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As perseguidas
Em pleno Século XXI, duas mulheres que lutam por 

direitos humanos são perseguidas, em Paracatu. Sofrem 
humilhações, medo e, para não morrer, são obrigadas a 
abandonar suas casas, seus entes queridos e sua Cidade. 

Primeiramente foi Evane Lopes, que 
defende o patrimônio cultural, material 
e imaterial dos quilombolas do São Do-
mingos, contra o avanço da mineração, 
que rasga as entranhas de Paracatu.

Ela sofreu atentado, foi ameaçada de 
morte e é mal compreendida até por al-
guns do seu povo, que não têm discer-
nimento para entender a situação.

Agora, é Rafaela Xavier Luiz, que 
tem o coração deste tamanho e, diante 
da dificuldade que encontrou para tratar 
um caso de câncer na família, decidiu 
não medir esforços para ajudar portado-
res dos muitos casos da doença, que 
têm se multiplicado nos últimos anos.

O trabalho de Rafaela colocou a nu 
as deficiências do sistema de saúde da 
Cidade e da região. O que, aliás, não 
ocorre só por aqui, mas em todo o País, excetuando al-
gumas ilhas de excelência como Hospital de Câncer de 
Barretos, que é mantido inclusive por doações de lacre de 
latinhas de cerveja e doações de artistas famosos.

Rafaela pode ter se equivocado no cruzamento de nú-
meros e se indignado demais diante da perversidade da 
gestão burocrática,  insensível, quando não, mercantilista, 
da saúde no Brasil, mas isso não são motivos para nin-
guém dar tiros na sua casa e aterrorizar sua vida.

Ela disse à Comissão de Direitos Humanos da ALMG, 
alto e bom som, que não cometeu nenhum crime, só sal-
vou vidas, sem olhar a quem. 

“Coloquei pessoas desconhecidas dentro da minha 
casa. Deixei minha filha sozinha, muitas vezes, para 
acompanhar pacientes”, esclareceu. 

Depois de todo esse esforço, no entanto, a defensora 
dos direitos humanos, teve que se mudar de Paracatu por 
causa de perseguição.

Evane Lopes, também, deu seu testemunho e disse 
que teve a mesma sorte de Rafaela, após denunciar a 
atuação da mineradora. 

“No Município, quem abre a boca, logo tem que fechá
-la. Foram noites em claro, sem saber se no dia seguinte 
estaria viva”, declarou  Evane, em plena Assembleia Le-
gislativa de Minas Gerais.

Que barbárie é essa? Quem são essas pessoas que 
aterrorizam mulheres, em pleno exercício de seus direi-
tos? O que é isso?

Não envergonhem Paracatu. Não joguem seu nome no 
lixo. Aqui não é terra de ninguém. Pelo contrário, aqui vi-
vem pessoas decentes que lutam pelo futuro e progresso 
da Cidade e quem tentar desvirtuá-la certamente ganhará 
o desprezo de sua gente.

Neste triste episódio, tomara que quem estiver errado  
reconheça o equívoco e faça com que a civilidade e a ur-
banidade prevaleçam.

Afinal, já basta a tragédia do câncer para tornar nossas 
vidas mais amargas do que já são e ninguém tem o direito 
de torná-las mais insuportáveis, ainda.

 
José Edmar Gomes
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Abastecimento d’água  
é ameaçado por pivôs
A instalação de pivôs aci-

ma da captação de água no 
Rio Santa Izabel, que é res-
ponsável por 78,6% do abas-
tecimento da Cidade, vem 
preocupando os moradores 
de Paracatu e o assunto foi 
levado ao plenário da Câmara 
pelo vereador João Macêdo 
(Dem), no último dia 5. O 
procedimento pode ampliar 
a crise hídrica que, segundo 
o vereador, já faz faltar água 
nos bairros acima da BR 040. 
O rio é valente, mas seu nível 
está baixando cada vez mais. 
Alerta Macêdo, que solicitou 
uma comissão para ir a Unaí 
checar as outorgas liberadas 
pelo Superintendência Re-
gional de Regularização Am-
biental do Noroeste-Supram, 
nos últimos 90 dias. 

PÁGINA 5

As acusações da defensora 
de Direitos Humanos, Rafaela 
Xavier Luiz, de que teria sofri-
do ameaças do prefeito Olavo 
Condé e do vice José Altino 
chegaram até à Assembleia Le-
gislativa, cuja Comissão de Di-
reitos Humanos promoveu,  no 
último dia 25, audiência pública, 
quando Rafaela acusou formal-
mente os dois. Segundo ela, as 

A organização não governamental Greenpeace entregou, no último dia 7, a um grupo de de-
putados federais, o Projeto de Lei pelo Desmatamento Zero. O documento começou a circular 
no País em 2012 e foi assinado por mais de 1,4 milhão de brasileiros. Pelo projeto, de iniciativa 
popular, fica proibido o corte de florestas nativas no Brasil. Deputados da Frente Parlamentar 
Ambientalista e outros engajados com a causa receberam as assinaturas no Salão Verde da Câ-
mara dos Deputados, em Brasília, em solenidade da qual participaram artistas e representantes 
de movimentos sociais. PÁGINA 5

REGULARIZAÇÃO MAMÓGRAFO

ACORDO ORTOGRÁFICO
A Ordem dos Advogados do 

Brasil quer discutir a definição da 
grafia de algumas palavras com os 
demais países signatários do Acor-
do Ortográfico da Língua Portu-
guesa. No dia 12 de novembro, o 
Conselho Federal da OAB vai apre-
sentar um relatório detalhando as 
sugestões, na Academia de Ciências 
de Lisboa, em Portugal. No Brasil, 
o Acordo passa a ser obrigatório no 
ano que vem. PÁGINA 12

A vereadora Marli Ribeiro (PTB) apresentou requerimentos pe-
dindo ações de conscientização quanto aos riscos das queimadas, 
que se tornam comuns nesta época do ano. Os focos são constan-
tes em vários bairros de Paracatu e a vereadora lembra que atear 
fogo em terreno baldio ou em uma área de preservação, além de 
crime ambiental é uma atitude contra a cidadania.

DESMATAMENTO ZERO

Deputados da Frente Parlamentar Ambientalista,
artistas e representantes de movimentos 
sociais, durante a entrega do Projeto de Lei   

Deputado Cristiano Silveira coordena a audiência 
pública na Comissão de Direitos Humanos da ALMG 
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FOGO AQUI E EM UNAI 

Acusações de Rafaela
chegam à Assembleia

Em Unaí, um incêndio queimou 12 carretas, que estavam esta-
cionadas no Bairro Barroca, na madrugada 8 de outubro. Segundo 
o tenente Elias Simão, do Corpo de Bombeiros, o incêndio pode 
ter sido causado por um problema elétrico em um dos veículos. O 
combustível, que estava nos tanques, causou explosões e os pneus 
também estouraram, ampliando a tragédia. PÁGINA 7

A empresa Cardoso & Mar-
tins já está executando os ser-
viços de topografia da segunda 
etapa da regularização fundiá-
ria no Alto da Colina, Amorei-
ras II, Bela Vista II, Esplanada 
e Nossa Senhora Aparecida. 
O contrato foi assinado, no 
último dia 5, no gabinete do 
prefeito Olavo Condé, que in-
formou que a primeira fase, no 
Bom Pastor e São João Evan-
gelista, já foi concluída. “Só 
neste contrato, 3000 famílias 
serão atendidas e iniciaremos o 
processo para posterior usuca-
pião nestes cinco bairros, além 
das 1500 famílias da primeira 
fase que será um processo de 
doação.”, afirmou Condé. 

PÁGINA 12

A propósito da campa-
nha Outubro Rosa, realizada 
em todo o País para prevenir 
o câncer de mama, a verea-
dora Eloísa Cunha (PMDB) 
denunciou que, há um ano, o 
mamógrafo do Hospital Mu-
nicipal está quebrado e 25 mil 
mulheres precisam fazer o exa-
me. Além do mais, a Carreta 
da Mulher só atende mulheres 
a partir dos 50 anos. O vice
-prefeito José Altino ressaltou 
que os exames nunca deixaram 
de ser realizados. “Quando o 
médico solicita com urgência 
a mamografia, o Município en-
caminha o paciente para Unaí 
ou Patos, pois é uma pactua-
ção com o Estado”, garante. 
PÁGINA 3

ameaças começaram após ela 
descobrir que o prefeito e o vice 
ocultavam cerca de 500 diagnós-
ticos de câncer na Cidade, já que 
a possível causa da doença seria 
a emissão de arsênio, a partir da 
mineração. O deputado Cristia-
no Silveira (PT), aprovou sete 
requerimentos para  esclarecer o 
fato. O prefeito e o vice negam 
as acusações. PÁGINA 3
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A gente se acostuma, mas não devia
Gilclér Regina

Hoje vou repassar alguns trechos 
atribuídos a grande autora brasileira 
Marina Colassanti, com algumas mo-
dificações que fiz. Ela diz: Eu sei que 
a gente se acostuma, mas não devia.

A gente se acostuma a morar em apartamentos 
de fundos e a não ter outra vista que as janelas ao 
redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a 
não olhar para fora. E porque não olha para fora, 
logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. 
E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a 
acender mais cedo a luz. E à medida que se acostu-
ma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão.

A gente se acostuma a acordar de manhã, sobressal-
tado, porque está na hora. A tomar café correndo por-
que está atrasado. A ler as notícias no jornal ou no Ipho-

ne enquanto estamos no carro ou no ônibus porque não 
podemos perder tempo. A comer sanduíches porque já 
é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A 
deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia.

A gente se acostuma a abrir o jornal e ler sobre a 
guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que 
haja número para os mortos. E aceitando os núme-
ros, aceita não acreditar nas negociações de paz.

A gente se acostuma a coisas demais para não so-
frer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai 
afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma 
revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na 
primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia 
está contaminada, a gente só molha os pés e sua no 
resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se 
consola pensando no fim de semana. E se no fim de 
semana não há muito que fazer, a gente vai dormir 
cedo e ainda fica satisfeito porque tem sono atrasado.
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Uma escola mais sustentável depende de nós
Diego Caldas

A escola desempenha um papel elementar, para 
não dizer antológico em nossas vidas. Desde a tenra 
idade, encontramos neste espaço de convívio social 
as qualidades e virtudes que nortearão nossas ações 
no futuro: sociabilidade, respeito, tolerância, amiza-
de, companheirismo e descobertas, que se traduzi-
rão em aprendizagem e experiências concretas para 
a vida adulta.

A partir de meados da década de 1980, o con-
ceito de sustentabilidade e/ou desenvolvimento sus-
tentável ganhou projeção em nível global, devido à 
necessidade de revisão dos paradigmas da sociedade 
de consumo. Isso implicou maior comprometimen-
to dos governos, empresas, organizações interna-
cionais, entidades de classe, ONG’s e escolas para 
a formação de um cidadão mais consciente e crítico 
frente às demandas e obrigações individuais e coleti-
vas com o meio ambiente.

A gente se acostuma para não se ralar na aspe-
reza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar 
feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e da 
baioneta, para poupar o peito. A gente se acostu-
ma com o governo gastando tudo o que não tem e 
depois pagamos a conta contribuindo. A gente se 
acostuma para poupar a vida que aos poucos se gas-
ta, e que, de tanto acostumar, se perde de si mesma.

Pense nisso, um forte abraço e esteja com Deus!

*Gilclér Regina é palestrante com experiência 
em vendas, varejo, atacado, liderança e 
motivação. Escritor com 10 livros editados. 
Muitos eventos de CDLs e ACEs em todo País. 
Mais de três milhões de livros vendidos. 
Sua palestra mostra que pessoas estão 
vencendo nas piores cidades 
e fracassando nas melhores cidades.

Das prefeituras quebradas
Centenas de prefeitos mineiros 

estão clamando que as prefeituras  
estão quebradas. E muitos deles es-
tão ameaçando fechar os serviços 
das prefeituras por falta de dinhei-
ro. Esse clamor lembra a história de 
um cidadão que queria pagar uma 
conta com cheque de um banco com cinco estre-
las, no que foi repelido pelo receptor dizendo que 
as cinco estrela do banco não valem nada porque o 
Brasil com 27 na sua bandeira está quebrado. Esta-
mos quebrados: o Brasil, estados, prefeituras, em-
presas, os cidadãos. Portanto, o clamor das prefeitu-
ras não é único. Estamos todos mal.

O problema é que os prefeitos estão sofrendo 
um pouco mais do que os outros neste momento 
porque tambem, quando assumiram as prefeituras 
há dois anos e meio, ou continuaram com reeleição 
no cargo, não levaram em consideração as variáveis 

políticas que estavam se vislumbrando no horizonte. 
O fato é que os prefeitos, que são gerentes dos seus 
municípios, não se deram conta de que o  Governo 
Federal, cuja reeleição muitos apoiaram, vai deixá
-los na mão devido à grave situação financeira da 
União e não vai cumprir suas obrigações. Erraram 
no prognóstico, confiando a sua gestão essencial-
mente à vinda de recursos da União ou do Governo 
do Estado.

Em outra vertente, tambem não olharam para o 
caixa  das prefeituras e perguntaram de onde vem o 
dinheiro. Se o dinheiro não vem dos dois governos, 
federal e estadual, como gerar desenvolvimento  eco-
nômico do município para que a crise seja a menor 
possível. São raros os casos de compreensão do desen-
volvimento econômico pelos nossos alcaides, as exce-
ções  que confirmam a regra são as prefeituras de Belo 
Horizonte, Camanducaia e Santa Luzia, entre algumas 
outras, que permitem que o impacto seja menor.

Os escândalos com altos salários dos alguns 
prefeitos e vereadores e míseros salários dos pro-
fessores, levam a perguntar quantas prefeituras fi-
zeram uma análise de custo, reestruturação de seus 
serviços  e de suas políticas econômicas. E alianças 
com todos na cidade para não resolver uma crise fi-
nanceira que vai durar, mas fazer as prefeituras mais 
eficientes e eficazes para o cidadão.

Esta crise das prefeituras é a crise da cidadania 
e não vai ser resolvida pelo choro politico, aliás os 
prefeitos foram abandonados pelos seus deputados 
estaduais e federais, mas pela competência de ges-
tão e liderança. Chorar e ameaçar menos, e trabalhar 
com eficiência, serão as soluções. E elas passam por 
liderar um movimento de todos, porque o problema 
é de todos no município.

Stefan Salej - Consultor internacional
Ex-presidente da Fiemg e Sebrae

* Glauber César Rodrigues 

Uma notícia correu essa semana nos meios di-
gitais e chegou à grande mídia como uma bomba. 
Mais uma polêmica em tempos de crise. Segundo 
Robert Epstein, PhD em psicologia pela Universi-
dade de Harvard e pesquisador sênior do Instituto 
Americano para Pesquisa Comportamental e Tec-
nologia, a  Google teria determinado o resultado das 
últimas eleições presidenciais no Brasil, que no caso 
reelegeu Dilma Rousseff.

O Pesquisador chegou até essa conclusão com base 
em pesquisas em eleições presidenciais de outros pa-
íses, como a Índia, em 2014. O pesquisador afirmou 
que a gigante das buscas tem o poder de não só in-
fluenciar, mas como determinar o resultado de um 
quarto de todas as eleições nacionais do mundo, seja 
para presidente ou até mesmo para Assembléias Esta-
duais e para a Câmara Federal. Segundo ele, o site pode 
afetar até mesmo as disputas mais concorridas, como 
a que aconteceu no ano passado, quando Dilma Rou-
sseff  venceu Aécio Neves com uma margem de 3%.

Mas, será gente? Será que já estamos chegando ao 
que Edward Snowden chamou de futuro previsível? 
Que provou que nós éramos todos observados pe-
los serviços de segurança dos Estados Unidos. Sim, 
nós, incluindo você e a Presidente da República.

Bem, o certo é que ao longo da história, sempre 
desconfiamos que uma empresa, que alguém, algu-

Alerta para a possível nova mídia manipuladora e a internet do vizinho
ma organização tivesse muito poder para influenciar 
os rumos da nação. Ou você nunca ouviu alguma 
teoria conspiratória que afirmava que a Rede Globo 
manipula os Brasileiros? Que o Windows tem um 
componente de dominar a vida das pessoas... Bem, a 
bola da vez agora é a Google, e neste caso, o pesqui-
sador acredita que a empresa precisa ser controlada. 

A Google - é claro - já se manifestou emitindo 
nota contrária ao estudo, afirmando que a hipótese 
não é verdadeira e que jamais alterou resultados de 
buscas para manipular os usuários. 

Segundo a nota, “Não há nenhum fato verídico 
na hipótese levantada de que o Google poderia tra-
balhar secretamente para influenciar o resultado de 
uma eleição. O Google nunca alterou a classificação 
dos seus resultados de busca em nenhum dos tópi-
cos pesquisados pelos usuários (incluindo eleições) 
para manipular a opinião pública.”

A nota finaliza com a negação veemente, baseada 
na confiança dos internautas.

“Desde o início, nosso objetivo com a busca 
é fornecer as respostas e resultados mais relevan-
tes para nossos usuários e qualquer alteração nesta 
conduta acarretaria na diminuição da confiança em 
nossos resultados e, por consequência, em nossa 
empresa.”  Finaliza a nota.

O certo é que a questão levanta um debate so-
bre o quanto as tecnologias podem influenciar nas 
decisões e na vida dos brasileiros, principalmente 

aqueles usuários de internet e o quanto as grandes 
empresas globais se beneficiam deste assunto. 

Bem, se isso for verdade, mesmo que não é in-
fluenciado, quer ser a qualquer custo, nem que seja 
através do vizinho. 

Eu explico.
A última edição de uma pesquisa Comitê Gestor 

da Internet no Brasil (CGI.br), divulgada na última 
semana, aponta que 50% dos lares brasileiros, ou 
aproximadamente 32 milhões em números absolu-
tos, já estão conectados à internet. O percentual é 
praticamente estável se considerarmos o percentual 
de 2013 (49%). Mas, o que me chamou atenção no 
estudo é que, pela primeira vez, ficou constatado 
que 13% dos domicílios conectados acessam a rede 
pela conta do vizinho. No Nordeste porém esse nú-
mero é maior, 22% das casas, pegam o sinal empres-
tado do vizinho.

 Apesar de o Marco Civil da Internet garantir en-
tre os seus artigos o “direito de acesso a todos”, os 
dados mostram que a renda ainda é um limitador a 
esse “direito.”

Agora você entendeu porque seu vizinho ficou 
bem mais amigável depois que você colocou inter-
net banda larga com wi fi na sua casa né?

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

Neste cenário, o Colégio SOMA realizou a XIV 
Feira de Ciências e Cultural com o tema: “Escola 
Sustentável: Eu faço parte dessa AÇãO.” Foram 
apresentadas várias propostas e soluções práticas 
além de palestras, peças teatrais, apresentações cul-
turais relacionadas ao uso racional da água, consu-
mismo, resíduos sólidos, reciclagem e decoração e 
os problemas do desmatamento e emissão dos gases 
poluentes na atmosfera.

Este momento ímpar na educação de nossos alu-
nos foi coroado com a presença dos pais e familiares 
que prestigiaram, incentivaram as ideias propostas e 
trabalhos executados pelos discentes sob a coorde-
nação dos professores.

A partir do exposto devemos pensar: o que po-
demos fazer hoje para um mundo mais sustentável? 
Quando usamos a água para higiene pessoal, esta-
mos sendo racionais? Ao sair para o trabalho, esta-
mos usando meios de transporte menos poluentes e 
mais saudáveis como a bicicleta ou transporte públi-

co? O uso cotidiano da energia está sendo eficiente 
e sem desperdícios? Estamos separando os resíduos 
domésticos e destinando-os à coleta seletiva? E as 
queimadas nos fundos de quintais? Propriedades 
rurais espalhadas pelo país vão ser extintas? Temos 
muitos outros questionamentos a fazer para saber-
mos se somos sustentáveis.  O grande desafio do 
século XXI é usar os recursos disponíveis sem com-
prometer as necessidades das gerações vindouras.

Devemos entender que, além das riquezas natu-
rais e paisagísticas, podemos deixar outro legado aos 
nossos descendentes e, no futuro, sermos lembra-
dos como uma civilização que usou os seus conheci-
mentos para revolucionar e criar algo novo. Gandhi 
certa vez disse: “se quisermos progredir, não deve-
mos repetir a história, mas fazer uma nova história, 
temos que nos tornar a mudança que desejamos ver 
no mundo”. Acredite, muitas pessoas estão traba-
lhando por um mundo melhor e nossa escola tam-
bém. Junte-se a nós, juntos podemos mais!
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Lorranne Marques, 
repórter de O Movimento

As acusações da defensora 
de Direitos Humanos, Rafaela 
Xavier Luiz, de que teria sofri-
do ameaças do prefeito Olavo 
Condé e do vice José Altino che-
garam até à Assembleia Legisla-
tiva, onde a Comissão de Direi-
tos Humanos promoveu, dia 25 
de setembro, audiência pública, 
quando  Rafaela  acusou formal-
mente os representantes do Exe-
cutivo de Paracatu.

Segundo Rafaela, as ameaças 
se deram após ela descobrir que 
os o prefeito e o vice ocultavam 
cerca de 500 diagnósticos de cân-
cer na Cidade, já que a possível 
causa da doença seria a emissão 
de arsênio por parte da minera-
dora Kinross.

De forma independente e vo-
luntária, Rafaela teria procurado 
os pacientes e os encaminhado 
ao Hospital de Câncer de Barre-

Deputado Cristiano Silveira (PT) aprova sete requerimentos para esclarecimento dos fatos

CASO RAFAELA 

Denúncias chegam a BH
tos. Rafaela atualmente está sob 
proteção no Programa de Prote-
ção aos Defensores dos Direitos 
Humanos e saiu de Paracatu, se-
gundo ela, em razão das ameaças 
sofridas. 

Providências - Após a au-
diência, o deputado Cristiano 
Silveira (PT), autor do requeri-
mento da audiência, conseguiu 
aprovação de sete requerimentos  
que servirão para o esclarecimen-
to do fato e de base para ações 
penais futuras.

Dois dos requerimentos (nº 
3.677 e 3.678 de 2015) requerem 
informação sobre os números de 
pacientes atendidos em hospitais 
que possuam como local de nas-
cimento ou de residência o mu-
nicípio de Paracatu e que tenham 
sido encaminhados nos últimos 
cinco anos, com a indicação do 
tipo de câncer de cada um deles. 

Os hospitais são: Hospital 
Universitário de Brasília; Hos-
pital de Câncer de Barretos, em 

Não há surto em Paracatu

Eloísa Cunha denuncia mamógrafo quebrado

MENINGITE

OUTUBRO ROSA

A Dra. Gabriele Borges Ma-
chado, médica infectologista do 
Hospital Municipal de Paracatu, 
rebateu veementemente os boa-
tos de que a Cidade passaria por 
um surto de meningite.

Ela explicou, no último dia 28, 
que no momento houve apenas 
um caso suspeito, de um meni-
no de 10 anos que já chegou ao 
Hospital com manifestações de 
meningite bacteriana e foi trans-
ferida para Belo Horizonte, pois 
o Hospital Municipal não tem 

A propósito da campanha 
Outubro Rosa, realizada em todo 
o País para prevenir o câncer de 
mama, a vereadora Eloísa Cunha 
(PMDB) denunciou que, há um 
ano, o mamógrafo da Cidade 
está quebrado e 25 mil mulheres 
precisam fazer o exame. Além do 
mais, a Carreta da Mulher, que 
vem à Cidade, só atende mulhe-
res a partir dos 50 anos.

“Existem mulheres de 25 anos 
em Paracatu que precisam fazer o 
exame urgentemente, mas estão 
esperando vaga em outra cidade. 
É um desrespeito com a socieda-
de”, reclama Eloísa.

Ela lembrou que os homens 
que possuem a mama avantajada 
também correm risco de ter o cân-
cer de mama e devem fazer a ma-

mografia, assim como as mulheres.
A vereadora apresentou o dado 

de que apenas 277 hospitais em 
todo o País realizam o diagnostico 
e tratamento do câncer, número 
este muito pequeno comparado 
aos 5.561 municípios do Brasil.

Milhões em festa - Outros 
vereadores se manifestaram so-
bre a importância do Outubro 
Rosa e se mostraram indignados 
com a situação do mamógrafo. 
Marlon Gouveia (PHS) disse que 
o papel da prevenção deveria ser 
do Executivo. e é um descaso 
com as mulheres o mamógrafo 
quebrado. “Já cobramos o con-
serto e até agora nada”.

Oswaldinho da Capoeira 
(PMDB) lembrou que muitas mu-
lheres “já se foram por falta de 

prevenção” e está fazendo um ano 
que o povo está sofrendo e gas-
tando para ir a outras cidades ou 
fazer o exame particular. “Vemos 
a Prefeitura gastar milhões para 
bancar a festa de aniversário da Ci-
dade e se esquecendo de resolver 
os problemas importantes como 
este do mamógrafo”, observou. 

Já Hamilton Batista (PSDB) 
explicou que, recentemente,  a 
carreta na Cidade, para fazer o 
exame e a Prefeitura organizou 
mutirão para levar as mulheres 
a outras cidades. O vereador da 
base do governo confirmou que 
a licitação da parte do mamógra-
fo que roda o resultado já está 
em andamento.

Prefeitura - O vice-prefeito, 
José Altino, explicou a O Mo-

vimento que o Município tentou 
mudar o sistema de raio-x do 
Hospital para equipamentos di-
gitalizados, mas o valor é muito 
alto e optou-se  pela compra de  
um novo aparelho de revelação, 
para o que o mamógrafo volte a 
funcionar em novembro. 

O vice-prefeito ressaltou que 
os exames nunca deixaram de ser 
realizados. “Quando o médico 
solicita com urgência a mamo-
grafia, o Município encaminha o 
paciente para Unaí ou Patos, pois 
é uma pactuação com o Estado”, 
garante. 

Segundo Altino, a carreta fica-
rá até novembro na Cidade,  pe-
ríodo em que “o mamógrafo já 
estará em pleno funcionamento 
no Hospital Municipal”. 

O procurador Helbert Reis 
Mesquita informou que um In-
quérito Civil Público investiga a 
possível contaminação por arsê-
nio em Paracatu. 

Segundo ele, a Procuradoria 
Geral da República está se orga-
nizando para realizar uma nova 
pesquisa na Cidade, com peritos 
da própria PGR e, após análise 
dos resultados, será esclarecido 
se há riscos ou apenas boatos. 

A mineradora Kinross foi 
convidada a participar da audi-
ência, mas, segundo documento 
enviado a Comissão de Direitos 
Humanos, compromissos ante-
riormente marcados impediram 
o comparecimento de seus re-
presentantes. 

Evane - Evane Lopes, defen-
sora dos direitos dos quilombo-
las do São Domingos,  também 
deu seu testemunho na audiência 
e disse que teve que fugir da Ci-
dade, após denunciar a atuação 
da mineradora. 

“Sofri tanto quanto Rafaela 
e sei a dor dela. No Município, 
quem abre a boca, logo tem que 
fechá-la. Foram noites em claro, 
sem saber se no dia seguinte es-
taria viva”, declarou.

Evane ressaltou que é um 
absurdo esconder diagnósticos 
dos pacientes. E contou que o 

O prefeito Olavo Condé e o 
vice-José Altino negaram as acu-
sações. De acordo com o pre-
feito, a única conversa que ele 
teve com Rafaela, enquanto ela 
era comissionada no Município, 
foi para explicá-la que ela estava 
confundindo a quantidade de pa-
cientes e atendimentos.

Segundo Condé, o número de 
atendimentos é maior, pois um 
paciente realiza vários atendi-
mentos durante seu tratamento. 
O prefeito diz que Rafaela divul-
gava o número de atendimentos 
como sendo o número de casos 
de cânceres na Cidade.

O prefeito apresentou o estu-
do feito pelo Cetem - Centro de 
Tecnologia Mineral (CETEM), 

Rafaela Xavier relatou à Co-
missão de Direitos Humanos 
da ALMG que, desde 2011, atua 
como voluntária do Hospital do 
Câncer de Barretos para ajudar a 
população de Paracatu, pois em 
Patos de Minas, onde normal-
mente os pacientes eram trata-
dos, certos exames essenciais não 
eram realizados. Ela afirmou que, 
no começo, nunca teve ajuda do 
Município de Paracatu e apenas 
a sociedade reconhecia seu tra-
balho.

No HCB, ela começou a ser 
instruída sobre casos normais e 
anormais de cânceres e perce-
beu que algo estava errado em 
Paracatu, pois deparou-se com a 
doença em jovens e crianças. A 
partir daí, começou a lutar para 
ajudar a salvar essas vidas, mas 
passou a ser perseguida e a inco-
modar o Executivo local.

“Cuidado com quem você 
anda. Cuidado com o que você 
fala, porque eu tenho muito mais 
força que você”, foi uma das acu-
sações que Rafaela disse ter rece-
bido do prefeito.

“Eu não matei. Eu não rou-

O deputado estadual Cristiano Silveira (PT/MG), à direita, 
coordena a audiência na Comissão de Direitos Humanos da ALMG

Rafaela Xavier: Eu não matei. 
Eu não roubei. Eu só salvei vidas

Helbert Reis Mesquita: 
Inquérito Civil investiga 
possível contaminação 
e nova pesquisa será feita

Olavo Condé: Não acobertamos ninguém

FOTOS:  CLARISSA BARÇANTE

São Paulo; ao Hospital Oncoló-
gico de A a Z de Patos de Minas; 
Hospital Hélio Angote de Ube-
raba; ao Hospital Oncológico de 
Uberlândia, Hospital Felício Ro-
cho e Santa Casa, ambos em Belo 
Horizonte.

O Requerimento 3.676, de 
2015 solicita à Prefeitura de Para-

catu informações sobre os bair-
ros nos quais se concentram os 
maiores índices de pacientes com 
câncer, com a indicação do tipo 
de câncer de cada um desses pa-
cientes, os hospitais para os quais 
são encaminhados, o número 
de pacientes encaminhados para 
cada uma dessas unidades hospi-

talares nos últimos cinco anos e o 
tipo de câncer de cada um deles. 
A finalidade é comparar os nú-
meros do Município com os dos 
Hospitais e verificar a consistên-
cia das informações. 

Além disso, o deputado Cris-
tiano Silveira solicitou à Procura-
doria Geral da República, através 

do procurar Hebert Reis Mesqui-
ta, providencias no que se trata 
da possível contaminação pelo 
arsênio na Cidade. 

Também foram requeridas 
providências,  junto à Secretaria 
de Direitos Humanos da Presi-
dência da República, à Fundação 
Cultural Palmares, ao Centro 
de Apoio Operacional das Pro-
motorias de Justiça de Defesa 
dos Direitos Humanos e Apoio 
Comunitário - CAO - DH - e às 
Procuradorias da República e do 
Trabalho no Estado,  a respeito 
das denúncias apresentadas du-
rante a referida audiência.

Polícia Civil - Outro reque-
rimento aprovado pela Comissão 
de Direitos Humanos requer à 
Delegacia de Polícia Civil de Pa-
racatu agilidade nas investigações 
do inquérito que apura o atenta-
do contra Rafaela Xavier Luiz, 
em fevereiro deste ano, que está 
sendo investigado pelo delegado  
Marcelo.

Rafaela 
reafirmada 
acusações

PGR vai realizar nova pesquisa 

Prefeito diz que há confusão entre
atendimentos e número de doentes

bei. Eu só salvei vidas. Dei muito 
de mim, sem pensar a quem, o 
que é de obrigação do Município. 
Coloquei pessoas desconhecidas 
dentro da minha casa. Deixei 
minha filha sozinha muitas ve-
zes para acompanhar pacientes”, 
esclarece a defensora dos direitos 
humanos.

Ela disse ainda que teve de 
se mudar de Paracatu porque foi 
perseguida. “Não posso traba-
lhar e nem entrar no Hospital, 
pois corro o risco de morrer lá. 
Meu trabalho não parou e não 
vou me calar. Vou atrás de espe-
rança. A população não merece 
passar pela má gestão que está 
passando”, finalizou Rafaela.

unidade de pesquisa do Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação -, cujo resultado diz que Pa-
racatu não está contaminada por 

arsênio e que não existe relação 
com o mineral e os casos de cân-
ceres na Cidade. “Não acoberta-
mos ninguém. Estamos fazendo 

um trabalho e representando a 
população”, disse o prefeito.

Os números apresentados 
por Condé dão conta de que, em 
2012, foram atendidos no Hos-
pital do Câncer de Barretos, 48 
pacientes. Em 2013, 86 pacien-
tes. Em 2014, subiu para 100 pa-
cientes, realizando 1153 atendi-
mentos. Números considerados 
normais pela Prefeitura, porém, 
questionado pelos deputados da 
Comissão, já que em dois anos o 
número de pacientes dobrou. 

O prefeito alega que o número 
aumentou devido à própria Rafae-
la levar estes pacientes para Barre-
tos e não para Patos de Minas, que 
é a regional dos casos de cânceres, 
a 200 quilômetros de Paracatu.

caminhão de Barretos foi impe-
dido, pela Secretaria de Saúde, de 
entrar na comunidade a que ela 
pertence, do São Domingos, que 
fica próxima à mineradora. 

“Meu povo foi impedido de 
fazer exames. Hoje eles estão lá 
enganados pelos relatórios médi-
cos. É vergonhoso saber que os 
responsáveis pela nossa saúde e 
nossa segurança são os mesmos 
que abraçam a morte. Somos 
chamadas de loucas. Muitos que-
rem nos calar e nos enterrar”, de-
nunciou  Evane.

UTI Infantil. O garoto acabou 
morrendo em Belo Horizonte e 
a Secretária Municipal de Saúde, 
Maria Aparecida, aguarda o lau-
do da causa do óbito. 

De acordo com a infectologis-
ta, Paracatu, em 2015, teve cinco 
casos isolados, não apresentando 
nenhuma relação entre os pa-
cientes e, por isso, não podem 
ser considerados como surto da 
doença. Os pacientes foram to-
dos tratados e curados. 

A superintendente do Hospi-

tal Municipal de Paracatu, Djani-
ra Borges Araújo, compareceu a 
audiência pública na Câmara, no 
último dia 30, e apresentou dados 
da Secretaria Estadual de Saúde, 
onde constam 38 casos suspeitos 
de meningite em Paracatu, entre 
os anos de 2013 e 2015 (2013 - 8 
casos; 2014 - 14 casos; e 2015 - 16 
casos) e apenas 14 confirmados e 
todos foram devidamente tratados 
(2013 - 3 casos; 2014 - 7 casos; e 
2015 - 4 casos). O relatório da 
Governo Estadual traz ainda que 

“Surto é considerado quando te-
mos casos constantes, no mesmo 
local, na mesma rua e com os mes-
mos sintomas. “Não é o caso de se 
alarmar, pois a doença não se pega 
no ar, com espirros, tosse ou no 
ônibus como foi falado na notícia 
divulgada de forma errada, já que 
não é viral. A meningite bacteriana 
é pega através de contato íntimo”.

A vacina de prevenção da do-
ença é dada aos três e cinco me-
ses de vida e, a partir daí, a pes-
soa já está imunizada. 
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Lideranças do PMDB (Partido 
do Movimento Democrático Bra-
sileiro) filiaram, em cerimônia na 
Câmara Municipal, no último dia 
25,  mais de 30 pessoas ao partido, 
na presença do vice-governador e 
presidente do Diretório Regional 
do PMDB, Antônio Andrade.

Além do vice-governador, esti-
veram presentes  o presidente do 
Diretório Municipal do PMDB, 
Ildeu Goulart Filho;  o 1º vice
-presidente do PMDB, José Maria 
Andrade Porto; o líder da banca-
da na Câmara, vereador Oswaldi-
nho da Capoeira; a presidente do 
PMDB Mulher em Paracatu, ve-
readora Eloísa Cunha; o presiden-
te da Campo, Emiliano Pereira 
Botelho; o prefeito de Canaã dos 
Carajás (PA); Jeová Andrade e os 
representantes dos novos filiados, 
Humberto Costa Rabelo Bebeto e 
o professor José Ivan.

O vice-governador disse que 
os novos filiados engrandecem o 
partido e o deixa cada vez mais 
forte. Toninho Andrade lembrou 
que o PMDB é o partido com 
maior número de prefeitos em 
Minas, ultrapassando 150 pre-
feitos. Segundo ele, serão feitas 
pesquisas para escolher os filia-
dos que mais se identificam com 
a sociedade para que possam ser 
candidatos. 

“O que aconselho sempre 
aos filiados é agir com respei-
to ao povo, falando a verdade e 
discutido seus ideais, ou seja, ser 
transparente e conversar com a 
sociedade”, disse o presidente do 
PMDB Regional.

Através dos Fóruns Regionais 
do governo estadual, o vice-go-
vernador disse  ter conhecimento 
do que a comunidade considera 
como mais importante, pois é a 
própria sociedade que está falando 
de suas necessidades e prioridades. 

Sobre a crise atual que o País 
enfrenta, Toninho disse que ela 
tem afetado muito, pois a arreca-

PMDB 

Partido filia Dr. Bebeto

DIA DO VICENTINO JOÃOZINHO CONTADOR

Marlon Gouveia 
homenageia SSVP

Vereador presta 
contas do mandato
O vereador Joãozinho Contador (PSDB) prestou 

contas do seu trabalho parlamentar, dia 21 de setem-
bro, da tribuna da Câmara e, no dia 25, apresentou 
seu trabalho em  reuniu com cidadãos paracatuen-
ses. 

Ele explicou que, desde o início do ano, está em 
contato com o vice-governador, Antônio Andrade;  
com o senador Antônio Anastasia e com certas ins-
tituições, através de ofícios, sugerindo mudanças em 
estruturas do  Estado e do País.

O vereador tem afirmado que, graças ao seu co-
nhecimento técnico e suas articulações, realiza um 
trabalho atípico que, normalmente, é de função de 
um deputado e conquistado melhorias para todos.

“Minha intenção é buscar mais recursos para 
a Cidade e desonerar o cidadão para uma melhor 
qualidade de vida”, disse o vereador que foi o mais 
votado entre os cinco reeleitos.

Veja as conquistas de Joãozinho Contador: 
• CARTÓRIOS 
- O vereador solicitou a obrigação dos cartórios 

utilizarem cupons fiscais para coibir os valores abu-
sivos que anteriormente eram cobrados. Atualmente 
essa obrigação e os preços tabelados já funcionam 
em 34 municípios do Estado, como teste, entre eles, 
Paracatu. Outra solicitação do vereador e que o car-
tório passe a receber suas taxas e emolumentos ex-
clusivamente via rede bancária;

• REFIS MINEIRO 
- Anistia de dívidas tributárias - semelhante ao 

Refis do governo federal, para que os contribuintes 
possam regularizar sua situação;

• IPVA 
- Que a cobrança do tributo passe a ser divida 

em 12 parcelas, já que no início do ano, os gastos 
são maiores e a maioria dos tributos vencem nessa 
época. De acordo com o vereador, a regra passa a 
valer a partir de 2016;

• SEDESE 
- Vereador conseguiu junto ao prefeito municipal 

a criação de um departamento para atender as as-
sociações e suas dúvidas e hoje atende mais de 150 
associações.

• REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

O Dia do Vicentino, comemorado no dia 27 de se-
tembro, foi lembrado pelo vereador Marlon Gouveia 
(PHS), da tribuna da Câmara. Ele agradeceu aos repre-
sentantes da SSVP - Sociedade São Vicente de Paulo 
pelo trabalho que desenvolvem em todo o mundo.

Marlon disse que os vicentinos estão presente em 
148 países, com mais ou menos 750.000 membros, 
fazendo visitas semanais às famílias pobres, ofere-
cendo ajuda tanto material é  espiritual. “O objetivo 
principal é evangelizar”. 

O Brasil é o país que tem mais vicentinos no mun-
do: 250.000 homens, mulheres, jovens e crianças. 
Além disso, a SSVP tem abrigos e asilos para idosas e 
idosos em todo o Brasil, como é o caso de Paracatu. 

“É uma sociedade muito bem organizada, que 
ajuda o município com visitas a pessoas menos fa-
vorecidas. Quero fazer um agradecimento especial 
aos vicentinos. Que deus abençoe a todos”, disse 
Marlon Gouveia.

Rosival Araújo (PT) - “Em Paracatu, a SSVP 
evoluiu. Temos que louvar as pessoas que, há sécu-
los, fundaram a SSVP”. 

Gilvan Rodrigues (PTB) - “Os vicentinos fa-
zem um trabalho lindo, necessário, e importante 
para a sociedade, levando o pão espiritual e material, 
um trabalho duplo”. 

Ragos Oliveira (PT) - “As obras de caridade na 
Cidade tem normalmente um dedo de um Vicen-
tino. O asilo, ninguém pode questionar o quando 
é essencial. É o poder que Deus nos deu de poder 
transformar a vida de outra pessoa”.

dação é menor que em 2014 e a 
despesa é crescente, como a fo-
lha dos inativos, que é quase igual 
a dos ativos e afeta os recursos 
do Estado. “Vamos superar este 
momento e a crise é mais política 
e de credibilidade”.  

Emiliano - O presidente da 
Campo Promoção Agrícola lem-
brou que ingressar em um parti-

do exige reflexão e, ao falar do 
vice-governador, ressaltou que 
ele é filho da região Noroeste e 
ajudará a região crescer. “Sei da 
capacidade de comando e lide-
rança do vice-governador e, jun-
tos com os novos filiados e ami-
gos, vamos mudar essa situação. 
Não tem crise que não tenha fim 
nesse País tão grande”.

A vereadora Eloísa Cunha 
disse que a mulher tem que se 
inserir mais na política para lutar 
pelos seus ideais e por melhores 
condições de vida. Ela afirmou 
que o partido está de portas 
abertas para as mulheres que são 
sempre muito corajosas. 

O prefeito de Canaã dos Ca-
rajas (PA), convidado do evento, 

disse que se sentiu em casa em 
Paracatu e feliz ao ver o fortale-
cimento do PMDB. O prefeito 
animou a todos dizendo que quer 
vai voltar à Cidade para come-
morar a vitória dos novos filiados 
em futuras eleições. 

Representando os novos fi-
liados, o Dr. Bebeto agradeceu 
a acolhida do partido. “Espero 

contribuir com o partido e com 
Paracatu, como sempre fiz. Te-
mos fé e esperança e essa é a 
base de tudo. Temos esperança 
no Toninho (vice-governador) 
e que ele traga benefícios para 
nossa região. Acredito nos meus 
companheiros de partido, que é 
maior partido do Brasil e muito 
respeitado em Paracatu”.

Mais de trinta pessoas se filiaram ao PMDB de Paracatu, dia 25 de setembro

Antônio Andrade: Pesquisas 
para escolher candidatos

Dr. Bebeto: Fé e esperança  
são bases de tudo

Emiliano: Não tem crise 
que não tenha fim

Joãozinho Contador: prestação de contas aos cidadãosMarlon:  Brasil é o país que 
tem mais vicentinos no mundo

Eloísa: Partido está de portas 
abertas para as mulheres

Ildeu Goulart Filho, presidente 
do Diretório Municipal do PMDB

- Promover uma ação no Estado para regulariza-
ção das escrituras dos imóveis urbanos e rurais. O 
Governo Federal lançou o programa Papel Passado, 
para processos administrativos de retificação de áre-
as rurais;

• HOSPITAL REGIONAL EM PARACATU 
- O vereador defende a demanda do Hospital na 

cidade;
• PAUTA FISCAL DE GADO E CEREAIS 
- Solicitação que extinga ou no mínimo suspenda 

seus efeitos enquanto prevalecer os benefícios fis-
cais existentes. Também foi solicitada a manutenção 
da isenção de ICMS para produtos agrícolas, leite, 
gado e serviços de transporte de cargas;

• SEFAZ 
- Que as Notas fiscais de produtores rurais ele-

trônicas sejam facultativas, mantendo os atuais do-
cumentos fiscais em caso de falta de energia ou in-
ternet;

• MARCO REGULATÓRIO DA MINERA-
ÇãO 

- O vereador se mostrou decepcionado quanto 
a falta de cobrança de ICMS para o ouro ou mi-
nério. Se essa cobrança fosse exigida, grande parte 
do tributo ficaria no município. Solicitação de uma 
audiência pública sobre o assunto quando o projeto 
estiver tramitando no Senado;

• APAES e ASILOS 
- Defesa das associações sem fins lucrativos e 

que são fundamentais para a cidade e que recolhem 
INSS patronal como qualquer outra empresa, sobre 
o valor da folha de pagamento do funcionário e pela 
contratação de profissionais autônomos e liberais, o 
que incide uma carga de aproximadamente 28,5%, 
ou seja, uma carga tributária altíssima. O vereador 
solicita desoneração da folha, permitindo que as en-
tidades optem pela desoneração ou que as inclua no 
Simples Nacional. 

• FIA 
- Fundo da Infância e do Adolescente - A legis-

lação permite a doação de até 6% do imposto de 
renda devido, mas essa porcentagem é apenas para 
doação feita antecipadamente. Se o contribuinte for 
fazer a doação no momento da elaboração da de-

claração do imposto, só pode doar 3%. O vereador 
solicita a permissão de destinar os 6% mesmo no 
ato de fazer a declaração e assim o município mais 
dinheiro para fazer ações sociais;

• CONTRIBUINTE 
- Criação de um Estatuto de Defesa do Contri-

buinte;
• COOPERATIVA DE 
AGRICULTURA FAMILIAR 
- Que essas cooperativas possam optar pelo 

Simples Nacional, já que hoje elas são submetidas 
a legislação das demais Cooperativas, exigindo uma 
estrutura organizacional onerosa e complexa.

• IBAMA 
- Extinguir exigências de  cobrança de dois docu-

mentos para o mesmo órgão ambiental.
• LICITAÇÕES 
- O vereador defende os pequenos empresários 

locais, para que as licitações sejam idealizadas pen-
sando também no pequeno, para valorizar a popu-
lação da Cidade e não terceirizar alguns setores que 
podem ser executados pelos pequenos empresários. 

• RECURSOS 
- O vereador apontou diversos recursos conquis-

tados por ele que beneficiam a Cidade. Entre eles, os 
recursos para maquinário das regiões do P.A. Santa 
Rosa, P.A. Belo Vale, Chapada, P.A. Esperança e So-
brado.

• VENDA DE APARTAMENTOS 
- Uma das conquistas do vereador foi a venda 

de dois apartamentos do Município, que não eram 
usados e pagavam cerca de R$ 2.000,00 de condo-
mínio. Um dos apartamentos já foi vendido e com o 
dinheiro será comprados imóveis em cidades, como 
Barretos - SP, beneficiando os pacientes em trata-
mento de câncer.
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No encontro com o ministro da Agricultura russo, Alexander Tkachev, 
Kátia Abreu também falou sobre as carnes brasileiras. “Somos grandes 
exportadores de carnes para a Rússia. Disse a ele que esperamos que 
não haja oscilação nas vendas e que as exportações ganhem fluxo. 
As empresas estão fazendo investimentos para atender essa demanda. 

Brasília (ABr) - A organiza-
ção não governamental (ONG) 
Greenpeace entregou, no último 
dia 7, a um grupo de deputados, 
o Projeto de Lei pelo Desma-
tamento Zero. O documento 
começou a circular no País em 
2012 e foi assinado por mais de 
1,4 milhão de brasileiros.

Pelo projeto, de iniciativa po-
pular, fica proibido o corte de 
florestas nativas no Brasil. De-
putados da Frente Parlamentar 
Ambientalista e outros engajados 
com a causa receberam as assina-
turas no Salão Verde da Câmara 
dos Deputados, em solenidade da 
qual participaram artistas e repre-
sentantes de movimentos sociais.

Para o deputado Ivan Valente 

Documento começou a circular no País em 2012 e foi assinado por mais de 1,4 milhão de brasileiros

DESMATAMENTO ZERO

CAMPO TRANSPACÍFICO

Greenpeace entrega projeto à Câmara

Abreu apresenta programa 
de mobilidade social à ONU

CNA diz que acordo vai prejudicar exportações
Brasília (ABr) - O Acordo 

de Parceria Transpacífico (TPP), 
anunciado formalmente, dia 5 de 
outubro, demonstra a urgência 
de se avançar e ampliar a agen-
da de negociações externas do 
Brasil, a fim de evitar a perda de 
espaço no mercado internacio-
nal para produtos agropecuários 
brasileiros, segundo análise da 
Superintendência de Relações 
Institucionais da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA).

Em uma avaliação preliminar, 
acrescenta o informe, o Brasil 
terá seu acesso prejudicado aos 
mercados desses 12 países, em 
especial porque a produção bra-
sileira concorre com os Estados 
Unidos, a Austrália e Nova Ze-
lândia em setores como grãos e 
pecuária de leite e de corte.

Brasília (ABr) - Em viagem 
oficial à Rússia, a ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Kátia Abreu, apresentou, 
também no dia 7, o programa do 
ministério sobre mobilidade so-
cial no campo ao Fundo Interna-
cional para o Desenvolvimento 
Agrícola (Fida), agência especiali-
zada da Organização das Nações 
Unidas (ONU).

A ministra reuniu-se com o 
presidente da entidade, Kanayo 
Nwanze, em Moscou, de acordo 
com informação divulgada por 
sua assessoria em Brasília.

O informe á conta de que o 
Fida buscou interlocução com o 
governo brasileiro para tratar da 
revisão do plano de atuação no 
Brasil entre 2016 e 2021. Uma das 
prioridades do novo programa 
da entidade é o desenvolvimen-
to rural e a redução da pobreza, 
com foco na cooperação Sul-Sul 
e em parcerias estratégicas.

A ministra foi à capital da 
Rússia participar da Reunião 
dos Ministros da Agricultura e 
do Desenvolvimento Agrário do 
Brics (bloco econômico formado 
por Brasil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul).

Segundo sua assessoria, Kátia 
Abreu disse que está em fase de 
implementação, pelo ministério, 
o Programa Oportunidade: Mo-
bilidade Social no Campo, cujo 
objetivo é dobrar a atual classe 
média rural brasileira por meio 
de qualificação, extensão rural e 
estímulo ao associativismo, em 
busca do aumento da renda dos 
pequenos produtores.

“Não existe nenhuma receita 
mágica para que as transforma-
ções ocorram. As receitas são 

(PSOL-SP), o projeto é extrema-
mente racional. “Esse projeto 
é fácil de tramitar, são poucos 
artigos, e nós podemos ter um 
ganho espetacular. O Brasil pode 
continuar sendo campeão de 
biodiversidade”, afirmou o de-
putado.

O coordenador de Estratégia 
do Greenpeace, Paulo Adário, 
disse que o movimento teve a 
preocupação de elaborar uma lei 
viável, com cinco artigos:  o pri-
meiro proíbe o desmatamento de 
florestas nativas em todo territó-
rio nacional. Em seguida, vêm as 
exceções, como comunidades in-
dígenas e quilombolas e, por fim, 
o projeto revoga todas as leis em 
contrário. “O que está compro-

vado é que não é mais preciso 
desmatar pra produzir. Desde 
2006 não se compra soja de área 
desmatada, e a soja na Amazônia 
triplicou sem novos desmata-
mentos, o mesmo acontece com 
o gado”, disse Adário.

Segundo o deputado Alessan-
dro Molon (Rede-RJ), se houver 
acordo de líderes, é possível que 
o projeto seja votado antes da 
21ª Conferência sobre Clima da 
ONU (COP-21), que será de 30 
de novembro a 11 de dezembro 
em Paris. “É possível. Espero 
que o Congresso Nacional ouça a 
sociedade. Quase 1,5 milhões de 
pessoas estão pedindo que votem 
essa lei, o Congresso poderia vo-
tar isso logo.”

muito simples. As soluções sim-
ples são mais eficazes”, disse 
Kátia Abreu. Um dos focos do 
programa, segundo ela, é corrigir 
imperfeições de mercado enfren-
tadas pelos pequenos produtores.

A ministra acrescentou que o 
programa é adaptável a qualquer 
lugar do mundo. O importante, 
disse ela, é treinar os técnicos para 
transmitirem conhecimento e tec-
nologia aos produtores in loco, no 
Brasil ou em qualquer país.

O presidente do Fida ressaltou 
que o programa de ampliação da 
classe média é ambicioso, mas ne-
cessário. “Soa como música para 
os meus ouvidos o que vocês pre-
tendem fazer com os agricultores 
mais pobres, que precisam, sim, 
estar organizados, com poder de 
negociação. A organização é a 
parte central da nossa entidade”, 
assinalou Kanayo Nwanze.

Lácteos - Em dois ou três 
anos, o Brasil terá condições 
de suprir 50% das importações 

do mercado russo de lácteos, 
incluindo leite em pó, queijo e 
manteiga, disse a ministra, du-
rante audioconferência, no dia 
8, direto de Moscou. “Temos 
competitividade para atender a 
demanda do mercado russo por 
leite, e as indústrias brasileiras es-
tão preparadas”.

Esta é a primeira vez que o 
Brasil vai exportar leite em pó 
para a Rússia. Segundo a minis-
tra, 11 empresas brasileiras rece-
beram autorização do Ministério 
da Agricultura da Rússia para ex-
portar o produto. Mais 11 novas 
empresas de lácteos também es-
tão aguardando a liberação para 
exportar para aquele mercado.

A Rússia importa anualmente 
630 mil toneladas de leite em pó, 
o equivalente a US$ 1,2 bilhão. 
De acordo com Kátia Abreu, “a 
autorização automática (prelis-
ting) do governo russo significa 
que temos um sistema de defesa 
agropecuário confiável e sólido”.

FOTO: PRISCILLA MENDES

O Brasil também terá que se 
adaptar às novas regras comer-
ciais internacionais criadas pelo 
TPP para acessar esses merca-
dos, mesmo sem ter participado 
de sua formulação. No entender 
da assessora técnica da CNA, 
Camila Sande, além das tarifas, 
os altos padrões estabelecidos e 
exigidos pelo acordo poderão re-
presentar fonte de preocupação 
para o país.

As dificuldades ocorrerão, 
porque as normas contidas no 
acordo serão utilizadas como 
base para as relações comerciais 
com os países signatários, acres-
centou. Diante desse cenário, a 
CNA reforça sua posição favo-
rável à celebração de acordos 
comerciais pelo Brasil, especial-
mente com União Europeia, 
União Aduaneira Euroasiática, 

China e Estados Unidos.
A importância do acordo, se-

gundo a CNA, pode ser medida 
pelo fato de os 12 países signatá-
rios da TPP - Austrália, Brunei, 
Canadá, Chile, Japão, Malásia, 
México, Nova Zelândia, Peru, 
Cingapura, Estados Unidos e 
Vietnã - representarem 40% da 
economia mundial e mais de 800 
milhões de habitantes.

A análise técnica da CNA diz 
que o acordo visa não só a redu-
ção de tarifas, mas cria novas re-
gras comerciais para temas ainda 
não contemplados no âmbito da 
Organização Mundial do Comér-
cio (OMC). Promove também 
a melhoria de padrões sociais, 
ambientais, sanitários e fitossa-
nitários, dentre outros itens es-
tratégicos da agenda econômica 
internacional.

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

Deputados da 
Frente Parlamentar 
Ambientalista recebem 
assinaturas no Salão 
Verde, na presença de 
artistas e representantes 
de movimentos sociais 
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Rosângela Reis e Geisa Teixeira e Ione Pinheiro representaram Comissão Extraordinária das Mulheres da ALMG

AUDIÊNCIA

ASFALTO

Participação das mulheres na 
política é debatida em Paracatu

Vereadora comemora 
pavimentação nos bairros 

Paracatu recebeu, dia 16 de 
setembro, a Comissão Extraor-
dinária das Mulheres da Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais 
para debater a igualdade de gêne-
ro e a participação das mulheres 
na política, já que no Legislativo 
essa presença feminina gira em 
torno dos 10%. 

A audiência foi proposta pelas 
deputadas Rosângela Reis (Pros) 
e Geisa Teixeira (PT) e contou 
com a participação da deputada 
Ione Pinheiro (Dem) e de repre-
sentantes locais.  

Um exemplo claro da baixa 
inserção da mulher na política 
está na Assembléia Legislativa, 
onde existem 77 deputados e 
apenas sete são mulheres. Já em 
Paracatu temos 17 vereadores e 
apenas duas mulheres represen-
tam o povo. 

A presidente da Comissão, de-
putada Rosângela Reis, ressaltou 
que os partidos hoje não existem 
se não tiver a participação e vota-
ção das mulheres. E por este mo-
tivo o assunto é tão importante: 

A deputada Geisa Teixeira 
alertou que a representativida-
de da mulher na política ainda é 
pequena, embora culturalmente 
elas já chefiem suas famílias e 
empresas, além de ser 53% do 
eleitorado. 

Desde 1997, porém, a legisla-
ção eleitoral (Lei 9.504/97) em 
seu art. 10, §3º, assegura a reserva 
de 30% e 70%, para cada gênero, 
do número de candidaturas a que 
os partidos políticos e coligações 
têm direito. Mas a lei não é cum-
prida por falta de incentivos dos 
partidos, de interesse feminino, 
de condições financeiras ou por 
preconceito. 

Quando o partido consegue 
atingir tal porcentagem, são ape-
nas de mulheres que “empres-

Marli Ribeiro apresenta os Requerimentos 
que solicitaram o asfaltamento 

tam” o nome como candidatas, 
mas de fato não disputam a elei-
ção, sendo consideradas “candi-
datas laranjas”.

Laranjas - As deputadas pre-
sentes pediram que mulher ne-
nhuma aceite  emprestar seus no-
mes se não for para uma disputa 
real de votos. A deputada Rosan-
gela Reis alertou que  a mulher 
que se prestar a isso poderá se 
tornar inelegível, pois normal-
mente ela não presta contas de 

Dezoito ruas dos bairros Pra-
do, Bela Vista, Paracatuzinho, 
Bom Pastor, JK, Vila Mariana, 
Vista Alegre estão sendo pavi-
mentadas pela Secretaria Munici-
pal e devem ser ter as obras con-
cluídas até o final do ano.

As Ruas Dercílio Dias 1, do 
Paracatuzinho e a  Rua Eduardo 
Ferreira, do Vista Alegre estão 
recebendo o benefício, a partir de 
requerimentos apresentados pela 
vereadora Marli Ribeiro. 

uma campanha que, na verdade, 
não existiu”.

De acordo com a deputada 
Rosângela Reis, atualmente, não 
é possível disputar uma eleição 
apenas com a sola do sapato e a 
saliva, é necessário um apoio fi-
nanceira por parte dos partidos. 

A ex-vereadora de Paracatu e 
representante da Associação dos 
Amigos de Paracatu, Graça Sales 
Jales, disse que o pequeno núme-
ro de mulheres candidatas deve-

se à falta de apoio financeiro e 
defendeu a criação de um fundo 
para a candidatura das mulheres. 

Outra sugestão de Graça é a 
limitação do valor da campanha 
eleitoral. “Tinha que ser taxada, 
assim teríamos mais mulheres, 
que estão hoje ajudando o pró-
ximo, fazendo parte de uma boa 
política”, explicou.

A servidora pública munici-
pal, Vera Lemos, disse que um 
dos problemas é a discriminação 

Eloísa Cunha: As mulheres têm 
maneira diferente de trabalhar Deputada Ione Pinheiro

Deputada Geisa Teixeira: 
Representatividade da 
mulher ainda é pequena

“O asfalto traz mais qualidade 
de vida aos moradores. É garan-
tia de saúde e dignidade, agrade-
ço ao prefeito Olavo Condé por 
atender meus pedidos e realizar 
o antigo sonho da comunidade”, 
afirmou a vereadora.

As ruas que estão sendo pa-
vimentadas são: Rua 1(margem 
do Córrego Rico) - Paracatuzi-
nho; Rua Presbiteriana - Vila 
Mariana; Rua Colina - JK; Rua 
Antônio Severiano - Alto do 

Açude; Ruas 2, 3, Dercílio Duas 
e 13 de Maio - Paracatuzinho;  
Rua Dona Mariana - Vila Ma-
riana; Avenida Eduardo Ferreira 
e Rua Antônio Siqueira - Vista 
Alegre; Rua João Mendes - Alto 
do Açude; Rua Alumínio - Es-
planada; Rua Sinha Ulhoa, Rua 1 
- Paracatuzinho; Rua Juarez Por-
to - Vista Alegre;  Rua Zita Silva 
Neiva - Prado; Rua João Mendes 
- Alto do Açude e Travessa Pa-
dre Bené.

da sociedade quanto às mulheres 
e outro é exatamente o poder 
econômico, que, de acordo com 
ela, não pode ser decisivo para 
uma campanha. 

“As mulheres administram 
muito bem a situação financeira 
da casa, da empresa e do poder 
público, pois ela faz várias coisas 
ao mesmo tempo e só quando ti-
vermos essa paridade, poderemos 
falar de igualdade de gêneros”. 

 “Lutamos muito para ter cre-
dibilidade e ter nosso sonho rea-
lizado. Nós, mulheres, temos ma-
neira diferente de trabalhar, de 
conduzir situações, pois faz parte 
do ser feminino,” observou a ve-
readora Eloísa Cunha do PMDB 

PECs - Atualmente trami-
ta na ALMG a PEC 16/15, que 
prevê assegurar pelo menos uma 
vaga para cada sexo na composi-
ção da Mesa Diretora da ALMG, 
diferente do que acontece hoje, 
que a mesa é definida por com-
posição partidária.  

A proposta dá nova redação 
ao parágrafo 1º do artigo 60 da 
Constituição Estadual. Com a 
mudança, o texto passaria a ser: 
“Na constituição da Mesa e na 

de cada comissão, é assegurada 
a participação proporcional dos 
partidos políticos ou dos blocos 
parlamentares representados na 
Assembléia Legislativa, assegu-
rando-se, no caso da Mesa, ao 
menos uma vaga para cada sexo”.

A secretária de Desenvolvi-
mento e Ação Social, Ana Amé-
lia Medeiros, ressaltou que a PEC 
16 é importantíssima para o ce-
nário atual: para que a mulher 
seja inserida no processo político 
e que o Município fará questão 
de divulgar a proposta em todo 
o Noroeste.

O Senado aprovou no dia 8 de 
setembro deste ano, em segundo 
turno, a PEC 98/15 que esta-
belece cotas para mulheres nas 
eleições para deputado federal, 
estadual e vereador. 

As regras são estabelecidas 
para as três legislaturas seguintes 
àquela em que a PEC for pro-
mulgada. Na primeira legislatura 
subsequente, a cota é de pelo me-
nos 10%; na segunda, de 12%; e 
na terceira, de 16%. A proposta 
seguirá agora para a Câmara dos 
Deputados, onde também deve 
ser aprovada em dois turnos.

A audiência contou com três deputadas estaduais e representantes de partidos e da sociedade local
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RAFAELA 
O vereador Glewton de Sá (PROS) informou que a ALMG acolheu 

as denúncias de Rafaela Xavier contra o prefeito e seu vice e afirmou 
que ela não é mentirosa. Glewton frisou que Rafaela irá passar por 
teste de sanidade mental para confrontar a acusação do prefeito Condé 
de que ela precisa de tratamento psiquiátrico. Caso não se comprove a 
insanidade mental, o prefeito irá ser processado. 

DEFICIENTES
Rosival Araújo (PT) disse que a reunião com deficientes provou que 

a Casa não está preparada para recebê-los. O vereador disse que, desde 
2009, fez requerimento solicitando acessibilidade de deficientes à Mesa, 
mas nada foi feito ainda. “Tivemos que carregar pessoas até a Mesa, o 
que foi constrangedor,” lamentou. 

TIRADENTES
Cabo Camilo (PDT) revelou entregou ao vice-governador, Antônio 

Andrade, projeto pronto para a construção de um Colégio Tiradentes, 
em Paracatu.  

O Colégio Tirantes é uma instituição militar, que tem alcançado ex-
celentes resultados  no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). 
Possui unidades em mais 20 cidades mineiras, inclusive em Patos, e 
está entre as dez melhores escolas públicas. O Colégio é destinado a 
dependentes diretos e indiretos de militares, mas algumas vagas são 
destinadas a civis. O processo de seleção é rigoroso. 

BARRETOS
João Contador (PSDB) lembrou da criação da associação de apoio 

aos pacientes com câncer que devem ter melhores condições para se 
tratar em Barretos. “Paracatu deve dar condições para a pessoa se des-
locar até lá, independentemente de relações políticas, oferecendo, no 
mínimo, dois veículos”. O vereador defendeu que o dinheiro da venda 
de apartamentos do Município sirva para comprar casas lá e economi-
zar com aluguel. 

Direção propôs substituir prova por sorteio para ingresso nos cursos técnicos, mas voltou atrás

IFTM

CRISE HÍDRICA FOGO

Ameaça ao vestibular provoca reação 

Pivôs em manancial pode 
afetar abastecimento d’água Marli Ribeiro quer ações 

para apagar queimadas

O vereador Ragos Oliveira 
(PT) subiu à tribuna da Câmara, 
na noite de 5 de outubro, para re-
latar o teor da reunião com dire-
tor de Administração do Instituo 
Federal do Triângulo Mineiro – 
Campus Paracatu , Geraldo Wag-
ner, sobre a mudança na forma 
de ingresso na instituição, que 
foi questionada por João Macêdo 
(DEM), na semana anterior.

Macedo estranhou a informa-
ção de que, a partir do próximo 
ano, o ingresso no IFTM, se da-
ria através de sorteio e não mais 
através de prova, como sempre 
ocorreu. O fato gerou discussão 
entre servidores e alunos, que fi-
zeram manifestação no Instituto.

Ragos Oliveira, então, se reu-
niu com o diretor da instituição e 
este confirmou que decidira ado-
tar o sorteio para o ingresso nos 
cursos profissionalizantes, mas o 

ingresso para cursos de nível su-
perior continuaria sendo através 
de aprovação no vestibular. 

Função social - A justificati-
va do diretor para tal mudança, 
segundo Ragos, seria a de que os 
alunos que ingressam no IFTM 
normalmente são de escolas par-
ticulares, já que o ensino nessas 
escolas é considerado mais efi-
ciente e, dessa forma, a função 
social de um instituto federal não 
estaria sendo observada. 

“Os alunos das escolas pú-
blicas têm dificuldade tremenda 
de passar nos vestibulares. Pro-
va disso é que o Instituto tem 
apenas um aluno que representa 
os Bairros Chapadinha, Paraca-
tuzinho e Vilinha,” explicou o 
vereador.

Segundo Ragos, no vestibu-
lar, é avaliado conhecimentos em 
português, matemática, história e 

redação e aluno da escola parti-
cular teria mais vantagem, já que 
comumente é mais qualificado.  

De acordo com o vereador, 
em outros Estados, o ingresso 

para cursos técni-
cos ocorre tam-
bém por sorteio, 
igualando então as 
oportunidades dos 
alunos de diferen-
tes escolas. 

Curso técnico 
- O petista argu-
mentou que nem 
sempre a pessoa 
que vai fazer um 
curso técnico pre-
cisa ser boa em 
português. “O 
reitor deixou bem 
claro que não im-
porta como o alu-
no está entrando 

no instituto, mas sim como ele 
irá sair”. 

Segundo o vereador, pesquisas 
mostram que, quando o ingresso 
se dá por prova teórica, alguns 

alunos saem e jamais exercem a 
profissão, pois são pessoas com 
condições financeiras maiores e 
acabam disputando  outras vagas 
em universidades. “O IFTM está 
de portas abertas para receber o 
aluno mais fraco e colocá-lo em 
pé de igualdade com os outros”, 
afirmou o vereador. 

Ragos Oliveira disse que expli-
cou ao diretor que as mudanças 
estão ocorrendo em momento 
inoportuno, pois geram dúvidas. A 
direção concordou e não colocará 
as mudanças em prática, no pró-
ximo ano. “Convidei o reitor para 
vir à Câmara analisar o melhor ca-
minho com os vereadores. “Não 
estou defendendo nenhum lado, 
vamos decidir a melhor forma”. 

Apartes - Marcos Oliveira 
(PTB) aparteou o vereador do 
PT e disse que os alunos que es-
tudam e lutam por uma vaga não 

podem ser prejudicados para não 
desmotivá-los. “Mas, do ponto 
de vista social, realmente é uma 
concorrência desleal. No curso 
técnico, talvez não tenha mesmo 
necessidade de ser bom em todas 
as matérias,” observou Oliveira.

Glewton de Sá (PROS) ava-
liou que o sorteio não é o melhor 
caminho  e cobrou da escola pú-
blica igualdade de ensino com a 
particular. “O ensino deveria ser 
federalizado, pois a discrepância 
de remuneração entre os profes-
sos federais, estaduais e munici-
pais é enorme”.  

João Macedo (DEM) louvou  
a disposição da direção em dis-
cutir a questão, mas lamentou a 
ameaça de suspensão dos alunos 
que fizeram manifestação. “Que-
remos que o IFTM continue com 
a qualidade e respeito que tem 
hoje,” disse. 

O vereador João Macêdo 
(DEM) levantou, na mesma 
reunião do dia 5 último, outro 
assunto que vem preocupando 
os moradores de Paracatu: a ins-
talação de pivôs acima da capta-
ção de água no Rio Santa Izabel, 
que é responsável por 78,6% do 
abastecimento da Cidade, o que 
pode ampliar a crise hídrica que, 
segundo o vereador, já está ocor-
rendo. 

Macêdo disse que nos bairros 
acima da BR 040 já está faltando 
água e que o rio é pequeno, po-
rém, valente, mas seu nível está 
baixando cada vez mais. “Temos 
que tomar posicionamento de 
representante do povo, que nós 
somos”.

 O vereador solicitou que uma 
comissão fosse formada para ir 
até Unaí verificar quais outorgas 
foram liberadas pelo Superinten-
dência Regional de regularização 
Ambiental do Noroeste-Supram, 
nos últimos 90 dias, e, se o res-
ponsável pela instalação do pivô 
não tiver outorga, que sejam to-
madas providências. “Se a ou-
torga tiver sido feita pelo órgão, 
os vereadores devem contatar a 
Secretaria Estadual de Meio Am-
biente para pedir uma revisão”, 
alertou. 

O vereador José Maria Coim-
bra (PSD) disse que as poucas 
chuvas do ano passado estão im-
pactando neste ano a vazão do 
rio e  este ano, as chuvas foram 
poucas também e o rio corre ris-
cos 

Para identificar se os pivôs 
possuem outorgas para serem 

A vereadora Marli Ribeiro 
(PTB) apresentou, também na 
noite de 5 de outubro, dois re-
querimentos solicitando ações de 
conscientização da comunidade 
quanto aos riscos das queimadas, 
tão comuns nesta época do ano, 
em vários bairros. 

Ela lembrou que atear fogo 
em um terreno baldio ou em 
uma área de preservação, além de 
configurar crime ambiental, vai 
contra a cidadania e coloca em 
risco a saúde das pessoas. 

Os dois requerimentos pedem 
mais rigor aos órgãos competen-
tes na fiscalização das queimadas 
e a realização de uma campanha 
de conscientização popular. A 
vereadora conclamou a comuni-
dade a lutar contra este crime.

“Em quase todos os bairros, 
as pessoas colocam fogo em áre-
as verdes e lotes baldios, sem a 
menor consciência. Precisamos 
unir forças e conscientizar a po-
pulação sobre os perigos e con-
sequências dessa ação. Quero 
pedir a colaboração da comuni-
dade com denúncias aos órgãos 

ambientais. Precisamos cuidar da 
Cidade com mais carinho”, afir-
mou a Marli Ribeiro.

Em Minas  - O número de 
focos de incêndios em 2015 já é 
o maior, desde 1.999. Em Minas 
Gerais, foram registrados 156 
focos de queimadas entre 1º de 
janeiro e 2 de fevereiro deste ano, 
mas atualmente o problema é 
ainda mais preocupante. O esta-
do está em 9º lugar entre os 27 
estados e o Distrito Federal no 

registro de focos de queimada 
deste ano. 

O recorde também ocorre no 
mês de setembro de 2015, que re-
gistrou 5.882 queimadas. A quan-
tidade é 90,3% maior que a má-
xima já registrada em 2009, com 
3.091 focos. Em 2014, foram 
3.057 ocorrências de incêndio no 
mês. O volume de incêndios des-
te ano é quase 50% maior do que 
foi contabilizado nos primeiros 
nove meses de 2014.

Ragos Oliveira: Mudança em momento inoportuno

João Macedo: Já está faltando 
água nos bairros acima da BR 040

Marli Ribeiro: Precisamos cuidar 
da Cidade com mais carinho

instados, o vereador Gilvan Ro-
drigues (PTB) sugeriu contatar a 
Polícia Ambiental.  “Se não tiver 
outorga, o pivô será embargado. 
Caso tenha, eles mandarão um 
perito para analisar e cancelar as 
outorgas, se for o caso”, explicou 
o vereador do PTB..

Cabo Camilo (PDT) lembrou 
a legislação que proíbe o desma-
tamento próximo a rio e disse 
que se a Supram tiver liberado a 
outorga, o órgão  está errado. 

O vereador Marlon Gouveia 
(PHS) observou que, ano pas-
sado, diante da crise hídrica que 
atingiu o País, representantes da 
Copasa disseram, na própria Câ-
mara, que Paracatu não corria ris-
co de escassez hídrica e, se fosse 
o caso, buscaria solução no Rio 
São Marcos. “Por que não pre-
servar o Rio Santa Izabel em vez 
de fazer isso? A Cidade não pode 
pagar por isso”, cobrou.

Grandes labaredas, 
em áreas urbanas, 
trazem risco 
à população
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Saulo é morto com tiro na cabeça Pedro Henrique é 
condenado a 8 anos

Corpo encontrado no Morro Agudo 

Àlisson morre no HM após ser baleado

39º. HOMICÍDIO SEMANA DE JULGAMENTOS

38º. HOMICÍDIO

37º. HOMICÍDIO 

CAMPEONATO MUNICIPAL 

Amabap, Chapadinha, Vila e Santana 
estão nas semifinais da competição

A última rodada da fase classificatória do Campeonato Municipal - 
Categorias Principal e Aspirantes - terminou no domingo (4/10), quan-
do foram definidos os semifinalistas. Os jogos das semifinais começam 
no sábado (10/10) e terminam na segunda-feira (12/10 - Feriado de 
Nossa Senhora Aparecida). 

Confira os confrontos:
CATEGORIA PRINCIPAL 
SÁBADO (10/10) 
SEMIFINAL 
ESTÁDIO FREI NORBERTO
15H - AMABAP X CHAPADINHA
DOMINGO 
ESTÁDIO BEIRA RIO
15H - VILA MARIANA X SANTANA
CATEGORIA ASPIRANTES 
SEGUNDA-FEIRA (12/10) 
SEMIFINAL 
ESTÁDIO PAULO BROCHADO
8H30 - SANTANA X ALTO DO AÇUDE
ESTÁDIO BEIRA RIO
15H - VILA MARIANA X NOVO HORIZONTE

COMARCA DE PARACATU - PRIMEIRA VARA CíVEL- 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS – PRA-
ZO DEZ DIAS - (artigo 34 do Decreto Lei 3365/41). O Dr. 
Antônio Fortes de Pádua Neto, Juiz de Direito em exer-
cício na Primeira Vara Cível desta Comarca de Paracatu, 
Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc... Faz saber 
aos que o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Secretaria da Primeira Vara 
Cível, se processam os termos da AÇÃO DE SERVIDÃO 
nº 0060689-67.2013.8.13.0470, movida por KINROSS 
BRASIL MINERAÇÃO S/A, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no CNPJ sob o nº 20.346.524/0004-99,  em 
face de  ANTÔNIO MELO MONTEIRO e AMÉRICA DA 
SILVA MONTEIRO, brasileiros, casados entre si, ele fa-
zendeiro, inscrito no CPF sob  o nº 078.221.976-49, RG 
M-9.104.299 SSP/MG, ela do lar, inscrita no CPF sob o nº 
078.221.976-49, RG 445.522 SSP/MG, ambos residentes 
e domiciliados na cidade de Paracatu-MG, Rua Rubens 
Bitencourt, 333, Centro, Paracatu-MG sobre o seguinte 
imóvel:“um imóvel denominado Santa Rita ou Santo An-
tônio ou Pasto dos Pereira, com área de vinte e quatro 
(24) hectares, constituídos de benfeitorias, situada no 
Município de Paracatu-MG, conforme escritura registra-
da no CRI de Paracatu, Matrícula nº 11.106, ficha 10.562, 
Livro 2, com área total registrada de 24,00,00 ha, que 
através de levantamento topográfico pelo expropriante, 
concluiu-se que deste total serão instituída servidão em 
3,2814 ha”. Para conhecimento de todos, expediu-se o 
presente edital, que será publicado e afixado na forma da 
Lei. Paracatu-MG, 02 de outubro de 2015. (aa) Eu, Elson 
C. Soares França, Escrivão Judicial, assino. Antônio For-
tes de Pádua Neto, Juiz de Direito.

PC prende suspeitos de morte de Felipe 
A Polícia Civil de Paracatu prendeu três suspeitos - 24, 21 e 19 anos 

- do homicídio contra Felipe Araújo Madureira, 17, assassinado em 28 
de julho do ano passado. O cadáver foi encontrado por um fazendeiro 
na estrada de acesso ao Morro Agudo. Felipe foi morto com três tiros. 
Na delegacia, os três suspeitos que foram apontados pela investigação, 
negaram participação no crime. Para a Polícia Civil, o assassinato foi 
motivado por um desentendimento pessoal. 

Balanço - Tanto na categoria Principal quanto na Aspirantes, as fa-
ses classificatórias contaram  com 12 equipes, divididas em duas chaves. 
Os clubes jogaram, entre si, em seus grupos e os dois melhores pon-
tuados avançaram as semifinais. Em cada categoria foram realizados 
30 jogos. 

Principal - Na Principal, foram marcados 134 gols. Os principais 
artilheiros são Ivan (Alto do Açude), com seis gols; Diórgenes e Diego 
Nogueira (ambos do Amabap), com cinco gols cada e Ricardinho (Vila 
Mariana), com cinco gols. A Classificação final ficou da seguinte forma: 

CHAVE “A”
1º. lugar - Vila Mariana.............................................................13 pontos
2º. lugar - Chapadinha ................................................................9 pontos
3º. lugar - Real..............................................................................8 pontos
4º. lugar - N. Sra. Fátima ...........................................................8 pontos
5º. lugar - Alto do Açude ..........................................................4 pontos
6º. lugar - JK..................................................................................0 ponto
CHAVE “B”
1º. lugar - Amabap.....................................................................15 pontos
2º. lugar - Santana .....................................................................10 pontos
3º. lugar - Paracatu.......................................................................7 pontos
4º. lugar - União ..........................................................................7 pontos

5º. lugar – Amoreira ...............................04 pontos
6º. lugar – Novo Horizonte ....................00 ponto
Esta categoria leva o nome do ex-jogador e treinador Carrocha. 
Aspirantes – Na categoria Aspirantes, foram marcados 137 gols. Os 

principais artilheiros são: Thales (Vila), com nove gols e Roniel  (Alto 
do Açúde), com seis gols.  A Classificação final ficou da seguinte forma: 

CHAVE “A”
1º. lugar - Vila Mariana............................................................12 pontos
2º. lugar - Alto do Açúde ........................................................12 pontos
3º. lugar - Real............................................................................12 pontos
4º. lugar - Chapadinha ................................................................4 pontos
5º. lugar - N. Sra. Fátima.............................................................4 pontos
6º. lugar - JK................................................................................00 ponto
CHAVE “B”
1º. lugar - Santana ....................................................................13 pontos
2º. lugar - Novo Horizonte .....................................................13 pontos
3º. lugar - Amabap.......................................................................8 pontos
4º. lugar - Amoreira ....................................................................6 pontos
5º. lugar - União ..........................................................................4 pontos
6º. lugar - Paracatu .......................................................................0 ponto
O homenageado desta categoria é  o professor Zezito.

A Quinta Sessão Ordinária do Tribunal de Júri da Comarca de 
Paracatu continua até dia 15 deste mês. No último dia 30, ocorreu  
o sétimo julgamento, cujo réu, Pedro Henrique da Silva Rocha, 20, 
natural de Paracatu, foi condenado a oito anos de prisão em regime 
fechado. 

Pedro Henrique foi acusado pelo Ministério Público de tentar 
matar, por vingança, Jonathan Ferreira dos Santos, no dia 9 de no-
vembro do ano passado, num bar do Nossa Senhora de Fátima. A 
vítima foi baleada com dois tiros e se recuperou dos ferimentos. 

Rafael - Rafael Ferreira D’Abadia, 22, natural de Paracatu, seria 
julgado no último dia 1º, mas o  Júri foi adiado para o próximo dia 
15. O réu é acusado pelo Ministério Público de envolvimento na 
morte de Igor Eduardo Pães.

Helivelton/Maicon/Evandro - Após 12 horas de julgamento, 
os réus Helivelton Rodrigues Melo, Maicon Douglas Barros Alves 
e Evandro Areda Melo foram inocentados. Eles foram acusados 
pelo Ministério Público de tentar matar Wesley Oliveira Borges e 
de matarem Guilherme Pereira Xavier, dia 22 de setembro de 2013, 
por volta das 20h30. Três jovens conversavam na porta de uma 
residência - à Avenida Aeroporto, Paracatuzinho - quando se apro-
ximaram três homens - dois armados - e efetuaram vários disparos 
de arma de fogo.  Guilherme foi atingido na cabeça e nas costas. 
Já Wesley foi atingindo na perna esquerda. Guilherme chegou a ser 
socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada 
no Hospital. Wesley se recuperou bem.  

O último dia de setembro foi violento em Paracatu, que registrou 
dois homicídios. Além de José Augusto, encontrado morto num cór-
rego, Saulo Pereira Bueno Aires Sobrinho, 38, também foi assassinado, 
por volta de 21h, no cruzamento das Ruas Adrilhes Ulhôa e Tupis, no 

A vítima do 38º. homicídio de 2015, em Paracatu,  é José Augusto 
Alves dos Reis, 19. Seu cadáver foi encontrado num córrego que dá 
acesso ao Morro Agudo.  Segundo a Polícia Militar, eram 16h de 30 de 
setembro, quando um caminhoneiro foi buscar água no rio e encontrou 

Álisson Lima Magalhães, 28, 
foi assassinado na madrugada do 
sábado (26/9 ) e morreu assim 
que deu entrada no Hospital Mu-
nicipal. Ele foi encontrado balea-
do na Rua Sete do Paracatuzinho. 

Uma testemunha informou 

Paracatuzinho. Saulo estava num bar e, após sair do local, foi baleado na 
cabeça. Testemunhas viram dois ocupantes de uma moto, possivelmen-
te Honda CG Fan, preta, saindo do local dos tiros. O corpo de Saulo 
foi encaminhado ao IML de Paracatu.

o cadáver enrolado em plásticos, boiando na água. José Augusto estava 
com uma perfuração na cabeça, amarrado e enrolado nos sacos plásti-
cos, dando a entender que a vítima fora assassinada e depois jogada no 
córrego. A Polícia Civil investiga o caso. 

estava no bar, dizendo que estava 
acontecendo uma briga no local. 
Álisson voltado ao bar e depois 
foi para a casa da  testemunha 
e, no momento que  e desceu 
da moto, um Gol preto parou 
ao lado dele e o alguém efetuou 

aos militares que estava com Ális-
son num bar, na Avenida Aero-
porto e, por volta das 3 da manhã, 
ele a deixou na casa dela e saiu em 
uma moto YBR/125 preta. 

Em seguida ele teria recebido 
uma ligação de uma pessoa que 

diversos tiros contra Álisson. Os 
autores fugiram. 

A polícia foi informada que 
de o Gol teria estacionado próxi-
mo ao bar e que havia dois passa-
geiros dentro do carro. Ninguém 
foi preso. 

Márcio Luiz Xavier, 49, que 
mora  na Rua Chico Mendes, no 
São João Evangelista II, alterado, 
tentou expulsar a mulher de casa,  
passando a destratando-a e agre-
dindo-a.

 Com um revólver cal.32 em 
mãos, Márcio ameaçou a mulher 
de morte, mas a mulher chamou 
a polícia e Márcio saiu dizendo 
que iria para um bar.

Os militares localizaram, no 
quarto do casal, a arma de fogo  
municiada com três cartuchos 
e, na sala, dentro de uma caixa, 
foram localizados  muitos cartu-
chos , espoletas e 16 esferas de 
metal. Márcio foi preso. 

Espingarda/Pistola - Na 
casa de um adolescente de 16 
anos, à Rua Benedito do Carmo 
Conceição, no São João Evange-
lista II, militares encontraram a  
moto Yamaha/YBR 125, roxa, 
placa HLY-4097, tomada de as-
salto, dia 24; e, uma mochila pre-

Homem ameaça esposa de morte e acaba na cadeia
ta, com  uma jaqueta preta, calça 
da Cyclone, touca ninja, um par 
de luvas pretas, chinelo e outras 
peças de roupas, todas caracte-
rísticas de roupas utilizadas por 
autores de roubos.

Já numa casa abandonada - à 
Rua Cinco - militares encontra-
ram um cartucho intacto cal.12;  
uma espingarda cal.12; e,  e uma 
pistola de pressão, cal.4.5 mm. 
Segundo a mãe do adolescente, 
as armas pertencem ao menor. 

Foram localizadas, também, 
uma jaqueta, calça pretas, camise-
tas e uma sacola de nylon preta, 
que foi roubada durante um as-
salto  à mão armada, no escritó-
rio de uma empresa de ônibus, 
tendo a vítima reconhecido o 
menor como o autor e a pistola 
de pressão, como a arma utilizada 
no roubo. 

Uma senhora também reco-
nheceu a pistola de pressão como 
a arma utilizada no roubo da 

moto. Outras vítimas dos roubos 
da moto Honda/CBX 250 azul, 
placa HBE-1721, e do roubo 
ocorrido a um comércio, dia 22 
de setembro, também reconhe-
ceram a arma. O adolescente foi 
apreendido. 

Espingarda - Um rapaz de 
20 anos, atingido por um dispa-
ro de arma de fogo, deu entrada 
no Pronto Atendimento de Bra-
silândia de Minas. A vítima disse 
aos militares que se encontrava 
na residência de um casal, quan-
do Vanderley Pereira da Silva, 
42, passou a agredi-la, atingindo 
sua perna esquerda com um tiro 
de espingarda. Vanderley, que 
mora no Povoado Riachinho do 
Gado Bravo, fugiu ao saber da 
aproximação da polícia, mas os 
militares encontraram uma pol-
veira, quatro cartuchos e um es-
tojo todos os cal.28; 8, pólvora, 
espoleta, chumbo; um facão, três 
canivetes e um estilingue. 

38 - Na Vila Mariana, a PM  
encontrou embalagens com resí-
duos e de crack ou cocaína, com 
o mototaxista Vinícius Mariano 
Oliveira, 29.  Com Lucas José 
Luiz foi apreendida uma porção 
pequena de cocaína. Vinícius 
disse ser  usuário de drogas e foi  
comprar drogas de Lucas. Na 
casa de Lucas foram encontrados 
um revólver cal.38, municiado;  
uma pedra de crack, pesando 
426g;  três embalagens com co-
caína;  três tabletes de maconha; 
duas embalagens com 1.612g de 
ácido bórico;  duas balanças de 
precisão; R$75,00;  um cheque 
do Itaú de R$250,00 e dois rá-
dios comunicadores. Os autores 
foram presos. 

32 - Um revólver.32 foi en-
contrado com Bruno Henrique 
Rodrigues Pereira - o Barrão, 
20, na porta da agência da Caixa, 
centro, onde foi abordado pelos 
militares. 

Ladrões roubam carro no São Sebastião 
Quatro homens com os rostos cobertos e com armas de fogo, entra-

ram pela janela de uma chácara - à Rua Manoel Pinto Rabelo, Povoado 
de São Sebastião - renderam o casal  e roubaram celulares, TV de 60 
polegadas, dinheiro e uma Strada, EUM-1040. O assalto aconteceu na 
noite de sábado (26/9) e o veiculo foi encontrado no domingo,  escon-
dido no meio do mato em uma estrada que liga os povoados de São 
Sebastião e São Domingos. A Polícia Civil já tem alguns suspeitos.

Pastelaria - Três homens ma-
gros, trajando blusa com capuz 
cobrindo a cabeça, armados com 
um facão e uma faca, assaltaram 
uma pastelaria na cidade. Eles le-
varam um celular Motorola mo-
delo Moto G cor preta, e fugiram 
em um Santana branco, com um 

suporte no teto. Ao verificarem 
o sistema de filmagem, militares 
observaram que um dos autores 
usava blusa preta de capuz escri-
to “racing” na parte da frente. 

A partir das informações, ini-
ciaram os rastreamentos, onde 
foi localizado o veículo esta-

cionado na Rua Miguel Veloso. 
Próximo ao carro estavam Artur 
Monteiro de Barcelos, 19, e, um 
adolescente  de 16 anos, que ao 
serem abordados, confessaram o 
o crime e apontaram um menor 
de 15 anos, como sendo o tercei-
ro envolvido. 

O adolescente foi localizado 
na casa dele - à Rua Camões de 
Deus Vieira - onde foram en-
contrados o celular roubado, um 
facão, uma faca e a blusa com a 
escrita “racing”. Dentro do carro 
foram localizados, uma camiseta 
vermelha e outra verde.

Leia versão digital de 

O jornal 
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Lays Pires, do Amoreiras: 
Treinamento esclarece dúvidas

O prefeito Olavo Condé assina contrato 
com a empresa Cardoso & Martins 

Grafia tem de ser definida antes de 2016 quando 
o acordo torna-se obrigatório, alerta OAB     

Mercadante informou aos estudantes que taxar grandes fortunas é uma alternativa para evitar cortes na educação      

Mais cinco bairros 
são contemplados

A Kinross formou, no mês de 
setembro, mais 22 pessoas da co-
munidade, totalizando 249 mo-
nitores ambientais capacitados 
para acompanhar os controles 
de água, ruído, qualidade do ar, 
pressão e vibração acústica. 

O objetivo principal do Pro-
grama de Monitores Ambientais 
é dar transparência aos processos 
de monitoramento e controle, tra-
zendo os próprios moradores do 
entorno para dentro da empresa.

 Lays Pires, do Bairro Amorei-
ras, é uma das novas monitoras e 
para ela o treinamento foi impor-
tante para esclarecer algumas dú-
vidas. “Eu conhecia o programa 
por alto, agora tenho mais infor-
mações para levar para a minha 
comunidade”, afirma.

Redução -  Para Edna Sena, 
do Bairro Esplanada, o treina-
mento ajudou a abrir sua visão. 
“Por falta de conhecimento a 
gente faz críticas. Já tinha ou-
vido falar sobre o trabalho dos 
monitores, mas agora conheço 
mais sobre a empresa e os pro-
jetos voltados para o meio am-
biente e a cidade de Paracatu”, 
ressalta.

Como resultado do trabalho 
dos monitores, vários investi-
mentos e melhorias no processo 
já foram realizados. Entre 2011 
e 2014, houve uma redução sig-
nificativa de 80% no número 
de reclamações registradas em 

O ministro Aloizio Merca-
dante, da Educação, recebeu, no 
último dia 6, lideranças do mo-
vimento estudantil, reunidas em 
Brasília em caravana promovida 
pela União Nacional dos Estu-
dantes (UNE) contra o ajuste fis-
cal e os recentes cortes nas áreas 
sociais do País, em especial na 
educação.

De acordo com Carina Vitral, 
presidente da UNE, o ministro 
se comprometeu em lutar por 
mais investimentos na educa-
ção, trabalhar pela consolidação 
das universidades públicas, com 
foco na conclusão das obras e 
implementação dos bandejões, 
além de criar uma comissão para 
discutir o fim das aulas de ensi-
no a distância em cursos presen-
ciais.

“Como alternativa para os 
cortes (em 2015, a educação 
teve contingenciados R$ 10,6 
bilhões), o ministro afirmou que 
existem inciativas para taxação de 
grandes fortunas, por exemplo, 
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Programa de Monitores Ambientais funciona como 
via de mão dupla no relacionamento com comunidade
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Kinross forma nova turma 

Mercadante promete
lutar por mais verbas

A empresa Cardoso & Mar-
tins venceu a licitação para re-
alizar serviços de topografia 
da segunda etapa da regula-
rização fundiária dos bairros 
de Paracatu, que inclui o Alto 
da Colina, Amoreiras II, Bela 
Vista II, Esplanada e Nossa 
Senhora Aparecida.

O contrato foi assinado, 
no último dia 5, no gabinete 
do prefeito Olavo Condé, que 
garantiu que o serviço começa 
imediatamente E A primeira 
fase no Bom Pastor e São João 
Evangelista já foi concluída.  

“Só neste contrato, 3000 
famílias serão atendidas e ini-
ciaremos o processo para pos-
terior usucapião nestes cinco 
bairros, além das 1500 famílias 
da primeira fase que será um 
processo mais simples, de do-
ação. O objetivo é entregar, até 
o final do ano, títulos e docu-
mentos aos moradores”, afir-
mou Condé

Os moradores cadastrados 
na primeira fase devem procu-
rar a Secretaria de Obras, onde 
serão orientados sobre que do-
cumentos terão que apresentar. 

Para se enquadrar no pro-
grama, cada família deverá 
comprovar renda menor que 
cinco salários mínimos e estar 
inscrita no Cadúnico.

Para o prefeito Condé, a 
parceria da Kinross, que re-
passou R$ 750 mil e o com-
promisso dos secretários e 
servidores no processo, foram 
fundamentais para o êxito dos 
trabalhos.

Segundo a Secretária de 
Desenvolvimento e Ação de 
Social, Ana Amélia, as 1.500 
famílias contempladas pelo 
programa no Bom Pastor e São 
João Evangelista deverão se ca-
dastrar na Secretaria de Ação 
Social ou atualizar o cadastro já 
existente, para ter direito à re-
gularização de forma gratuita.

relação ao desmonte. Em 2013 
e 2014, a Kinross investiu cerca 
de quatro milhões de dólares em 
projetos para redução e controle 
da poeira. A empresa opera cin-
co estações de monitoramento 
posicionadas em locais estratégi-
cos, que medem continuamente a 
qualidade do ar em Paracatu. 

Mão dupla - Esse monitora-

mento é online e fica disponível 
para o acesso do público no site 
da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente (Feam):http://www.
feam.br/qualidade-do-ar. 

Além disso, em 2014, foram 
aplicados polímeros biodegradá-
veis em 250 hectares de áreas in-
ternas da mina (equivalente a 250 
campos de futebol), criando uma 

película na superfície que evita a 
aspersão de poeira. Em 2014 ne-
nhuma reclamação em relação à 
poeira foi registrada.

Para Ana Cunha, gerente de 
Comunicação e Relacionamento 
com Comunidade, o Programa 
funciona como uma via de mão 
dupla. “Ao mesmo tempo em 
que o conhecimento é levado 
para a comunidade, os monitores 
retornam para a empresa com 
informações que são utilizadas 
para promover melhorias e im-
plantar novas técnicas de contro-
le e gestão ambiental” diz.

 A Kinross disponibiliza ain-
da um canal direto com a comu-
nidade, o 0800 038 1051, que 
funciona 24h. Por meio desse 
canal, os monitores e moradores 
podem entrar em contato rapida-
mente com a empresa para solici-
tar intervenções, fazer sugestões 
ou tirar dúvidas.

O Programa de Monitores Ambientais conta com mais 22 membros de um total de 249

de modo a evitar cortes na edu-
cação”, acrescentou Carina.

A caravana, que contou com 
lideranças de todo o país, se reu-
niu hoje de manhã em frente à 
Biblioteca Nacional de Brasília. 
Os estudantes disseram acreditar 
que, com Aloizio Mercadante à 
frente do Ministério da Educa-
ção, o ajuste fiscal no setor seja 
revertido e os investimentos am-
pliados.

“A gente não acha que a edu-
cação seja alvo de cortes para o 
ajuste fiscal. A educação é que 
alavanca o desenvolvimento e dá 
oportunidade para os jovens”, 
informou Carina antes do encon-
tro com o ministro.

Bandejão - Para Bárbara 
Melo, presidente da União Bra-
sileira dos Estudantes Secunda-
ristas (UBES), “muita gente que 
chegou a um instituto federal não 
consegue continuar por falta de 
bandejão para comer, de políti-
ca de passe livre estudantil e de 
laboratórios decentes. É um des-

perdício colocar um jovem numa 
escola técnica e não ter estrutura 
suficiente para que ele se torne 
um bom profissional. O corte 
não é a melhor saída para a crise. 
Só prejudica os estudantes”.

Os estudantes também estão 
se manifestando contra o Proje-
to de Lei 131/2015, do senador 
José Serra (PSDB-SP). A ementa 
do projeto estabelece a participa-
ção mínima da Petrobras no con-
sórcio de exploração do pré-sal.

De acordo com Jessy Dayane, 
diretora de Politicas Educacio-
nais da UNE, a caravana é con-
tra o projeto porque, em 2013, 
metade do fundo social do pré-
sal foi destinada às áreas sociais: 
75% para a educação e 25% para 
saúde. “Se esse projeto for apro-
vado, ameaça a conquista que ga-
rante mais verbas a longo prazo 
pra educação no Brasil.”

Segundo a Consultoria Legis-
lativa do Senado, o projeto em 
discussão na Casa não altera a 
destinação de recursos.

A Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) quer discutir a de-
finição da grafia de algumas pa-
lavras da língua portuguesa com 
os demais países signatários do 
Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa.

No dia 12 de novembro, o 
Conselho Federal da OAB vai 
apresentar um relatório deta-
lhando as sugestões na Acade-
mia de Ciências de Lisboa, em 
Portugal. A partir de então, o 
debate poderá ser ampliado tam-
bém para os países do continen-
te africano.

No Brasil, o Acordo Ortográ-
fico da Língua Portuguesa passa a 
ser obrigatório no ano que vem, 
mas, para a OAB, as novas regras 
ainda deixam dúvidas na grafia de 
algumas palavras, que ainda não 
constam no dicionário da língua 
portuguesa. 

A Ordem quer que as suges-
tões sejam incorporadas ao Sexto 
Vocabulário Comum da Língua 
Portuguesa, em 2016.

Debate - No início do ano, a 
OAB buscou a Academia Brasi-
leira de Letras (ABL) e o Ministé-
rio das Relações Exteriores para 
propor definições de palavras 
que têm impacto no meio jurí-
dico. A intenção agora é levar o 
debate para os outros países.

“Será o início de um projeto 
que queremos desenvolver em 
todas as ordens dos advogados 
e nos órgãos oficiais desses paí-

ses”, explica o representante ofi-
cial da OAB para assuntos liga-
dos ao Tratado Internacional da 
Língua Portuguesa, Carlos André 
Nunes. Além do Brasil, assinam 
o acordo Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe e 
Timor-Leste.

No último dia 6,  Nunes con-
versou sobre questões do acordo 
em encontro com o embaixador 
português, Francisco Ribeiro Tel-
les. Segundo o representante da 
OAB, o tratado ainda é alvo de 
polêmica, principalmente em Por-
tugal, onde metade da população 
concorda e metade discorda.

Para o advogado, falta mobili-
zação no Brasil. 

“Neste momento a sociedade 
civil precisa debater o assunto. 
O acordo vai entrar em vigor, 
mas a nossa preocupação é com 
o vocabulário, queremos que se-
jam retirados os problemas que 
o acordo tem. É importante que 
outros grupos além da OAB, sai-

bam que também podem fazer 
sugestões.”

Sugestões - Uma das princi-
pais questões em debate é o uso 
do hífen. A expressão lava jato, 
por exemplo, que dá nome à 
operação da Polícia Federal que 
investiga desvio de recursos na 
Petrobras, entra no rol das pala-
vras duvidosas. Existem dúvidas 
também em palavras usadas no 
meio jurídico, como hora extra, 
que pode ser usada com hífen, 
caso em que extra é característica 
da hora.

O uso de letra maiúscula ou 
minúscula também gera dúvidas. 
É o caso da palavra país, para a 
qual a OAB vai sugerir inicial 
maiúscula quando se referir a um 
termo já citado. Por exemplo, se 
um texto mencionar Brasil e, logo 
em seguida, país, escreve-se País. 
A OAB também não está satis-
feita com a eliminação do trema, 
que, segundo a entidade, é funda-
mental para definir a pronúncia 
de determinadas palavras.

OAB quer
discutir 
grafia do 
Acordo

ARQUIVO/AGêNCIA BRASIL

Edna Sena, do Bairro Esplanada, 
diz que treinamento abriu sua visão


