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Audiência das barragens acaba em tumulto
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Saúde rebate denúncia de Capoeira

Oswaldinho 
da Capoeira: 

Conserto de todos 
os veículos é menor 
que o valor mensal 

pago aos donos dos 
carros alugados

A Secretaria Municipal de 
Saúde rebateu com veemên-
cia as acusações do vereador 
Oswaldo Luiz Ferreira Braga 
(o Oswaldinho da Capoeira 
- PMDB) de que cinco am-
bulâncias estão paradas por 
falta de manutenção e até de 
pneus “para justificar a con-
tratação de vans por valores 
milionários sem licitação”. 
O vereador levantou a polê-
mica, dia 14, quando alegou 
que o conserto de todos os 
veículos custaria cerca de R$ 

50 mil, menos que o valor 
mensal pago aos donos dos 
carros alugados, que rece-
bem R$ 2,80 por quilômetro 
rodado, o que dá R$ 15 mil 
por semana ou R$ 60 mil por 
mês.” Em nota à população, 
no entanto, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, afirma que 
as acusações não procedem, 
uma vez que toda locação de 
veículo se dá por meio de lici-
tação e um processo está em 
andamento para isso. 

PÁGINA 3

Complexo de vira-lata
O complexo de vira-lata - expressão usada pelo jorna-

lista esportivo e dramaturgo carioca, Nélson Rodrigues, 
para definir o estado de espírito dos brasileiros após o 
trauma da derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai, 
em pleno Maracanã, na final da Copa do Mundo de 1950 
- está de volta.

Não bastassem os humilhantes 7 a 1 que a Alemanha 
nos impingiu, em pleno Mineirão, ano passado, o País 
engatou marcha-a-ré político-econômica e está atrope-
lando tudo que foi construído nas últimas décadas. 

O desmonte da Nação, a partir do desmonte de sua 
empresa mais emblemática que, como a seleção de fu-
tebol, passou a ter admiração e respeito universais, foi 
um golpe decisivo nos anticorpos da esperança e do oti-
mismo, que cresciam à medida que o Brasil transforma-
va seu potencial  econômico em conquistas sociais.

Mas esse ciclo virtuoso está se fechando, inclusive 
na América Latina, com a derrota dos peronistas/populis-
tas, na Argentina, e do grotesco chavismo, nas eleições 
legislativas na Venezuela, além da ameaça de impeach-
ment e da baixíssima popularidade da presidente Dilma 
e do seu inventor, Lula da Silva.

O revés político é resultado do malogro econômico 
dos governos destes importantes países que, ao se va-
lerem do Estado para se perpetuarem no poder, jogaram 
a esquerda latina no populismo barato, nepotista e dita-
torial, o que resultou em mais corrupção e num desastre 
econômico de proporções dramáticas.  

No Brasil, entre os inúmeros absurdos que tem nos 
humilhado, ultimamente, está o preço da gasolina e do 
óleo diesel, que é o mais caro do mundo, superando em 
até mais de 40% a média mundial, justamente quando 
a conjuntura e a grande oferta mundiais permitiram que 
o preço do barril do óleo caísse para menos de 50% do 
valor praticado anos atrás.

Quando o Brasil poderia desfrutar desta  conjuntura, 
que beneficiaria toda a cadeia econômica, a Petrobras  
está coberta pela lama da corrupção e tem que fazer cai-
xa, arrancando dinheiro do nosso bolso.   

Aí, quando o cidadão enche o tanque do seu carro e 
paga o dobro do que deveria pagar, dá vontade de ar-
rancar  com os dentes a orelha de Eduardo Cunha, do 
Delcídio, de quem comprou a sucata de Pasadena e de 
todo mundo que destruiu a Petrobrás e está destruindo 
o Brasil. 

O consolo é que a Polícia Federal e o Ministério Públi-
co estão colocando esse povo todo no devido lugar: no 
xadrez.

Feliz Natal e Próspero Ano Novo, por que não?
José Edmar Gomes    

A audiência em que os 
gerentes da mineradora Kin-
ross Gold Corporation - ex-
plicariam a manutenção das 
barragens acabou em tumul-
to. Quando a mesa passou 
palavra aos inscritos, o fa-
zendeiro Manoel Eustáquio 
afirmou que a barragem do 
Machadinho (Eustáquio) está 
dentro de uma propriedade 
que não é da mineradora, 
“é minha”. Eustáquio disse 
que é dono é dono das ter-
ras, há 46 anos. Mas o tempo 
“fechou” mesmo foi quando 

A  Cooperfruta - Cooperativa dos Fruticultores da Agricul-
tores Familiar do Noroeste de Minas Gerais - lançou, em gran-
de estilo, no final de novembro, a Polpa de Frutas Colonial,  
marca cujas embalagens são ilustradas por uma janela colonial,  
para valorizar a cultura de Paracatu. Os cooperados receberam 
potenciais clientes comerciais da região, representantes do po-
der público e demais interessados, no auditório da Associação 
Comercial e Empresarial, e promoveram a degustação das pol-
pas, na Praça Firmina Santana. PÁGINA 10

O aposentado e estudante de geografia, Vandeci Correia 
Guimarães, usou a Tribuna Livre da Câmara para reclamar 
das altas tarifas de água e esgoto cobradas pela Copasa, em 
Paracatu. Segundo ele, um cidadão que consome 27 mil li-
tros de água por mês paga em torno de R$ 60 em Uber-
lândia. Já em Paracatu, pela mesma quantidade, se paga em 
torno de R$ 250 a R$ 280. PÁGINA 2

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito, instaurada por 
medida judicial, para investi-
gar a contratação da empresa 
Executiva Serviços Patrimo-
niais Ltda pela Prefeitura so-
freu pelo menos dois aciden-
tes de percurso e pode  fugir 
ao controle do Executivo. No 
final de novembro, o vereador 
Gilvan Rodrigues (SD), renun-
ciou a sua vaga, alegando que 

Rod Silva, de 43 
anos, (foto) filho 
de imigrantes bra-
sileiros e fundador 
da cadeia de comi-
da saudável Muscle 
Maker Grill, anun-
ciou a sua candida-
tura independente 
a presidente dos 
Estados Unidos. “Acredi-
to realmente que a América 
precisa tornar-se saudável 
de novo e serei eu quem vai 
trazer essa mudança”, disse 

uma  jovem de nome Isabe-
la  assumiu o microfone sem 
autorização da mesa,  irritan-
do o presidente, Hamilton 
Batista, que cortou o som, 
desagradando o público, que 
vaiou o gesto. Enquanto pu-
deram falar, os gerentes ex-
plicaram que a empresa segue 
a Lei nº 12.334, que trata de 
segurança de barragens, e 
cumpre uma série de obriga-
ções quanto ao planejamento, 
construção e monitoramento 
das barragens.   

PÁGINAS 4 e 5

POLPA NA PRAÇA

SONHO AMERICANO DA SILVA

TARIFAÇO DA COPASA

Silva aos jornalis-
tas. Ele é um dos 
cinco filhos de imi-
grantes brasileiros 
e nasceu no bairro 
do Ironbound, de 
Newark (NJ), onde 
existe uma grande 
comunidade portu-
guesa e brasileira. 

Rod está viajando pelo EUA 
para tentar conseguir volun-
tários e assinaturas para se 
inscrever nos 50 estados nor-
te-americanos. PÁGINA 9

Gilvan diz que CPI é cortina de fumaça
a Comissão é uma cortina de 
fumaça, apenas para cumprir 
a ordem do Judiciário. An-
tes disso, o relator Joãozinho 
Contador (Rede), que perten-
cia ao PSDB, partido do pre-
feito, abandonou a base ao se 
filiar à Rede, o que contribuiu 
para empatar as votações, já 
que a CPI passou a ser inte-
grada por três oposicionistas e 
três governistas.  PÁGINA 2

Manoel Eustáquio
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Os vereadores Oswaldinho 
da Capoeira, Marli Ribeiro e 
Gilvan Rodrigues receberam 
a Medalha Alferes Tiradentes 
como vereadores mais atuantes 
de Paracatu nos pódios de Ouro, 
Prata e Bronze, respectivamen-
te. O vereador Oswaldinho da 
Capoeira (PMDB) reuniu a co-
munidade, participantes de seus 
projetos e seus colaboradores, 
dia 9 de novembro,  para parti-
lhar a conquista e apresentar a 
medalha.

“A política atualmente está 
muito desacredita, mas feliz-
mente, vivemos um momen-
to de honestidade nesta Casa. 
Com muito trabalho, consegui-
mos estas medalhas e o mérito 
da medalha de ouro não é meu, 
mas das pessoas que saem cedo 
de casa, que me cobram, que 
trabalham, me apoiam e  me 
motivam a fazer o trabalho que 
faço. Isso será só o início”, disse 
o vereador entusiasmado.

De acordo com Capoeira, 
a medalha que ele recebeu irá 
percorrer os projetos sociais nos 
quais ele atua, pois é uma me-
dalha do povo. Para simbolizar 
o percurso que a medalha irá 
fazer, ele a entregou a José Vaz, 
que é o aluno mais antigo dos 

Marli Ribeiro é prata e Gilvan Rodrigues é bronze. 
Os vereadores foram agraciados pelos trabalhos sociais 

MEDALHA

Oswaldinho é ouro 

Oswaldinho da Capoeira

Vereadora Marli Ribeiro entrega Moção de Regozijo 
ao Projeto Despertai do bairro Alto da Colina

Gilvan Chaves

projetos sociais, com 96 anos. 
“Ele faz aula comigo na qua-

dra do Chapadinha, que não 
tem cobertura e os alunos  ficam 
expostos ao sol. Aproveito para 
cobrar atitudes do Executivo 
e não sou eu que cobro, mas o 
povo, os alunos, pois, faça chuva 
ou faça sol, estamos lá fazendo 
a ginástica”, reforçou o vereador.

Vereadores que comparece-
ram ao evento cumprimenta-
ram Oswaldinho e os demais 
vereadores que receberam a 
Medalha Tiradentes. Marcos 
Oliveira (PTB) ressaltou que 
o trabalho do vereador vem de 
muito antes dele entrar na po-

lítica e João Contador (Rede), 
que foi agraciado com a meda-
lha ano passado,  observou que 
a conquista é resultado de um 
trabalho diferenciado e que, se  
Paracatu estivesse habilitado no 
Fundo Municipal do Idoso, “po-
deríamos realocar recursos para 
ajudar neste tipo de projeto”. 

Marlon Gouveia disse que o 
trabalho voltado para a terceira 
idade, crianças e jovens realiza-
do por Capoeira justifica a me-
dalha, mas o Município deixa 
a desejar nos locais onde o ve-
reador  atua. “A Prefeitura não 
ajuda nem com manutenção das 
quadras. Solicitamos a reforma 
e até hoje nada foi feito”.

“Essa conquista não caiu do 
céu. É um trabalho social que 
Paracatu  reconhece. Passei pela 
Praça Firmina Santana às 6 ho-
ras e o senhor já estava dando 
aula. Da mesma forma, em vários 
bairros, à noite”, testemunhou o 
vereador João Macedo (Dem). 

“A honra deve ser dada a 
quem merece e assim é com 
V.Exa. Também recebei a me-
dalha, de prata e agradeço a po-
pulação de Paracatu, que reco-
nhece o trabalho que vem sendo 
desenvolvido,” disse a vereadora 
Marli Ribeiro (PTB).

TARIFAÇO DA COPASA
O aposentado e estudante de geografia, Van-

deci Correia Guimarães, usou a Tribuna Livre da 
Câmara, dia 23 de novembro, para reclamar das 
altas tarifas de água e esgoto cobradas pela Copa-
sa em Paracatu.

Segundo ele um cidadão que consome 27 mil 
litros de água por mês paga em torno de R$ 60 em 
Uberlândia. Já em Paracatu, pela mesma quan-
tidade, se paga em torno de R$ 250 a R$ 280. 
Vandeci afirmou ter planilhas que comparam as 
tarifas cobradas em Paracatu com as cobradas em 
cidades próximas “Todas são bem menores que a 
cobrada aqui”, indigna-se..

 “Não sei como funciona a marcação, mas o que 
vem no talão é um absurdo. Tenho certeza absolu-
ta que não gasto tudo aquilo Também quero que 
alguém me esclareça isso,” concordou o vereador 
José Maria Coimbra.

O vereador Gilvan Rodrigues 
apresentou da tribuna da Câma-
ra, todos os parceiros e cidadãos 
comuns que o ajudam no “Projeto 
Valorizando Vidas”, dando aulas e 
trabalhando também nos bastidores 
do projeto.

O projeto está completando 25 
anos e tem como objetivo envolver 
crianças e jovens em prática de es-
portes como a capoeira e artes mar-
ciais, para que eles  tenham alterna-
tivas e não se envolvam no mundo 
das drogas e ajuda também quem precisa ser res-
socializado.

“O projeto tira tantas pessoas das drogas. Te-
mos pessoas que praticaram crimes no passado e, 

Dois requerimentos apresen-
tados pela vereadora Marli Ri-
beiro, que visam o acolhimento 
e o atendimentos adequados a 
drogados, foram aprovados por 
unanimidade, pela Câmara. 

A proposição de nº 
1.086/2015 solicita ao Execu-
tivo cursos de capacitação da 
Federação Brasileira de Co-
munidades Terapêuticas para 
os profissionais que trabalham 
em acolhimento, tratamento e 
reinserção social de pessoas com 
transtornos decorrentes do uso e 
abuso de álcool e drogas. 

 A outra proposição da verea-
dora pede a capacitação de pro-
fessores da rede municipal  para 
o enfrentamento de situações 
que envolvam alunos que usam 
drogas.  A vereadora apresentou 
ainda um requerimento solici-
tando a adesão de Paracatu ao 
Programa Aliança Pela Vida do 
Estado, que  presta assistência 
aos dependentes  de álcool, cra-
ck e outras drogas. 

“Precisamos inovar e fortale-
cer as ações de combate às dro-
gas na Cidade. A capacitação 
permitirá um atendimento eficaz 
aos dependentes. Lidar com esse 
problema não é fácil, é necessário 

SEGURANÇA REFORÇADA
A mesma PM iniciou, no último dia 10, a “Operação Natalina” que irá contar com reforço para patru-

lhamento intenso nas áreas comerciais da Cidade até o mês de janeiro. O 45º BPM recebeu reforço de 
Unaí e de policiais do setor administrativo, Além disso, as atividades de treinamento e condicionamento 
físico estão suspensas  para os militares irem às ruas fazer a segurança da população.

PROERD FORMA 753
No dia 10 de dezembro 

A PM formou 753 alunos 
no Proerd (Programa Edu-
cacional de Resistência às 
Drogas e à Violência), em 
solenidade que reuniu,  na 
Casa da Bênção, familiares 
dos formandos, o prefeito 
Condé, o comandante do 
45º BPM, tem-cel Reinaldo, 
os vereadores Cabo Camilo e 
Marli Ribeiro, a secretária de 
Educação, Maria de Fátima 
Ulhoa; entre outras autoridades municipais. Esta é a segunda formatura do ano, com tema Resistência 
ao Mundo das Drogas. Os alunos juraram nunca se envolverem com as drogas.

VOLTA DA PAMPULHA
A 17ª edição da Volta Internacional da Pam-

pulha em BH, no último dia 6, contou com dois 
paracatuenses: sargento Simão Ted Pereira, da 
Polícia Militar Rodoviária Estadual e o soldado 
Melquiano José de Barros, lotado 45º BPM

Os dois disseram que completar a corrida é 
uma sensação incrível de realização pessoal e a 
prática esportiva é como um vício que só traz be-
nefícios, para a saúde mental e física.  “A volta da 
Pampulha é uma corrida charmosa, local bonito, 
muita água, diversidade humana e um toque es-
pecial de Oscar Niemeyer (Igrejinha)”, disse o 
Sgt Simão Ted. 

“Aproveito a oportunidade para convidar os 
paracatuenses a correrem também a volta da 
Pampulha. A beleza da lagoa nos dá força para 
continuarmos e chegar até o final da prova,” re-
latou o Soldado Melquiano.

CASA DO 
PAPAI NOEL
A tradicional Casa do 

Papai Noel foi inaugurada 
na Praça Firmina Santana, 
no último dia 9. O prefeito 
Condé entregou a chave ao 
Bom Velhinho, que chegou 
radicalizando: ele desfilou 
pela Olegário Maciel em um 
triciclo, acompanhado dos 
motociclistas do Clube Aventureiros do Asfalto. 

As cartinhas das crianças carentes estão disponíveis para quem quiser adotá-las. Qualquer cidadão 
pode ir até a casinha, escolher uma carta  e presentear a criança selecionada, de acordo com suas con-
dições. A casa funciona das 17 às 23h. 

REUNIÃO CONTRA 
A VIOLÊNCIA
O prefeito Olavo Condé; o delegado regional 

da PC, Edson Orais; o subcomandante do 45º 
BPM, major Vitor; o presidente do Conselho 
Municipal de Segurança, Marcus Plauto; a pro-
motora  Mariana Duarte Leão e o presidente da 
Câmara, João Archanjo; discutiram  a realização 
de reuniões pontuais nos bairros para que a popu-
lação sugira melhorias  colabore com denúncias; 
o baixo número de vagas para internação de me-
nores em Centros de Recuperação para Menores; 
a ampliação do Sistema de Monitoramento Olho 
Vivo; a superlotação da Cadeia Pública: capacida-
de para 135 presos, atualmente tem mais de 260; 
apreendeu mais de 125 armas este ano e prisão de 
325  suspeitos; apuração dos últimos homicídios. 
Eles, também, estão preocupados com o recrudes-
cimento da violência, neste final de ano.

INCLUSÃO 
DE DEFICIENTES 
A Kinross, ACE, CDL, Sindcomércio, Pre-

feitura e Apae realizaram o Seminário “Mercado 
e Inclusão de Pessoas com Deficiência”, em 3 de 
dezembro, Dia Internacional das Pessoas com 
Deficiência, que apresentou informações sobre 
inserção dos deficientes no mercado de trabalho 
e na sociedade. A coordenadora do Programa 
Emprego e Renda da Apae Paracatu disse que 
a entidade já possui 22 deficientes com carteira 
assinada e outros 19 em capacitação no Senai.
Suely Araripe, ministrou a palestra “Toque Hu-
manizando Vidas” e disse que todos nós temos a 
capacidade de mudar os rumos de nossa vida e 
nossa história. 

O Sebrae e  o Sicoob Crediparnor realizaram, 
dia 1º  deste mês, o “Encontro de Oportunida-
des”, para microempresários. Os palestrantes 
Lucas Jacob e Bruna Arruda, “duelaram” sobre 
Finanças x Marketing, respectivamente. No final,   
concluíram que nenhuma das duas áreas andam 
sozinhos, mas se  equilíbribram. 

A atração principal ficou por conta de uma 
palestra motivacional com o “Professor Naboa”, 
personagem criado por Madson Trindade com o 
tema “Atitude positiva para superar Metas e Sus-
tentar Objetivos”.

ENCONTRO DE OPORTUNIDADES

Gilvan apresenta parceiros do Projeto Valorizando Vidas

Marli quer melhorar atendimento a drogados

Dr. Almir Amaral - CEM 18946-S MG 

Cirugia Geral 
Endoscopia Alta   

Colonoscopia 

Situada na rua Geraldo Alvares Da Silva Campos, 
Nº 477, No Bairro Santa Lucia, Paracatu MG.

Fone: (038)3672-2042

investir em formação constante,” 
justificou a vereadora.

Despertai - O Projeto Des-
pertai recebeu, neste final de 
2015, na Câmara, Moção de 
Regozijo em reconhecimento 
ao trabalho de assistência social  
que promove bem- estar de cen-
tenas de crianças do Bairro Alto 
da Colina, nas áreas de  saúde 
e apoio familiar, através de ofi-
cinas, artesanato, dança e teatro. 

O pedido de Moção foi apre-
sentado pela vereadora Marli 
Ribeiro, que reconhece que o 
projeto muda a realidade dos 

contemplados. “O Despertai faz 
a diferença em Paracatu e tem 
ajudado livrar nossas crianças 
das ruas e as orienta na vida. Por 
isso, eu apresentei esta Moção, 
pois a iniciativa merece nosso 
reconhecimento e apoio”, afir-
mou a vereadora 

 O Despertai, que atua há três 
anos no bairro, muda a realidade 
dos contemplados, oferecendo 
ferramentas que direcionam seu 
futuro. Este ano, as mães dos 
alunos também foram incluídas 
no projeto, a partir da oficina de 
fabricação de tapetes. 

através do esporte, saíram do mundo 
do crime. 

Quero agradecer estes parceiros, 
que contribuem para uma cidade 
melhor e fazem tudo pelo social, fa-
zem de coração e com alma”, disse o 
vereador aos companheiros que tra-
balham com ele. 

Vereadores como Marli Ribeiro, 
Rosival Araújo, Oswaldinho da Ca-
poeira, Marlon Gouveia, Zé Maria 
Coimbra, Glewton de Sá, Marcos 
Oliveira e Ragos Oliveira, ressalta-

ram que projetos como este merecem ser valoriza-
dos e apoiados, pois resgatam vidas. Eles também 
parabenizaram os ajudantes do vereador Gilvan 
pelo trabalho desempenhado.
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A Comissão Parlamentar de 
Inquérito, instaurada por me-
dida judicial, para investigar 
a contratação e continuidade 
contratual da empresa Executi-
va Serviços Patrimoniais Ltda 
pela Prefeitura de Paracatu so-
freu pelo menos dois acidentes 
de percurso, cujas consequên-
cias podem fugir ao controle do 
Executivo Municipal.

No dia 26 de novembro, na 
última reunião da CPI, o vere-
ador Gilvan Rodrigues (SD), 
renunciou a sua vaga, alegando 
que, ao invés de uma apuração 
séria, a Comissão é uma cortina 
de fumaça, apenas para cumprir 
a ordem do Judiciário, que de-
terminou sua constituição.

“Não vou debater com meus 
princípios que recebi de berço 
que são: a seriedade, responsabi-
lidade e honestidade, que estão 
acima de qualquer interesse po-
lítico ou partidário”, justificou o 
vereador num estranho jogo de 
palavras.

Antes disso, o relator João-
zinho Contador (Rede), que 
pertencia ao PSDB, partido do 
prefeito, abandonara a base go-
vernista e passou a engrossar as 
hostes da oposição no colegiado 
ao se filiar à Rede, o que con-
tribuiu para empatar as vota-
ções, já que a CPI passou a ser 
integrada por três vereadores  
oposicionistas: Glewton de Sá 
(PROS), Osvaldinho da Capo-
eira (PMDB) e Joãozinho Con-

Gilvan Rodrigues diz que Comissão é cortina de fumaça e Contador afirma que seu relatório será em cima dos fatos 

CPI DA EXECUTIVA

Baixas na base prejudicam Prefeitura

tador (Rede) e três governistas -
José Maria Coimbra, o Zé 

Maria do Paracatuzinho (PSD); 
Marli Ribeiro (PTB) e Gilvan 
Rodrigues (SD).

Votação - Segundo o jorna-
lista e analista político, Florival 
Ferreira, quando qualquer ini-
ciativa desfavorável à adminis-
tração municipal é colocada em 
discussão, o resultado normal-
mente é um empate no momen-
to de votação. 

“O presidente José Maria 
Coimbra, situacionista, mesmo 
já tendo votado como mem-
bro, por força regimental, tem 
direito ao voto de minerva ou 
desempate, desempatando favo-
ravelmente ao prefeito, que tem 
ampla maioria na Câmara”, ob-
serva Ferreira.
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O jornalista diz que isso 
ocorreu, dia 19 de novembro, 
quando Hamilton Coelho, do 
PSDB, votou em substituição 
ao também governista Gilvan 
Rodrigues. Hamilton deve as-
sumir definitivamente uma das 
vagas no colegiado, após a saída 
De Rodrigues.

Por essas e por outras, é que 
o jornalista acredita que, pelo 
menos na seara do Legislativo, 
a CPI vai dar em nada.

Dossiê - No início do ano, o 
vereador Glewton de Sá (Pros) 
levou o caso à tribuna e apre-
sentou dossiê apontando irre-
gularidades nos documentos da 
empresa, como certidões falsas, 
que foram apresentados tanto 
na cidade de Santa Luzia, titu-
lar da Concorrência que gerou 

O Movimento noticiou com destaque, na edi-
ção 470, que circulou entre 15 e 28 de fevereiro 
de 2015, a denúncia do vereador Glewton de Sá 
(Pros) apresentada à Câmara, no dia 9 fevereiro, 
dando conta de possível fraude na licitação que 
redundou no contrato de compromisso de forneci-
mento nº 458/2013 com o Município de Paracatu, 
no valor estimado de R$ 8.181.500,00 (oito mi-
lhões, cento e oitenta e um mil e quinhentos reais).

O contrato decorre de adesão a uma ata do 
município de Santa Luzia - MG, com a empresa 
Executiva Serviços Patrimoniais Ltda - ME, de 
Curitiba-PR. 

Na época, o prefeito de Paracatu, Olavo Condé 
(PSDB), disse que o contrato poderia ser cancela-
do se as irregularidades fossem comprovadas. 

Glewton de Sá revelou, também na época, que 
foi procurado por terceiros, que o informaram que 
a empresa teria apresentado certidões vencidas e 

a  Ata de Registro de Preços nº 
021/2012, à qual a Prefeitura de  
Paracatu aderiu para contratar 
serviços gerais, principalmente 
de capina da Cidade.

O pedido de abertura de 
CPI, no entanto, foi rejeitado 
na Câmara, por pressão do pre-
feito Olavo Condé, segundo o 
vereador Joãozinho Contador. 
O próprio Joãozinho disse que 
pediu ao prefeito para aceitar a 
CPI pois via irregularidades na 
empresa, tanto que votou pela 
sua instalação. Mas, a partir daí, 
afirma Contador, começaram 
perseguições ao seu mandato e 
ele acabou se transferindo para 
a Rede e para a oposição.

Mandato - Contador denun-
cia que pessoas ligadas à situa-
ção disseram-lhe que o mandato 

de vereador era do partido e que 
o PSDB estava disposto a tomar 
as medidas legais para destitui
-lo.

“Não vou trair o povo. Que 
tomem meu mandato, que me 
tirem da política, mas não faço 
trairagem com aquilo que as 
pessoas me confiaram”, afirmou 
um indignado Contador.

O vereador revelou, ainda, 
que após ser indicado relator da 
CPI, representantes do Executi-
vo local foram até seu escritório 
pedir que o relatório não preju-
dicasse o governo. “Vou explici-
tar o que achar em provas docu-
mentais”, devolveu o relator.

Contador se diz perplexo 
com a comissão de licitação da 
Prefeitura que, segundo ele, é 
uma das melhores do Estado e, 
no entanto, aceitou procurações 
e certidões falsas e até um re-
presentante ilegítimo responder 
pela empresa e ainda renovou o 
contrato. 

“Se não fosse a denúncia, 
poderiam estar até hoje frau-
dando o Município. É um ab-
surdo,” indigna-se novamente o 
ex-peessedebista.

Pagamento - Já o vereador 
José Maria Coimbra, presiden-
te da CPI e da base do governo, 
concorda que existem irregu-
laridades no contrato e na sua 
continuidade, “pois há docu-
mentos falsos”. 

José Maria acredita, porém, 
que ninguém da Prefeitura seja 

culpado por tais atos e que não 
houve má-fé. “Houve falhas 
ao não se investigar no ato da 
contratação a documentação e 
a vida pregressa da empresa”, 
explica. 

Coimbra justifica que, mes-
mo diante disso, não houve pre-
juízos ao Município, porque o 
serviço foi prestado e a empresa 
recebeu pelo serviço que prestou 
e, assim que o prefeito soube das 
possíveis irregularidades, blo-
queou o restante do pagamento.

Quanto ao andamento da 
CPI, seu presidente afirma que 
os requerimentos para apurar as 
irregularidades no contrato e na 
sua continuidade foram todos 
aprovados, mas os que estão 
fora do foco da apuração foram 
rejeitados.

“Pessoas ligadas ao contrato 
e a sua continuação foram ouvi-
das. Para requerimentos que não 
se referem ao assunto, teríamos 
que abrir uma nova CPI”, dis-
se José Maria, referindo-se ao 
fato que determinou a abertura 
da CPI. O relator do colegiado, 
porém, vê irregularidades na 
conduta da Executiva e afirma 
que os documentos são com-
prometedores. 

“Não acuso ninguém. Mas, 
no mesmo dia em que a CPI foi 
proposta nesta Casa, os donos 
da empresa desapareceram da 
Cidade e ninguém nunca mais 
falou com eles”, assevera Con-
tador.

Contador: Que tomem 
meu mandato, mas 
não faço trairagem

O Movimento nº 470 reportaa 
denúncia do vereador Glewton de Sá 

José Maria: Não houve 
prejuízos ao Município

Gilvan Chaves: Meus 
princípios estão acima 
de qualquer interesse

“jamais poderia ter participado e menos ainda ga-
nhado a licitação”. Na verdade, foi um empresário 
de Paracatu que se sentiu prejudicado com a ade-
são à ata, já que não pôde participar da licitação, e 
denunciou as irregularidades documentais da em-
presa, principalmente a renovação do contrato, que, 
segundo Joãozinho Contador, deveria ter sido feita 
pela Prefeitura que fez a Licitação, Santa Luzia.

“No entanto, dois secretários de Paracatu fize-
ram a renovação do contrato, inclusive aumentan-
do os valores, através de uma correção, ” admira-se 
o relator da CPI.

O pedido de instalação de uma CPI, no entan-
to, foi derrotado no plenário Câmara e Glewton 
de Sá recorreu à Justiça que determinou a abertura 
imediata da apuração.. 

Segundo Contador, que era da situação na épo-
ca, a orientação do prefeito é que se rejeitasse os 
requerimentos desfavoráveis, como aqueles que 

pediam para ouvir funcionários da Executiva e a 
inserção de comprovantes de pagamentos para a 
empresa. “A meu ver, esses requerimentos são fun-
damentais para o andamento da CPI”, disse João-
zinho Contador.

O relatório será votado na Câmara, nas próxi-
mas semanas e Contador afirmou a O Movimen-
to que, mesmo que o documento seja rejeitado 
em plenário, ele irá encaminhá-lo ao Ministério 
Público e ao Tribunal de Contas do Estado. “Eu, 
como relator e presidente da Comissão de Finan-
ças e Tributação, quero saber se o TCE vai aprovar 
as contas do Município com essas irregularidades 
e vícios nos pagamentos,” questiona o parlamentar.

José Maria Coimbra, por seu lado, informa que a 
Prefeitura, assim que tomou conhecimento do fato, 
encaminhou o caso à Polícia Federal e ao Ministé-
rio Público e que o processo nestes dois órgãos está 
andando bem mais rápido que na própria CPI.
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Licitação de
R$ 8 milhões 
pode ter fraude

Glewton de Sá apresenta dossiê que mostra certidões vencidas

Marli Ribeiro e Renato Lopes entregam novos uniformes às atletas de futsal feminino

Tânia Menezes, prefeita de Uruana de Minas, entrega documento contendo as prioridades da Região a Antônio Andrade

A laborterapia faz parte do tratamento na Comunidade Terapêutica SOS Reviver

Rei momo e rainha do carnaval se apresentam no palco do Carnaval de Outrora, ao lado da banda Corá e Cia

O vereador Glewton de Sá (Pros) denun-ciou, no último dia 9, da tribuna da Câmara, uma possível fraude da licitação que redundou no contrato de compromisso de fornecimento nº 458/2013 com o Município de Paracatu, no valor estimado de R$ 8.181.500,00 (oito mi-lhões, cento e oitenta e um mil e quinhentos reais).  O contrato decorre de adesão a uma ata do município de Santa Luzia – MG, com a empresa Executiva Serviços Patrimoniais Ltda – ME, de Curitiba-PR e, segundo o prefeito de Paracatu, Olavo Condé (PSDB),  poderá ser cancelado se as irregularidades for comprova-das. Glewton de Sá revelou que foi procurado por terceiros, que o informaram que a em-presa teria apresentado certidões vencidas e “jamais poderia ter participado e menos ainda ganhado a licitação”.  PÁGINA 12

Andrade recebe 
reivindicações 
do Noroeste
O vice-governador de Minas Gerais, Antô-nio Andrade (PMDB), participou, no último dia 13, em Paracatu, da Assembleia Geral da Associação dos Municípios da Microrregião do Noroeste de Minas (Amnor), que é com-posta por 19 cidades, e recebeu da presidente da entidade, Tânia Menezes, prefeita de Uru-ana de Minas, documento contendo as prio-ridades da Região. Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças locais e regionais pres-tigiaram a visita. PÁGINA 9

Orçamento Impositivointegra Constituição

Comunidade 
SOS Reviver trata 
dependência química
A Comunidade Terapêutica SOS Reviver, criada pelo Projeto SOS Reviver e pela vere-adora e missionária Marli Ribeiro, já funciona, há sete meses, tratando de dependência quími-ca e alcoólica, na fazenda-sede do projeto, que conta com uma estrutura completa e capacida-de inicial para 12 residentes, seguindo os crité-rios estabelecidos pela Anvisa - Agência Na-cional de Vigilância Sanitária. São nove meses de tratamento intenso, que tem como objetivo a recuperação e reinserção do indivíduo na família e na sociedade, com atividades físicas, psíquicas e sociais, levando o residente a uma nova reflexão e posicionamento com mudan-ças de atitude e comportamento. PÁGINA 13

Futsal feminino 
ganha uniformes
O Movimento e a vereadora Marli Ribei-ro patrocinam os novos uniformes das atletas do Projeto Paracatu Futsal Feminino, que vão possibilitar mais conforto e motivação ao time do bairro Nossa Senhora de Fátima. Cada atle-ta recebeu um kit com uma camisa para treino, uma camisa para jogo, um short para treino, um short para jogo e um colete. O time é for-mado por garotas de várias regiões da Cidade e é coordenado pelo voluntário Sérgio Luiz, que treina as meninas, todas as terças-feiras, na quadra de esporte do bairro. PÁGINA 16

Meio Ambiente 
só tem dois fiscais
O secretário de 

Meio Ambiente, Igor 
Pimentel Cruz (foto), 
afirmou a O Movi-
mento que sua pasta 
conta com apenas dois 
fiscais para atender à 
fiscalização de postura 
de todo o Município. 
PÁGINA 7

Carnaval 2015
Apesar de ter atraído menos público que no ano passado, o Carnafolia 2015 proporcio-nou diversão gratuita e animada a milhares de pessoas de Paracatu e de outras cidades.  O Carnaval de Outrora, no Largo da Jaqueira, no entanto, foi mais concorrido que nos anos an-teriores. Paracatu está valorizando as marchi-nhas de antigamente.

Condé: Licitação poderá ser cancelada

A Câmara dos Deputados aprovou, na noite do último dia 10, em segundo turno, Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 358/13, que institui o Orçamento Impositivo para emen-das individuais de parlamentares ao Orçamen-to Geral da União.  A PEC obriga o governo a executar as emendas individuais dos deputa-

dos e senadores até o limite de 1,2% da receita corrente líquida (RCL) realizada no ano ante-rior. Na votação foi incluído dispositivo esta-belecendo que 50% dos recursos das emendas devem ser destinados ao atendimento à saúde, podendo ser usado no custeio do Sistema Úni-co de Saúde (SUS). PÁGINA 8

A cantora 
paracatuense 
Emanuelle anima 
a festa na Av. 
Olegário Maciel

Caso é investigado também pela PF e MP

Leia versão digital de 

O jornal 
necessário

vimentoO Mo
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Os gerentes de Barragens, Leonardo Pereira Pa-
dula, e de Sustentabilidade e Licenciamento, Ales-
sandro Nepomuceno, da mineradora Kinross Gold 
Corporation, que extrai ouro da Mina do Morro do 
Ouro, praticamente dentro do perímetro urbano de 
Paracatu, compareceram à audiência pública da Câ-
mara dos Vereadores, no dia 1º de dezembro, para 
explicar os procedimentos adotados pela empresa 
para garantir a segurança das duas barragens: Santo 
Antônio (em funcionamento desde 1987) e Eustá-
quio (operando desde 2010). 

De acordo com o gerente das Barragens da Kin-
ross, desde 2013, Leonardo Pereira Padula, a em-
presa segue os requisitos da Lei nº 12.334 que trata 
de segurança de barragens e precisa cumprir uma 
série de obrigações quanto ao planejamento, cons-
trução e monitoramento. Segundo ele, a Kinross se-
gue a risca toda a legislação que tratam do assunto. 

“Temos uma equipe de projetos, fazemos todo 
o reconhecimento topográfico, conforme exigido 
e conhecemos muito bem os materiais usados na 
barragem. Um diferencial é que a Kinross tem uma 
gerência de barragens e toda a gestão dos processos 
está suportado por documentos auditados e bem 
consolidados’, explicou. 

- Além disso, continua o gerente, fazemos trei-
namento de nossas equipes regularmente e posso 
garantir que os requisitos legais estão sendo respei-
tados em cada etapa do projeto.

Segundo ele, no processo de Planejamento da 
Estrutura da barragem são observados vários fato-
res, como a função daquela estrutura, por quanto 
tempo ela será utilizada, as licenças ambientais 
necessárias e, a partir daí, o planejamento é rea-
lizado.

Um fator importante levantado por Padula é que 
as fiscalizações/auditorias dos processos são reali-
zadas por outras instituições e empresas e não pela 
própria Kinross. O que seria um exemplo de boa 
prática na engenharia. 

Nas etapas de construção e monitoramento, o 
gerente observa que existem diversas tecnologias 
para ajudar na manutenção da segurança e diag-
nosticar possíveis falhas. O monitoramento ainda é 
feito visualmente e por intermédio de instrumentos 
que subsidiem as informações. “Um bom planeja-
mento também está em reconhecer que em certos 
períodos do ano, como os de chuva, quando não é 
possível fazer obra”.

“Toda a segurança da estrutura é projetada e 
construída para normas específicas ligadas a barra-
gem. Tem fator de segurança que precisa ser respei-
tado e a Kinross pode demonstrar que suas barra-
gens são seguras”. 

Sustentabilidade e Licenciamento - O gerente 
de Sustentabilidade e Licenciamento, Alessandro 
Nepomuceno, assegurou que a empresa possui um 
Plano de Emergência, desde o ano de 1990, que 
sofre atualizações de acordo com as necessidades e 
legislações, pois “o plano é essencial para a empresa, 
funcionários e moradores da Cidade”.

Segundo ele, o plano estabelece dois objetivos 
principais e o primeiro são ações administrativas e 
gerenciais com foco na redução de perdas humanas 
e materiais em caso de eventual ruptura de barra-
gem. O segundo objetivo é definir e apresentar pos-
síveis estágios de evolução das barragens visando o 
controle.

Além disso, o gerente afirma que a empresa faz 
simulação de cenários, a partir de softwares de si-
mulação, baseada no volume de água e rejeitos, to-
pografia e população, para se aproximar da realidade 
e assim fazer ações corretivas no dia-a-dia da em-
presa.

Mineradora garante seguir à risca Lei nº 12.334 da segurança de barragens e toda legislação que trata do assunto

BARRAGENS

Gerentes da Kinross garantem segurança

Quando a mesa passou palavra aos inscritos, 
os presentes fizeram diversas perguntas aos ge-
rentes e muitos aproveitaram para tratar de as-
suntos pessoais e tocaram em conflitos latentes 
que, até então, não eram de conhecimento da 
sociedade devido o pouco contato da população 
com os gerentes da Mineradora.

O fazendeiro Manoel Eustáquio, por exem-
plo, foi um dos que mudou o rumo das indaga-
ções ao afirmar que a Kinross está usando uma 
barragem que não poderia - a do Machadinho 
- pois está dentro de uma propriedade que não 
é dela, “é minha”. Eustáquio disse que é dono é 
dono das terras, há 46 anos.  

Mas o tempo “fechou” mesmo foi quando 
uma jovem, de nome Isabela, não obedeceu a or-
dem das inscrições e assumiu o microfone sem 
autorização da mesa, irritando o presidente, ve-
reador Hamilton Batista, que ameaçou cortar o 
microfone. Isabela, demonstrando desprezo pela 
autoridade, retrucou que não deixaria de falar e 
que sabia impor sua voz muito bem, mesmo sem 
microfone, para que todos a escutassem.

O vereador já havia solicitado a aqueles que 
fossem usar o microfone que se atentassem para 
o objetivo da audiência: segurança das barragens 
e não mencionassem assuntos pessoais com a 
Kinross, para que o objetivo da audiência fosse 
alcançado. 

Quando Isabela disse que iria falar o que qui-
sesse, Hamilton Batista ordenou que o som do 
microfone fosse cortado e disse que a jovem fal-
tava com o respeito com os presentes e que “ali 
não era a casa dela”, contrariando a todos, já que 
a Câmara Legislativa é a “Casa do Povo”.

 Os presentes começaram a se manifestar 
com palavras de ordem e gritaria contra o ve-
reador, que então suspendeu a reunião e todos 
aqueles que esperavam respostas significativas e 
sérias da empresa ficaram indignados e voltaram 

O vereador João Macedo (Dem) explicou que 
pediu a abertura de uma ação civil pública sobre o 
assunto, já que a população está preocupada, prin-
cipalmente aquela que mora próximo à mineradora. 

“Tenho respeito e consideração pela empresa e 
entendo sua importância sócio-econômica, mas de-
fendo a vida dos cidadãos. Além da seca que esta-
mos vivendo, agora convivemos com a insegurança 
de possível desastre”, alertou o vereador.

Macedo disse que desastres são incomuns, mas 
acontecem e agora esta é a sua bandeira. Ele ga-
rantiu, ainda, que tem 23 laudos de laboratório fei-
tos em Santa Catarina, por empresas idôneas, que 
apontam contaminação do solo e de organismos, 
devido à mineração. 

“Três dias antes da barragem em Mariana se rom-
per, um estagiário da UnB verificou estalos na barra-
gem, mas ninguém deu atenção. Gostaria que essas 
pessoas contaminadas fossem ouvidas pela empresa, 
que diz prezar pelo respeito e verdade, mas não co-
loca em prática o que tanto fala”, pediu o vereador.

Macedo ainda propôs a união da Prefeitura e da 

Câmara na contratação de empresa independente 
para analisar as barragens da mineradora.

Promotoria - O promotor de justiça e procura-
dor do Meio Ambiente, Paulo Campos, disse que 
além da Kinross, a Votorantim Metais também pos-
sui grandes barragens, todas inseridas na classe 3, 
que devem  ser auditadas anualmente. A classifica-
ção por risco 1, 2 e 3 determina o tempo de vistoria 
das barragens, três em três anos, dois em dois anos e 
anualmente, respectivamente.

A Kinross também possui barragem na classifi-
cação 3, porém, segundo o promotor, os documentos 
da Feam (Fundação Estadual do Meio Ambiente) 
atestam que as barragens foram vistoriadas em 2014 
e estão seguras. O relatório de 2015 só é fechado 
no final do ano. Por este motivo, o órgão tem dados 
apenas de 2014.

“Não dispomos de equipe técnica para fazer uma 
auditoria dessa magnitude. Em relação a 2014, as 
barragens foram auditadas e a sua estabilidade apre-
sentava segurança, segundo relatório do auditor”, 
finaliza o promotor.

Macêdo diz que mineradora não pratica o que promete

João Macedo: Mineradora não pratica o que falaPaulo Campos: Dados só de 2014

A desconhecida Isabela  tumultuou 
a audiência, mas teve apoio popular 

para suas casas desapontados. 
Isabela, porém, não se calou e disse, que as 

reivindicações da população não são “pessoais”, 
mas “sociais” e que a sociedade deve se unir, ge-
rar documentos e procurar o Ministério Público 
Federal.. 

Disse também que a economia da Cidade não 
pode depender da Kinross e que, em época de 
“liberdade de expressão”, a empresa “genocida” 
ameaça quem se expressa contra ela e isso não 
pode continuar. “A sociedade deve buscar seus 
direitos”, finalizou. 

Jovem desafia Mesa e tumultua sessão

Na audiência pública da Câmara, os gerentes da Kinross explicam os procedimentos para garantir a segurança das duas Santo Antônio e Eustáquio

Alessandro Nepomuceno: A empresa possui 
um Plano de Emergência, desde 1990

Leonardo Pereira Padula:  diferencial é que 
a Kinross tem uma Gerência de Barragens
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Eustáquio: Vou provar que 
a terra (da barragem) é minha

Mineradora garante seguir à risca Lei nº 12.334 da segurança de barragens e toda legislação que trata do assunto

Gerentes da Kinross garantem segurança

José Edmar Gomes
Editor de O Movimento

Um outro Rio Paracatu, bem 
menor que o nosso, corta uma 
região a 34 quilômetros ao norte 
de Mariana e , às suas margens, 
formaram-se dois  povoados: o 
Paracatu de Baixo e o Paracatu 
de Cima, que são subdistritos de 
Monsenhor Horta, que é distrito 
de Mariana. 

O Rio Paracatu de Mariana, 
conforme o coordenador de Pre-
servação do Patrimônio Cultural 
de lá, Lélio Pedrosa Mendes,  é 
afluente o Rio Gualaxo do Nor-
te, que deságua no Rio do Car-
mo, que deságua no Rio Doce.

Lélio não conseguiu me ex-
plicar (ou não me fiz entender)  
porque e quem nomeou tal rio 
de Paracatu. Ele preferiu la-
mentar a perda do patrimônio 
imaterial que estava depositado  
nos corações dos fieis duzentos 
moradores de Paracatu de Bai-
xo  que, sob o comando de José 
Patrocínio de Oliveira - o seu 
Zezinho, 86 anos e 24 filhos 
- mantinham, há mais de cem 
anos. “Foi tudo embora: os ins-
trumentos, as bandeiras, as vesti-
mentas...”, lamenta Lélio.

Paracatu de Baixo era um lu-
gar bucólico, resguardado pelo 

CARTA DO EDITOR II
Tem que ser agora
O rompimento da barragem do Fundão, em Ma-

riana, foi um dos episódios mais feios e irresponsáveis 
que o Brasil assistiu em relação ao meio ambiente. E 
o pior é que Paracatu estava no meio do turbilhão e, a 
todo momento, a mídia eletrônica  mostrava  “Paracatu 
de baixo da lama”, o que fazia parecer que a tragédia  
era aqui. 

Afinal, em Paracatu tem mineração, grandes barra-
gens  e a Cidade frequentou a mídia nacional, a partir 
de denúncias, ainda não comprovadas,  de contamina-
ção do seu solo em alguns locais e de algumas pessoas que 
estariam adquirindo câncer a partir da contaminação 
por arsênio, que seria aspirado da poeira das rochas tri-
turadas.

Leitores de O Movimento, principalmente de Bra-
sília, (muitos deles jornalistas, acreditem) ligavam com 
frequência r para este editor, lamentando o desastre e se 
solidarizando com a Cidade, como se nós, paracatuenses, 
tivéssemos mesmo sido vítimas do mar de lama. 

É claro que compreendo a associação de uma coisa 
à outra, mas ao mesmo tempo o episódio nos remete ao 
tratamento que se dá à informação. Confesso que não vi 
nenhum noticiário dissociar nossa Paracatu no Noroeste 
de Minas do Subdistrito Paracatu de Baixo, em Ma-
riana, na região central do Estado, que foi coberto pela 
lama, na tragédia de 5 de novembro. 

O episódio nos remete, também, à precisão da infor-
mação e à responsabilidade na sua difusão.  Emitidas de 
forma imprecisa e displicente, as mensagens deste cada 
vez mais poderoso instrumento da sociedade moderna 
podem destruir reputação e causar pânico, que podem 
trazer prejuízos e consequências incontroláveis às suas 
vítimas e à sociedade.

Lembremos que o risco é inerente à atividade mine-
rária e Paracatu já convive com ele, em maior ou me-
nor grau, conforme a responsabilidade e a capacidade de 
gestão dos operadores do negócio minerário desenvolvido 
aqui.

 Evidentemente, um desastre não vai compensar os 
empregos, os impostos e os royalties gerados pela minera-
dora ao longo de toda a sua permanência na Cidade. Por 
isso, é agora que as atitudes devem ser tomadas e, neste 
sentido, quero me associar à proposta do vereador João 
Macêdo da contratação pelo poder público de auditagem 
independente para as barragens e sugerir que as audi-
torias sejam feitas em intervalos tempo regulares e  que 
seus resultados tenham ampla divulgação.

Devemos acolher, também, a atitude do vereador 
Juscelino (Pires) Karteiro que solicitou informações 
sobre a segurança da barragens da Kinross, através de 
ofício ao MPF em Paracatu.  

Sugiro, também, que a Câmara, assuma o papel de 
canal oficial de informação, divulgando periodicamente 
o resultado destas auditorias que, necessariamente, pre-
cisam ser iniciadas o mais rapidamente possível.

José Edmar Gomes

Os gerentes da Kinross anotavam as pergun-
tas e iriam respondê-las no final da audiência, 
mas com o tumulto gerado pela intervenção de 
Isabela, a  audiência foi suspensa e muitas per-
guntas ficaram sem respostas. Veja quem per-
guntou e o que foi perguntado aos gerentes:

A presidente da Associação dos Pequenos 
Produtores da região do Santa Rita, Vera da 
Silva afirmou, veementemente, aos gerentes 
da Kinross, “que tem provas na minha mão de 
contaminação na região e que tentou falar com 
a Kinross, mas não conseguiu. “Minha comuni-
dade nem está dormindo a noite. Queria saber 
se vocês tem certeza que a barragem nunca irá 
arrebentar?”, perguntou.

O gerente das Barragens da Kinross, Leonar-
do Pereira Padula, respondeu que: “Não é minha 
opinião. É procedimento fiscalizado e docu-
mentado que demonstra a segurança da barra-
gem. Procedimentos que permitem comprovar a 
segurança da estrutura”. 

O fazendeiro Manoel Eustáquio mudou o 
rumo das indagações ao afirmar que a Kinross 
está usando uma barragem que não poderia – 
a do Machadinho - pois está entrando dentro 
de uma propriedade que não é dela, “é minha”. 
Eustáquio afirmou que a mineradora conseguiu 
uma outorga das terras que ele é dono, há 46 
anos. “Vou provar que a terra é minha”, disse.

“A barragem do Machadinho legalmente não 

está autorizada a funcionar e eu vou provar. Ela está 
ilegal, a outorga me pertence. Minha família está 
morrendo de medo da Kinross me matar, mas não 
tenho medo”, denunciou.

A vereadora Eloísa Cunha (PMDB) quis saber 
se existe dinheiro reservado para possíveis tragédias 
e a quantos milhões remonta essa calção. Além dis-
so, ela perguntou se existe um plano de desacelera-
ção da empresa. 

O radialista Ranulfo Neiva afirmou que “tudo 
que vocês dizem, a Samarco dizia também”. Ele 
propôs um debate entre a Kinross e pessoas com o 
mesmo nível de conhecimento, “porque vocês fala-
ram de forma técnica e boa parte não entendeu”. 

O vereador Oswaldinho (PMDB) da Capoeira 
observou que o capítulo 3 da Lei 12.334, que trata 
da segurança de barragens, diz que a população deve 
ser informada e estimulada a participar das ações 
preventivas e emergenciais e indagou se isso ocorre 
com a Kinross.

“Essa pergunta quem deve responder é a própria 
comunidade. A barragem está lá, o rejeito, as comuni-
dades também e não vão sair, quais ações foram feitas 
junto à comunidade, em relação à emergência de rom-
pimento da barragem? Existe uma pessoa, Germano 
Silva Lopes, gerente-geral de Projetos da Samarco, e 
ele trabalhou aqui em Paracatu, entre os anos de 2010 
a 2011 e era responsável pela barragem”. 

O vereador Ragos Oliveira (PT) afirmou que a 
mineração não é atividade criminosa, é legalizada e 

“não devemos demonizá-la, porque tem impor-
tância para a sociedade”. “Não tem como falar 
em mineração sem se falar em degradação am-
biental. Temos que discutir a mineração com o 
menor impacto ambiental possível,” propôs.

O cidadão José Oswaldo afirmou que a barra-
gem de Mariana tinha 20 vezes mais material do 
que era capaz de comportar e propôs a discussão 
de um sistema a seco para acolher o rejeito.” Não 
dá para deixar uma lama tóxica dessa em cima de 
cidadãos. Se acontecer aqui em Paracatu, matare-
mos o Rio São Francisco, pois a lama irá parar lá”. 

Jucileia Gomes, moradora do São Domingos 
perguntou: “O que vai acontecer com o São Do-
mingos, que é o povoado mais antigo de Paraca-
tu? São Domingos não tem uma escola, não tem 
uma praça de esportes. Mas todos tem seu preço 
e são comprados, juízes, médicos, políticos, igre-
jas, padres, polícia”.

“Vocês possuem relatórios diários do rejeito 
depositado nas barragens? Esse rejeito exerce 
um peso de pressão nas paredes, esse peso pode 
um dia romper a parede. A barragem é imper-
meável? Existe infiltração?” perguntou Vandeci.

Mauro Mundim, presidente Central das As-
sociações, assegurou que  as comunidades nun-
ca foram chamadas para nenhum  treinamento, 
nem dentro e nem fora da empresa e perguntou: 
Vocês vão esperar acontecer algum acidente para 
tomar providências?”.

Eustáquio diz que barragem não 
tem autorização para funcionar 

CRÔNICA DAS GALINHAS MORTAS (ou Paracatu de baixo da lama de Mariana)

 

Gualaxo do Norte, que circunda 
o local, com calçamento apenas 
na rua principal, onde se situava a 
igreja de Santo Antônio, a esco-
la, um restaurante, um bar, mais 
adiante, um campo de futebol e, 
nas demais ruelas ou caminhos, 
as casinhas bem afastadas uma 
das outras, em cujos quintais se 
plantava milho e feijão e criava-
se porcos e galinhas.

A Capela de Santo Antônio, 
construída em 1990, substituiu a 
centenária ermida da localidade 

e estava em excelente estado de 
conservação, mas a lama foi im-
placável. Entrou igreja a dentro 
e destruiu mais de um século de 
história e referências de vida.

A escola, que tinha dois an-
dares, teve o andar de baixo ocu-
pado pela indesejável visitante e 
muitos registros, equipamentos e 
móveis foram embora. 

A lama levou tudo dos mora-
dores, inclusive as próprias mo-
radas. O que ficou foram escom-
bros e uma cobertura traiçoeira e 

grudenta, que ninguém sabe que 
profundidade tem. Uma das casas 
que foi embora foi justamente a 
de seu Zezinho da Folia de Reis.

Ele contou aos repórteres que 
teve apenas cinco minutos para 
abandonar sua chácara no anoi-
tecer de 5 de novembro, quando 
policiais chegaram de moto e 
exigiram que os moradores dei-
xassem as casas imediatamente. 

Só deu tempo para seu Ze-
zinho reunir a penca de filhos e 
netos, pegar alguns documen-

tos e correr para o lado Alto de 
Paracatu de Baixo, que fica mais 
perto de Paracatu de Cima, que 
nada sofreu.  

Além da casa e de tudo que 
tinha dentro dela, dos teréns da 
folia de reis, seu Zezinho perdeu 
uma grana preta para a lama ver-
melha da Barragem do Fundão. 
R$ 3 mil - todas as suas econo-
mias - ficaram dentro de um guar-
da-roupa e, a esta altura, podem 
estar no fundo do Rio Doce ou no 
abissal do Oceano Atlântico. 

Na agonia da desocupação da 
casa, “debaixo de orde da puli-
ça”, ele esqueceu a grana. “Per-
di tudo”, disse um desolado seu 
Zezinho, quando voltou ao lugar 
onde antes era sua casa e tinha 
folia de reis e muita alegria.

Seu Zezinho também lem-
brou das galinhas - mais de cin-
quenta - que foram soterradas 
pela lama e já cheiravam mal. - O 
pior é se for cheiro de corpo de 
gente misturado com o das gali-
nha”, cismou.

Josélia Gomes: O que vai 
acontecer com o São Domingos?

Ranulfo Neiva: Tudo que vocês 
dizem, a Samarco dizia também

Seu Zezinho à frente da folia
de reis nos tempos de 

alegria em Paracatu de Baixo

(FOTOS: REPRODUÇÃO)

Seu Zezinho em frente ao que 
restou de sua vida, após o 

estouro da barragem: Perdi tudo
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Brasília - A Ordem dos Ad-
vogados do Brasil apresentou 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF), no último dia 16, Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
contra o artigo 10º da Lei do 
Direito de Resposta, que es-
tabelece que recursos contra o 
direito de resposta determinado 
pela Justiça precisam ser conce-
didos por órgão colegiado.

“A OAB defende o direito de 
resposta, mas entende que a lei 
não pode proibir que a Justiça 
funcione de forma livre e in-
dependente para coibir abusos, 
inclusive o direito de resposta 
abusivamente concedido”, ex-
plica o presidente da OAB Na-
cional, Marcus Vinicius Furtado 
Coêlho.

Para Coêlho, toda pessoa físi-
ca ou jurídica tem direito cons-
titucional ao recurso, como um 
segundo olhar sobre a matéria. 
“O princípio do duplo grau de 
jurisdição é obrigatório”, afirma.

Trecho estabelece que recursos contra direito de resposta determinado pela Justiça precisam ser concedidos por órgão colegiado

DIREITO DE RESPOSTA

SÉRGIO MORO

OAB contesta artigo da nova lei

Marcos Vinicius: Dispositivo 
cria desequilíbrio entre as 
partes e compromete o 
princípio da igualdade

Segundo o presidente da 
OAB, este dispositivo cria “um 
evidente desequilíbrio entre as 
partes e compromete o princí-
pio da igualdade”, pois a parte 
que pede o direito de resposta 
tem seu pedido analisado por 

Lava Jato está 
pregando no deserto

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), determinou, no último 
dia 18, a suspensão da eficácia de um artigo da 
Lei 13.888/2015, que regulamentou o direito de 
resposta nos meios de comunicação.

Atendendo pedido liminar da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Toffoli suspendeu 
a aplicação do Artigo 10, que garantia somente 
a órgãos colegiados dos tribunais a possibilidade 
de concessão de recurso para suspender a publi-
cação da resposta.

“Admitir que um juiz integrante de um tri-
bunal não possa, ao menos, conceder efeito sus-
pensivo a recurso dirigido contra decisão de juiz 
de primeiro grau é subverter a lógica hierárquica 
estabelecida pela Constituição, pois é o mesmo 
que atribuir ao juízo de primeira instância mais 

um único juiz enquanto o veí-
culo de comunicação precisa ter 
seu recurso analisado por um 
órgão colegiado, composto por 
vários juízes.

Pelo texto da lei recente-
mente sancionada, o direito de 
resposta pode ser concedido de 
forma monocrática pelo juiz, 
mas, se o órgão de imprensa 
considerar a decisão abusiva, 
não pode recorrer à instância 
superior sem que antes a deci-
são passe por órgão colegiado 
do tribunal de origem.

“A lei não pode proibir a 
concessão de liminar por julga-
dor, condicionando-a à decisão 
de órgão colegiado. Nesse pon-
to, a Lei nº 13.188 fere a inde-
pendência entre os Poderes, o 
acesso à Justiça, a efetividade da 
jurisdição e a autonomia do jul-
gador”, afirma Marcus Vinícius. 
“Tal exigência de juízo colegia-
do para suspender, em recurso, o 
direito de resposta, retira do re-

lator a possibilidade de analisar 
a matéria, como é comum nos 
tribunais”.

A Ordem também chama a 
atenção para o perigo de haver 
ferimento à independência dos 
poderes, pois o Legislativo não 
pode dispor sobre como o Judi-
ciário vai julgar as causas.

Marcus Vinicius explicou 
ainda que leis com cláusulas 
consideradas muito abertas tra-
zem dificuldades em sua inter-
pretação, por isso é importante 
que os tribunais se atenham 
sempre à Constituição e se ba-
seiem na jurisprudência, para 
que os casos apresentados não 
tragam insegurança à imprensa.

“O direito à informação e 
a liberdade de imprensa são 
princípios constitucionais in-
contornáveis. O direito de res-
posta deve existir quando hou-
ver comprovadamente casos de 
calúnia e difamação, ofensas à 
honra. Se, por um lado, as cláu-

sulas da lei são mais abertas, é a 
lei que temos. O Judiciário tem 
que fazer análises constitucio-
nais, para que não fira o direito 
à liberdade de expressão, à opi-
nião e à crítica”, disse.

Enquanto o julgamento da 
ação não chega ao fim, a OAB 
pede que o STF conceda uma 
decisão em caráter provisório 
para suspender a eficácia do ar-
tigo 10º da Lei 13.188/2015.

A Lei - A presidenta Dilma 
Rousseff sancionou com veto a 
Lei 13.888, de 11 de novembro 
de 2015, que disciplina o direi-
to de resposta ou retificação de 
pessoas ofendidas nos meios de 
comunicação social. A lei foi 
publicada no último dia 12 no 
Diário Oficial da União.

O texto determina o direito 
de resposta à pessoa (física ou 
jurídica) ofendida por qualquer 
reportagem, nota ou notícia 
“divulgada por veículo de co-
municação social, independen-

temente do meio ou plataforma 
de distribuição, publicação ou 
transmissão que utilize, cujo 
conteúdo atente, ainda que por 
equívoco de informação, contra 
a honra, intimidade, reputação, 
conceito, nome, marca ou ima-
gem”.

Foi vetado o parágrafo que 
afirmava que o ofendido pode-
ria requerer o direito de resposta 
ou retificação pessoalmente nos 
veículos de rádio e televisão. O 
trecho foi alvo de divergência 
entre a Câmara e o Senado.  

A Lei 13.888, de 11 de no-
vembro de 2015, afirma que a 
resposta poderá ser divulgada, 
publicada ou transmitida no 
mesmo espaço, dia da semana e 
horário em que ocorreu o agravo 
e deverá ser exercida no prazo 
de 60 dias, “contados da data de 
cada divulgação, publicação ou 
transmissão da matéria ofensi-
va”. (Fontes: OAB/ABr)

Toffoli suspende artigo da Lei

São Paulo - O juiz Sérgio 
Moro, responsável pelos pro-
cessos da Operação Lava Jato 
na primeira instância da Justiça 
Federal, disse que a operação “é 
uma voz pregando no deserto”. 
A afirmação foi feita na tarde do 
último dia 23(antes, portanto, 
da prisão do senador Delcídio 
do Amaral), durante o Fórum 
Aner (Associação Nacional dos 
Editores de Revistas) de Revis-
tas 2015, ocorrido no Hotel Re-
nassaince, em São Paulo.

Segundo ele, a Lava Jato, 
que ainda está em andamento, 
mostrou “indícios de corrupção 
sistêmica, profunda e penetrante 
no âmbito da administração pú-
blica” do país e, apesar disso, de 
acordo com Sérgio Moro, não 
houve respostas “institucionais” 
diante da insatisfação popular 
contra a corrupção.

“No caso da Petrobras, por 
exemplo, há indícios que todos 
os grandes contratos envolviam 
o pagamento de propina. O 
nível de deterioração da coisa 
pública é extremamente preocu-
pante”, disse. “A quantidade de 
pessoas nas ruas revelou insa-
tisfação e não tivemos respostas 
institucionais mais relevantes”, 
acrescentou.

Para o juiz, a corrupção não 
será exterminada por operações 
como a Lava Jato ou por ações 
com a Penal 470 (processo do 
mensalão), mas com mudanças 
nas instituições. “Não vai ser a 
Operação Lava Jato que vai re-

solver o problema da corrupção 
no país. Não serei eu que resol-
verei isso. Não foi a Ação Penal 
470 que resolveu o problema da 
corrupção no Brasil. Mas o que 
nós, como cidadãos, vamos fazer 
a partir de agora? Para isso, pre-
cisamos ter melhora nas nossas 
instituições, e não vejo isso ocor-
rendo de forma alguma”, disse.

Em uma entrevista rápida 
aos jornalistas, Sérgio Moro 
falou também sobre a lei que 
regulamenta o direito de res-
posta, sancionada este mês pela 
presidenta da República, Dilma 
Rousseff. Para o juiz da Opera-
ção Lava Jato, a lei precisa ser 
mais clara. “Parece-me que ela 
ficou um pouco vaga em delimi-
tar o direito de resposta. Em que 
circunstâncias deve se permitir o 
direito de resposta? Mesmo se a 
notícia for verdadeira, por exem-
plo? Nisso a lei não é clara”, dis-
se. Segundo ele, se a lei for mal 
utilizada, ela poderá servir como 

instrumento de censura.
“Não digo que foi essa a 

intenção, mas se mal utiliza-
da pode acabar resultando em 
censura”. “A minha crítica não 
é contra o direito de resposta 
em si, isso é assegurado consti-
tucionalmente e, em princípio, 
amplia o debate. Mas a forma, o 
procedimento, a vagueza da lei 
em não estabelecer as hipóte-
ses em que esse direito deve ser 
exercido acabam possibilitando 
que ela seja usada como instru-
mento de censura”, acrescentou.

Durante a palestra na Aner, 
Sérgio Moro abordou o papel 
investigativo da imprensa com 
o tema: Operação Lava Jato - O 
jornalismo investigativo de quali-
dade como pilar da democracia e 
das instituições brasileiras. O juiz 
defendeu a publicidade da Opera-
ção Lava Jato, segundo ele, garan-
tida pela Constituição Federal.

“A democracia e a liberdade 
demandam que as coisas pú-
blicas sejam tratadas de forma 
pública. A Constituição deu 
uma resposta bem clara de que 
a publicidade tinha que ser am-
pla. Com a ressalva, no processo 
penal, de que temos resguarda-
do sigilo quando há prejuízo à 
investigação”. Segundo Sergio 
Moro, não se pode falar que 
houve vazamento durante a 
operação. “Não se pode falar de 
vazamento quando o processo é 
público”, afirmou. 

(Elaine Patricia Cruz 
- Repórter da Agência Brasil)

poderes que ao magistrado de segundo grau de 
jurisdição”, argumentou Toffoli.

Na ação, a OAB defendeu a regulamentação 
do direito de resposta, mas afirmou que a lei 
não pode impedir a Justiça de coibir eventuais 
abusos contra direito de resposta abusivamente 
concedido.

A lei foi sancionada pela presidenta Dilma 
Rousseff no mês passado. O texto prevê que 
uma pessoa que se considerar ofendida por 
qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada 
em um veículo de comunicação pode pedir di-
reito de resposta, que deverá ser divulgada com 
o mesmo destaque da publicação original.

O veículo tem sete dias para publicar a re-
tratação espontaneamente, e, se o não fizer, o 
ofendido poderá recorrer à Justiça.

Moro: Em que circunstâncias deve 
se permitir o direito de resposta?
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Luiz Gama: o apóstolo negro da Abolição

O Dia Nacional da Consci-
ência Negra (20 de novembro) 
foi celebrado pela  Câmara Mu-
nicipal de Paracatu, no dia 18, 
acolhendo proposição do ve-
reador Juscelino Carteiro, cujo 
gabinete coordenou o evento, 
juntamente com a Escola do 
Legislativo.

A programação contou com 
palestra alusiva ao assunto, pro-
ferida por Vandeir Jose da Silva, 
autor da dissertação Quilombo 
de São Domingos: história e 
identidade étnica - 1980=2010, 
que lhe deu o título de Mestre 
em História pela Universida-
de de Brasília-UnB; dança da 
carretada, apresentada pelos 
remanescentes do Quilombo 
do São Domingos, na presença 
do membro mais velho da co-
munidade,  Aureliano Lopes de 
103 anos; capoeira com os alu-
nos dos professor e vereadores  
Gilvan Rodrigues e maculelê, 
com os alunos do também pro-
fessor e vereador Osvaldinho da 
Capoeira. A fanfarra da Escola 
Afonso Roquete apresentou nú-
mero que incorporava elemen-
tos rítmicos do Olodum.

Discriminação - “A minha 
família é 100% negra, sou filho 
de negros, me casei com uma 
negra, tenho duas filhas negras 
e falo para minhas filhas: a des-
criminação não vem, ela esta ai, 
mas não devemos nos esconder 
e sim criar o nosso espaço,” de-
clarou o vereador Juscelino.

O professor e pesquisador, 

Ponto alto da programação foi palestra do mestre em história cultural Vandeir José da Silva

20 DE NOVEMBRO

Câmara celebra Consciência Negra 

Vandeir José da Silva, afirmou 
em sua palestra que a estima-
tiva é que tenham entrado 3,5 
milhões de negros escravos, du-
rante o Brasil colonial, que se 
instalaram principalmente no 
Rio de Janeiro e de lá migraram 
ou foram vendidos para outros 
Estados brasileiros.

“A Consciência Negra é 
comemorada em mais de mil 
cidades brasileiras e a data é 
ponto de reflexão sobre o assun-
to, lembrando a resistência de 
Zumbi dos Palmares como um 
dos maiores marcos da história”, 
disse Vandeir, que atualmente é 
professor da Finom- Faculdade 

São Paulo (ABr) - A Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) 
homenageou,  na noite de 3 de 
novembro, Luiz Gonzaga de 
Pinto Gama, reconhecendo-o 
como advogado. “Há 133 anos, 
faleceu Luiz Gama e, após esse 
período, temos a oportunida-
de de reescrever a história. Ao 
apóstolo negro da Abolição, 
pelos seus relevantes serviços 
prestados junto aos tribunais na 
libertação dos escravos, a OAB 
Nacional e a OAB de São Paulo 
concedem a Luiz Gama o título 
de advogado”, disse o presidente 
da OAB, Marcus Vinicius Fur-
tado Coelho, em cerimônia na 
Universidade Presbiteriana Ma-
cknzie, em São Paulo.

O baiano Luiz Gama nasceu 
em 1830, filho de um português 
com Luiza Mahin, negra livre 
que participou de insurreições 
de escravos. Gama foi para o 
Rio de Janeiro aos 10 anos após 
ser vendido pelo pai para pagar 
uma dívida. Sete anos depois, 
ele conseguiu a libertação e se 
transformou em um dos maiores 
líderes abolicionistas. Em 1869, 
ao lado de Rui Barbosa, fundou 
o jornal Radical Paulistano.

Em 1850, Gama tentou fre-
quentar o curso da Faculdade 
de Direito do Largo do São 
Francisco, hoje da Universida-
de de São Paulo (USP), mas foi 
impedido por ser negro. Ele fre-
quentou as aulas como ouvinte 
e o conhecimento adquirido 
permitiu que ele atuasse na de-
fesa jurídica de negros 
escravos.

Seu tataraneto, Be-
nemar França, 68 anos, 
recebeu a homena-
gem em nome de Luiz 
Gama. “Trata-se de 
uma reparação históri-
ca e do reconhecimento 
da sua atuação jurídica 
para a qual foi proibido 
de se graduar. Trata-se 
de uma justíssima ho-
menagem a quem tan-
to lutou pela liberdade, 
igualdade e respeito”, 
disse o presidente da 
OAB.

Integrada do Noroeste Mineiro.
Ambrósio - O professor 

também disse que em Minas 
Gerais o quilombo de Ambró-
sio, comandado pelo rei Ambró-
sio (que floresceu na região de 
Ibiá e foi dizimado em 1746) é 
tão significativo para a história 
quanto o de Palmares. Segundo 
ele, cerca de 24 Estados pos-
suem comunidades quilombo-
las e dados de 2012 informam 
que existem 1.838 comunidades 
quilombolas no Brasil.

O professor apontou seis co-
munidades paracatuenses como 
remanescentes de quilombolas. 
São elas: Machadinho, São Do-

mingos, Amaros, Lagoa, Cerca-
do e Pontal.

O professor citou a lei 
1.639/03 que inclui o Dia Na-
cional da Consciência Negra no 
calendário escolar, mas alertou 
que poucas escolas trabalham 
o tema pois poucos professores 
sabem de tal lei.

O professor estuda as tra-
dições negras, a cultura, pratos 
típicos e festividades com a in-
tenção de “entender como são 
construídas as identidades e de 
que forma são reconstruídas”, 
através de trabalhos já publica-
dos. São eles: “Identidade étni-
ca cultural e os significados da 

religião católica no quilombo 
de São Domingos: representa-
ções nas histórias e memórias 
dos moradores na festa de ca-
retagem”; “Remanescentes de 
quilombo: a reconstrução da 
identidade étnica na festa de 

caretagem em São Domingos, 
Paracatu (MG)”; “Oralidade, 
história e memória: festa de ca-
retagem no Alto do Açude e o 
repasse da identidade étnica”.

O homenageado da noite, 
Aureliano Lopes, 103 anos, é 
morador do São Domingos. 
Também foi homenageado o 
senhor Joaquim Lopes dos Reis, 
representando a caretagem do 
povoado.

O vereador Juscelino Cartei-
ro finalizou o evento ressaltan-
do que aquele não era um mo-
mento de comemoração, mas de 
lembrança do sofrimento e do 
sangue derramado pelos negros. 

“Sou descendente de ser 
humano que foi escravizado 
e vivemos uma discriminação 
maquiada, que dizem que não 
existe, mas está presente contra 
o negro, o gordo, o deficiente 
e outras (minorias)”, explicou 
Carteiro.

O professor da Faculdade de 
Direito da Universidade Presbi-
teriana Mackenzie e presidente 
do Instituto Luiz Gama, Sil-
vio Luiz de Almeida, disse que 
a homenagem é inédita “para 
alguém que recebe o título de 
advogado pós-morte não sendo 
formado em direito”.

“Luiz Gama não é apenas 
importante para a história da 
comunidade negra brasileira, é, 
também, para que entendamos 
dois movimentos fundamentais 
para a formação social brasileira 
e entender para onde caminha 
o país. Ele está ligado tanto ao 
movimento abolicionista, ou 
seja, a luta contra a escravidão, 
como à formação da Repúbli-
ca”, explicou o professor. “Neste 
momento, resgatar a figura de 
Luiz Gama, é resgatar também 
a esperança na construção de 
um país melhor, de um mundo 
mais justo e também da luta an-
tirracista”, acrescentou.

Para seu tataraneto, a home-
nagem “é um resgate ao traba-
lho que Luiz Gama fez na sua 
luta para libertar escravos”. Ele 
disse que seu tataravô estudou 
por conta própria em bibliote-
cas. Apesar de ser rejeitado pela 
Faculdade de Direito, segundo 
Benemar, Luiz Gama “conse-
guiu ser rábula, ou seja, tinha 
um documento que o liberava 
para trabalhar como advogado, 
só que sem diploma”. Nessa 
condição, ele libertou mais de 
500 escravos, afirmou.

Rábula que libertou mais de 500  
recebe título de advogado da OAB

O V Encontro de Corais teve até música de Roberto Carlos

ARTE E CULTURA

Encontro de Corais é 
destaque da Semana
A segunda edição da Sema-

na de Arte e Cultura foi reali-
zada de 17 a 28 de novembro 
e contou com atrações, como 
cursos de penteados afros até 
shows de músicos nacionais 
e locais; além de Seminários; 
rodas de conversas, palestras; 
exposição de fotografias “Em 
sombra e Cores”; exposição de 
fotos em escolas municipais; 
cursos; apresentações culturais 
de maculelê e capoeira; Copa 
Valorizando Vidas de Jiu Jitsu; 
premiação dos leitores do ano; 
Encontro de Corais; Festival 
de Teatro; Encontro de tri-
bos/2015 (capoeira, hip-hop/
slek); Inauguração do acervo 
Iconográfico, Documental e Bi-
bliográfico de Paracatu; Shows 
com Negra Mary (The Voice 
Brasil 2015), Aldo Lima, Ná-
dia Campos, Dewler Andrade, 
Thiago Lunar, Os ocasionais.

Corais - O V Encontro de 
Corais de Paracatu, um dos 
destaque da programação da 
Semana, realizado no dia 24 

de novembro, reuniu corais de 
diferentes faixa etárias e seg-
mentos, na Câmara Municipal. 
Cada coral teve a oportunidade 
de interpretar três números e, no 
final, se uniram para interpretar 
a canção “É preciso saber viver”, 
de Roberto Carlos.

Na oportunidade o vice-pre-
feito, José Altino, ressaltou que 
o canto é uma forma de expres-

sar a cultura e que o governo faz 
questão de apoiar este tipo de 
evento que valoriza os talentos 
locais.

Os corais que se apresenta-
ram foram AABB Comunida-
de; Coral águias; Sesc Laces de 
Paracatu; Escola Maria Trinda-
de; Igreja Nossa Senhora Apa-
recida; Stella Maris; Coral Vi-
vace e Sexteto Ruá.

A caretagem, dança típica dos remanescentes dos quilombos e praticada no povoado, foi uma das atrações 
do evento

Aureliano Lopes, patrimônio vivo do São Domingos, 
ao lado do prefeito e vereadores

Professor Vandeir: Poucas 
escolas e professores sabem 
da Lei 1.639/03, que inclui o Dia 
Nacional da Consciência Negra 
no calendário escolar
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Panetones, pernis, perus, aves, embutidos, enlatados, panetones, 
bombons, frutas, vinhos, sorvetes são algumas delícias que fazem 
parte da Ceia de Natal e, na Coopervap, você encontra tudo que 
precisa a um precinho especial. 

O Natal, além do significado religioso, também é sinônimo de mesa 
farta e de confraternização com a família, relembrando os melhores 
momentos do ano que se vai e criando expectativas melhores para o 
ano que virá.

A Coopervap se preparou para a demanda crescente de produtos 
natalinos e oferece grande variedade de tudo que você e sua família 
gostam e precisam. 

Confira a qualidade, as ofertas e a variedade que o 
HIPERMERCADO COOPERVAP oferece para fazer o seu Natal ainda 
mais feliz ao lado de sua família

Isso tudo sem esquecer o melhor atendimento da Cidade!

Imbatível em atendimento, 
diversidade e preço, o 

HIPERMERCADO 
COOPERVAP tem 

ofertas imperdíveis 
para sua ceia de 
Natal ficar mais 

gostosa

Natal na 
Coopervap 
é mais gostoso!

Promoção Família Coopervap
Além disso, você participa da maior promoção da Cidade e Reião:  

“Promoção Família Coopervap”, a promoção da família paracatuense. 
A cada R$ 70,00 em compras, em qualquer das áreas comerciais da 
Coopervap, em Paracatu, Vazamor e Guarda-Mor, você recebe um 
cupom para participar da promoção e concorrer a dois FIATs PALIO 
FIRE 4P 0KM, Fab 2015, Modelo 2016, brancos, num total de R$  54 
mil em prêmios. 

Os sorteios serão realizados nos dias 15 de fevereiro e 13 de maio 
de 2016 e o participante pode depositar os cupons até as 8h30 do dia 
do sorteio. 

É necessário preencher o cupom com os dados pessoais 
e responder a pergunta fácil: “Qual a empresa da Família 
paracatuense?”. 

Claro que não existe outra resposta a não ser a COOPERVAP. 
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(São Paulo - ABr)  O gover-
nador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, informou, no último 
dia 24, que vai solicitar à Agên-
cia Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) a liberação de 
uso da fosfoetanolamina, em 
regime compassivo, a pacientes 
com câncer. Isso significa que, 
se aceito o pedido do gover-
nador, a substância poderá ser 
usada em pacientes que não 
apresentem melhora por meio 
de medicamentos autorizados.

A decisão ocorreu após audi-
ência no dia anterior, no Palácio 
dos Bandeirantes, que reuniu 
o pesquisador da substância, o 
professor aposentado Gilberto 
Chierice, do Instituto de Quí-

São Paulo coloca à disposição do pesquisador, hospitais, institutos de pesquisa e laboratório da Fundação para Remédio Popular

FOSFOETALONAMINA

OPINIÃO 
SONHO AMERICANO

Alckmin pede liberação à Anvisa
mica da USP de São Carlos, e 
parlamentares. 

“O governo de São Paulo 
também colocou à disposição 
do pesquisador toda a estrutura 
do estado, como hospitais, ins-
titutos de pesquisa e o labora-
tório Furp - Fundação para o 
Remédio Popular -, para ajudar 
na conclusão das etapas para 
aprovação final da substância”, 
divulgou, em nota, a assessoria 
do governador.

A paciente Bernardete Cioffi, 
que tem um câncer metastático 
ósseo e utiliza a fostoetanola-
mina, participou da audiência e 
disse que foi elaborado um plano 
de trabalho com três frentes de 
atuação. A primeira é o pedido 

Liberação compassiva já
Por José  Edmar Gomes

A decisão do governador de São 
Paulo de pedir à Anvisa a libera-
ção da fosfoetalonamina e colocar a 
estrutura logística de saúde do Es-
tado à disposição do químico Gil-
berto Chierice traz algum alento 
à população, tão humilhada pelos 
absurdos perpetrados pelos políti-
cos, ultimamente. 

Ainda assim, a decisão do governador, como tudo no Brasil, é mais que 
tardia, uma vez que o professor Chierice estuda a substância, desde o final 
dos anos 80, e a distribui a doentes que relatam melhoras com seu uso.

O câncer é doença mortal e vem avançando assustadoramente, no Bra-
sil e no mundo, a partir de maus hábitos, exposições a substâncias tóxicas, 
por causas genético-hereditárias, etc, etc. dizem os médicos. Sejam quais 
forem os motivos, o certo é que, nas últimas décadas, a doença está batendo 
a nossa porta como um pesadelo e já nos roubou parentes e amigos. Muitos 
jovens e em pleno vigor produtivo.

A advogada paulista Mariana Frutuoso Pádua, que representa pa-
cientes que pediram acesso à fosfoetanolamina por meio da Justiça, disse 
à imprensa que a droga é uma garantia à vida e à dignidade da pessoa 
humana.

Já a paciente Bernadete Cioffi afirmou ao vereadores de São Carlos, que 
tem um “câncer incurável” e utiliza a medicação somente para melhorar 
sua qualidade de vida e está ciente dos possíveis riscos do uso de uma droga 
não registrada. 

Bernardete reforçou que a decisão de usar a substância sem registro na 
Anvisa ocorreu por falta de opção de tratamento e de cura para o seu caso. 
“Luto pela continuidade das pesquisas de maneira científica, séria e ver-
dadeira, para em cinco ou dez anos todas as pessoas possam fazer uso digno 
da fosfoetanolamina sintética. Até lá, as pessoas que se dispuserem, assim 
como eu, a se submeter ao processo experimental, que o façam com sensatez 
e responsabilidade”, afirmou a paciente.

Todos os especialistas, evidentemente, condenam o uso de uma substân-
cia que não passou pelas fases necessárias ao seu uso seguro e muito menos 
sem registro na Anvisa. Corretíssimo, mas é preciso condenar também as 
dezenas de mortes que ocorrem diariamente no País, decorrente do câncer.

É preciso relembrar que o “remédio da USP” ou “pílula anticâncer” co-
meçou a ser produzida pelo químico Gilberto Orivaldo Chierice, no Insti-
tuto de Química de São Carlos (IQSC-USP), desde o final dos anos 1980, 
que a  distribuía no campus gratuitamente a pacientes que a solicitassem. 

Certamente o químico quando fez isso não estava brincando de apren-
diz de feiticeiro. Muito menos uma universidade da envergadura da USP 
ia colocar suas instalações a serviço de uma causa vazia. 

Como leigo, posso supor que as pessoas que vêm tomando a droga, por 
tanto tempo, são fundamentais para apressar a fase mais importante da 
pesquisa: o seu teste em humanos. Talvez, o governador Alckmin esteja 
levando isso em conta ao pedir a liberação fosfoetalonamina à Anvisa.

A população em geral, como demonstram as manifestações nas redes so-
ciais, parece entende razoável e urgente a liberação da droga em regime 
compassivo, pelo menos, a pacientes com câncer, que não apresentem me-
lhora por meio de medicamentos autorizados.

de liberação para uso da fosfo-
etanolamina por pacientes cujo 
tratamento convencional não 
seja suficiente. A segunda é o 
início dos testes clínicos junto 
aos hospitais de referência do 
estado e, por último, a busca por 
uma alternativa de produção em 
larga escala. “A postura de Ge-
raldo Alckmin traz para nós uma 
esperança concreta de solução 
para o atual impasse em que nos 
encontramos”, disse Bernardete. 

Por meio de redes sociais, a 
paciente já havia declarado que 
estava ciente dos possíveis ris-
cos do uso de uma droga não 
registrada. Porém, segundo ela, 
a decisão de usar a substância 
sem registro na Anvisa ocorreu 

Decisão de Geraldo Alckmin pode contribuir para que 
substância seja usada em pacientes que não apresentem 
melhora com medicamentos autorizados
 

Rod Silva: Meu pai deu-me umas pancadinhas nas 
costas e disse: ‘É a América, podes ser o que quiseres...

por falta de opção de tratamen-
to e de cura para o seu caso.

“Luto pela continuidade das 
pesquisas de maneira científica, 
séria e verdadeira, para [que] em 
cinco ou dez anos todas as pes-
soas possam fazer uso digno da 
fosfoetanolamina sintética. Até 
lá, as pessoas que se dispuserem, 
assim como eu, a se submeter 
ao processo experimental, que o 
façam com sensatez e responsa-
bilidade”, escreveu.

A fosfoetanolamina sintética 
foi estudada pelo professor Gil-
berto Orivaldo Chierice, hoje 
aposentado. Na época, ele ainda 
era ligado ao Grupo de Quí-
mica Analítica e Tecnologia de 
Polímeros da USP.

Newark NJ (Ag. Lusa) - 
Rod Silva, de 43 anos, filho 
de imigrantes brasileiros e 
fundador da cadeia de comida 
saudável Muscle Maker Grill, 
anunciou a sua candidatura 
como independente a presi-
dente dos Estados Unidos da 
América.

“Acredito realmente que 
a América precisa tornar-se 
saudável de novo e serei eu 
quem vai trazer essa mudan-
ça”, disse Silva aos jornalis-
tas.

Rod Silva é um de cin-
co filhos de imigrantes bra-
sileiros e nasceu no bairro 
do Ironbound, na cidade de 
Newark, onde existe uma 
grande comunidade portu-
guesa e brasileira.

Nas próximas semanas, 
viajará pelo país para tentar 
conseguir voluntários e as-
sinaturas para se conseguir 
inscrever nos 50 estados nor-
te-americanos. No Colorado, 
garante já estar perto de ter os 
números necessários.

Silva é um empresário de 
sucesso, que transformou um 
pequeno restaurante, que fun-
dou em 1995 na cidade de 
Colônia(NJ), em cadeia com 
cerca de 60 filiais em 13 es-
tados.

Segundo contou, começou 
o Muscle Maker Grill com 
apenas seis mil dólares e o en-
corajamento do pai.

“O meu pai deu-me umas 
pancadinhas nas costas e dis-
se: ‘É a América, podes ser o 
que quiseres, vai em frente’”, 
lembrou.

Silva, que é adepto de des-
porto e de alimentação equi-

Filho de imigrantes brasileiros é 
candidato a presidente dos EUA

librada, criou um conceito de 
comida saudável, que não era 
popular na época.

“Quando comecei, não 
era popular neste ramo falar 
sobre alimentação e estilo de 
vida saudáveis. Com perseve-
rança, tornamo-nos líderes e 
quero levar esta mensagem ao 
povo americano: só é preciso 
uma faísca para iniciar um 
fogo”, explicou.

Alguns críticos dizem que 
a candidatura de Silva é ape-
nas uma estratégia para pro-
mover o seu negócio.

“Campanhas e partidos 
como este não fazem muito 

pela verdadeira nutrição. São 
especialmente inúteis quando 
são pouco mais do que uma 
estratégia para promover um 
franchise de restaurantes do 
que uma causa legitima”, de-
fendeu Rick Polito no blog 
New Hope.

Silva garantiu, no entanto, 
que as suas intenções são cla-
ras e os motivos pessoais: o pai 
tinha problemas de colesterol 
e morreu devido a um ataque 
de coração, dentro do carro, 
em frente à casa da família, 
quando tinha 62 anos.

Foi o filho, que tinha aber-
to o seu primeiro restaurante 

sete anos antes, que o encon-
trou sem vida.

“Encontrei o meu pai mor-
to dentro de um carro devido 
a um ataque do coração ful-
minante. Um homem que vi-
veu o sonho americano, o meu 
herói, morrer dessa forma... 
Isso mostrou-me que tinha 
de haver outro caminho. Foi 
aí que comecei a minha jorna-
da”, contou.

Silva disse que através de 
programas de reeducação ali-
mentar e de estilo de vida, o 
estado pode poupar dinheiro 
e melhorar a saúde dos nor-
te-americanos.

“A melhor forma de tor-
nar as pessoas saudáveis é a 
prevenção e não esperar que 
fiquem doentes e depois tra-
tar”, garantiu.

Rod disse ainda que o go-
verno federal deveria ser a 
“referência e não o dono ou 
patrão” quando o assunto são 
os cuidados com a saúde.

Outro argumento do aspi-
rante a candidato presidencial 
a favor das suas pretensões 
é não fazer parte do mun-
do político de Washington, 
acreditando que o seu perfil 
de empresário, de homem in-
dependente dos interesses de 
Washington, vai mobilizar os 
eleitores.

“Comecei do nada. Nin-
guém me deu uma esmola. 
Acredito muito no povo ame-
ricano. Quando entenderem a 
minha mensagem, ninguém 
nos irá parar”, disse.

Silva vive atualmente em 
Piscataway, no estado de Nova 
Jersey, com a esposa e os dois 
filhos do casal, de 8 e 13 anos.
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Associação quer 
defender nascente

Paracatu é 3ª mais violenta de Minas

Garupa mata Rogério, na Olegário Maciel

 Pindoba é morto no Santo Eduardo

Homem é assassinado dentro de oficina

Adolescente de 17 anos mata outro de 16 

Corintiano estrangula parceiro de copo

Sobrinho manda matar tia 

Marrison leva tiro na cabeça 

Irmão é suspeito de matar irmão

Especialista recomenda animas cruzados 
para enfrentar clima quente do Noroeste

A Cooperfruta que gera bons resultados para 
a agricultura familiar e para os municípios do entorno  

A  Cooperfruta  - Coopera-
tiva dos Fruticultores da Agri-
cultores Familiar do Noroeste 
de Minas Gerais, lançou, no 
final de novembro, a “Polpa de 
Frutas Colonial“,  marca cujas 
embalagens são ilustradas por 
uma janela colonial,  para va-
loriza a cultura de Paracatu. 
“Aonde os nossos produtos 
chegarem, vamos também levar 
o nome de Paracatu”, observa 
Expedito diretor Cooperativa.. 

A Cooperfruta  promoveu 
dois eventos para apresentar a 
marca à comunidade.  No dia 
24 de novembro, os cooperados 
receberam potenciais clientes 
da região, além do poder pú-
blico municipal e demais partes 
interessadas, na Associação Co-
mercial e Empresarial (ACE. 
Já no dia  28 de novembro, as 
polpas foram  oferecidas para 
degustação da comunidade, na 
Praça Firmina Santana, próxi-
mo a Feira Livre dos agriculto-
res familiares.

Inaugurada em outubro de 
2014, a fábrica de polpa de fru-
tas da Cooperativa comercializa 
seus produtos para instituições 
públicas da região, como esco-
las e creches dos municípios de 
Paracatu e Guarda-Mor, com 
recursos captados por meio do 
ReDes, programa realizado pelo 
Instituto Votorantim e o Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES),  

Embalagens são ilustradas por janela colonial para valoriza a cultura de Paracatu. 
Produção foi ampliada para atender hotéis e supermercados

POLPA DE FRUTAS

AMPARA

SEGURANÇA PÚBLICA

48º. HOMICÍDIO 

47º. HOMICÍDIO 

46º. HOMICÍDIO 

44º. HOMICÍDIO 

43º.  HOMICÍDIO

42º.  HOMICÍDIO

41º. HOMICÍDIO 

40º. HOMICÍDIO 

CARAVANA MERIAL

Cooperfruta apresenta  
marca ao mercado

e conta também com apoio da 
Votorantim Metais, Votoran-
tim Siderurgia e Prefeitura 
Municipal de Paracatu.

Com a qualificação da li-
nha de produção, capacitações 
e novos cooperados, a institui-
ção ampliará sua atuação para 
atender hotéis, supermercados 
e outros. “Sempre foi nosso ob-
jetivo aumentar nosso merca-
do, atingindo também o varejo. 
Implementamos um Programa 
de Boas Práticas e de Alimen-
tos Seguros, além de conseguir 
estabilizar nossa produção, o 
que foi determinante para nos-
sa evolução”, declara Alonso 
Brandão, coordenador da Coo-
perfruta.

A Instituição dobrou o nú-
mero de cooperados e conta 
hoje com 53 agricultores fami-
liares, dando subsídio para o au-
mento da produção, que hoje é 
de 600 kg por dia. A Cooperati-
va fabrica, atualmente, sete tipos 
de polpas de frutas – maracujá, 
acerola, goiaba, caju, manga, ta-
marindo e abacaxi. “Nosso dife-
rencial é que as nossas lavouras 
estão dentro do sistema agroe-
cológico, evidenciando o sabor e 
a qualidade das frutas. Portanto, 
não utilizamos nenhum tipo de 
agrotóxico, aditivos ou conser-
vantes”, explica Alonso. 

Outro fator que destaca a 
Cooperfruta de seus concorren-
tes é sua produção: toda reali-

Paracatu recebeu, em meados de novembro,  um ônibus itinerante da Caravana 
da Produtividade da empresa Merial que teve o objetivo de conversar com os pro-
dutores rurais sobre o que fazer para melhorar a produção. No Noroeste de Minas, 
a Caravana visitou João Pinheiro, Paracatu e Unaí. O coordenador de Território 
da empresa em Minas, Fábio Lima, explicou que em épocas de crise, como a atual, 
os insumos da agropecuária também crescem e o produtor precisa ter “eficiência 
produtiva”, pois para cada R$ 1,00 que ele investe deve ter o retorno de R$ 3,00 ou 
4,00 e que a forma para se ter essa eficiência não é reduzindo custos da propriedade, 
mas sim melhorando a produtividade 

Na oportunidade Fábio Lima respondeu as seguintes perguntas de O Movimento:
Como a temperatura acima de 35º Celsius afeta o gado, principalmente as vacas 

de ordenha e também os animais de corte?
FÁBIO - Em climas quentes como o Noroeste Mineiro realmente deve-se ter 

uma atenção maior e o certo seria ter sempre animais cruzados, meio sangue ho-
landês com Gir, já que o holandês não suporta estresse térmico maior, refletindo 
na baixa produção de leite, na eficiência reprodutiva menor e em vários problemas 
sanitários. Um animal de cruza seria o ideal para a região. 

O carrapato pode transmitir a febre aos animais e destes aos humanos?
A Febre Maculosa que existe, na verdade acontece do carrapato de um animal 

silvestre, como a paca para o ser humano. O carrapato bovino não traz nenhuma 
zoonose para o humano, traz doença apenas para o próprio animal, o que chamamos 
de tristeza parasitária, que conjunto de enfermidades causas por protozoários do 
sangue que destroem as hemácias, causando quadro de anemia sistêmica no animal.

A Arábia Saudita acabou de eliminar os entraves às importações da carne brasi-
leira. Isso é resultado de melhor cuidado com a sanidade animal no Brasil?

O Brasil ao longo dos anos tem feito o dever do controle sanitário do rebanho 
nacional, principalmente com relação a febre aftosa. Se não me engano o último 
caso de Febre Aftosa foi no MS no ano de 2004. Dessa forma, comprovamos aos 
países árabes que a situação do rebanho é boa e então se abriu este mercado. Com 
certeza vai ser muito bom para o Brasil, pois teremos a carne mais valorizada e com 
isso vai segurar o preço da arroba e do bezerro ao produtor. A tendência é se manter 
firme o preço nos próximos três anos, devido a exportação de muita carne, a libera-
ção de mercados e o dólar que está favorável para exportação.

- Por que  a carne argentina é considerada melhor que a brasileira?
A qualidade da carne brasileira é tão boa quanto a Argentina, porém, a Argen-

tina faz um trabalho de marketing da qualidade de sua carne há muitos anos, bem 
mais forte que o Brasil, mas a qualidade é boa da mesma forma. O que diferencia 
são gostos pessoais, já que o rebanho argentino é mais de raças britânicas, que são 
animais mais adaptados ao clima subtropical, mais frio, é por isso é uma carne que 
alguns países gostam mais. 

A doença Vaca Louca ainda é ameaça no Brasil e na América do Sul?
É sim. A questão ainda preocupa o país, pois alguns produtores ainda insistem em 

utilizar como alimento para o animal a “cama de frango”, que é um dos fatores que pode 
levar a transmissão para o animal a doença da vaca louca e do animal para o humano. 
A “cama de frango” é o resultado da moagem da mistura da serragem de pinus, usada 
para forrar o chão dos viveiros em granjas, com as fezes das aves e isso reduz o tempo de 
engorda do gado de quatro para dois anos. O produtor normalmente usa este método 
como uma válvula de escape para reduzir custos, mas não é o correto a ser feito.

A preservação do 
bem natural mais pre-
cioso que possuímos, a 
água e  suas nascentes 
foi o tema mais discu-
tido na  reunião ordi-
nária da Câmara do 
dia 30 de novembro. 
O presidente da Am-
para (Associação dos 
Amigos de Paraca-
tu), Hander Júnior da 
Silva (foto à direita) e o vereador Glewton de Sá 
(Pros) usaram a tribuna para falar sobre o assunto. 

O vereador apresentou projeto de lei visando 
recuperar as nascentes e a vegetação em torno de-
las, pois segundo ele, muitas estão desaparecendo 
pela falta de conservação e manutenção da vege-
tação. 

Assim como Glewton, Hander Junior disse que 
a falta de água é e será cada vez mais uma realida-
de e é necessária a conscientização de toda a po-
pulação. Segundo ele, a associação da qual ele está 
à frente, se preocupa muito com a proteção sócio 
ambiental e os impactos da mineração. 

Ele ainda afirmou que a Ampara pretende aju-
dar no que for necessário para reorganizar o “caos” 
existente e convida a sociedade e representantes 
do povo no Executivo e Legislativo para fazerem 
o mesmo.

Na ocasião foram discutidas concessões de ou-
torgas, reaproveitamento de água, pivôs de médio 
e grande porte em propriedades rurais. Hander 
Júnior afirma que até 2017 os paracatuenses fica-
rão sem água. 

“Ao longo de 20km acima do sistema de capta-
ção do Rio Santa Isabel, que atende mais de 70% 
da população de Paracatu, observa-se várias man-
gueiras, que alimentam pivôs de médio e grande 
porte, além de pastagens e cultivos de monocultu-
ras, como de eucalipto, bem próximos às margens 
do rio. 

O ambientalista preocupa-se, também, com o 
Rio São Pedro, que é de grande porte e de respon-
sabilidade federal, mas está comprometido com a 
quantidade de outorgas de uso, o que já impossibi-
lita possível abastecimento da Cidade, além de ser 
distante. “Aliado a isso, a mineradora de ouro uti-
liza o dobro de recurso d’água que o consumo di-
ário de Paracatu”, relata o presidente da Ampara.

zada por agricultores familiares. 
“Acabamos criando oportuni-
dade de aumento de renda para 
os nossos produtores”, comple-
ta.

Joaquim Carlos é um dos 
produtores. Ele reside na re-
gião do Aracaju e garante que 
antes da Cooperfruta era difícil 
produzir, comercializar e obter 
renda.  “A Cooperdruta nasceu 
da união de pequenos produto-
res recebendo apoio necessário 
para produzir com qualidade e 
obter renda”, garante o produ-
tor. 

Para Ione Oliveira Neiva, di-
retora da escola municipal An-
tônio Ribeiro, uma das clientes 
da Cooperfruta, os produtos da 
Cooperativa contribuem para 
a alimentação saudável de 400 
estudantes, entre 7 e 11 anos, 
atendidos pela escola. “Além de 
ser uma polpa de muita qua-

lidade, ficamos satisfeitos em 
contribuir para a comunidade 
rural de Paracatu”, afirma.

De acordo com Victor Sil-
va, gerente da Unidade Morro 
Agudo da Votorantim Metais, 
o apoio à Cooperfruta reforça o 
compromisso da empresa com 
o fomento à cadeia produtiva 
de Paracatu e a valorização do 
trabalho do agricultor familiar 
da região. 

“É gratificante ver a evolução 
da Cooperfruta e confiamos no 
potencial de negócio da inicia-
tiva, que gera bons resultados 
para a agricultura familiar e 
para os municípios do entorno”, 
afirma o gerente geral de Pro-
dutos Primários da Votorantim 
Siderurgia, Francisco de Assis 
Eustáquio de Almeida. 

A fábrica da Cooperfru-
ta está sediada no Bairro Bom 
Pastor. 

Só ficamos atrás de Nova 
Serrana e Esmeraldas, consi-
derando-se o número de habi-
tantes. Major diz que população 
denuncia pouco

O major Vítor, subcoman-
dante do 45º Batalhão de Polí-
cia Militar, iniciou uma série de 
palestras com a sociedade, com 
a finalidade de unir forças para 
diagnosticar e combater a cri-
minalidade. A primeira reunião 
ocorreu no dia 11 de novembro, 
no  Rotary Clube Paracatu.

O major disse que o recurso 
humano da polícia hoje é de um 
homem para cada mil pessoas e 
Paracatu está sim entre as mais 
violentas de Minas.

De acordo com os dados 
apresentados por ele, Paracatu 
teve mais que o dobro de cri-
mes violentos em 2014: 42,21 
mortes para cada 100 mil ha-
bitantes, enquanto Minas  teve  
19,01. Já a média nacional ficou 
em 28,8 mortes para cada 100 
mil habitantes. 

Segundo a major, a média 
mensal de denúncias por tele-
fone de crimes em Paracatu é 

apenas de cinco ligações. Ou 
seja, um número muito baixo 
em comparação a quantidade 
de crimes que temos na cidade.

“Este é sim um problema 
que atinge todos nós. Até o 
momento a sociedade não tem 
agido porque estão morrendo 
os ‘invisíveis’, que são aqueles 
menos favorecidos economica-
mente. O problema é seu sim. É 
nosso!”, reforçou o major Vitor.

Outro problema levantado 
por ele é situação carcerária de 
Paracatu, que comporta 155 pre-
sos, porém, atualmente tem 266 
detentos. Na Apac são 105.”.

O subcomandante lembrou 
que os celulares são os maiores 
objetos de desejo dos marginais 
e para reduzir estes crimes é ne-
cessário que a vítima inviabilize 
o uso do aparelho, através do 
IMEI - “International Mobile 
Equipment Identity”, que signi-
fica “Identificação Internacional 
de Equipamento Móvel” Para se 
obter o número do IMEI, pode-
se consultar a nota fiscal ou dis-
car *#06# no aparelho e o núme-
ro aparecerá na tela do telefone. 

Rogério Júnior, 25, morreu no Hospital Municipal, após ser bale-
ado, no centro da Cidade. A vítima estava em um canteiro da Aveni-
da Olegário Maciel, aonde chegaram dois ocupantes de uma moto. 
O garupa efetuou vários tiros em direção a Rogério, por volta de 1h 
da madrugada de 7 deste dezembro. 

O corpo d o caminhoneiro Edson Alves Ribeiro, 53, mais conhe-
cido como Pindoba,  foi encontrado  na manhã de 5  de dezembro, 
num matagal à Rua Tiradentes, no Santo Eduardo, com ferimentos 
graves na cabeça. Segundo as informações da família, Pindoba saiu 
de casa, para levar a esposa à Pousada Rodoviária, num Voyage prata 
e, na volta, deve ter sido assassinado cruelmente a pedradas.  

Marcondes Dias Ferreira, 28, foi morto a tiros, enquanto aguar-
dava o conserto da moto dele, dia 27/11, em uma oficina – à Rua 
Alumínio, Amoreiras II. O autor chegou de capacete e disparou 
contra a vítima, que morreu. 

Pedro Gabriel Gomes da Silva, 16, morreu ao dar entrada ao 
Hospital Municipal, após levar dois tiros na cabeça, por volta de 
23h40min, de 19/11, nas proximidades do Clube dos Servidores 
Públicos, no Bandeirantes. No local, a PM apreendeu um adoles-
cente que confessou a autoria do crime. O revólver .32 utilizado no 
crime foi localizado no quintal de uma casa abandonada – à  Rua 
Josué Félix Caixeta, próximo ao clube. 

A vítima de 43 anos foi encontrada na casa dela, dia 10 de no-
vembro, na Vila Ecológica, caída ao chão, possivelmente enforcada 
com uma toalha. Uma testemunha disse à PM que três pessoas be-
biam na casa da vítima e ela teve que sair e, quando voltou, encon-
trou o homem morto. Minutos depois, a PM prendeu o suspeito e 
a testemunha notou que ele tinha cortado o cabelo. O homem disse 
aos militares que cortou o cabelo para pagar uma promessa porque o 
Corinthians havia ganhado mais uma partida.

O corpo de Maria Rosângela Pereira da Silva, 61, foi encontrado 
com quatro  perfurações, na  madrugada de 4/11), na estrada que dá 
acesso ao Morro Agudo, Região do Caibro. Militares localizaram 
Daniel Pereira que relatou que quem matou a tia dele foi Daniel  
Ferreira de Araújo, 22, com um revolver .22 e que ele deu uma novi-
lha para ele matá-la, devido a uma briga por causa do pagamento da 
construção de uma cisterna.

A Polícia continua procurando o autor ou autores do 41º. ho-
micídio de Marrison do Carmo Silva, 23, morador do Bela Vista, 
ainda em 21 de outubro. Segundo testemunhas, Marrison foi morto 
no quintal de uma residência, da Rua Afrânio Salustiano Pereira, 
próximo ao Córrego Rico, onde bebia com colegas.

O corpo de Hélio Rodrigues Cordeiro, 24, foi encontrado com 
três perfurações, numa propriedade rural da Região do João Gomes, 
dia 11 de outubro. A PM suspeita do próprio irmão da vítima, de 34 
anos, quando estava embriagado.
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O domingo, 6 de dezembro  
foi de festa para os atletas que 
disputaram o Campeonato 
Municipal das Categorias de 
Base. As partidas finais foram 
realizadas no Estádio Paulo 
Brochado e foram carregadas 
de emoção.

No primeiro jogo, o União 
Esporte Clube goleou o rival 
Santana Esporte Clube por 
4 a 1 e conquistou o título de 
campeão da Categoria Pré-
Mirim.

No segundo jogo do dia, me-
lhor para o Jóquei Clube Para-
catuense que derrotou o União 
por 1 a 0 e ergueu o troféu de 
campeão da Categoria Mirim.

Na terceira partida, União 
e Santana voltaram a se en-
frentar,  desta vez,  disputaN-
do o titulo de campeão da 
Categoria Infantil. Mais uma 
vez,  o União levou a melhor e 
venceu  por 3 a 1. O Campe-
onato das Categorias de Base 
foi organizado pela Prefeitura 
Municipal, através da Secreta-
ria de Esporte e Lazer. 

CATEGORIAS DE BASE

União é campeão pré-mirim e Infantil
Jóquei Clube é campeão mirim

Garotada do União Esporte Clube, campeões da Categoria Pré-Mirim Equipe do Jóquei Clube Paracatuense, campeã da Categoria Mirim

Equipe do União, campeã Infantil

Nossa Senhora de Coromoto

MENSAGEM DE MARIA
Sigam-Me, ainda que não Me compreendam 
Filhos queridos,
Meu Imaculado Coração aspira 

ardentemente a que o Plano de Deus 
se cumpra no coração de cada criatura 
deste mundo e, em consequência, em 
cada nação e em cada povo. Mas Mi-
nha aspiração, por divina que seja, não 
é o suficiente, porque os seres da Terra 
necessitam dizer-Me “sim” e seguir os 
passos que, dia a dia, mês a mês.   

Eu dito para todos. Meus amados 
filhos, quero que Minha Paz hoje in-
gresse em seus corações e confirme, para 
as suas mentes, a Minha presença. 
Eu estou aqui para transformá-los por completo, mas se vocês não se 
abrem diante de Mim, como poderei fazer-Me sentir em seus corações?

Muitos Me pedem confirmações de que Eu estou aqui. Outros Me 
pedem milagres para que suas famílias e seus amigos possam acreditar 
em Minhas Aparições, mas são poucos, muito poucos os que fazem de si 
mesmos o Meu maior milagre neste mundo. 

Meus queridos, Eu já fiz muitos milagres em outros tempos e sigo 
fazendo para que aqueles corações mais incrédulos possam se abrir, ao 
menos um pouco, ao Meu Amor, mas a humanidade não aprendeu a 
valorizar o que Eu entreguei e não soube reconhecer que os milagres 
que Eu fiz foram a última saída para aquelas almas que perderiam 
completamente a sua evolução em pouco Tempo.

Eu convoco este grupo ao crescimento, ao esforço e à persistência. Eu 
quero ver em seus rostos mais do que o reflexo de seres convertidos ao 
caminho da oração, porque Eu não estou aqui apenas dando uma úl-
tima oportunidade para consciências que nunca aceitaram a redenção: 

Eu estou congregando os que se comprometeram Comigo desde o 
princípio deste Meu Plano de Amor e de resgate planetário, consciên-
cias que  Impulsionarão outras à transformação e que poderão entre-
gar suas próprias vidas, se for necessário, para que façam nascer neste 
mundo uma nova humanidade.

Peço-lhes que desenvolvam a fé nos seus próprios corações - mais 
além de fenômenos e milagres - e que forjem, com o Fogo do Espírito 
de Deus, a própria transformação de vocês, porque assim é como vocês 
farão despertar, nos seus corações, o Cristo Vivo, que - como potencial 
- habita o profundo de suas essências.

É por este motivo, filhos, que lhes peço que deem o máximo de si, que 
lhes corrijo e lhes digo a verdade tantas vezes, ainda que ela seja dolo-
rosa para aquela parte de suas consciências que se aferrou à vida mate-
rial e que pouco lhe interessa as coisas do espírito. Por isso, esforcem-se 
por escutar-Me e seguir-Me sempre, ainda que não Me compreendam. 

Se não resistirem, vocês verão, no final de tudo, o milagre que rea-
lizei em suas vidas e em que transformei o barro de suas consciências, 
quando vocês se deixaram moldar por Minhas mãos divinas.

Eu os amo e os abençoo sempre. Guarda-os sob Meu manto,
Sua Mãe Maria, Rosa da Paz

(Mensagem para a Aparição de 13 de dezembro de 2015,
recebida em Montevidéu, Uruguai. Transmitida por 

Maria, Rosa da Paz à vidente irmã Lucía de Jesús)


