
precisam ter outras formas de subsistência”, desta-
cou a pesquisadora.

Ela lembrou da jogadora Bagé (Daiane Rodrigues) 
que hoje está no time paulista São José e que, além 
do futebol, mantém uma pastelaria com uma colega 
ex-jogadora do time, Priscila Rossetti  (Priscilinha). 
“Faço essa atividade na parte da noite, porque duran-
te o dia é o futebol”, explicou Bagé, que vai disputar 
o Campeonato Brasileiro Feminino pelo clube.

Silvana diz que o futebol masculino no Brasil é 
uma exceção a todos os esportes e discorda de com-
parações entre a modalidade feminina e a masculina. 
“O futebol masculino no Brasil] não pode ser com-
parado nem ao feminino nem a outra modalidade 
esportiva, seja em termos de investimento, visibili-
dade, condições de infraestrutura ou calendário de 
campeonato”, afirmou.

Para ela, ao tentar comparar situações, é fácil cair 

No domingo (20), a bola rolou pela 13ª.  Rodada 
do Campeonato Municipal, categoria Aspirantes. Fo-
ram duas partidas no Estádio Frei Norberto. No pri-
meiro confronto, mesmo jogando em casa, o União 
não conseguiu vencer o Novo Horizonte. Com gols 
de Paulo Henrique, Douglas e Felipe Gomes, o time 
visitante levou a melhor com o placar de 3 a 2. Gê 
fez os dois gols do União. 

Na segunda partida, o Santana derrotou o Amo-
reira por 3 a 1, no tradicional clássico da Cidade. 
Davi Machado (2) e Adriano Ulhôa, marcaram para 
o Colorado. Chiquinho fez o gol Alvinegro. 

As duas partidas foram válidas pela Chave B. Com 
as vitórias, Santana e Novo Horizonte são líder e vice
-líder do grupo. Já a Vila Mariana lidera a Chave A. 

Até o momento, já foram realizados 26 jogos e 
marcados 120 gols. O principal artilheiro e Thales, 
da Vila, com oito gols. 

Chave A
1º. lugar - Vila Mariana.............................12 pontos 
2º. lugar - Real Sociedade............................9 pontos 
3º. lugar - Alto do Açude............................8 pontos 
4º. lugar - Chapadinha................................4 pontos 
5º. lugar - N. Sra. De Fátima......................4 pontos 
6º. lugar - JK..................................................0 ponto 

Chave B
1º. lugar - Santana......................................13 pontos 
2º. lugar - Novo Horizonte......................10 pontos 
3º. lugar - Amabap ......................................7 pontos 
4º. lugar - União...........................................4 pontos 
5º. lugar - Amoreira ....................................3 pontos 
6º. lugar - Paracatu........................................0 ponto 

Próxima rodada - Chave A: 27/9/15 (domingo) 
Vila Mariana x Real - 8h - Paulo Brochado
N.S.Fátima x Alto do Açude - 10h - Paulo Brochado 

no discurso da “ausência e da falta” e deixar de en-
xergar as potencialidades. “Estamos saindo de uma 
fase de quase invisibilidade para um movimento mais 
sensível de reafirmação das mulheres no futebol”, 
explicou.

Salários - A jogadora do Adeco Mayara Bordin, 
27 anos, avalia que o modelo construído no masculi-
no não deve ser perseguido pelo feminino.

“Acho que não tem necessidade de chegar no jei-
to que eles estão, porque se vê onde os clubes estão 

Classificação:
Chave A
1º. lugar - Vila Mariana.............................10 pontos 
2º. lugar - Chapadinha................................9 pontos 
3º. lugar - Real Sociedade...........................8 pontos 
4º. lugar - N. Sra. de Fátima.......................8 pontos 
5º. lugar - Alto do Açude............................4 pontos 
6º. lugar - JK..................................................0 ponto 

Chave B
1º. lugar - Amabap....................................12 pontos 
2º. lugar - Santana........................................7 pontos 
3º. lugar - Paracatu......................................7 pontos 
4º. lugar - Amoreira....................................4 pontos 
5º. lugar  União.............................................4 pontos 
6º. lugar - Novo Horizonte..........................0 ponto 

Próxima rodada - Chave B:
26/9/15 (sábado) 
União - Novo Horizonte - 15h15 
- Estádio Frei Norberto 
27/9/15 (Domingo) - Santana x Amoreira 
15h15 - Estádio Paulo Brochado.

No domingo (20), também no Beira Rio, o Nossa Senhora de Fátima fez 2 
a 0 no Alto do Açude. Os gols foram marcados por Gabriel Barbosa e Jeferson 
Soares. 

Até o momento já foram realizados 26 jogos e marcados 116 gols.  Destes Ivan 
(Dudu), do Alto do açude, marcou seis e é o artilheiro do certame. 

chegando, se atolando em dívidas. Acho que não tem 
necessidade, mas não tem porque a gente viver do 
jeito que a gente vive”, avaliou.

Mayara lamenta que os salários ou a ajuda de cus-
to das jogadoras não cheguem a 1% do total recebido 
pelos homens. O Adeco - time do Centro Olímpico 
de Treinamento e Pesquisa, equipamento da prefei-
tura de São Paulo para esporte de alto rendimento 
- foi o campeão do Brasileirão feminino em 2013.

Mayara lembra que essas disparidades não ocor-

rem apenas no futebol. “Em todos os campos de 
trabalho, há diferenças muito grandes em termos de 
salário, condições”, lamentou.

Preconceito - Além das questões salariais, Silva-
na diz que há muito preconceito e que as desigualda-
des de gênero se expressam de diversas formas no 
futebol. “Um discurso recorrente é que o futebol 
feminino não atrai mídia porque os uniformes são 
muito largos, as mulheres não são bonitas e, às ve-
zes, ostentam um comportamento muito masculino. 
Esse tipo de preconceito existente no futebol é um 
dos entraves para o desenvolvimento da modalida-
de”, avaliou.

A pesquisadora percebe o futebol como um es-
paço democrático que acolhe grupos de mulheres 
excluídos - que não representam uma feminilidade 
esperada pela sociedade e, por isso, não conseguem 
inserção em outros esportes. “Elas encontram no fu-
tebol um espaço de expressão, de empoderamento e 
de sociabilidade”, destacou a professora dizendo que 
é comum a presença de mulheres pobres, negras e 
lésbicas no futebol feminino.

Beleza - Ela critica discursos, em especial o da 
imprensa, que valorizam aspectos não relacionados 
à prática esportiva. “Falar da beleza das jogadoras é 
um detalhe que não interessa. O que teria que se falar 
é das habilidades esportivas, técnicas, táticas, isso que 
é importante no esporte”, defendeu.

Silvana tem receio de que os investimentos ces-
sem após os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de 
Janeiro, e, por isso, destaca a importância do diálogo 
entre entidades esportivas e o Poder Público. 

A professora defende a modalidade feminina 
como um aspecto da identidade nacional. “Colocar 
na pauta política a questão do futebol e as mulheres 
é algo importante para a representação do Brasil e é 
uma conquista do esporte brasileiro”, afirmou.
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