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anosO Mo
Morar em Paracatu é bom ou ruim?

Rejeito das barragens enche
24.800 piscinas olímpicas
Os diretores da Minerado-

ra Samarco, responsável pelas 
barragens que se romperam 
em Mariana, dia 5 último, dis-
seram que cerca de 62 milhões 
de metros cúbicos de rejeitos 
foram liberados no meio am-
biente, o suficiente para en-
cher 24.800 piscinas olímpicas.

A barragem de Fundão 
foi a primeira a romper, por 
volta das 15h. A estrutura 
passava por uma obra e, por 
isso, estava operando com 55 
milhões de metros cúbicos 
dos 60 milhões da capacidade 
total, mas segundo a Samarco 
a obra não tem relação com 
o ocorrido. A barragem de 
Santarém estava no limite da 
sua capacidade de 7 milhões 
de metros cúbicos.. Segundo 
a Samarco, a lama é composta 
basicamente por sílica e água.

O especialista em análise de 
risco e analista ambiental do 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis Ibama em 
Minas Gerais, André Naime, 
disse que ainda é cedo para 
estimar o impacto ambiental 
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Paracatu completou 2017 
anos de emancipação, dia 20 
de outubro, e, nas últimas 
três décadas, as transforma-
ções econômicas e sociais se 
aceleraram, trazendo opor-
tunidades de emprego, cur-
sos superiores, dinamização 
do comércio e, muitas caras 
novas, inclusive a do atual 
prefeito, que é paranaense. 
A onda de progresso, no en-
tanto, trouxe problemas aos 
quais o morador tradicional 

O prefeito Olavo Condé lançou, dia 20 de outubro, a pedra 
fundamental, do  que promete ser a grande obra do seu gover-
no: o Centro Administrativo, que será construído no Paraca-
tuzinho e  vai colocar as secretarias num mesmo espaço, para 
facilitar a vida da comunidade e trazer agilidade aos processos 
administrativos. Segundo o prefeito, as obras começam neste 
novembro. PÁGINA 6

O pesquisador e 
historiador Olivei-
ra Mello acaba de 
publicar o 54º livro 
de sua carreira - Vi-
das e Vozes - no 
caminho da história 
-  uma coletânea de 
150 biografias de pessoas que 
nasceram, viveram ou vivem 
em Paracatu, que prestaram 

da Cidade não estava acos-
tumado, como violência, po-
luição, doenças, trânsito e até 
calor e falta d’água. O Movi-
mento parou alguns cidadãos, 
na Rua Joaquim Murtinho, e 
perguntou a eles se era bom 
ou ruim morar aqui. Cada 
um apontou mais de um pro-
blema. A Cidade, no entanto, 
comemorou com muita ale-
gria mais um aniversário, lo-
tando shows e eventos. 

PÁGINAS 4, 5, 6 e 7

Condé lança pedra fundamental do CA

Oliveira Mello lança 54º livro
relevantes serviços à 
comunidade local e 
regional. Nomes do 
presente e do passa-
do, nem sempre lem-
brados, voltam com 
força à memória da 
Cidade, a partir de 

criteriosa pesquisa. A edição é 
da Faculdade do Noroeste de 
Minas (Finom).  PÁGINA 2

Personalidades diversas recebem, por ocasião do aniversário da Ciddade, o Mérito Legislativo 2015

na região, pois até o momen-
to não se tem o conhecimen-
to preciso da composição 
química do rejeito. “O rejeito 
do minério de ferro é normal-
mente considerado de baixo 
potencial poluidor e a sílica é 
inerte e realmente não repre-
senta dano à saúde humana”.

A classificação das duas 
barragens de rejeitos na Fun-
dação Estadual de Meio Am-
biente (Feam), responsável 
pelo licenciamento das estru-

turas, é classe 3, o que signi-
fica que apresentam “alto po-
tencial de dano ambiental”. A 
classificação é feita de acordo 
com a altura do maciço, volu-
me do reservatório, interesse 
ambiental na área à jusante 
(sentido em que descem as 
águas de uma corrente flu-
vial) da barragem e ocupação 
humana do local, entre ou-
tros parâmetros. 

Na tarde de 5 de novem-
bro, o Observatório Sismo-

lógico da UnB registrou dois 
abalos principais: o primeiro 
às 14h02, com magnitude 2,5 
graus na Escala Richter, e o 
segundo às 14h03, com 2,7 
graus de magnitude. Os ou-
tros abalos próximos à região 
tiveram magnitude inferior 
aos 2,5 e, segundo o profes-
sor George Sand França, não 
há informações que compro-
vem a ligação entre os abalos 
e as causas do rompimento 
das barragens.

O rejeito das barragens causou danos gravíssimos no 
distrito de Bento Rodrigues, zona rural de Mariana-MG
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O G1 - portal de notícias da 
Globo - noticiou,  no início de 
novembro, que um paciente com 
câncer de Uberlândia conseguiu 
na Justiça a garantia de forneci-
mento da fosfoetanolamina sin-
tética, medicamento produzido 
pelo Instituto de Química de São 
Carlos da Universidade de São 
Paulo(IQSC-USP) alvo de po-
lêmicas pelo suposto poder de 
auxiliar no tratamento de câncer.

Sem registro na Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), no entanto, não exis-
tem evidências científicas de que 
a substância seja eficaz no com-
bate à doença ou seguro para 
o consumo humano, mas ele 
continua sendo produzido pelo 
Instituto por causa das deman-
das judiciais. O químico Gilber-
to Orivaldo Chierice, professor 
aposentado do IQSC, começou 
a estudar a substância na década 
de 1980.

A ação foi impetrada pelo 
procurador da República em 
Uberlândia, Cléber Eustáquio. 
O paciente beneficiado tem 75 
anos e luta contra um câncer de 
pulmão que já se alastrou para a 
coluna. A liminar determina que 
gestores do Sistema Único de 
Saúde (SUS) - União, Estado, o 
Município, além da Universidade 
de São Paulo (USP) - a fornecer 
a substância. 

OLIVEIRA MELLO
Pesquisador publica seu 54º livro O governador do Noroeste

Liminar garante acesso à substância 
contra câncer produzida pela USP
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FOSFOETANOLAMINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEICOES SINDICAIS

SinDiCATO DOS TRABALHADORES nAS inDÚSTRiAS EXTRATi-
VAS DE pARACATU/VAZAnTE-MG 
no dia 27 de Janeiro de 2016 das 8hrs as 18hrs e no dia 25 de feve-
reiro de 2016 (em caso de segunda votação conforme estatuto do 
sindicato), na sede desta entidade sindical e nas empresas: KinROSS 
BRASiL MinERAÇãO S/A, VOTORAnTiM METAiS ZinCO S/A Uni-
dade Morro Agudo) e inDÚSTRiA DE CALCARiO inAÊ LTDA, serão 
realizadas eleições sindicais para  composição da Diretoria Executiva, 
Conselho Fiscal e Delegados Representantes, devendo o registro de 
chapa (as) ser apresentada (as) na  secretaria do sindicato das 8hrs 
as 12Hrs e das 14Hrs as 18hrs no período de 21 de Outubro de 2015 
ao dia 23 de outubro de 2015, e do dia 26 de outubro de 2015 ao 
dia 27 de outubro de 2015. O prazo para impugnação de será de 5 
(cinco) dias a partir do registro das chapas. O Edital de convocação 
de eleição encontra-se afixado na sede do sindicato.

paracatu MG 20 de outubro de 2015.

José Osvaldo Rosa de Souza
presidente

Oliveira Mello e seu 
54º livro: biografias 
de paracatuenses 
ilustres

Vidas e Vozes - no caminho da história traz 150 biografias 
de pessoas que prestaram relevantes serviços a Paracatu

Florival Ferreira

As lideranças políticas de Pa-
racatu e da região, além de mui-
tas das suas mais significativas 
instituições, estão dizendo, “de 
boca cheia”, que “Toninho é o 
governador do Noroeste de Mi-
nas”, numa referência ao vice-go-
vernador Antônio Andrade, do 
PMDB, que sempre teve nestas 
plagas a sua principal base elei-
toral. A ser verdade o puxa-sa-
quismo implícito e explícito, as  
pouco operantes instituições e “o 
governador regional” estão  pre-
cisando e merecendo monumen-
tal puxão de orelhas no que se 
refere à segurança publica, direito 
do cidadão e dever do Estado. 
Numa democracia de verdade, 
ao bônus da livre nomeação a 
cargos corresponde o ônus  de 
real prestação de serviços  aos 
representados. Coisa que não 
está acontecendo em sua ple-
nitude. Senão, em resumo e 
por  exemplo,  vejamos:

 Um casal trabalhador pagava 
seus impostos em dia,  ganhava 
a vida e gerava tributos e em-
pregos  comercializando/entre-
gando cerveja até altas horas na 
avenida Olegário Maciel, poucos 
metros distante da Prefeitura e 
da Justiça Federal. Por  reiteradas 
vezes, larápios assaltaram o seu 
estabelecimento e atacaram os 
seus entregadores. Impunemen-
te! O casal até que buscou uma 
solução, instalando grades prote-

toras em frente ao seu comércio, 
criando uma situação paradoxal 
e  estapafúrdia: homem e mulher 
honestos tinham que trabalhar 
detrás das grades, porque os ame-
açadores  ladrões estavam livres 
e  soltos, diante da complacência 
irresponsável do Estado e do seu 
aparato de segurança. Impotente 
e envergonhado, o casal demitiu 
os funcionários, jogou os investi-
mentos feitos no lixo e  foi vender 
pizza na feira. Cadê a segurança, 
a propalada governança regional 
e suas polícias e políticas?  

Leomar tem um barzinho em 
pleno núcleo histórico de Paraca-
tu, onde sempre trabalhou, com a 
ajuda de uma irmã e  da sua mãe. 
Um dia, facínoras, sabedores de 
que, na terra de Arinos,  segu-
rança pública é uma piada, pela 
qual o cidadão caro  paga mas à 
qual nunca tem direito, invadiram 
o seu comércio. Leomar reagiu, 
contrariando orientação da po-
lícia, que pouco faz preventiva-
mente, exceto fiscalizar o paga-
mento do IPVA, como se fiscais 
de renda os bons e sacrificados 
policiais fossem,   mas aconselha 
o cidadão a nada fazer.  Foi  ba-
leado. Sua mãe,  esfaqueada. Seus 
impostos estavam absolutamente 
em dia. A segurança a que tinha 
direito, contudo... Leomar, além 
do muito que já paga,  mandou 
instalar grades protetoras às pró-
prias custas. Passou a trabalhar 
detrás daquelas grades. Porque 
os marginais, estes continuam 

soltos. Ficar atrás das grades, em 
Paracatu, definitivamente,  não é 
coisa para bandido...

Paulinho tem uma padaria no 
bairro Alto do Córrego que, por 
ironia, vivia abarrotada de poli-
ciais militares. Num final de se-
mana, depois de muito trabalhar, 
recebeu a visita de assaltantes que 
levaram o dinheirinho das vendas,  
que seria utilizado para pagamen-
to aos fornecedores. Não satis-
feitos, os bandidos humilharam e  
agrediram o comerciante e outras 
pessoas, o que muita gente inter-
pretou como emblemático reca-
do: colocar-se debaixo das asas 
da polícia não é garantia contra 
os ladrões!!! Os marginais, ao que 
parece, mais que agredir e roubar, 
queriam  dizer que, em Paracatu, 
entra governo sai governo,  o Es-
tado e seus aparatos, pelos quais 
a população tanto paga, pouco 
ou nenhum valor têm.

Alvim tinha uma padaria no 
bairro Santana, núcleo inicial da 
cidade. Levantava de madruga-
da todo dia para supervisionar 
as atividades do seu estabeleci-
mento, ver se o pãozinho estava 
no ponto para, juntamente com 
a manteiga de Paracatu, fazer a 
delícia dos seus conterrâneos. 
Quando o cansaço minava a sua 
resistência, a sua esposa, uma ar-
tista plástica de mão cheia, aban-
donava os seus pincéis mágicos 
para ajudar a tocar o negócio. 
Assaltantes passaram a visitar o 
estabelecimento constantemen-

te. E ele, sem outra alternativa, 
abandonou o negócio. Para fazer 
o quê? O que Deus quiser, exceto 
gerar empregos, renda e tributos 
e  trabalhar para sustentar  assal-
tantes que continuam à solta. Ah, 
sim: parece redundância, mas os 
seus impostos, inclusive aqueles 
destinados à área de segurança 
pública, estavam em dia...

É a desmoralização total, 
da cidade e de suas institui-
ções,  justamente no momento 
em que, pela primeira vez na 
história, Paracatu e o Noro-
este têm “o seu governador”. As 
polícias Civil e Militar já abriram 
o bico, com os seus dirigentes re-
gionais, delegado Marcos Tadeu 
e tenente-coronel José Reinaldo, 
culpando o déficit humano e ma-
terial por boa parte do problema. 
E as autoridades admitem um 
aumento de 33% dos furtos e 
roubos só até setembro de 2015. 
No Congresso Nacional, o depu-
tado Eros Biondini denunciou: 
o índice de homicídios  em 
Paracatu, se não a mais, uma 
das mais violentas cidades de 
Minas e do Brasil,  em 2015, já 
está 360% acima dos parâme-
tros máximos tolerados pela 
ONU. E pediu intervenção fe-
deral no município na área. 

Mais que bajular e “babar 
ovo”, as lideranças e instituições 
têm que agir, porque o  problema 
é muito mais de política que de 
polícia...  (Do Toco do Pecado - 
Comentários de Florival Ferreira)

Para o MPF, o Estado tem o 
dever de fornecer a substância ao 
paciente, em cumprimento a dois 
artigos da Constituição Federal: 
artigos 196 (saúde é direito de 
todos e dever do Estado) e arti-
go 200 (Competência do SUS no 
controle e fiscalização de medica-
mentos e substâncias de interesse 
para a saúde). Por isso, segundo o 
Ministério, o SUS deve fornecer 
integral atendimento à saúde de 
qualquer cidadão.

A Secretaria  Municipal de 

Saúde esclareceu ainda que a Fos-
foetanolamina está em estudo, 
não é comercializada, e nem faz 
parte da lista de medicamentos 
distribuídos pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), sendo assim, 
não há maneiras de cumprir a 
decisão por outro meio, que não 
seja pela dispensação pela univer-
sidade que pesquisa o fármaco. A 
assessoria jurídica da secretaria 
recebeu três processos para for-
necimento da substância.

Liminar - Ao conceder a limi-

nar, o juízo da 3ª Vara Federal de 
Uberlândia citou a recente deci-
são do Supremo Tribunal Federal 
(STF), que concedeu liminar sus-
pendendo uma decisão do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo (TJ
-SP) que negava a uma paciente 
o acesso à fosfoetanolamina. Tal 
decisão criou um precedente que 
reascendeu, em pacientes e fami-
liares de todo o País, esperanças 
pela entrega do tratamento na 
luta contra o câncer. 

1) O que é? 
Uma substância que passou a ser produzida 

em laboratório por um pesquisador da USP, hoje 
aposentado, que acredita que ela seja capaz de 
tratar câncer.

2) Qual é a polêmica? 
Pessoas com câncer têm entrado na Justiça 

para obter o produto da USP, mas ele não pas-
sou pelos testes legalmente exigidos. A USP tem 
atendido a demanda somente porque é obrigada 
judicialmente.

3) Mas ela funciona contra o câncer? 
Cientificamente, não há como afirmar, porque 

os testes necessários não foram feitos. Ela tem 
sido distribuída para diferentes tipos de câncer, 
mas sem seguir evidências científicas de que isso 
seja adequado.

CinCO pERGUnTAS SOBRE FOSFOETAnOLAMinA
4) Por que os testes não foram adiante? 
O pesquisador alega que pediu ajuda à Anvisa 

para desenvolver os testes necessários, mas hou-
ve ‘má vontade’ da agência. A entidade, por sua 
vez, afirma que nunca houve um pedido de au-
torização para pesquisa clínica. Houve ainda um 
contato com a Fiocruz, porém o pesquisador diz 
que a instituição exigia que a patente do méto-
do de sintese da substância fosse passada para a 
fundação, o que não teria sido aceito por ele. Já 
a Fiocruz afirma que não realizou o pedido da 
patente.

5) Que mal pode fazer usar esse produto? 
Como seus efeitos são desconhecidos, não há 
como excluir efeitos colaterais. O próprio pes-
quisador que descobriu como sintetizá-la admite 
que não sabe dizer que dosagem seria adequada 
para o tratamento de câncer

O pesquisador e 
historiador Oliveira 
Mello acaba de publi-
car o 54º  livro de sua 
carreira, que tem o tí-
tulo de Vidas e Vozes 
- no caminho da his-
tória. Trata-se de uma 
coletânea de 150 bio-
grafias de pessoas que 
nasceram, viveram ou 
vivem em Paracatu, 
algumas das quais oriundas de 
outros lugares, mas que presta-
ram relevantes serviços à comu-
nidade local e regional. 

A edição é da Faculdade do 
Noroeste de Minas (Finom). No-
mes do presente e do passado, 
nem sempre lembrados, voltam 
com força à memória da cidade 
e sua gente, constituindo a crite-
riosa  e rica pesquisa, assim,  um 
reencontro com a história. 

Na introdução, o autor ex-
plica que, em princípio, o plano 
era fazer de Vidas e Vozes... um 
apêndice da nova edição do livro 
Memória Cultural - Uma Anto-
logia Paracatuense que, revista e 
ampliada, está pronta para ser lan-
çada com o apoio da Prefeitura. 

Ele não diz, mas 
entraves burocráticos, 
aliados à situação dos 
cofres públicos, im-
pediram que a obra, 
que muito repercutiu 
quando do lançamen-
to da edição inicial, 
chegasse ao público 
agora, o que somente 
deverá acontecer no 
ano que vem.   

Não houve lançamento for-
mal de Vidas e Vozes... que foi 
disponibilizado aos leitores, dia 
23 de outubro, quando o autor 
proferiu duas palestras no audi-
tório da Kinross Gold Mine Cor-
poration. 

O evento foi uma parceria 
entre a mineradora e a Acade-
mia de Letras do Noroeste de 
Minas. A empresa custeará a 
reforma da sede daquela insti-
tuição sem fins lucrativos que, 
em contrapartida, viabilizou a 
realização das palestras, sem 
qualquer pagamento ao histo-
riador, que é sócio-fundador e 
membro do sodalício. A Pre-
feitura cuidou da logística e do 
transporte.   
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A saída de Joãozinho Conta-
dor do PSDB colocou o vereador 
em rota de colisão com o prefei-
to Olavo Condé. A filiação do 
ex-aliado à Rede foi respondida 
com o afastamento de duas fun-
cionárias indicadas pelo vereador 
para cargos de confiança. 

Contador alegou, no último 
dia 13, que um dos motivos de 
sua insatisfação com o PSDB foi 
o partido nunca dar ouvidos às 
suas pretensões de se candidatar 
à Assembleia Legislativa ou à Câ-
mara Federal.

“Sempre fui firme com meus 

Vereador filia-se à Rede e diz que pSDB não considerava sua pretensão de se candidatar a deputado

BAIXA NA BASE

Contador não tinha espaço

Joãozinho Contador:  
o PSDB não o comportava mais

Marlon Gouveia: Câmara 
tem ótimos profissionais

propósitos e não sou escravo de 
voto de nenhum partido, precisa-
mos ter liberdade, pois vivemos em 
uma democracia,” disse Joãozinho.

O vereador disse ainda que o 
PSDB não o comportava mais, 
pois suas posições não serviam 
mais ao partido, nem as do parti-
do a ele. “Estou muito feliz indo 
para a Rede, um partido novo e 
comprometido, que possui pes-
soas com propósitos que se ali-
nham com os meus. Vou votar 
naquilo que for bom para o Mu-
nicípio”, observou.

Vereadores de oposição ma-

Marlon elogia 
servidores 
pelo brilho 
do evento

Pacientes de Barretos enfrentam van superlotada

Futebol bonito e 
o mala do prefeito

MÉRITO 
LEGISLATIVO

ASSUNTOS GERAIS 

CâNCER

O vereador Marlon Gouveia 
(PHS) parabenizou, no último 
dia 21, a equipe da Câmara que 
realizou o primeiro Mérito Le-
gislativo, no dia 16 de outubro. 
“O evento teve uma organização 
excelente e os profissionais desta 
Casa merecem aplausos. O Parla-
mento está de parabéns pela atu-
ação que vem desenvolvendo”, 
disse o vereador. 

Marlon disse ainda que a Câ-
mara de Paracatu tem tudo para 
ser muito forte, pois tem capa-
cidade e ótimos profissionais. 
O evento citado pelo vereador 
transformou a Câmara, o am-
biente da Casa, que contou com 
cadeiras personalizadas e decora-
ção especial, tudo pensado com 
muito carinho. O evento foi um 
sucesso e atraiu mais de 300 pes-
soas. “Não sou de elogiar, mas 
este evento merece parabéns, 
pois foi de primeira qualidade”. 

Os demais vereadores também 
parabenizaram a equipe pela ceri-
mônia. João Macêdo (Dem), que 
está em seu sexto mandato, disse 
que nunca tinha participado de 
um evento tão bonito, na Câmara. 

Já Joãozinho Contador (Rede) 
afirmou que é importante enal-
tecer pessoas que fazem bom 
trabalho, para que elas se sintam 
valorizadas e percebam que são 
importantes para um conjunto.

Cabo Camilo (PDT) disse que 
seu homenageado, deputado fe-
deral Subtente Gonzaga, citou o 
evento de Paracatu em outras cida-
des e as casas legislativas já estão 
com a intenção de fazer o mesmo.

O presidente João Arcanjo 
disse que a cooperação fez o tra-
balho ser tão valorizado. “Não 
estamos aqui apenas para criar 
leis, mas também para reconhe-
cer o valor das pessoas. Os vere-
adores e a população têm que se 
sentir bem aqui dentro, pois essa 
é a casa de todos”, disse.

Um dos assuntos mais discuti-
dos durante os “assuntos gerais”, 
da reunião ordinária do dia 21 de 
outubro, foi a “tribuna” do des-
portista Raimundo Alves, Terra 
Seca, que pediu a construção de 
uma praça de esportes com está-
dio

Rosival Araújo (PT) e José 
Maria Coimbra (PSD) lem-
braram que uma das regras do 
campeonato era que os atletas 
deveriam ser de Paracatu, o que 
valorizou os talentos da Cidade, 
que demonstraram seu profis-
sionalismo. “As equipes menores 
tiveram condições de disputar e 
nenhum time tradicional chegou 
à final”, disse Coimbra.

Já Cabo Camilo (PDT) res-
saltou que, na disputada partida 
final, não teve nenhum cartão e 

A presidente da Associação 
dos Voluntários em Defesa dos 
Portadores de Câncer de Paraca-
tu, Nilda Pereira Martins, usou a 
tribuna na Câmara, dia 26 de ou-
tubro, para denunciar o descon-
forto com que os pacientes são 
transportados para Uberlândia e 
Barretos, para fazer o tratamento 
contra a doença.

Nilda relatou que a van tem 
capacidade para 15 passageiros, 
mas faz as viagens aos domin-
gos superlotada, com cerca de 22 
passageiros. Segundo ela, os pa-
cientes vão praticamente um por 
cima do outro, até Uberlândia, 
onde alguns descem, pois fazem 
o tratamento ali, e outros seguem 
para Barretos.

“A van não cabe mais nin-
guém e os pacientes de Barretos 
vão de carona, pois a van é para 
ir a Uberlândia, mas consegui-
mos junto ao Ministério Público 

nifestaram apoio a Joãozinho e 
acirraram o clima de confron-
to entre o ex-aliado e o prefei-
to. Oswaldinho da Capoeira 
(PMDB) observou que, agora, 
Contador irá perceber o quanto o 
prefeito é perseguidor. Enquanto 
Glewton de Sá (Pros) lembrava 
que não existe mais ditadura.

“A Rede também é um par-
tido de esquerda e isso é muito 
importante para se ter situação 
e oposição”, observou Rosival 
Araújo (PT).

 “A Rede traz a personalida-
de de Marina Silva, uma mulher 

guerreira. É saudável ver suas ati-
tudes embasadas sempre no bem
-estar do povo que o elegeu”, 
ressaltou João Macêdo (Dem).

Marlon Gouveia (PHS) ob-
servou que o melhor mesmo é se 
afastar de onde não se sente bem. 

“O senhor irá colher os frutos 
logo, pois é competente e tem 
muitos projetos”.

“Não importa o partido e sim 
o que tem feito, contribuído e 
o compromisso com a socieda-
de. A Rede é bem-vinda, nesta 
Casa”, disse o presidente João 
Arcanjo (SDD).

que ela fosse até Barretos, pois 
a Prefeitura alegava que não era 
legal transitar em outro Estado”, 
explicou Nilda.

A presidente afirmou que a 
situação dos pacientes é desuma-
na e é preciso providenciar outro 
carro para transportá-los decen-
temente.

Ela também expôs sua chatea-
ção com o coordenador do Hos-
pital de Barretos em Paracatu, 
Laudo Magalhães, que realizou 
uma reunião no dia 24 de outu-
bro para tratar de ações para ar-
recadação de verbas para o Hos-
pital, mas não a convidou.

“Foi falado que seria um tra-
balho novo, conjunto, em bene-
fício da comunidade, mas parece 
que será individual. Fiquei muito 
magoada e me senti desrespeita-
da. Respeito mereço assim como 
ele. Todos foram convidados 
dias antes. Na hora de mandar 

pacientes para a Casa de Apoio, 
em Barretos, ninguém me liga 
perguntando se existe vaga”, in-
dignou-se a presidente.

Nilda recebeu apoio de alguns 
vereadores, como Marcos Olivei-

ra (PTB) que disse que é triste ver 
a desarmonia entre duas institui-
ções (associação e coordenação) 
que querem resolver o mesmo 
problema. 

José Maria Coimbra (PSD) 

pediu apoio aos demais vere-
adores para que acionem seus 
deputados em busca de emendas 
parlamentares para a aquisição de 
outro veículo para o transporte 
dos pacientes.

nem briga entre os torcedores. 
“Muita educação. Muito respeito 
ao arbitro e bandeirinhas, Com 
isso, todos ganharam”. 

Eloísa Cunha (PMDB) lamen-
tou que o campo não seja ilumi-
nado e os jogadores sejam obri-
gados a jogar durante o dia, no 
sol quente. Joãozinho Contador 
(Rede), por sua vez, disse que já 
apresentou emenda solicitando a 
iluminação do campo onde foi 
disputada a final. 

Contador e outros vereado-
res também ressaltaram que as 
duas equipes: Chapadinha e Vila 
Mariana, fizeram um lindo jogo, 
disputando de igual para igual, 
ficando para trás a época em que 
times como o Chapadinha era 
impedido até de competir. 

Joãozinho Contador cobrou 

da Secretaria de Meio Ambiente 
o funcionamento da fonte lumi-
nosa da Praça Firmina Santana 
que, segundo ele não foi ligada 
nenhuma vez, este ano.

Eloísa Cunha cobrou que Se-
cretaria de Saúde visitas a comu-
nidades rurais e as para aplicação 
de flúor nos dentes das crianças e 
adultos, que já estão com dentes 
permanentes e muitas cáries. 

O vereador Marlon Gouveia 
(PHS) reclamou, mais uma vez, 
da sinalização de trânsito, que 

está sem faixas de pedestre há 
dois anos, segundo ele. 

Oswaldinho da Capoeira 
(PMDB) fez duras críticas aos 
sete dias de comemoração do 
aniversário da Cidade, em tem-
pos de crise, e lembrou do Im-
pério Romano, onde os impera-
dores ofereciam festas enormes, 
enquanto a população passava 
sede. 

“Shows milionários e o 
mamógrafo há um ano estraga-
do. A hemodiálise largada. A far-

macinha sem remédio e o hospi-
tal sem especialista” 

Ragos Oliveira (PT) disse que 
entra governo e sai governo, e 
nada acontece. Ele criticou o de 
Vasquinho (PMDB) e até o de 
Almir Paraca, que é do seu par-
tido. Disse que Condé foi eleito 
como esperança, por não ter liga-
ções com as velhas políticas, mas 
trouxe “um mala, chamado José 
Altino”, que trabalha em João Pi-
nheiro, enquanto o povo de Pa-
racatu fica a míngua no Hospital. 

Nilda Pereira Martins: 
A situação dos pacientes 
é desumana

Além do sofrimento com a 
doença, os pacientes fazem

viagem desconfortável 
em busca de tratamento

Rosival e José Maria: Nenhuma equipe tradicional chegou à final
Ragos Oliveira: Condé trouxe 
um mala chamado José Altino
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PARACATU 217 ANOS 

Cidade tem uma semana de festas
programação começa com missa, continua com shows, homenagens e termina com lançamento da pedra fundamental do Centro Administrativo

Homenageados
-  Senador Aécio Neves (Homena-

geado pelo vereador Hamilton Batis-
ta) - Economista e político brasileiro, 
filiado ao Partido da Social Demo-
cracia Brasileira. Foi governador de 
Minas Gerais por dois mandatos, de-
putado estadual por quatro mandatos 
e atualmente é senador da República, 
desde 2011. Neto do ex-presidente 
Tancredo Neves. Em 2013 foi eleito 
presidente nacional do PSDB. Dispu-
tou as eleições à presidente em 2014, 
tendo como adversária a atual presi-
dente Dilma Rousseff;

-  Agnaldo Pereira de Almeida 
(Homenageado pelo vereador Gilvan 
Rodrigues) - Biografia não divulgada;

- Vice-governador Antônio Eus-
táquio Andrade (Homenageado pelo 
vereador João Contador) - Político 
(PMDB) que iniciou carreira na cida-
de de Vazante há 25 anos. Além de 
político é também Produtor rural e 
engenheiro civil. Foi deputado esta-
dual por 12 anos e federal por 8 anos. 
Dirigiu o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento durante 
um ano e atualmente é o vice-gover-
nador de Minas Gerais;

- Agnaldo Pereira de Almeida foi 
homenageado pelo vereador Gilvan 
Rodrigues;

- Vice-governador Antônio Eus-
táquio Andrade (Homenageado pelo 
vereador João Contador) - Político 
(PMDB) que iniciou carreira na cida-
de de Vazante há 25 anos. Além de 
político é também Produtor rural e 
engenheiro civil. Foi deputado esta-
dual por 12 anos e federal por 8 anos. 
Dirigiu o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento durante 
um ano e atualmente é o vice-gover-
nador de Minas Gerais.

As festividades de comemoração aos 217 anos de 
Paracatu duraram quase uma semana e foi iniciada 
com a missa celebrada pelo bispo dom Jorge Alves 
Bezerra, acompanhado por padres e diáconos, repre-
sentando todo o clero da Cidade. 

Na homilia, o bispo alertou aos governantes da Ci-
dade, para que ajam sempre em prol da comunidade, 
deixando de lado interesses individuais e pediu pro-
teção divina aos paracatuenses. “Que Paracatu seja 
sempre uma cidade de paz, prosperidade e alegria”, 
desejou..

A missa teve a participação da Missão Jovem São 
Vicente de Paulo, da Paróquia Santo Antônio, que 
executou a parte musical, contribuindo para que a ce-
lebração se tornasse ainda mais bela.

As festividades contaram ainda com homenagens 
a personalidades e benfeitores comunitários, lança-
mento da pedra fundamental do Centro Adminis-
trativo, desfile cívico e shows artísticos, que você vai 
acompanhar a seguir.

Virgílio Eustáquio da Silva (Home-
nageado pelo vereador João Archanjo) 
- Formando em ciências contábeis, admi-
nistração e direito e especialista em admi-
nistração rural. Foi presidente da Associa-
ção Brasileira de Criadores de Gado Pardo 
Suíço, por três mandatos. Foi o primeiro 
presidente da Associação Panamericana 
de Gado Pardo-Suíço, Fundador e primei-
ro presidente da Associação de Exposição 
Leiteira-Expomik. Atualmente é sócio e 
diretor administrativo do Banco de Co-
branças Ltda. Sócio-presidente do Centro 
Brasileiro de Educação e Cultura, entidade 
mantenedora da Faculdade Finom.

Valdivino Alves Maia (Homenagea-
do pelo vereador João Macedo) - Co-
nhecido como Dino Maia, foi vender de 
instrumentos musicais, desenvolvendo um 
talento para música e para comunicação 
trabalhou como DJ na rádio Manchete. 
Veio para Paracatu em 1985 trabalhar na 
Rádio Boa Vista FM e Rádio Juriti. Lecio-
nou como professor de informática em 
escolas da Cidade. Contribui para implan-
tação da TV Comunitária Educativa de 
Paracatu, trabalhando como coordenador 
e operador de TV. Desenvolveu o primei-
ro e inovador sistema de radiojornalismo 
escrito em linguagem Pascal para automa-
ção do noticiais da Voz do Brasil. Hoje é 
proprietário da empresa SNews, atenden-
do todo o Brasil e com filial na Califórnia. 
Coordenador da TV Minas Brasil;

Padre Renato Gontijo Bento (Ho-
menageado pelo vereador Oswaldinho 
da Capoeira) - Ordenou-se padre em 
1996 foi capelão-tenente da Marinha do 
Brasil e reside em Paracatu, desde 2008. 
Atualmente é pároco da Paróquia Senhor 
Bom Jesus, do Paracatuzinho. Formado 
em letras/inglês, filosofia e teologia, pós-
graduado em literatura portuguesa e em 
sociologia da religião;

Padre Paulo Giovanni Rodrigues 
(Homenageado pelo vereador Marlon 
Gouveia) - Mestre em educação, espe-
cialista em psicologia junguiana, analista 
psicoterapeuta, especialista em direito 
público, bacharel em direito e teologia, 
licenciado em filosofia. Foi pároco em 
Guarda-Mor e Unaí e é administrador 
da Paróquia Nossa Senhora de Fátima 
de Paracatu e coordenador diocesano de 
pastoral. Participou da criação da Pastoral 
Juventude Mirim. Foi assessor de direção, 
professor universitário diretor acadêmico 
em Unaí e coordenador do curso de Di-
reito na Finom. É presidente da Associa-
ção Comunitária de Integração Social;

Procurador do Trabalho Juliano 
Alexandre Ferreira (Homenageado 
pelo vereador Rosival Araújo) - É pro-
curador na 3ª Região, lotado m Patos de 
Minas. Tem utilizado seu trabalho para 
destinar verbas de multas aplicadas pelo 
Ministério Público do Trabalho a várias 
entidades em Paracatu, como a Constru-
ção do Posto da PRF, Compra de Móveis 
para Associação dos Deficientes Físicos 
de Paracatu, Aquisição de veículos para 
o Cras e Creas. Compra de móveis para 
Fundação Conscienciarte, para o Lar São 
Vicente de Paulo, Apae, além de ter in-
gressado com Ação Coletiva em favor dos 
Trabalhadores da Mineração;

Juarez da Silva Pereira (Homenage-
ado pelo vereador Glewton de Sá) - Tra-
balhou na Cemig por 22 anos, sendo o pri-
meiro funcionário da Cemig em Paracatu. 
Foi presidente do Santana Esporte Clube. 
Foi voluntário por seis anos no Asilo São 
Vicente de Paula e diretor do Jóquei Clube 
Paracatu. Foi presidente do Clube União 
Esporte, se tornando o primeiro presiden-
te de clube do interior a participar da Copa 
Junior  na cidade de Rafaela na Argentina. 
Fundou a Associação dos Funcionários da 
Cemig (Assocep). Foi vereador entre os 
anos de 1996 e a 2004 ;

José Maria Andrade Porto (Home-
nageado pela vereadora Eloísa Cunha) 
- Trabalhou desde menino na roça e hoje 
é proprietário da loja de materiais de cons-
trução Casa Rubi há 40 anos. Em 1988, foi 
eleito vereador, reeleito por três mandatos 
consecutivos. Também foi presidente da Câ-
mara, por duas vezes, ampliando o prédio 
legislativo. Em 2007, foi eleito vice-prefeito 
no mandato do prefeito Vasco Praça Filho;

Dom Jorge Alves Bezerra (Home-
nageado pelo vereador Juscelino Car-
teiro) - Foi operário da Construção Civil, 
militar, comerciário e auxiliar de escritó-
rio, mas sempre envolvido com a Igreja, 
tendo sido acólito, congregado mariano e 
adorador noturno. Formando em Filoso-
fia pela Universidade Estadual do Ceará 
e em Teologia no Instituto Teológico de 
São Paulo. Especialista em Teologia Mo-
ral em Roma, ingressou no pré-noviciado 
sacramentino em 1979 e em 1982 fez sua 
profissão religiosa. Foi nomeado bispo da 
Diocese de Jardim pelo Papa Bento XVI. 
Em 2013 tomou posse como bispo da 
Diocese de Paracatu;

Ministro de Estado do Esporte 
George Hilton dos Santos Cecílio - 
representado por Joaquim Coelho Neto 
(Homenageado pelo vereador Greik Oli-
veira) - George é radialista, apresentador 
de TV e deputado federal eleito por Mi-
nas Gerais no terceiro mandato consecu-
tivo. Formado em Ciências Sociais. Líder 
do PRB na Câmara dos Deputados. In-
tegrante da Representação Brasileira no 
Parlamento Mercosul e da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional. 
Atualmente, Ministro do Esporte;

Deputado Federal Subtenente Gon-
zaga (Homenageado pelo vereador 
Cabo Camilo) - Começou na política 
como dirigente classista e foi diretor da 
Associação dos Praças, Policiais e Bom-
beiros Militares de MG por 20 anos e seu 
presidente por quatro vezes. Foi Conse-
lheiro Nacional de Segurança Pública. In-
tegrou a Comissão Organizadora da Pri-
meira Conferência Nacional de Segurança 
Pública em 2009. Participa das Comissões 
de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, Segurança Pública e Combate ao cri-
me organizado, de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvimento Rural 
na Câmara dos Deputados;

Deputado Estadual Durval Ângelo - 
representado na cerimônia por Ronal-
do Reis (Homenageado pelo vereador 
Ragos Oliveira) - Deputado Estadual 
pelo PT/MG, que está no sexto mandato 
consecutivo. Formado em filosofia, teolo-
gia e pedagogia e pós-graduado em Edu-
cação. Participou da Fundação do PT e 
atualmente é líder do governo na Assem-
bleia Legislativa de MG e vice-presidente 
da Comissão de Direitos Humanos;

Duguai Francisco Andrade (Ho-
menageado pelo vereador Marcos Oli-
veira) - Cidadão paracatuense e fundador 
do PMDB na Cidade. Foi vereador e pre-
sidente da Câmara. Também foi presiden-
te do Sindicato dos Produtores Rurais de 
Paracatu, por 15 anos. Empresário e pro-
prietário da Madeireira Andrade, que tem 
40 anos de existência;

Aparecida de Fátima Francisco 
Nunes (Homenageada pelo vereador 
José Maria Coimbra) - Professora apo-
sentada, trabalha desde 1980 pelos menos 
favorecidos. É voluntária em conselhos 
e projetos, como o Projeto Conviver - 3ª 
Idade, do Programa Bolsa Família, Conse-
lhos do Idoso, da Educação e da Mulher. 
Voluntária na evangelização de crianças e 
adolescentes e no  Conselheira Tutelar;

Apóstolo Doriel de Oliveira (Ho-
menageado pela vereadora Marli Ri-
beiro) - Nasceu em 1939 em São Paulo. 
É doutor em Teologia pela Jacksonville 
Theological Seminary - Flórida - USA. 
Presidente da Igreja Tabernáculo Evan-
gélico de Jesus, conhecida como Casa 
da Benção e durante toda sua vida de fé 
recebeu homenagens em todo o Brasil e 
exterior por ser um verdadeiro apóstolo 
de ideais de fraternidade e paz;

A missa teve participação da Missão Jovem São Vicente de Paulo, da Paróquia Santo Antônio

Dom Jorge pediu 
aos governantes que 

ajam em prol da 
comunidade e 

deixem de lado 
interesses individuais
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Cidade tem uma semana de festas
programação começa com missa, continua com shows, homenagens e termina com lançamento da pedra fundamental do Centro Administrativo

MÉRITO LEGISLATIVO

DESFILE CÍVICO

Câmara Municipal entrega as primeiras medalhas

Valores da Cidade são exaltados
O tradicional desfile cívico em comemoração ao aniversário de Paraca-

tu atraiu milhares de pessoas à Avenida Olegário Maciel que foram presti-
giar os alunos das escolas municipais, estudais, particulares e membros de 
instituições, como AABB Comunidade, Fundação Conscienciarte, Polícia 
Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Sistema Prisional, Escola 
Multi Tech, IFTM, Guarda Mirim e tantas outras.

O desfile desenvolveu o tema “Paracatu 217 anos, sua história merece 

A Câmara Municipal, em co-
memoração ao Aniversário de 
Paracatu, realizou a cerimônia 
de entrega da primeira edição da 
medalha de Mérito Legislativo, na 
noite do dia 16 de outubro, com  
objetivo de enaltecer personalida-
des municipais, estaduais e inter-
nacionais que, de alguma forma, 
contribuíram com a economia, 

saúde, educação,  desporto, assis-
tência social, comunicação, cultu-
ra e valorização do Poder Legisla-
tivo Municipal.

Cada vereador escolheu uma 
personalidade para homenagear 
e os nomes dos candidatos foram 
apreciados pelos demais vereado-
res. Os 17 vereadores decidiram 
também homenagear (post mor-

tem) o ex-prefeito Diogo Soares 
Rodrigues, conhecido como Dio-
gão 70, que foi  representado por 
seu filho Diógenes Divino Soares 
Rodrigues. 

O filho de Diogão 70 agrade-
ceu a homenagem em nome de 
toda a família e lembrou que seu 
pai passou parte de sua vida di-
rigindo instituições em Paracatu, 

com o intuito de fazer a cidade 
crescer e se desenvolver, sendo re-
conhecida como uma importante 
cidade histórica de MG. 

“Meu pai foi um político que 
cumpriu com os anseios dos ci-
dadãos que acreditaram na capa-
cidade de administrar Paracatu e 
foi exemplo de como um político 
deve proceder para com seu povo, 

com honestidade. Onde ele esti-
ver, com toda certeza, sabe que 
cumpriu com seu dever”. 

O evento contou com a presen-
ça dos vereadores; homenageados 
e familiares; do prefeito Municipal 
Olavo Condé; do comandante do 
45º Batalhão de Polícia Militar, 
ten-cel Reinaldo e o representante 
da Câmara dos Deputados, o de-

putado Federal Pastor Franklin.
Durante a cerimônia, o cantor 

Enos Araújo interpretou o Hino 
Nacional Brasileiro e o Hino a 
Paracatu. Já o poeta e historiador 
Lavoiseir Wagner Albenaz leu um 
poema de sua autoria: “Paracatu 
pede passagem” e o músico José 
Augusto executou um número ao 
saxofone.

aplausos”, que exaltou características, valores e ações que devem ser lem-
brados e respeitados: Carnaval de Outrora, Indústria e Comércio, Turismo, 
Agropecuária, Comunidades Rurais, Olimpíadas Estudantis, Educação no 
Trânsito, Coleta de lixo e importância do gari, Preservação da água, Aca-
demia de Letras do Noroeste de Minas, Educação, Patriotismo, Festival de 
Cultura, Quitandas, entre outros. 

Veja abaixo imagens marcantes do desfile 

O prefeito Olavo Condé e o presidente da Câmara, João Archanjo, 
ladeiam Diógenes Soares Rodrigues, que recebeu a medalha 
em nome do ex-prefeito Diogo Soares Rodrigues Personalidades paracatuenses, estaduais e federais recebem as primeiras medalhas de Mérito Legislativo
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SHOWS

CENTRO ADMINISTRATIVO

Gusttavo Lima

Obra começa 
em novembro

O prefeito Olavo Condé e convidados lançam 
a Pedra Fundamental do Centro Administrativo

O que promete ser a grande 
obra do governo Olavo Condé 
teve início na tarde do dia 20 de 
outubro, com o lançamento da 
Pedra Fundamental da obra do 
Centro Administrativo, que pre-
tende colocar todas as secretarias 
municipais em um mesmo espaço.

O local será construído para 
facilitar a vida da comunidade, 
que poderá resolver suas ques-
tões em um mesmo local. Além 
disso, o Centro terá acessibilida-
de, proporcionará melhores con-
dições de trabalho aos funcio-

Planta do Centro Administrativo

PERSONALIDADE DO ANO

Foto de Ed é entronizada no Salão da Casa de Cultura
Todos os anos, uma pessoa que 

fez a diferença em benefício da ci-
dade e da população é escolhida 
pela comunidade e membros do 
Conselho do Salão de Fotogra-
fia de Personalidades da Casa de 
Cultura. Este ano a personalidade 
escolhida foi Ed Guimarães, locu-
tor, apresentador, mestre de ceri-
mônia, comentarista, que faleceu 
em junho deste ano e trabalhou 
por mais de 30 anos na imprensa 
de Paracatu.

Ed Guimarães ou Edvaldo 
Guimarães nasceu em 1966 em 
Ipatinga-MG e se mudou para 
Paracatu em 1984 onde trabalhou 
na fase de implantação da Rádio 
Boa Vista FM. Em seguida, tra-
balhou na Rádio Juriti, na antiga 
TVP, na TV Minas Brasil e foi o 
Fundador do Programa FM Re-
pórter da Rádio Boa Vista (atuan-
do por mais de 25 anos). Casou-
se com Mirian Célia, sua primeira 
esposa, com quem teve quatro 
filhos: Monique, Ed Júnior, Iago 
e Edu Victor. A segunda esposa 
foi Claudete Campos, com quem 

viveu por nove anos, até o dia de 
seu falecimento.

Em Brasília, trabalhou nas rá-
dios Transamérica FM e Globo 
FM e também na TV Manchete, 
tendo a oportunidade de realizar 
entrevistas com personalidades 
importantes como os grupos de 
rock RPM e Titãs, e ainda Gil-

berto Gil, Fagner, Fábio Júnior e 
Xuxa. 

No programa FM Repórter ele 
narrou momentos felizes e tristes, 
levando sempre a verdade dos 
fatos. Usava seu programa para 
ajudar a população, conseguindo 
tratamentos de saúde, fazendo 
encontro de parentes que não se 
viam há muitos anos e dando voz 
a instituições de caridade.

Cruzeirense fanático ele gos-
tava também de jogar pôquer e 
chegou a ganhar troféus em cam-
peonatos. Mesmo doente, passava 
força e esperança para a família. 
Agradecia sempre as correntes de 
orações feitas por seus amigos, 
familiares e ouvintes, pedindo a 
Deus por sua recuperação. 

O reconhecimento pelo servi-
ço prestado por Ed emocionou 
a todos e seu filho, que esteve 
representando toda a família res-
saltou o quanto seu pai era feliz e 
vivia de bem com a vida. 

“Ele não reclamava de nada e 
estava sempre pronto a arrancar 
um sorriso de quem estivesse por 

nários e agilidade nos processos 
administrativos da Prefeitura. 

O CA será construído no 
Paracatuzinho, em frente à sede 
da Amnor e, segundo o prefeito 
Olavo Condé, as obras devem 
começar em novembro. 

“A Prefeitura tem pensado em 
projetos para melhorar a mobi-
lidade urbana da Cidade. Este é 
um presente para Paracatu, nos 
seus 217 anos que ficará para a 
vida toda, que irá mudar as con-
dições de trabalho e atendimento 
ao cidadão”, esclareceu o prefei-

to Olavo Condé..
O prefeito disse também que 

a escolha do local do centro, no 
Paracatuzinho, não se deu apenas 
pelo espaço físico, mas foi pen-
sando em levar desenvolvimento 
ao bairro e adjacências O prefeito 

informou também que a empresa 
responsável pela obra, Inovar, irá 
construir um setor comercial, ao 
lado do Centro Administrativo. 

Já o vice-prefeito, José Altino, 
disse que o governo está reali-
zando uma mudança na forma 

de administrar Paracatu e a prin-
cipal delas é quanto à consciên-
cia política, tendo compromisso, 
competência e honestidade com 
a “coisa” pública. 

“Não atacamos a honra de nin-
guém. Posso dizer que este é um 

governo dos sonhos dos paraca-
tuenses, pois o tão sonhado aero-
porto, corpo de bombeiros, Samu, 
centro administrativo, regulari-
zação fundiária, estão finalmente 
saindo do papel e se tornando rea-
lidade”, disse José Altino.

perto, até mesmo das enfermeiras 
que cuidavam dele. Ele teve honra 
em viver, em lutar e também teve 
ao partir”, declarou o jovem.

Ed Junior afirmou que, depois 
do falecimento de seu pai, muitas 
pessoas o procuraram para agra-
decer o que ele fez por elas e ex-
plicou que esta é a diferença que 

Ed Guimarães fez na vida de cada 
um. 

“Ele entrava na casa das pes-
soas todos os dias através do rá-
dio, como se fosse da família e ele 
acabou sendo parte da família de 
cada um. Despeço-me com a fra-
se que ele dizia todos os dias no 
rádio: tchau, tchau, até amanhã, se 

Deus quiser”, finalizou.
A mãe do locutor, dona Malta 

Guimarães, disse que “este ano os 
anjos comemoraram o aniversário 
de Ed que completaria 49 anos 
no último dia 17 de outubro” e 
cantou uma música que ela mes-
ma compôs e que sempre cantava 
com o filho. A letra foi adaptada 
para agradecer o tempo de convi-
vência com seu filho: 

“Vivo tristonha, nesta casinha, 
sempre esperando aquele amor 
que foi embora. 

Sinto grande dor, como outro-
ra. 

Não compreendo como acon-
teceu, tão de repente um fato tris-
te, para gente parece que não foi 
a hora. 

Obrigada senhor, obrigada de 
coração por receber meu filho em 
suas mãos”.

“Agradeço em nome de toda a 
família pelas orações e carinho. A 
nossa cruz não é maior que nossa 
saudade”, disse dona Malta. 

A imagem de Ed Guimarães 
passa a compor a galeria 
do Salão de Fotografia

Ed Júnior: Ele teve honra 
em viver, em lutar e também 
teve ao partir

Dona Malta: Nossa cruz não 
é maior que nossa saudade

O show do cantor Gusttavo 
Lima era o mais aguardado das 
festividades do aniversário da Ci-
dade e levou uma multidão à Ave-
nida Olegário Maciel, que ficou 
pequena diante de tanta gente. 
Caravanas de outras cidades vie-
ram assistir ao show do menino 
nascido em Presidente Olegário.

Atchim e Espirro
A criançada não ficou de fora da programação do aniversário de Para-

catu e tiveram um show especialmente para elas com os palhaços Atchim 
e Espirro. Além disso, no sábado (17), elas puderam se divertir em uma 
tarde recreativa que contou com vários brinquedos para as diferentes 
idades. Tudo de graça.

Quem foi pôde conferir de 
perto o porquê de tanto sucesso 
do cantor: ele emocionou a todos 
cantando seus maiores sucessos, 
além de canções de outros artis-
tas que estão entre as mais toca-
das e ainda regravações de gran-
des clássicos da música sertaneja, 
agradando os diferentes públicos.

Atchim e Espirro 
e suas ajudantes

Pe. Alessandro Campos

André Valadão

Julio César

Banda 4ª Dimensão Arte Nossa

Fausto & Douglas

Dani Gama

Emanuelle
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MANGA REFLORESTAMENTO E AGROPECUÁRIA LTDA, 
por determinação do Conselho Estadual de política Am-
biental - COpAM, torna público que solicitou Licença de 
Operação em Caráter Corretivo - LOC através do Requeri-
mento de Licença nº 19833 / 2009 para as Atividades: Bo-
vinocultura de Leite, Bovinos de Corte, Silvicultura e pro-
dução de Carvão Vegetal, oriunda de florestas plantadas, 
atividades desenvolvidas na Fazenda Manga, localizada na 
Rodovia LMG 690 km 38, Zona Rural, João pinheiro (MG)

REQUERIMENTO DE LICENÇA
AGROFAVA CEREAiS EXpORTAÇãO E iMpORTAÇãO 
LTDA, CnpJ: 03.867.306/0001-38, por determinação do 
Conselho Estadual de política Ambiental – COpAM, tor-
na público que solicitou, através da empresa Eco Cerrado 
Soluções Ambientais Ltda, conforme processo com Re-
querimento de Licença nº 19792/2015, Lp+Li - Licença 
prévia + instalação para todas as atividades agrossilvipas-
toris desenvolvidas no empreendimento Fazenda Teixeira 
ou Moreira, no município de paracatu / MG.

Violência, poluição, saúde pública ruim, trânsito estressante, calor, doenças... Sobram problemas e faltam soluções

217 ANOS

Qual é seu problema?
Paracatu completou 2017 anos de emancipação, dia 20 de outubro,  

e, nas últimas três décadas, as transformações econômicas e sociais se 
aceleraram, trazendo oportunidades de emprego, cursos superiores, 
dinamização do comércio varejistas, muitas caras novas, entre outras 
novidades e benesses. 

Juntamente com a onda de progresso, no entanto, vieram os proble-
mas aos quais o morador tradicional da Cidade não estava acostumado, 
como violência, poluição, doenças, trânsito engarrafado e até aumento 
do calor e falta d’água.

A Rua Joaquim Murtinho é uma espécie de microcosmo desta “pe-
quena babel”, em que se transformou Paracatu, nas últimas décadas. 
Foi lá que O Movimento foi buscar a opinião de cidadãos e cidadãs 
sobre a qualidade de vida na Cidade. Veja o que eles dizem: 

Adão Tiago, de 66 anos, aposentado, vendedor de picolé (não 
quis ser fotografado) - Adão mora no Santa Lucia e, mesmo não 
sendo paracatuense, gosta muito da Cidade, onde já mora desde 1987, 
quando veio trabalhar em carvoaria. Ele diz que as pessoas são boas e 
fez muitas amizades. 

O maior problema identificado por ele é a falta de limpeza da Ci-
dade. Ele afirma que os dois bueiros da rua de sua casa, por exemplo, 
estão sempre  entupidos e, quando começa o período de chuva, alaga 
tudo.

Para evitar a violência, Adão evita sair de casa a noite. Ele diz que 
só com o dinheiro que ganha de aposentadoria não dá conta de manter 
as contas em dia e comprar remédios, comida, carne e roupas, por isso, 
faz bico como vendedor de picolé. Ele gosta de andar de bicicleta, faz 
exercícios físicos e diz que falta respeito de alguns para com os ciclistas.

Camila Rodrigues Araújo, 
25 anos, paracatuense, casa-
da,  diarista - Gosta de Paracatu, 
pois sua família mora aqui, mas 
gostaria de morar em Uberlândia, 
“onde a saúde pública funciona”, 
pois pôde comprovar isso acom-
panhando o tratamento de sua 
avó contra o câncer naquela ci-
dade.

A saúde pública para ela é 
exatamente o pior problema de 
Paracatu, pois já perdeu três fa-
miliares com câncer. Sua família, 
assim como ela, acredita que a 
doença seja decorrente da mi-
neração. Em segundo lugar, ela 
aponta o problema da violência, 
pois já teve um primo assassina-
do e sua família já passou por as-
salto a mão armada e agressões. 

Segundo ela, com a renda fa-
miliar, consegue comprar o bá-
sico, mas não consegue viajar e 
nem mesmo pagar uma consul-

Marcelo Fernando, per-
nambucano, 46 anos, mora no 
Bela Vista - Ele gosta muito de 
Paracatu, pois acha as pessoas 
simples e generosas. Segundo ele, 
o maior problema é a população 
crescente e as oportunidades de 
emprego não acompanharem o 
crescimento. 

Marcelo não está trabalhando 
e diz que este problema causa 
uma série de outros, como a vio-
lência, roubos e furtos. “Graças 
a Deus”, ele nunca sofreu vio-
lência, nem sua família, e diz que 
acompanha os casos apenas pela 
imprensa local. 

Mesmo morando na Cidade, 
há apenas seis anos, pois veio 
do Recife, já sentiu que o calor 
da região aumentou muito e diz 
que o desmatamento em todo 
o País tem causado este tipo 
de situação. Ele diz que bebe 
muita água todos os dias para se 
hidratar.

Maria Aureliana Monteiro 
Neiva - paracatuense - educa-
dora aposentada Aureliana mora 
em uma casa histórica no centro 
e reclama dos tremores produ-
zidos pela mineradora Kinross, 
diariamente, entre as 15h40 e 

Donizete José dos Santos, 
57 anos, aposentado - Ele veio 
de Tiros-MG para acompanhar 
as filhas e comprou um carro 
para fazer frete. Vê em Paracatu 
uma cidade de muitas oportuni-
dades de emprego. “Corre muito 
dinheiro aqui.”

Donizete aponta a criminali-
dade como um dos problemas, 
apesar de não ter sofrido nenhum 
ato de violência. Ele reclama que 
o trânsito tem ficado pior a cada 
dia e estacionar no centro, onde 
mora, é muito complicado, pois 
faltam vagas. Ele acredita que o 
calor ocorrido nos últimos meses 
é decorrência do desmatamento 
e do desperdício que muitos cida-
dãos e empresas cometem com a 
água, que é tão preciosa.

Vilmar Pereira da Silva, 45 
anos, paracatuense, morador 
do JK - Para Marcelo os proble-
mas de Paracatu são a violência e 
a Kinross. Segundo ele, a mine-
radora está matando todo mun-
do de câncer e o fato já foi com-
provado. “Tem gente que morre 
de câncer e os médicos dizem 
que não sabe a causa da morte, 
porque a mineradora entra no 
meio”. 

Ele acha que a mineradora de-
veria ajudar mais a Cidade, “pois 
é de fora e vem só para tirar o 
que temos de bom”. Vilmar tra-
balha fazendo frete e diz que, se 
não fosse a família, iria embora 
de Paracatu. Segundo ele, o trân-
sito está cada dia mais complica-
do, pois falta respeito e paciência. 
”Muitos ficam estressados, buzi-
nam, não respeitam faixa de pe-
destre e as normas de trânsito”.

Priscila Vasconcelos, mo-
radora do Alvorada, 30 anos, 
casada   - Priscila diz que o pior 
problema de Paracatu é o man-
dato do prefeito Olavo Condé, 
pois “está tudo errado”, princi-
palmente a saúde e a educação. 
Ela reclama que tem um tio que 
faz hemodiálise e precisa urgen-
temente de um cateter, mas a 
Secretaria de Saúde não resolve o 
problema.

Priscila nasceu em Brasília e 
diz que, se não fosse sua família 
em Paracatu, moraria no Distrito 
Federal pois acredita que o custo 
de vida lá é mais barato, tem mais 
lazer e oportunidades de emprego. 

Priscila trabalha num restau-
rante e diz que a renda familiar 
não permite  conforto, mas ape-
nas o básico para o sustento. Para 
ela, o calor nesta seca de 2015 foi 
mais forte do que em anos an-
teriores e, como tem um filho 
pequeno, costuma colocar bacias 
d’água, próximas à cama dele, 
para melhorar a umidade.

Joana D’arc Siqueira, 43 
nos, paracatuense, vendedora 
- Joana mora no JK e afirma que 
o principal problema da Cidade é 
a violência, que “está um absur-
do”. Ela e sua família nunca pas-
saram por situação de violência, 
mas presenciam casos a sua volta. 

Mesmo assim, ela diz que não 
é um caso isolado de Paracatu, 
pois em todo lugar a violência 
está alta e, ainda assim, gosta 
muito de morar na Cidade. 

Joana acha que o custo de vida 
aqui é alto. Segundo ela, quem 
mora em Paracatu consegue mo-
rar em qualquer outro lugar, pois 
comida, roupa, calçados e aluguel 
são caros. Com a renda de sua fa-
mília, Joana diz que dá para man-
ter e viver tranquilamente, “mas 
não dá para ficar rica’. 

Joana afirma que não há res-
peito no trânsito. Ela trabalha em 
frente a vagas de estacionamen-
to para deficientes e idosos, mas 
todo dia vê a lei ser ignorada. 
Ela observa que o calor tem au-
mentado nos últimos anos, mas 
não reclama. “É o que Deus tem 
mandado”, conforma-se. Como 
forma de amenizar o calor, cos-
tuma usar roupas mais frescas, 
no dia a dia.

Ederval Onório, 40 anos, 
removedor de mercadorias 
- Ederval nasceu em Pompeu - 
MG, mas já mora em Paracatu 
há 20 anos e se considera um 
paracatuense. Ele gosta de morar 
aqui, apesar do calor que, segun-
do ele, foi maior este ano.  Para 
Ederval, o maior problema da 
Cidade são os impostos que, na 
sua opinião, são os mais altos en-
tre todas as cidades do Noroeste. 
“O que é bom para a Prefeitura e 
ruim pro povo.”

A vantagem de morar na Ci-
dade, para Ederval, é a quanti-
dade de empregos disponíveis. 
”Aqueles que querem trabalhar e 
não ficam escolhendo têm sem-
pre uma oportunidade”, garante. 

Ederval entende que a vio-
lência é um sério problema e já 
é normal saber que alguém foi 
morto. Para Ederval, o trânsito 
de Paracatu tende a ficar ainda 
pior, pois as ruas são estreitas e 
o número de carros só tem au-
mentado. Para ele, o rodízio de 
carros de acordo com as placas 
seria uma solução.

Conceição de Fátima, 56 
anos, moradora do Aeroporto, 
aposentada - Conceição mora 
no Bairro Aeroporto e reclama 
das comemorações do aniversá-
rio da Cidade, que duraram uma 
semana e diz que o dinheiro gas-
to poderia ser melhor aproveita-
do em outros setores, como na 
saúde. 

Segundo ela, sua filha este-
ve no Hospital Municipal duas 
vezes, durante a semana do ani-
versário de Paracatu e não en-
controu nenhum pediatra. Ela 
também cita um exame de vista 
que o médico solicitou, há mui-
tos anos, e só é feito em Belo 
Horizonte. 

Conceição nasceu em São Pe-
dro do Suaçui - MG e mudou-se 
para Paracatu, há 20 anos, por 
causa da família, mas preferiria 
morar em outra cidade por causa 
da violência, pois “ninguém pode 
sair de casa mais”. Ela conta que 
já teve muitos casos de violência 
na família e seu filho sofreu ten-
tativa de homicídio e já atiraram 
na sua casa. 

16h, que balançam muito sua 
construção, já que a base das ca-
sas históricas são diferentes das 
outas. 

Ela diz que tem prazer em 
morar em Paracatu, pois tem 
muitas amizades e família aqui. 
Além disso, tudo que precisa está 
relativamente perto: banco, hos-
pital, comércio. 

Para Aureliana, um dos maio-
res problema que Paracatu en-
frenta é a falta de segurança. Ela 
já passou por duas situações de 
violência (assalto a mão armada), 
na zona rural e na Cidade. 

Segundo ela, a renda atual 
permite que viva bem, mas a atu-
al crise que o País enfrenta serve 
de alerta para todos. A educado-
ra diz que o trânsito está ficando 
complicado, pois o número de 
veículos é cada vez maior e, por 
isso, prefere andar a pé. 

Para fugir das altas tempera-
turas, ela resolve o que necessita 
na rua até as 10h e usa sempre 
protetor solar em todo o corpo. 
Uma das causas para o calor, na 
sua opinião, é a emissão de gases, 
o desmatamento e as queimadas 
urbanas e rurais.

Sua renda familiar não dá para 
comprar nem o básico e, às vezes, 
falta alimento e remédio, “pois 
a Farmacinha Municipal nunca 
tem”). Conceição também re-
clama que os ônibus são poucos 
e estão sempre atrasados. Para 
amenizar o calor dos últimos me-
ses, ela diz que ticou na porta de 
casa até de madrugada e dormia 
apenas quando refrescava.

ta particular, quando necessário. 
Outra questão apontada por Ca-
mila é a lotação dos coletivos e o 
alto valor (R$ 2,90) da passagem, 
já que a Cidade é pequena e a qui-
lometragem rodada é baixa. 
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HIPERMERCADO COOPERVAP 

O MAIOR     
O MELHOR     
O MAIS BARATO

A diretoria da COOPERVAP tem feito implementações em busca 
da satisfação do cliente em todas as áreas comerciais da organização, 
mas o destaque principal é o HIPERMERCADO COOPERVAP - o 
hipermercado da dona de casa e campeão em vendas.

O HIPERMERCADO COOPERVAP é completo e oferece atendi-
mento diferenciado. Lá você encontra tudo em um só lugar, com preço 
justo e  qualidade. Além disso, o cliente conta agora com um amplo 
estacionamento, sempre com vagas disponíveis. 

Melhores preços melhores produtos
No HIPERMERCADO COOPERVAP você encontra os melhores 

preços da Cidade e região e o seu dinheiro compra muito mais. Além 
dos melhores preços, o HC sempre oferece promoções e ofertas espe-
ciais, com pagamento facilitado e o melhor atendimento.

Com uma grande variedade de produtos, aqui você encontra tudo 
que precisa para sua casa. Tudo em estivas, cereais, enlatados, frutas, 
verduras, laticínio, açougue, rações, roupas, beleza, higiene. 

Sem dúvidas, comprar no HIPERMERCADO COOPERVAP é a 
melhor opção para seu orçamento nestes tempos de crise.

Melhor estrutura
Mudanças em todo o interior do HIPERMERCADO levam a você, 

cliente, mais facilidade na hora das compras. Aqui, você tem a certeza 
de que os produtos estão organizados e armazenados da forma correta, 
obedecendo às normas exigidas pela legislação. 

AÇOUGUE
Aqui você encontra o melhor açougue da Cidade. Carnes fresqui-

nhas, selecionadas e devidamente acondicionadas. O atendimento é re-
alizado por profissionais especializados. Vai fazer um churrasco? Tudo 
o que você precisa está aqui!

LANCHONETE
O que acha de uma pausa nas suas compras para um lanche rápido? 

A Lanchonete do HIPERMERCADO COOPERVAP é o lugar ideal 
para você saborear deliciosos salgados, fritos e assados, doces, sucos 
naturais, refrigerantes. Um cardápio de dar água na boca. 

PADARIA
A Padaria do HIPERMERCADO foi ampliada e, agora, oferece di-

versos produtos, bom atendimento, higiene e qualidade que dão aos 
produtos um sabor de confiança. Aqui, você encontra pão francês fres-
co e quentinho. Uma delícia. E ainda tortas, roscas, torradas, bolos, 
entre outros produtos com sabor especial, feitos com carinho por pro-
fissionais qualificados. 

HORTIFRUTTI
Completa variedade de frutas nacionais e importadas de alta quali-

dade; verduras frescas, colhidas diariamente das hortas dos produtores 
da Cidade; ervas finas e folhagens; legumes selecionados; Aqui, você 
encontra tudo isso e muito mais, para deixar sua alimentação mais sau-
dável e apetitosa. 

CÂMARAS FRIAS
Produtos mantidos em temperatura adequada para chegar à sua casa 

conservados, preservando a qualidade e o sabor. Enorme variedade de 
produtos, entre carnes, frangos, salsichas, linguiças, embutidos e laticí-
nios. Escolha o que você precisa!

BEBIDAS
O HIPERMERCADO COOPERVAP traz a você uma enorme va-

riedade em bebidas: Sucos naturais, refrigerantes, águas, vinhos, cerve-
jas, destilados, energéticos, isotônicos e mais. Venha conferi!

PET SHOP
Seu animalzinho de estimação também merece toda atenção do 

HIPERMERCADO COOPERVAP e aqui você encontra produtos de 
qualidade e alimentação adequada para seu animal em uma seção ex-
clusiva para ele. 
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Reuniões da Câmara 
passam da noite para dia

Dois séculos de prisão para os Mânica

Vivo recebe chumbo grosso 
em audiência na Câmara

Projeto contra pedofilia 
atende 350 no Chapadinha

CHACINA DE UNAÍ

TELEFONIA RUIM

NOVO HORÁRIO

CRIANÇA NÃO É BRINQUEDO

procurador da República, Gustavo Torres, disse que Chacina de Unaí foi crime de pistolagem

O fazendeiro e ex-prefeito de 
Unaí (MG) Antério Mânica foi 
condenado a 99 anos, 11 meses e 
quatro dias de prisão pelo crime 
de mando dos homicídios dos 
três fiscais do Trabalho e de um 
motorista  no crime que ficou co-
nhecido Chacina de Unaí. 

A sentença foi proferida pelo 
juiz Murilo Fernandes na noite 
do último dia 5, na sede da Jus-
tiça Federal, em Belo Horizonte. 
Mânica ainda poderá recorrer em 
liberdade.

Em 28 de janeiro de 2004, 
os auditores fiscais do Trabalho 
Eratóstenes de Almeida Gonçal-
ves, João Batista Soares Lage e 
Nelson José da Silva e o motoris-
ta Ailton Pereira de Oliveira fo-
ram executados a tiros, enquanto 
se preparavam para uma fiscali-
zação em fazendas de feijão de 
Unaí, suspeitas de contratarem 
trabalhadores irregularmente.

Antério foi eleito prefeito de 
Unaí em 2004 e 2008. Durante 

este período tinha direito a jul-
gamento em foro especial e, por 
isso, seu processo tramitou em 
separado ao dos outros acusados.

Rei do Feijão - O irmão do 
prefeito e também fazendeiro, 
conhecido como o Rei do Feijão, 
Norberto Mânica, foi condena-
do, na noite de 30 de outubro, a 

100 anos de prisão, mas poderá 
abater da condenação um ano e 
quatro meses que já cumpriu na 
cadeia. 

O empresário José Alberto de 
Castro, apontado como interme-
diário,  foi condenado a 96 anos 
e cinco meses de reclusão. O juiz, 
também concedeu aos dois direi-

to de recorrer em liberdade. Eles 
terão de entregar os passaportes 
e estão impedidos de sair do País. 

O procurador da República 
responsável pelo caso, Gustavo 
Torres, disse que a Chacina de 
Unaí foi um “crime de pistola-
gem” e que esse tipo de episódio 
não deve ser aceito no Brasil.

Após a leitura da sentença, 
pessoas que acompanhavam o 
julgamento no tribunal gritaram 
o nome das vítimas e a frase “jus-
tiça ainda que tardia”, relembran-
do a demora para a solução do 
crime que ocorreu há quase 12 
anos.

Último réu envolvido no 

processo, Hugo Alves Pimenta, 
depois de firmar acordo de de-
lação premiada, teve o processo 
desmembrado e começa a ser 
julgado no dia 10. Ele é acusado 
de ser o intermediário na contra-
tação de pistoleiros e o seu papel 
foi decisivo para a condenação 
dos Mânica.

Mais de 350 crianças foram 
atendidas com palestras, oficinas 
de recreação, presentes, lanche, 
corte de cabelo, brincadeiras e 
oração no 2º Criança Brinca, 
Criança não é Brinquedo, realiza-
do no dia 25 de outubro no Cha-
padinha, numa manhã inteira de 
atividades. O evento é realizado 
pela vereadora Marli Ribeiro em 
parceria com o Ministério Infan-
til Turminha da Bênção.

O principal objetivo do pro-
jeto é combater a pedofilia e 
qualquer outro tipo de violência 
contra crianças e adolescentes. 
Através de teatro de fantoches e 
brincadeiras, o evento incentiva 
as crianças a denunciar situações 
de  violência e exploração, con-
tando o que está sofrendo para 
uma pessoa de confiança, como 
o professor ou um familiar. 

Os adultos presentes também 
são conscientizados sobre como 
é importante denunciar toda for-
ma de violência e como é impor-
tante cuidar das crianças.

“Eu acredito que criança é um 
futuro que se constrói no pre-
sente. Portanto, devemos cuidar 
agora para que tenhamos jovens 
e adultos saudáveis e conscientes 
no futuro. Combater a violência 
contra a criança é o caminho 
mais eficaz para a construção de 
um mundo melhor, assim elas 
cresceram mais saudáveis e com 
a cultura da paz dentro delas”, 
explicou a vereadora. 

Marli Ribeiro disse que não é 

A partir do dia 3 de novem-
bro, as reuniões ordinárias da 
Câmara Municipal passaram a 
ser as 15 horas. A mudança foi 
solicitada por Juscelino Carteiro 
(Rede Sustentabilidade) e apro-
vada pelos demais vereadores, 
com intenção de atrair maior 
público para as sessões e reduzir 
custos com funcionários e ener-
gia.

“Ônibus para os bairros como 
o Alto da Colina e Chapadinha 
só passa até as 20h e a reunião 
começava exatamente neste ho-
rário. Como esses moradores po-
deriam assistir as reuniões? Du-
rante o dia existe flexibilidade e 
maior segurança”, disse Carteiro.

A audiência para tratar da má 
qualidade dos serviços de telefo-
nia móvel prestados pela Vivo, 
em Paracatu, acabou numa chuva 
de reclamações, na noite de 14 de 
outubro, apesar do pequeno nú-
mero de participantes.  

A principal reclamação dos 
usuários é a dificuldade de com-
pletar uma ligação na primeira 
tentativa “Os celulares estão 
sempre sem sinal e a ligação cai 
para a caixa postal”, disseram.

Os vereadores chegaram a 
pedir a suspensão dos serviços 
da operadora no Município até a 
que a situação se regularize Greik 
de Oliveira (PRB), autor do re-
querimento, disse que a situação 
tem gerado  danos para a econo-
mia local e os valores são cobra-
dos normalmente, mesmo sem o 
sinal por alguns dias. 

João Macedo (Dem) alegou 
que a Vivo foi convidada  outras 
vezes e nem se quer compare-
ceu. É um descaso. Por isso pedi 
uma ação civil para resguardar os 
direitos da população ”, disse o 
vereador.

Promotoria - O promotor 
Paulo Campos, apesar de ter dito 
duras palavras contra a empresa, 
não respondeu o pedido dos ve-
readores de  suspensão de novos 
chips da operadora que, na maio-
ria das vezes, não é vendido, mas 
doado a quem tiver interesse.

“Chegamos a ficar dois dias 
sem serviço e, se cada pessoa en-
trasse para contestar a empresa, 

Além dos vereadores, a co-
munidade pôde questionar a 
empresa e expor sua insatisfação. 
O cidadão Robson Carvalho foi 
dos que reclamaram. Ele disse 
que, apesar das palavras bonitas 
(do representante da empresa), o 
serviço não está sendo prestado. 
“Quero o meu telefone falando 
e internet funcionando. Só isso”. 

O vereador Hamilton Batista 
(PSDB) alegou que a Câmara le-
vou dois meses para falar com a 
Vivo sobre a audiência. “Só con-
seguimos através da assessoria 
jurídica em São Paulo. É um total 
descaso”.

Helton Dornelas observou 
que, mesmo quando está des-
conectado, a Vivo lhe cobra um 
valor de internet. Já a vereadora 
Eloísa Cunha (PMDB) lembrou 
que ficou cerca de 4 horas ten-
tando resolver um problema e 
desistiu. “Quando há interrup-
ção do serviço, não há desconto 

O crime ocorreu em 28 de janeiro de 2004. Os fiscais foram mortos
dentro desta caminhonete, quando se preparavam para trabalhar 

As atividades do Projeto Criança Brinca, Criança 
Não é Brinquedo  reuniram 350 crianças no Chapadinha

seria um caos. Ficamos 40 minu-
tos ao telefone para não ser aten-
dido pelo serviço de atendimento 
ao consumidor. Aqui, não se  con-
segue falar com a Vivo nem pela 
Vivo. Mas o problema não é só ela, 
temos que disputar quem  presta o 
pior serviço”, disso o promotor.

Paulo Campos disse ainda que a 
audiência era importante para veri-
ficar se a empresa já tem melhorias 
definidas. Como o representante 
da Vivo, Ricardo Mascarenhas, ci-
tou certos investimentos, o Minis-
tério Público tomará as providên-
cias caso o serviço não melhore. 

Ricardo Mascarenhas tentou 
mostrar a “grandeza” da empresa 
a nível nacional, mas os vereado-
res e o promotor cobraram dele a 
realidade local

Mascarenhas acabou infor-
mando que  está prevista a cons-
trução de  mais uma torre na Ci-
dade a implantação de uma rede 
de fibra ótica para descongestio-
nar a região. 

Segundo ele, a operadora é 
responsável por mais de 50% do 
investimento em infraestrutura 
em Paracatu, apesar de ter quatro 
operadores na Cidade.

Empresa cobraria conta até de quem está desconectado
na conta. Isso é incorreto e abu-
sivo”. 

José Carvalho Barbosa, que 
mora na fazenda, na região do 
Morro Agudo, contou que lá che-
ga sinal da CTBC de Patos de Mi-
nas, mas não chega o da Vivo. Gil-
son Mendes  revelou que tem dois 
aparelhos e liga de um para outro 
e recebe a resposta que o telefo-
ne não existe ou que os créditos 
acabaram. “Recebi a informação 
de que eu estava num tal de Ligue 
Saúde, só cobrando dos meus cré-
ditos, sendo que eu não contratei. 
Demorei quatro dias para desati-
var o serviço”, reclamou.

Vereador Joãozinho Contador 
(Rede) observou, entre outras 
coisas, que Paracatu é o terceiro 
maior município territorial, com 
uma zona rural extensa que não é 
atendida, enquanto Marlon Gou-
veia (PHS) lembrou que ninguém 
vê os investimentos da Vivo.  

Warley Santarem observou 

que investimentos no ano que 
vem já não serão mais necessá-
rios, pois a demanda será maior 
e os problemas também. 

Vereador Juscelino Carteiro 
(PHS) - “A Vivo  mudou meu 
número sem meu consentimen-
to. Entrei com pedido de inde-
nização. Agora, meu número foi 
alterado de novo e novamente 
vou processá-la”. 

Vereador Glewton de Sá 
(PROS) - “Os investimentos 
serão poucos e não vão resol-
ver o problema. Em Unaí, que 
é menor que Paracatu, tem 14 
antenas, cinco na zona rural. Em 
Paracatu, temos apenas dez ante-
nas, cinco na zona rural.”. 

Oswaldinho da Capoeira 
(PMDB) - “A realidade da Cida-
de é diferente do que o represen-
tante da Vivo tem falado. Estou 
vendo que essa audiência será 
apenas mais uma no nosso currí-
culo, sem ações efetivas”.

possível fechar os olhos e imagi-
nar que nada está acontecendo, 
quando a pedofilia, a exploração 
sexual, e outros tipos de violência 
continua roubando a infância das 
crianças. O Disque 100 e a po-
lícia estão aí para que possamos 
denunciar”, afirmou a vereadora 
Marli Ribeiro, que coordena o 
projeto. 

Polivalente - A vereadora 
Marli Ribeiro ministrou palestra 
a alunos do 3º ano da Escola Es-
tadual Virgílio de Melo Franco 
(Polivalente) sobre a importân-
cia do respeito e do amor entre 
as pessoas, em mais um ciclo 
do programa Virtudes e Valores 
para a Vida. 

A iniciativa da vereadora tem 
levado a juventude a refletir so-
bre os valores morais e as vir-
tudes que fazem a diferença na 

vida profissional, pessoal e fa-
miliar. Durante a palestra, Marli 
Ribeiro lembrou aos jovens que 
o respeito é uma virtude-mãe, da 
qual emanam todas as demais e 
ressaltou que sem amor não se 
chega a lugar algum. 

“O respeito e o amor são o 
que há de mais elevado entre to-
dos os valores e virtudes naturais. 
Acima da genialidade, da sensa-
tez, da vida próspera, da formo-
sura, da estrutura perfeita e da 
força de um Estado,” explicou a 
vereadora, que é missionária da 
Casa da Bênção.

“Precisamos trabalhar virtu-
des e valores com nossos jovens, 
a todo o momento, isso garante 
mudança de atitude e melhoria de 
resultados na vida pessoal, profis-
sional, familiar e espiritual. Uma 
pessoa com virtudes e valores.

Juscelino disse, também, que 
a mudança evita o gasto com 
hora-extra para os concursa-
dos e economiza energia, pois 
durante o dia não é necessário 
ligar tantas luzes. O vereador 
citou cidades como Uberlândia, 
Patos de Minas e Unaí, onde as 
reuniões já ocorrem no período 
vespertino. 

“Vamos verificar se dá certo. 
Caso não seja a melhor opção, 
podemos retornar para o horário 
antigo”, afirmou Juscelino Car-
teiro. 

O vereador Oswaldinho da 
Capoeira (PMDB) se manifestou 
contra a mudança de horário, 
pois, segundo ele, a comunida-

de trabalha durante o dia em 
não pode frequentar a Câmara. 
“Muitos não poderão estar aqui, 
pois as reuniões das comissões 
são à tarde e ninguém vem, é va-
zia. Tem coisas mais importantes 
para lutarmos e resolvermos”.

Já o vereador Ragos Oliveira 
(PT) disse que, mesmo à noite, 
as reuniões não são cheias e o 
que tem que mudar é a consci-
ência. Ele ainda pediu que as 
reuniões fossem divulgadas via 
rádio comunitária, ao vivo, para 
mostrar o trabalho dos vereado-
res. As reuniões são realizadas às 
segundas-feiras às 15h. Quando 
for feriado, passa para o próxi-
mo dia útil.

Paulo Campos: Não se consegue 
falar com a Vivo nem pela Vivo

João Macedo: É um descaso

Mascarenhas: Vivo investe 
mais de 50% em infraestrutura, 
em Paracatu

Os irmãos Norberto (de azul) e Antério Mânica, os principais 
mandantes, foram condenados a cem anos de cadeia, cada um
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