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anosO Mo
Saúde confirma surto de dengue

Amantes das tradições 
fazem carnaval realista 

Ministério Público apura
denúncias de entidades 

Garimpo no rejeito causa mais mortes

Centenário 
de Afonso 

Arinos passa em 
brancas nuvens

Águia precisa vencer Taguatinga

Mutirão da Prefeitura recolhe lixo das ruas da Cidade: cidade limpa não pega dengue

Soldado do Corpo de Bombeiros de Unaí 
procura pelos corpos dentro da tubulação

A informação de que Pa-
racatu poderia ter um surto 
de dengue, nos primeiros 
meses do ano, veiculada por 
O Movimento, na edição 
485, foi confirmada pela Se-
cretaria de Saúde Municipal, 
que notificou mais de 190 ca-
sos até o dia 12 de fevereiro. 
Destes, 107 foram confirma-
dos, em apenas 42 dias. Os 

O Brasil deveria ter celebrado o Centenário de Morte do primeiro escritor regiona-
lista de sua história, o paracatuense  Afonso Arinos de Melo Franco, no último dia 19 
de fevereiro. Deveria, mas não se teve notícia de nenhuma manifestação a respeito, a não 
ser alguma evocação de membros da Academia de Letras do Noroeste de Minas. Arinos 
deixou obras como Pelo Sertão, Os Jagunços, O Contratador de Diamantes, num total 
de nove livros, alguns publicados após sua morte. É considerado, depois de Euclides da 
Cunha, o maior escritor do regionalismo brasileiro. Sobre ele, o filósofo, escritor e pes-
quisador paracatuense, Oliveira Mello, afirma, que, apesar de localista, Arinos é um dos 
mais universais escritores brasileiros, com marcante tendência clássica.  PÁGINA 2

Nem a crise financeira, nem a falta de iniciativa de quem de direito conseguiram inter-
romper a tradição do Carnaval de Rua de Paracatu, que acabou contando com três noites 
de folia, muito prestigiadas pela sociedade, no Largo da Jaqueira, organizadas pelo Movi-
mento Pé na Jaca, que não aceitou a decisão da Prefeitura de interromper uma tradição de 
décadas e preparou uma festa mais modesta, porém cheia de calor humano. PÁGINA 4

“Vencer ou vencer” é o único objetivo do Paracatu Futebol Clube (foto), que busca a re-
abilitação, no sábado (27/2), quando recebe o Taguatinga, pela 5ª. rodada do Campeonato 
Brasiliense, às 15h30, no Estádio Frei Norberto. Para conseguir a primeira vitória no certame, 
a Águia do Noroeste conta com apoio da torcida. O ingresso custa R$10,00.  PÁGINA 8

O Ministério Público 
abriu inquérito civil público, 
no último dia 17, para apu-
rar as denúncias de má utili-
zação da verba indenizatória 
apresentadas pelo Em Prol 
de Paracatu. 

O movimento, compos-
to por 22 entidades sociais 
- como a Associação Co-
mercial e Empresarial, Sin-
dcomércio, Adesp, OAB, 
Sindspar, Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais, Sindicato 
dos Produtores Rurais, Lo-
jas Maçônicas e Clubes de 
Serviço - apresentou outras 
reivindicações à Câmara, na 
sessão do dia 22 de fevereiro. 

Entre elas, estão a redução 
dos salários dos vereadores 
dos atuais R$ 6.200,00 para 
R$ 4 mil; revogação da cria-
ção do assessor de rua para 
cada vereador; diminuição 
do número de cadeiras para 
próxima legislatura, de 17 
para 11;  e acabar com a ver-
ba indenizatória de R$ 8 mil. 

Outra exigência do Em 
Prol é a diminuição do re-
passe do Executivo à Câma-
ra, de 7% para 4% da arreca-
dação do Município. 

Ragos - Ao abordar, da 
tribuna, as proposta do Em 
Prol de Paracatu, o verea-
dor  Ragos Oliveira (PT), 
sugeriu os representantes 
do movimento fizessem um 
projeto de lei popular para 
reduzir também os gastos do  
Executivo e passar a limpo 
outros setores da sociedade. 

Na visão de Ragos, a ini-
ciativa popular deveria propor 
o corte de 30% das secretarias 
da Prefeitura e a redução do 
salário do prefeito, de R$22 
mil, e dos seus 14 secretários 
que ganham R$11 mil. 

De acordo com Oliveira, a 
redução do repasse de 7%, é 
irrisória perto dos 93% de ar-
recadação do Município que, 
por sinal, tem feito, um péssi-
mo trabalho em Paracatu. 

“Quero saber se as 22 
instituições que assinaram o 
manifesto para o Legislativo 
vão ter a mesma coragem de 
propor também a redução 
dos gastos da Prefeitura?”, 
perguntou o vereador. 

bairros com maior registro 
são Primavera e Chapadi-
nha, respectivamente. “Con-
siderando que a população 
de Paracatu é menor do que 
100 mil habitantes, o índice 
é alto. Precisamos da dedica-
ção e envolvimento de todos 
para não ocorrer uma epi-
demia, como está ocorrendo 
em várias partes do País”, 

Os representantes do Em 
Prol de Paracatu rebate-
ram Ragos, dizendo que os 
vereadores são eleitos para 
fiscalizar o Executivo, mas 
atualmente é a população 
que tem que fiscalizar as ati-
vidades deles. 

Presidente - Após a Reu-
nião, o presidente da Câma-
ra, João Archanjo, disse que 
os vereadores são a favor 
do Movimento e esclareceu 
como o problema está sendo 
tratado. 

Redução de vereadores - 
Ele disse que a proposta do 
Legislativo não é de redu-
zir de 17 para 11 cadeiras, 
como quer o Movimento, e 
sim para 10 assentos como, 
era antes. “Mas sabemos 
que existe uma lei e eu não 
posso simplesmente querer 
e decretar essa redução, de-
pendemos do voto dos 17 
vereadores e isso já está sen-
do analisado.”

Subsídios - Sobre a redu-
ção dos salários dos vereado-
res, de R$ 6.200,00 para R$ 4 
mil, Archanjo disse: “Temos 
que pensar bem, pois pode-
mos também baixar o salário 
do prefeito para R$ 4 mil e 
o de vereador para R$ 2 mil. 
Mas, aí, como que ficaria o 
Município? Ninguém pode 
ganhar mais do que o pre-
feito e se reduzirmos os sa-
lários, como vamos contratar 
médicos, por exemplo? Seria 
irresponsabilidade de nos-
sa parte fazer uma proposta 
dessa. Temos que esclarecer 
que, perante a lei, o salário 
do vereador pode chegar a 
mais de R$ 12 mil.”

Verba de gabinete - Sobre 
a verba de R$ 8 mil, utiliza-
da para gastos com 15 itens, 

Rafael Coimbra Oliveira, 25, morador do 
Bela Vista, e Ezequiel Ferreira Lopes dos 
Reis, 22, do São Domingos,  foram encon-
trados mortos, numa tubulação da área de 
rejeitos da minerador a Kinross, na Mina do 
Morro do Ouro. Os dois e mais 15 pessoas 
invadiram a área em busca de ouro, na noite 
da segunda-feira(15/2), e entraram  na tu-
bulação para instalar carpetes especiais para 
capturar o metal, mas os dois passaram mal 
com o cheiro forte e morreram no local, ape-
sar dos esforços da PM e do Corpo de Bom-
beiros. PÁGINA 7

alerta a secretária de Saúde, 
Maria Aparecida Sicupira. 
Para evitar o pior, toda po-
pulação está convocada para 
acabar com o Aedes aegypti, 
que transmite dengue,  febre 
chikungunya e o vírus zica. A 
Prefeitura lançou uma cam-
panha de conscientização e 
um mutirão de limpeza por 
toda a Cidade.  PÁGINA 3 

Os amantes das tradições não deixaram o
carnaval de rua de Paracatu ser interrompido

EM PROL DE PARACATU

o presidente garantiu que já 
tramita na Casa um projeto 
de lei, que pede  sua   redu-
ção em 50%. “O projeto é 
de minha autoria e estamos 
discutindo. Para ser aprova-
do depende do voto do co-
legiado.”

Segundo assessor - 
“Houve vontade dos verea-
dores em aprovar o projeto, 
mas quero que fique bem 
claro que não temos orça-
mento para colocar o projeto 
em prática. E se não tem or-
çamento, você elimina e não 
discute mais esse assunto. 
Damos como resolvido.”

Repasse - Sobre a redu-
ção do repasse do Executivo 
à Câmara, de 7 para 4%, com 
o restante do recurso sendo 
investido em um fundo para 
ações em prol da comunida-
de, Archanjo disse que  “Essa 
verba é da Câmara, existe 
uma lei  e podemos ser flexí-
vel a ela, mas não derrubá-la”. 

Promotora - A promotora 
de Justiça, Mariana Duarte 
Leão, disse que toda denún-
cia que o Ministério Público 
recebe é objeto de investiga-
ção e garantiu que os proces-
sos correm em sigilo. “Não 
posso dar informações espe-
cificas sobre essa ou aquela 
denúncia porque pode preju-
dicar a apuração“, explica.

Em relação ao prazo para 
concluir os trabalhos, a pro-
motora disse que, se for ne-
cessário abrir vários inqué-
ritos, realizar oitivas e pedir 
documentos, o prazo au-
menta.  Ela afirmou, ainda, 
que, todos os dias, chegam 
ao MP denúncias  contra o 
Legislativo e contra o Exe-
cutivo. “Nossa obrigação é 
averiguar todas”, concluiu. 

“Então, talvez, uma 
alma amante das lendas 
primevas, uma alma que 
tenhas movido ao amor 
e à poesia, não permitindo 
a tua destruição, fará 
com que figures em 
largapraça como um 
monumento às gerações 
extintas, uma página 
sempre aberta de um 
poema que não foi escrito, 
mas que referve na 
mente de cada um dos 
filhos desta terra”
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Florival Ferreira

Os vereadores de Paracatu, especialmente 
aqueles que planejam a reeleição em outubro 
próximo, têm duas boas dores de cabeça pela 
frente. A primeira é fogo amigo: seu colega 
Glewton de Sá, do PROS, submeteu à aprecia-
ção dos ilustres pares projeto que reduz de 17 para 11 a quan-
tidade de assentos na Casa.  É ventilador ligado na farofa dos 
pré-candidatos. A segunda virá da justiça: 23 conceituadas insti-
tuições sociais locais acionaram o Ministério Público, acusando 
abusos no seu uso e por isso pedindo a extinção da chamada Ver-
ba Indenizatória - na prática acréscimo salarial que cada verea-
dor recebe e que, atualmente, equivale a dobrar os seus salários.

O município já teve 15 vereadores, baixou temporariamen-
te para dez na marra e, na legislatura passada, chamados para 
fixação definitiva da quantidade, os então legisladores munici-
pais elevaram para os atuais 17 assentos. O maroto argumento 
utilizado foi o de que isso aumentaria a representatividade da 
Câmara. Era um faz de conta, como se viu. A verdade é que 
muitos pretendiam buscar a reeleição, coisa que seria mais fácil 
(ou menos difícil) com o aumento da quantidade de vagas que, 
logicamente, passaria a exigir menor quantidade de votos para a 
consagração eleitoral. 

Alguns vereadores da ocasião se deram bem com a manobra. 
Outros deram com os burros n’água. E a tal representatividade, 
coitada, nunca aumentou. Aumentaram, sim, as despesas, com 
gastos adicionais com apadrinhados não concursados e adequa-
ção geral da máquina legislativa à nova realidade.

Quanto ao pedido de extinção da Verba Indenizatória, as en-
tidades sociais apontam falhas no seu uso, com práticas que, na 
sua visão, são abusivas e até podem ser legais, mas seguramente 
imorais. Pelos seus cálculos, a redução do número de vereado-
res e o fim de tal verba proporcionariam uma economia anual 
superior a R$ 3,3 milhões - cifra respeitável em tempos de cri-
se e queda das receitas públicas. A ideia é, em permanecendo a 
receita municipal nos mesmos patamares atuais, da qual 7% vão 
para a Câmara, devolver a bufunfa economizada ao Município 
que, por lei, compulsoriamente (frise-se) a investiria num fundo 
severamente controlado pelas instituições da sociedade e pelo 
Ministério Público. Tal fundo, depois, financiaria projetos sociais 
importantes, aí inseridos aqueles que podem, inclusive, ajudar na 
redução da criminalidade em Paracatu.

A redução das cadeiras no Legislativo depende de votação dos 
próprios vereadores. Aprovarão eles tais propostas, eis que isso di-
ficultaria a reeleição própria? Em não aprovando, não ficarão mal 
perante o eleitorado e em dificuldade do mesmo jeito ou pior? 

Se o fizerem, estarão dando demonstração de não temerem as 
urnas. Ou não?  A extinção da Verba Indenizatória, com o fim 
da “boquinha”, dependerá da Justiça. Resistirão os vereadores a 
ela, sabendo que isso representaria impedir que dinheiro público 
chegasse a obras sociais importantes para, ao invés disso, con-
templarem o próprio bolso? Lembrai-vos das urnas de outubro! 
- parecem dizer os signatários do pedido/denúncia. 

É certo que a sua discussão trará grande desgaste para a Câ-
mara como um todo, sobretudo quando os suplicantes botarem o 
bloco na rua, levando consigo uma população que já não aguenta 
mais nem ouvir falar sobre abusos com o dinheiro público. Des-
gaste político também...

Tem “sinuca de bico maior”? “Se ficar, o bicho come. Se cor-
rer, o bicho pega”...(7/2/2016 - Do Toco do Pecado 

- Comentários de Florival Ferreira.

Sinuca de bico

Acordar para a vida!

Existem pessoas que acordam às seis horas da tar-
de. É verdade! Pela manhã caem da cama, vivem o dia 
mas não são dali, passam o dia todo dormindo.

E existem outros, acreditem, que passam a vida 
toda sem acordar. Eu me lembro de um amigo que acordou quando já 
tinha 50 anos de idade. Ele me disse: Descobri que estou na profissão 
errada! E ele já estava se aposentando...

Já imaginou o trauma que esse amigo criou para si, para os seus 
colegas de trabalho, para a sua família! Ele foi infeliz durante toda a 
sua vida profissional porque simplesmente não ‘acordou’.

Alguém disse que acordar é dar a cor, isto é, dar vida a própria vida, 
pois a vida é colorida. E dar a cor significa colocar o coração em tudo 
que se faz, desde os seus projetos profissionais e principalmente no 
relacionamento familiar.

O dia pode até parecer ou se apresentar cinzento, sem cor... Mas 
geralmente ele tem a cor que nós damos a ele. Não importa a cor do 
céu, quem faz o dia bonito é você. E o óbvio da vida é que todos os 
dias são exclusivos. 

Cada dia está ali, esperando eu e você para que façamos o nosso 
melhor. Então, o que está esperando? Dê a você mesmo a oportuni-
dade de acordar cedo, dar cor a vida e compartilhar com todos o que 
deus nos dá de melhor.

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

“Se não tiver um ideal na vida, nem um 
guindaste tira você da cama de manhã”. 
• Gilclér Regina

O Brasil deveria ter celebra-
do o Centenário de Morte do 
primeiro escritor regionalista 
de sua história, o paracatuense 
Afonso Arinos de Melo Franco, 
no último dia 19 de fevereiro. 
Deveria, mas não se teve notícia 
de nenhuma manifestação a res-
peito, a não ser alguma evocação 
de membros da Academia de 
Letras do Noroeste de Minas.

Arinos morreu em 1916, a 
caminho de Barcelona, e deixou 
um grande legado  literário. Ele 
nasceu 1º de maio de 1868, na 
antiga Rua do Calvário, depois 
Rua da Praça e, hoje, Rua Te-
místocles Rocha de Paracatu, 
onde viveu até os oito anos.

 Filho do juiz de direito, Vir-
gílio de Melo Franco e de Ana 
Leopoldina de Melo Franco,  
seguiu os passos do pai, se for-
mou em Direito, em São Pau-
lo, e foi um dos fundadores da 
Faculdade de Direito de Minas 
Gerais, onde lecionou. Foi côn-
sul do Brasil na Espanha, mas 
se destacou como o primeiro 
escritor regionalista do País e 
foi membro da Academia de 
Brasileira de Letras, ocupando a 
cadeira de número 40.  

Durante a Revolta da Ar-
mada, abrigou em sua casa, em 
Ouro Preto, alguns escritores 
cariocas, suspeitos de participa-
ção naquele movimento. Entre 
eles, Olavo Bilac e Carlos Laet.  
Em fevereiro de 1901, foi eleito 
sócio correspondente do Ins-
tituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro.

Em Paracatu, Afonso Arinos 
se tornou patrono de uma das 
escolas mais antigas da Cidade. 
A Escola Estadual Afonso Ari-
nos, situada na Praça Getúlio 
Vargas, recebe diariamente 718 
alunos do ensino fundamental. 
Fundada em 1908, o educandá-
rio  é uma das relíquias da nossa 
história, a começar pelo nome. 
Mas, salvo engano, a escola não 
homenageou seu patrono, como 
deveria.  

Arinos deixou obras como 
Pelo Sertão, Os Jagunços, O Con-

AFONSO ARINOS

Centenário de morte Pai do Regionalismo 
Brasileiro passa em brancas nuvens

EDitaL DE conVocaÇão DE aSSEMBLÉia GEraL EXtraorDinÁria
os diretores administrativo e financeiro do Hospital São Lucas Ltda, 

no uso de suas atribuições legais, conVoca os senhores sócios para 
se reunirem em assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 
19 de março de 2016, na sede do Hospital São Lucas paracatu, situa-
do à rua Dona Maria do carmo taveira, s/nº, Bairro alto do córrego, 
na cidade de paracatu, Estado de Minas Gerais, às 9h, em primeira 
convocação, com quórum de ¾ (três quartos) do capital social, caso o 
quórum não seja atingido, em segunda convocação, às 9h30min com 
a presença qualquer numero de acionistas presentes para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:

a) apresentação do resultado financeiro e contábil do exercício 2015;
b) autorização para buscar recursos financeiros para aquisição do 

tomógrafo e digitalização dos serviços de rX e mamografia;
c) apresentação da média das diárias e taxas: cesariana e laqueadu-

ra, herniografia,  septoplastia e turbinectomia;
d) apresentação da tabela das diárias e taxas do convênio unimed 

para apreciação e aprovação;
e) Eleição dos diretores 2016/2017;
f) Levantamento do valor do espaço construído por Dr abiam e Ma-

ximiniano;
g) Levantamento dos investimentos do Hospital São Lucas na estru-

tura centro Hospitalar;
h) apresentação da divida entre São Lucas, Sta Lucia e centro Hospitalar;
i) Definição do compromisso “documento de subscrição do emprés-

timo”  assumido em 2011, cuja liquidação ocorrerá em 09/2016;
j) assinatura do distrato do contrato particular de compra e venda 

Hospital  Santa Lucia e Hospital São Lucas;
k) aprovação para concluir a construção quatro apartamentos e equi-

pá-los.

paracatu, 24 de fevereiro de 2016.
Dr. almir José do amaral                           Dr. Joaquim Batista Filho
Diretor Financeiro                                       Diretor administrativo

tratador de Diamantes, num total 
de nove livros, alguns publicados 
após sua morte. É considerado, 
depois de Euclides da Cunha, o 

maior escritor do regionalismo 
brasileiro. 

Oliveira Mello - Sobre ele, o 
filósofo e também escritor e pes-
quisador paracatuense, Olivei-
ra Mello, afirma, em As Minas 
Reveladas - Paracatu no Tempo 
(1994), que, apesar de localista, 
Arinos é um dos mais universais 
escritores brasileiros, com mar-
cante tendência clássica. - An-
tológicos são os seus contos “O 
Assombramento”, “Pedro Bar-
queiro” e Joaquim Mironga” e a 
página evocativa do “Burti Per-
dido”, integrantes do livro Pelo 
Sertão”, afirma Mello.

Já à pág. 75, da 3ª edição de 

De Volta ao Sertão - Afonso Ari-
nos e o Regionalismo Brasileiro, 
Mello diz que o sertanista “não 
foi apenas um fixador de tipos, 
costumes e linguagens locais. 
(Ele) colocou a razão acima do 
coração e descreveu com ver-
dade o sertão, incluindo-lhe as 
paisagens e os homens. Está 
claro que o tom romântico se 
encontra dentro de sua obra”.

No mesmo livro, o escritor 
católico Tristão de Athayde (ou 
Alceu Amoroso Lima) confes-
sa, á pág. 25, que o autor de Pelo 
Sertão foi o primeiro grande ho-
mem de sua infância, “o primeiro 
modelo, a primeira representação 
ao mesmo tempo romântica e pi-
toresca do sertão como símbolo 
de nosso terra. De certo modo, 
como sinal do seu mistério”.

Coraci Neiva, presidente da 
Academia de Letras do No-
roeste de Minas, com sede em 
Paracatu, que também é admi-
radora e pesquisadora da vida e 
obra de Afonso Arinos, afirma 
que Afonso Arinos marcou para 
sempre a literatura brasileira. 
“Foi um grande escritor e é uma 
das personalidades ilustres de 
nossa cidade”, garante.

“Então, talvez, uma alma 
amante das lendas primevas, 
uma alma que tenhas movido 
ao amor e à poesia, não 
permitindo a tua destruição, 
fará com que figures em larga 
praça como um monumento 
às gerações extintas, uma 
página sempre aberta de um 
poema que não foi escrito, 
mas que referve na mente 
de cada um dos filhos 
desta terra”

O Buriti Pedido de Afonso Arinos em acrílico sobre madeira (2012), de Flávio Costa

Casa de Paracatu, onde nasceu e morou o autor de Pelo Sertão
E D i t a L

contriBuiÇão SinDicaL ruraL
pESSoa FÍSica - EXErcÍcio DE 2016

a confederação da agricultura e pecuária do Brasil - cna, 
em conjunto com as Federações Estaduais de agricultura 
e os Sindicatos rurais e/ou de produtores rurais com base 
no Decreto-lei nº 1.166, de 15 de abril de 1971, que dispõe 
sobre a arrecadação da contribuição Sindical rural - cSr, em 
atendimento ao princípio da publicidade e ao espírito do que 
contém o art. 605 da cLt, vêm notiFicar e conVocar os 
produtores rurais, pessoas físicas, que possuem imóvel rural, 
com ou sem empregados e/ou empreendem, a qualquer título, 
atividade econômica rural, enquadrados como “Empresários” 
ou “Empregadores rurais”, nos termos do artigo 1º, inciso ii, 
alíneas “a”, “b” e “c” do citado Decreto-lei, para realizarem o 
pagamento das Guias de recolhimento da contribuição Sin-
dical rural, referente ao exercício de 2016, devida por força 
do Decreto-lei 1.166/71 e dos artigos 578 e seguintes da cLt. 
o recolhimento da cSr deverá ocorrer, impreterivelmente, 
até o dia 22 de maio de 2016, em qualquer estabelecimento 
integrante do sistema nacional de compensação bancária. a 
falta do recolhimento da contribuição Sindical rural - cSr, até 
a data do vencimento (22 de maio de 2016), constituirá o pro-
dutor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, mul-
ta e atualização monetária previstos no artigo 600 da cLt. as 
guias foram emitidas com base nas informações prestadas pe-
los contribuintes nas Declarações do imposto sobre a proprie-
dade territorial rural – itr, repassadas à cna pela Secretaria 
da receita Federal do Brasil - SrFB, remetidas, por via postal, 
para os endereços indicados nas respectivas Declarações, com 
amparo no que estabelece o artigo 17 da Lei nº 9.393, de 19 
de dezembro de 1.996, e o 7º termo aditivo do convênio cele-
brado entre a cna e a SrFB. Em caso de perda, de extravio ou 
de não recebimento da Guia de recolhimento pela via postal, o 
contribuinte deverá solicitar a emissão da 2ª via, diretamente, 
à Federação da agricultura do Estado onde tem domicílio, até 
5 (cinco) dias úteis antes da data do vencimento, podendo op-
tar, ainda, pela sua retirada, diretamente, pela internet, no site 
da cna: www.canaldoprodutor.com.br. Eventual impugnação 
administrativa contra o lançamento e cobrança da contribuição 
Sindical rural - cSr deverá ser encaminhada, por escrito, no 
prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da guia, para a 
sede da cna, situada no SGan Quadra 601, Módulo K, Edifício 
cna, Brasília - Distrito Federal, cEp: 70.830-021 ou da Federa-
ção da agricultura do seu Estado, podendo ainda, ser enviada 
via internet no site da cna: cna@cna.org.br. o sistema sindical 
rural é composto pela confederação da agricultura e pecuária 
do Brasil–cna, pelas Federações Estaduais de agricultura e/ou 
pecuária e pelos Sindicatos rurais e/ou de produtores rurais. 

Brasília, __ de __________ de 2016. 
João Martins da Silva Júnior
presidente da confederação 
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Terrenos vazios são 
criadouros de mosquito. 
Proprietários que serão 
obrigados alimpá-los

O Movimento alertou (edi-
ção 485) que Paracatu poderia 
ter um surto de dengue ainda 
nos primeiros meses do ano. 
Isso por que, de acordo com a 
Vigilância Sanitária em Saúde 
do Município, estão sendo no-
tificados cerca de cinco casos 
suspeitos por dia. 

A informação está confir-
mada com o avanço dos casos 
confirmados e notificados. Se-
gundo a Secretaria Municipal 
de Saúde, até o dia 12 de feve-
reiro, foram notificados mais de 
190 casos. Destes, 107 foram 
confirmados, em apenas 42 dias. 
Os bairros com maior registro 
são Primavera e Chapadinha, 
respectivamente. 

“Considerando que a popula-
ção de Paracatu é menor do que 
100 mil habitantes, o índice de 
casos registrados é alto. Estamos 
em sinal de alerta e precisamos 
da dedicação e envolvimento de 
todos para não ocorrer a epide-
mia, como está ocorrendo em 
várias partes do País”, alerta a 
secretária de Saúde, Maria Apa-
recida Sicupira. 

Mutirão - Para evitar a epi-
demia, toda população está con-
vocada para acabar com o Aedes 
aegypti, mosquito que transmite 
a dengue, a febre chikungunya 
e o vírus zica. Na segunda-feira 
(15/2), a Prefeitura  lançou uma 
campanha de conscientização e  
um mutirão de limpeza por toda 
a Cidade. 

Os moradores também têm 
uma missão importante: retirar 
o lixo do quintal e colocar na 
porta para Prefeitura recolher. 

paracatu registra mais de cem casos em 42 dias. primavera e chapadinha são os bairros mais afetados 

DENGUE

Saúde confirma surto da doença

A coordenadora da Vigilância 
em Saúde, Gislene Couto, lem-
bra que o momento é de guerra 
contra o mosquito, quem não 
aderir ao mutirão poderá ser 
multado.

“Após o recolhimento do 
lixo em cada bairro, os agentes 
epidemiológicos e os fiscais vão 
percorrer as residências para sa-
ber se todos colaboraram com 
a limpeza. Quem descumprir 
a regra, será multado”, garante 
Gislene.

Terrenos - A Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente, por 
sua vez, alerta aos proprietários 
de terrenos particulares, no pe-
rímetro urbano, para mantê-los 
limpos, capinando e roçando 
o mato. Os proprietários que 
não regularizarem a situação de 
seus terrenos poderão ser no-
tificados. Após notificação, os 
serviços deverão ser executados 
em prazo a ser estipulado pela 
secretaria. 

O descumprimento poderá 
acarretar na aplicação da multa. 

A campanha tem como objetivo 
conscientizar a comunidade da 
importância da colaboração de 
todos para a promoção de uma 
Cidade mais limpa e agradável. 

Focos do mosquito também 
estão sendo encontrados den-
tro das residências e comércios, 
principalmente nos ralinhos de 
banheiro e calhas. 

Celcita Mendes, que mora no 
Primavera, está consciente que 
cada um deve fazer a sua parte. 
“Se não fizermos a devida limpe-
za dos quintais e dos locais que 
podem criar focos, não vai adian-
tar nada”, explica a moradora. 

Além da limpeza, é bom tam-
bém ficar atento aos sintomas 
das três doenças que o Aedes 
aegypti pode causar. A qualquer 
suspeita, a pessoa deve procurar, 
com urgência, uma unidade de 
saúde do Município para trata-
mento. 

“O tratamento é simples, mas 
se não cuidar a pessoa pode até 
morrer”, alerta a secretária de 
Saúde. 

MG tem 104 
municípios 
em situação 
epidêmica 
Apesar da intensificação dos 

esforços no combate aos focos 
do mosquito, a cada dia, os ca-
sos de dengue e zika aumentam 
rapidamente em Minas, elevan-
do a preocupação da população 
com as doenças transmitidas 
pelo Aedes aegypti. 

Apenas nos últimos 10 dias, 
o número de casos prováveis de 
dengue cresceu 985% e os re-
gistros de Zika em investigação 
subiram 277%. Os dados foram 
divulgados pela Secretaria Esta-
dual de Saúde (SES), na terça-
feira (16/2). 

As notificações de dengue, 
este ano, foram acrescidas de 15 
mil novos casos, desde a divul-
gação do balanço anterior, no 
dia 5, passando de 47.261 para 
62.271 casos prováveis, o que 
representa uma alta de 31%.

Até o momento, a SES con-
firma duas mortes - uma em 
Belo Horizonte e outra em Pa-
trocínio – causadas pela doença, 
este ano. Confirmados por no-
vos exames, na segunda-feira 
(15/2), os dois óbitos ocorridos 
em decorrência da doença, em 
Juiz de Fora, não entraram no 
boletim da semana. 

Epidemia  - Com base em 
um levantamento do Depar-
tamento de Estatística do Ins-
tituto de Ciências Exatas da 
Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG), uma em cada 
oito cidades em Minas Gerais 
apresentou, em janeiro, quadro 
compatível com epidemia de 
dengue, de acordo com critérios 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS). 

O estudo mostrou que 12% 
dos municípios - 104 no total  
- registraram taxa de incidência 
superior a 300 casos em uma 
população projetada de 100 mil 
habitantes. Classificação da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) indica que lugares com 
mais de 300 doentes por 100 
mil moradores são tidos como 
em situação epidêmica. 

levantamento considerou o 
último balanço, com casos con-

firmados e suspeitos de dengue, 
divulgado pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES-MG). 
A metodologia consistiu em 
dividir os totais pela população 
de cada município e multiplicar 
por 100 mil.

Chikungunya /microcefalia 
- Embora em menor propor-
ção, os casos de chikungunya 
e microcefalia em investigação 
também aumentaram nos dados 
da semana se comparados com 
o da semana anterior. Os núme-
ros de chikungunya passaram de 
90 para 128, representando uma 
elevação de 42%, e os registros 
de microcefalia subiram 29%, de 
65 para 84 casos sob investiga-
ção.
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A família de Zé Pipoqueiro compareceu em peso à 
homenagem ao patriarca e fez um passeio pelo tempo

Nem a crise financeira, nem a 
falta de iniciativa de quem de di-
reito conseguiram interromper a 
tradição do Carnaval de Rua de 
Paracatu, que acabou contando 
com três noites de folia, muito 
prestigiadas pela sociedade, no 
Largo da Jaqueira, organizadas 
pelo Movimento Pé na Jaca, que 
não aceitou a decisão da Prefei-
tura de interromper uma tradi-
ção de décadas e preparou uma 
festa mais modesta, porém cheia 
de calor humano. 

A Prefeitura de Paracatu, 
alegando crise financeira e vio-
lência, cancelou a programação 
de momo que, em anos anterio-
res atraiu milhares de pessoas às 
ruas, com desfile de escolas de 
samba, eleição do rei e rainha, 
e bailes populares animados 
por grandes bandas, além do 
Carnaval de Outrora, ao som 
de marchinhas, no Largo da 
Jaqueira, no sítio histórico da 
Cidade.

O prefeito Olavo Condé dis-
se a O Movimento que iria redi-
recionar a verba que seria gasta 
na festa para a saúde, educação, 
infraestrutura e outras melho-
rias para a população. Mas, um 
grupo de pessoas, que preserva 
a cultura e as tradições locais, 

a crise financeira e medo da violência levaram a prefeitura a cancelar a festa oficial, mas foliões tradicionais fizeram a festa por conta própria

CARNAVAL 2016

NO RIO & SAMPA

Paracatu enfiou o pé na jaca

como Dalhinha e Fernando 
Moreira, organizadores dos blo-
cos, Pelezinho, e componente 
de bandas,  liderado pelo ex-
vereador, professor e advogado, 
Silvano Avelar, criou o “Pé na 
Jaca” que, às próprias custas, e 
com ajuda de quem quisesse e 
pudesse, organizou a folia. 

Socorro - “Algumas vozes 
se levantaram e bradaram: “So-
corro, Socorro, sem carnaval em 
Paracatu eu morro...”, explica 
Silvano Avelar, fazendo um tro-
cadilho com os versos da famosa 
marchinha de Flávio Neiva, que 

José Edmar Gomes

O povo enfiou o pé na jaca, mostrou muito samba no pé e deu 
uma banana para a oficialidade que tentou interromper a tradição do 
carnaval de rua de Paracatu, que vem ocorrendo há muitas décadas.

A Prefeitura alegou contenção de despesas, mas se esqueceu de que, 
com boa vontade e diálogo, quase tudo se resolve e perdeu excelente 
oportunidade de dividir com a população a construção de alternativas 
de preservação das tradições comunitárias. 

Agora, a administração está com a “jaca quente” nas mãos e terá 
que mostrar resultados bem claros na saúde, limpeza, combate ao 

Fantasias - Com o largo da 
Jaqueira lotado, a festa realmen-
te contagiou pessoas de todas as 
idades, que produziram fanta-
sias criativas e deram um show 
de animação ao som das antigas 
e saborosas marchinhas. A Ba-
teria do Pelezinho, da Escola 
de Samba Novo Horizonte, se 
apresentou no sábado, que con-
tou também com concurso de 
marchinhas; apresentação da 
Bandinha Pé na Jaca e desfile do 
Bloco Pão Moiado. 

No domingo, concentração 
e desfile do Bloco A Corda; 
apresentação da Bandinha Pé 
na Jaca; e da Bateria de Escola 
de Samba Novo Horizonte. Na 
segunda, concentração e desfile 
do Bloco Passeio Pelo Tempo 
e nova apresentação da Bateria 
da Escola Novo Horizonte e da 
Bandinha Pé na Jaca.

A estrutura da festa contava 
com carro de som (minitrio), 
sem ligação elétrica externa, 
disponível para as apresentações 
dos blocos; banda de música , 
com instrumentos de sopro e 
percussão; bateria de escola de 
samba do Pelezinho;  barracas 
para comercialização de bebidas 
e comidas típicas, com mesas e 
cadeiras; banheiros químicos, 
locados pelos blocos; seguran-
ça particular contratada pelos 
blocos; sistema de limpeza do 
local operada pelos barraquei-
ros; ornamentação  com banners 
fixados nas residências; venda de 
bandanas para ajudar a custear 
as despesas e iluminação pública. 

Pipoca - O carnaval alter-
nativo de Paracatu, em 2016, 
surpreendeu pela organização 
e disposição dos presentes. A 

embala a festa de Paracatu, há 
décadas.

O advogado disse que o Mo-
vimento Pé na Jaca foi pensado 
e organizado em apenas uma 
semana. “Foliões, blocos, patro-
cinadores e pessoas de bem se 
irmanaram num só grito para 
fazer o nosso samba passar... Já 
não existe mais quilombo, nem 
senzala, nem feitor! Enfia o pé 
na Jaca e abre a roda”! 

Para líder do Pé na Jaca, as 
três noites de festa trouxeram 
alegria e as pessoas voltaram a   
estampar sorriso no rosto, que 

tinha desaparecido com o can-
celamento da oficial da festa.  
“Negros, brancos, pobres e ricos 
fizeram o carnaval do povo”, co-
memora Avelar. 

O carnaval da Jaqueira ocor-
reu nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, 
entre 20 e 24h, com muita gente, 
animação, alegria e, principal-
mente segurança, pois não foi 
registrada nenhuma ocorrên-
cia de destaque. “Fizemos tudo 
financiado pelo próprio povo. 
Imperaram a alegria e a paz. Taí, 
a alegria venceu o medo!”, cele-
bram os organizadores.

família do saudoso Zé 
Pipoqueiro, figura tra-
dicional e querida na 
Cidade, homenageada 
na festa, foi um das 
contagiadas pela ale-
gria. 

“A noite foi linda! 
Relembramos o que 
nunca saiu de nos-
sos corações. Tantos 
negros paracatuenses 
lutaram para que suas 
gerações tivessem vez 
e voz, nunca desistam 
da luta. Para os des-
cendentes de Zé Pipo-
queiro, foi uma honra 
relembrar, na doçura 
e colorido das pipocas, 
seu trabalho feito com 
tanto amor. Obrigada 
aos organizadores e 
parabéns pela iniciati-
va, que foi linda!”, de-
clarou uma das filhas 
do pipoqueiro, que deu 
estudo superior a toda 
família, vendendo sua 
famosa pipoca.

Mais folia - Mas a 
festa da jaqueira não foi 
a única atração do car-
naval de Paracatu, que 
também voltou contar 
com festas nos clubes e 
bares. No Jóquei Clube, 
voltou a tradição dos 
famosos bailes de carnaval, nas 
noites de sábado e segunda-fei-
ra, também ao som das tradicio-
nais marchinhas. No domingo, a 
criançada se divertiu na matinê 
organizada pelo clube e animada 
por  Emanuelle & Banda. 

Outra atração que mexeu 
com a Cidade foi o baile car-

navalesco Carnaval das Anti-
gas, no Espaço Planeta Festas 
& Eventos, no Povoado de São 
Domingos, com animação de 
Corá Banda & Cia, relembran-
do os tempos d’Os Caretas. A 
animação começou na noite de 
sábado e só se encerrou  na ter-
ça-feira.  

Durante os cinco dias de 
folia, o Sesc-Laces ficou  com 
as portas abertas, animando 
o carnaval, durante o dia. O 
mesmo ocorreu com o União 
Esporte Clube, que tocou mú-
sicas do momento e as famosas 
marchinhas, para sócios e con-
vidados.

Delirante, além da imaginação
O mundo é mesmo inexplicável, 
que fascinação !
Terra sagrada, abençoada
Ensina decifrar o seu valor
Ouro de rara beleza…
Eldorado encantador

A Império de Casa Verde, uma das escolas mais novas do Carna-
val paulistano, fundada em 1994 e que já detinha os títulos de 2005 
e 2006, este ano, trouxe o carnavalesco Jorge Freitas, que foi vice-
campeão por três vezes na Rosas de Ouro e, logo na estreia, levou 
a Império ao título, com  os mistérios da criação do mundo, da vida 
fora da Terra, e se há vida depois da morte, apresentados em  carros 
gigantescos e figurinos luxuosos.

A letra do samba parecia prever a vitória e termina com versos 
premonitórios que dizem: “Chegou, do espaço sideral, uma nação 
guerreira, a grande estrela deste Carnaval”.

A X-9 Paulistana e a Pérola Negra caíram e vão desfilar no Grupo 
de Acesso no ano que vem. Já a 
Mancha Verde e a Tom Maior 
voltaram para o Grupo Especial.

O samba-enredo da Império 
de Casa Verde foi composto por 
Carlos Júnior, Fabinho LS e Fa-
biano Sorriso. Conheça mais um 
trecho da letra:

Mistérios da humanidade
dão título à império

Jaca QuEntE naS MãoS

Oh, Minha Santa, me proteja, me alumia
Trago no peito o Rosário de Maria
Sinto o perfume... Mel, pitanga e dendê
No embalo do xirê, começou a cantoria
Vou no toque do tambor... ô ô
Deixo o samba me levar... Saravá!
É no dengo da baiana, meu sinhô
Que a Mangueira vai passar

Bethânia faz Mangueira brilhar
O enredo “Maria Bethânia, a menina dos olhos de Oyá” deu à Es-

tação Primeira de Mangueira, em 2016, o 19º título de e sua história 
no Carnaval do Rio de Janeiro. A agremiação, que não vencia desde 
2002, obteve 269,8 pontos, enquanto a Unidos da Tijuca e Portela 
ficaram com 269,7 pontos, mas, nos critérios de desempate, a Unidos 
ficou em segundo lugar e a Portela, em terceiro.

A Mangueira fechou a disputa carioca, na madrugada de terça e 
homenageou os 50 anos de carreira da diva da MPB, Maria Bethânia. 
O carnavalesco Leandro Vieira, estreante no Grupo Especial, evocou 
Iansã, orixá da cantora, e parece que o ‘santo’ ajudou e o resultado foi 
o primeiro lugar.

A escola levou para a avenida grandes nomes da música brasileira 
como Caetano Veloso, Alcione, Adriana Calcanhoto e Beth Carva-
lho. Além dos artistas, a Mangueira também se destacou pelas fanta-
sias, que fizeram um jogo de cores muito bem trabalhado na avenida. 
Os demais títulos da verde-rosa se deram em 1932, 1933, 1934, 1940, 
1949, 1950, 1954, 1960, 1961, 1967, 1968, 1973, 1984, 1984 (Super-
campeonato), 1986, 1987, 1998 e 2002. Em 2016, a escola fundada 
por Cartola ficou em 10º lugar.

Oyá - Oyá é uma divindade das águas, conhecida no Brasil como 
Iansã, cujo culto origina-se do Rio Oyá ou Níger, na Nigéria. Iansã 
é reverenciada antes de Xangô, como o vento personificado que pre-
cede a tempestade. Iansã, na verdade, é um título que Oyá recebeu 
de Xangô que faz referência ao entardecer e quer dizer A mãe do céu 
rosado ou A mãe do entardecer. Segundo seus cultuadores, ele diz 
que ela é radiante como o entardecer.

•Em Salvador, Iansã é sincretizada com Santa Bárbara, que é ma-
drinha do Corpo de Bombeiros e padroeira dos mercados. É home-
nageada no dia 4 de dezembro na Festa de Santa Bárbara da Igreja 
Católica. 

Veja trecho do sam-
ba da Mangueira, com-
posto por  Alemão do 
Cavaco, Almyr, Cadu, 
Lacyr, Paulinho Bando-
lim e Renan Brandão e 
Interpretado por Ciga-
nerey:

Festa teve criatividade, fantasias e samba no pé

mosquito, educação e segurança pública, pois a população mostrou 
competência ao realizar um evento enorme, gastando muito pou-
co e apresentando resultados tão bons ou melhores do que a festona 
oficial.

É muito estranho que um município detentor de uma das maiores 
produções de ouro do Planeta, que movimenta forte atividade eco-
nômica paralela; além da extração de outros metais e de uma forte 
estrutura de agronegócio, não possa dispor de uns poucos milhares de 
reais para preservar as tradições populares.

Nestes tempos de crise aguda e de incompetência generalizada, 
precisamos preservar o que sempre deu certo e nos dá alegria. Já es-
tão roubando nossos impostos, nosso sossego. Não deixemos que levem 
nossa alegria. É isso aí. Pé na jaca.

Silvano Avelar (saudando o público): 
Sem carnaval em Paracatu, eu morro

Blocos como a Corda e Passeio Pelo Tempo deram um toque especial à festa no Largo da Jaqueira
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- parabenizo a diretoria da 
coopervap pela seriedade, 
competência na administração 
da empresa e por realizar um 
sorteio sério e transparente em 
que a oportunidade de ganhar 
é igual para todos.” com essas 
palavras de agradecimento, Lu-
zia Mendes recebeu a chave do 
pálio 0 km das mãos do diretor 
de negócios da coopervap, Val-
dir rodrigues. 

 Ela foi a ganhadora do pri-
meiro carro da promoção “Fa-
mília coopervap”. atualmente, 
Luzia mora em unaí, mas faz 
questão de comprar na coope-
rativa de paracatu. “Gosto do 
atendimento de toda equipe, 
da qualidade dos produtos, das 
promoções e da honestidade da 
diretoria, que faz toda diferen-
ça.”

Luzia tem ligação direta com 
paracatu. o marido dela - o ex
-prefeito de Bonfinópolis de 
Minas, Luiz araújo Ferreira, nas-
ceu no povoado de São Sebas-
tião, onde residem os familiares 
dele. 

a sortuda conta que o prê-
mio foi uma graça de Deus, 
pois ela concorreu com apenas 
um cupom. “Fui ao Hipermer-
cado fazer compras para a fes-
ta de Santos reis. Ganhei três 
cupons, mas preenchi apenas 
um em meu nome. Foi Santos 
reis que me deu o carro”, expli-
ca a ganhadora.

“nunca ganhei nada em sor-
teio. É a primeira vez. o interes-
sante é que, quando fui preen-
cher o cupom, estava com três 
garrafas de vidro na mão.  Elas 
caíram e quebraram e as pesso-

Luzia Mendes, a feliz ganhadora, recebe as chaves do 
carro das mãos de do diretor de Negócios, Valdir Rodrigues 

Cooperados da região do Nolasco recebem informações detalhadas da equipe 
técnica da Coopervap. Diretorias vai percorrer 14 regiões do Município 

promoção aumenta em 30% faturamento da organização. próximo sorteio será dia 13 de maio

Luzia Mendes fatura 
primeiro Pálio 0 km 

FAMÍLIA COOPERVAP

as me falaram que ia dá sorte e 
deu mesmo”, acrescenta.  

Sorteio – o sorteio se deu 
às 18h30min da noite de segun-
da-feira, 15 de fevereiro, no pá-
tio do posto de combustíveis da 
coopervap. Milhares de cupons 
concorriam ao carro e, como 
sempre, os diretores primaram 
pela seriedade e transparência. 
além do registro da imprensa 
da região, centenas de pesso-
as prestigiaram o momento em 
que o pálio foi sorteado.

 crianças, homens e mulhe-
res, escolhidos na hora, pela 
própria comunidade,  mistura-
ram os cupons. a jornalista Lor-
ranne Marques foi indicada para 
pegar o bilhete  premiado. após 
alguns minutos de papeis joga-
dos para o alto, veio a ordem 
para pegar um deles. a diretoria 
verificou se estava preenchido 
corretamente.

“o cupom é válido, pois tudo 

a diretoria da cooperativa 
agropecuária do Vale do paraca-
tu - coopervap - já está preparan-
do a assembleia Geral ordinária, 
marcada para as 9h do próximo 
19 de março, no parque de Expo-
sições Emiliano pereira Botelho. 

nesta data, os diretores da or-
ganização vão apresentar a pres-
tação de contas dos órgãos de 
administração, do ano de 2015, 
acompanhada de parecer do con-
selho Fiscal; relatório de gestão; 
balanço patrimonial, demonstra-
ção do resultado do exercício - so-
bras; demonstração das origens e 
aplicações de recursos.

como se vê, a pauta da aGo 
será extensa e vai apresentar 
ainda a demonstração das mu-
tações do patrimônio liquido; 
demonstração das reversões e 
destinações dos resultados  do 
exercício (sobras); notas explica-
tivas inerentes e outras  elabo-
radas; parecer da auditória inde-
pendente e do conselho Fiscal; 
plano anual da atividade da co-
opervap; destinação das sobras 

foi preenchido corretamente”, 
informou Vasco praça Filho - o 
Vasquinho, presidente da coo-
perativa - que também anunciou 
o nome da ganhadora.  como 
ela não estava presente, os di-
retores da empresa ligaram para 
Luzia para informá-la que era a 
ganhadora. Luzia não atendeu, 
mas recebeu as chaves do carro 
no dia seguinte. 

Mais prêmios - no dia do 
sorteio, a  movimentação nas 
áreas comerciais da coopervap 
começou cedo. E não poderia 
ser diferente. com o sucesso 
da “promoção Família cooper-
vap”, que mexe com paracatu 
e região, todos querem eco-
nomizar, comprar produtos de 
qualidade e ainda concorrer aos 
carros.

a diretoria da empresa, atra-
vés do Departamento de comu-
nicação e Marketing, inovou e 
premiou primeiro quem estava 

fazendo compras ou foi à coo-
pervap para prestigiar o sorteio. 
na porta do Hipermercado, o 
responsável pelo Departamen-
to, Geraldo Júnior, promoveu 
uma verdadeira festa de criati-
vidade com distribuição de kits 
churrasco (3 kg de carne e uma 
caixa de cerveja Skol) e produ-
tos coopervap. 

a primeira promoção foi lan-
çada para quem estava fazendo 
aniversário na segunda-feira, dia 
do sorteio. E não é que tinha 
mesmo aniversariante fazendo 
compras.  Quem levou os kits 
churrasco e produtos cooper-
vap foi Lidiane cavalcante, do 
Santa Lúcia.  na segunda eta-
pa, a surpresa foi para quem 
fez aniversário no dia seguinte, 
terça-feira. apareceram duas 
sortudas. Maria de Fátima Gon-
çalves ganhou o kit coopervap 
e Lorranne Marques levou o kit 
churrasco, ambas residem no 

paracatuzinho. 
Mais idosa e mais nova 

- na sequência os brindes fo-
ram para as pessoas mais ido-
sa e mais nova, presentes ao 
evento. Se deram bem,  dona 
rosália, de 79 anos e a peque-
na Emanuele Maria, de apenas 
oito dias. E elas faturam um kit 
coopervap e kit churrasco, res-
pectivamente. para encerrar a 
primeira parte, a promoção va-
lorizou o associado da organiza-
ção.

o cooperado que há mais 
tempo manda leite para coo-
pervap, presente no sorteio, 
foi adão Jerônimo da Silva, do 
Morro agudo. Ele é associado a 
37 anos e faturou um kit coo-
pervap.

Faturamento - a primeira 
etapa da promoção Família co-
opervap foi satisfatória, pois a 
coopervap aumentou em 30% 
o faturamento em relação ao 

mesmo período do ano passa-
do, informa o presidente Vas-
quinho.

“nós estamos felizes pelo 
sucesso da promoção. tudo 
é feito com seriedade e trans-
parência. É um certame auto-
rizado pela caixa Econômica 
Federal e bem fiscalizado pelos 
conselhos de administração e 
Fiscal, além da própria comuni-
dade acompanhar tudo de per-
to”, explica o presidente. 

ainda segundo Vasquinho, 
a coopervap é uma das forças 
comerciais de paracatu e atraí 
pessoas de vários municípios 
para compras.“a cooperativa 
está presente em 11 municí-
pios, em três estados - Minas 
Gerais, Goiás e Distrito Federal. 
É a empresa que mais cresce 
na região”, observa.

Vasquinho garante que a 
ideia de criar as promoções foi 
na gestão dele e promete que 
as promoções vão continuar. 
“Já sorteamos diversos carros, 
várias motos e até uma casa 
mobiliada. isso mostra que a 
cooperativa de paracatu valori-
za o cliente, além de ser a em-
presa que mais barato vende e 
melhor atende”, finaliza o presi-
dente.

Próximo carro - a promo-
ção “Família coopervap” sorteia 
dois pálios 0 km. o segundo sor-
teio será no dia 13 de maio. para 
concorrer é muito simples. a 
cada r$70,00 em compras, em 
qualquer área comercial da coo-
pervap, você ganha um cupom. 
É só preenchê-lo corretamente, 
colocar na urna e torcer para a 
sorte chegar.

Milhares de cupons são lançados para o alto para alto. 
Um deles dá direito a um Pálio 0 Km

assembleia Geral será no dia 19 de março
apuradas no exercício, deduzi-
das as parcelas para os fundos 
obrigatórios; eleição dos compo-
nentes do conselho Fiscal; fixa-
ção do valor dos honorários para 
os diretores  e assuntos gerais. 

Fase preparatória - a dire-
toria da coopervap, que tem es-
pecial cuidado com as informa-
ções prestadas na aGo, desde 
o dia 16 de fevereiro, vem reali-
zando as pré-assembleias, para 
esclarece dúvidas e se aproxi-
mar os associados, o processo 
começou na região do nolasco, 
dia 16 de fevereiro. 

o presidente Vasquinho e o 
diretor de negócios, Valdir ro-
drigues e a equipe técnica vão 
percorrer 14 regiões rurais do 
Município para apresentar os 
números do exercício anterior, 
coletar de sugestões, promover 
a troca de experiências entre  
os associados para melhorar a 
produção de leite e a renda da 
propriedade. 

Segundo os diretores da em-
presa, o resultado é mais uma 

vez satisfatório, pois a cooper-
vap teve um faturamento na or-
dem de r$ 250 milhões e inicia 
2016 com boas perspectivas de 
aumento no preço do leite pago 
ao produtor. as novidades se 
estendem também ao produtor 
de grãos.

R$ 40 milhões - “Enquanto 
muitas empresas estão encon-
trando dificuldades para enfrentar 
a crise financeira do país, a coo-
pervap cresce a passos largos e 
apresenta resultados positivos” 
garantem Vasquinho e Valdir.

Só de impostos a empresa 
colabora com r$ 40 milhões, 
que ajuda no crescimento da 
cidade e melhora qualidade de 
vida para população. 

“Fico satisfeito da diretoria 
da coopervap vir ao nosso en-
contro, mostrando a verdade. 
tudo é bem esclarecido com 
todos os detalhes”, garante o 
produtor rural João Gualberto, 
da região do nolasco. 

ao lado segue o 
quadro das reuniões:
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Os 30 quilos de maconha apreendidos em Paracatu, se comercializados, dariam retorno de R$ 150.000,00  

Policiais civis de Unaí apre-
enderam 30 quilos de maconha 
e prenderam quatro envolvidos 
que portavam a droga para ser 
comercializada na região. A 
operação denominada “Casca-
vel” foi realizada, na sexta-feira 
(12/2) e, segundo as informa-
ções do delegado responsável 
pelo 16º Departamento de Po-
lícia Civil de Unaí, Marcos Da-
teu, a PC já  investigava o co-
mércio ilícito, há seis meses, e 
tinha o objetivo de prender os 
fornecedores de maconha. 

Os policias apuraram que os 
indivíduos vinham de Uberlân-
dia, num Fiat Stilo prata, que 
transportava a droga, apoiado 
por um GM Astra. A prisão 
ocorreu na Rodovia MG 188, 
próximo à faculdade, onde os 
policiais, liderados pelo dele-
gado Edvan, se dividiram em 
duas equipes: uma acompanhou 
os veículos suspeitos e outra os 
abordou. 

Os suspeitos desobedeceram 
a ordem de parada e tentaram 
atropelar os policiais, chegan-

polícia investiga quadrilha por 24 meses e ficaram 24 horas de 
campana para prender quatro traficantes que vinham de uberlândia

OPERAÇÃO CASCAVEL

PC de Unaí apreende 30 kg 
de maconha na MG-188

Paracatu tem carnaval tranquilo

PM encontra arsenal em João Pinheiro

Corpo é encontrado no Sujeirinha

Crimes fatais aumentam em 2016

Sobrinho mata tio a pauladas 

Mulher é morta com tiro peito

Adolescente baleado morre na UTI

Homem é assassinado no Chapadinha  

Jovem morre após mais de mês no HM

Jovem é brutalmente assassinado

Garoto vai brincar e recebe balas

Homens do gol preto atacam Bodão

Amigo tenta matar casal 

RODOVIAS 

ARMAS

AFOGADO?

HOMICÍDIOS

15º. HOMICÍDIO 

16º. HOMICÍDIO

17º. HOMICÍDIO

14º. HOMICÍDIO

13º. HOMICÍDIO 

12º. HOMICÍDIO 

11º. HOMICÍDIO 

10º. HOMICÍDIO

TENTATIVA 

O Brasil possui 90 milhões 
de veículos circulando diaria-
mente. Nos feriados prolonga-
dos, grande parte dessa frota 
usa as rodovias, o que aumenta 
o risco de acidentes. No perío-
do de carnaval, por exemplo, as 
polícias rodoviárias dobram o 
efetivo e trabalham mais para 
evitar imprudências e acidentes, 
principalmente fatais. 

Nos trechos da BR-040 e 
MG-188 , que cortam Paracatu, 
não foram registrados nenhum  
acidente grave e muito menos 
mortes.  

O balanço divulgado pela 
PRF aponta redução de 48% 
nos acidentes em rodovias fede-
rais de todo o País, no Carnaval 
deste ano, em comparação com 
a festa de 2015. Mas, apesar da 
redução, ainda foram registra-
das 94 mortes, que poderiam 
ser evitadas. Os dados incluem 
ocorrências entre sexta-feira (5) 
e terça (9) e somam 1.429 aci-
dentes, sendo 150 graves, com 
1.415 feridos e 94 mortos.

 Em cinco dias, as equipes da 
PRF também flagraram 1.249 
motoristas que tinham ingeri-
do bebida alcoólica. Destes, 153 
foram presos pelo crime de em-
briaguez. Outros seis  mil con-
dutores foram multados por ul-
trapassagem em local proibido. 

O número de motoristas fla-
grados por excesso de velocida-
de também foi alto: 69.448, em 
cinco dias. Dos 151 mil veículos 
fiscalizados, 30 mil foram mul-
tados - média de um a cada cin-
co. Cerca de 1,5 mil foram re-
colhidos aos pátios da PRF e só 
poderão ser liberados quando as 
irregularidades forem resolvidas.

“De onde vem tanta arma de 
fogo? Como adolescentes e até 
crianças têm acesso a armas e 
as usam para assaltos e homicí-
dios? Essas são duas perguntas 
que intrigam o paracatuense.  

A polícia responde dizendo 
que Paracatu é próximo a Bra-
sília, faz fronteira com Goiás, 
além de ser corredor de ligação 
ao Triângulo Mineiro, locais 
que podem ser portas abertas 
para entrada de armas e drogas 
na Cidade. 

A polícia tenta fechar essas 
portas, mas o número de armas 
de fogo apreendidas também 

Cleberson dos Anjos faleceu, no Hospital Municipal, no último dia 
18. Ele tentava se recuperar de um tiro na cabeça, durante uma tentativa 
de homicídio que sofrera no dia 11 de janeiro, no Bairro Chapadinha, por 
motivo desconhecido. A Polícia Civil investiga o caso.  

do a atirar contra uma viatura 
e tentar fugir pelo matagal, mas 
foram alcançados pelos policiais 
e presos.

Segundo o delegado,  poli-
ciais chegaram a ficar 24 horas 
no monitoramento dos envolvi-
dos, “demonstrando total afinco 
e dedicação por parte da equi-

pe”. A droga seguia de Uberlân-
dia e o destino final era a rami-
ficação de uma quadrilha que 
foi desmantelada durante essa 
investigação.

Os trinta e três tabletes da 
substância estavam escondidos 
nas portas e no painel do Fiat 
Stilo. A droga movimentaria 

R$ 150.000,00, caso fosse co-
mercializada. Após os trabalhos 
da perícia, os veículos foram 
encaminhados ao pátio da PC. 
Os quatro homens presos foram 
levados para a sede da Delegacia 
Regional de Polícia Civil de Pa-
racatu e autuados em flagrante 
por tráfico de entorpecentes.

Apesar de o corpo de Danilo Costa Pinheiro - o Danilinho, 17 - 
ter sido encontrado, aparentemente sem sinais de violência, boiando 
no córrego conhecido por “Sujeirinha”, no Povoado São Sebastião, o 
caso ainda está sendo investigado pela polícia e a comunidade quer 
saber se o adolescente foi ou não assassinado. 

As informações apuradas até o fechamento desta edição dão conta 
de que um grupo de pessoas estava indo tomar banho no córrego, 

Se os projetos das autorida-
des não se transformarem em 
ações, o mais rapidamente pos-
sível, ou algo emergencial não 
for feito para conter o aumento 
dos crimes dos crimes violentos, 
a população de Paracatu vai se 
angustiar ainda mais. 

Embora reuniões estejam 
sendo realizadas e até a Secreta-
ria de Municipal de Segurança 
Pública esteja sendo criada, os 
números da violência só cres-
cem, aumentando também a 
sensação de insegurança. Janeiro 
deste ano, por exemplo, entrou 

para história como o mês mais 
violento dos últimos anos na 
Cidade, com registro de dez ho-
micídios, quase duas vezes mais 
se comparado aos primeiros 31 
dias de 2015, quando foram 
contabilizados quatro assassi-
natos em Paracatu. Até então, 
o maior número crimes fatais 
mensais era de sete por mês, 
como ocorreu nos meses de fe-
vereiro, abril e dezembro do ano 
passado. 

E o pior é que o mês de feve-
reiro parece que vai terminar tão 
violento quanto janeiro. 

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil suspeito de ter 
matado o próprio tio. Na delegacia, ele confessou a autoria do crime e 
disse que havia discutido com o tio e saíu de casa, mas ao retornar á re-
sidência, na noite de sábado (20/2), deparou-se com a vítima dormindo 
e se apoderou de um bastão de madeira e desferiu três golpes contra a 
cabeça do tio. O corpo de Marcus Aurélio Chagas de Amorim, 33, foi 
encontrado, na segunda-feira (22/2), num quarto da casa da vítima, à 
Rua Tupis, Paracatuzinho. O cadáver já estava em avançado estado de 
rigidez e apresentava ferimentos na cabeça.

O corpo da mulher foi encontrado por volta de 23h30, da noite de 
segunda-feira (22/2), na Rua Antônio Vieira Cordeiro. Elisângela José 
Santana, 34, foi baleada no tórax, próximo aos seios e a bala saiu nas axi-
las.  O autor do homicídio ainda é desconhecido, mas, segundo a polícia, 
Elisângela já sofreu atentado contra sua vida, em data anterior. Ninguém 
foi preso. A Polícia Civil investiga o caso. 

Gabriel de Jesus, 17, foi baleado no dia 17 de fevereiro e estava inter-
nado na UTI do Hospital Municipal, mas não resistiu e veio a óbito na 
tarde da quarta-feira (24/2). Ele estava na Rua Diamante, no Amoreiras 
II, quando um homem saiu de um lote e efetuou o tiro de uma espin-
garda que o atingiu.. 

O cadáver de Valderi dos Santos Borges, 35, foi encontrado em um 
matagal na Rua Espírito Santo, próximo ao Chapadinha. Segundo a PM, 
o crime aconteceu na noite de sábado (20/2) e a vítima foi assassinada 
com um tiro na cabeça. Populares afirmam que Valderi era usuário de 
drogas, o que provavelmente pode ter ligação com o crime. 

A sociedade paracatuense ficou, mais uma vez, aterrorizada, na se-
gunda-feira (8/2), com a brutalidade do assassinato do jovem Danilo 
Nunes Ferreira, 18, encontrado, na Rua Bias Fortes, Paracatuzinho. 

A Rua é de terra batida e fica próximo ao Aeroporto Municipal. Se-
gundo a Perícia da Polícia Civil, a situação do cadáver era assustadora. 
Danilo estava com três cortes profundos na cabeça, pois fora brutalmen-
te assassinado com golpes de facão ou machado

Warley Alves, 15, chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal, mas 
faleceu assim que deu entrada no Pronto Socorro.  Segundo a mãe da 
vítima, na sexta-feira de carnaval (5/2), o adolescente  saiu de casa dizen-
do que iria “soltar pipa” com os amigos e não voltou. O corpo do garoto, 
porém, foi encontrado, por volta das 20 horas, na marginal da BR-040, 
nos fundos da sede do Movimento Verde, Alto do Córrego, com tiros 
na cabeça e no pescoço. Para a polícia, o crime ainda é um mistério. Para 
ajudar nos trabalhos, ligue 190 (PM), 181 (Disk Denúncia) ou 197 (PC).

A última vítima de janeiro e a 10ª. do ano  foi Alan Joaquim da Costa 
- o Bodão, 20, assassinado às 2h do domingo (31/1).  Allan e um ado-
lescente de 16 anos estavam passando pela Rua Guimarães Rosa, no São 
João Evangelista II, quando apareceu um Gol preto, ocupado por quatro 
homens, que efetuaram cerca de dez tiros em direção às vítimas. Bodão 
morreu no local. O adolescente se recupera de dois tiros que levou no 
joelho. Para a polícia, o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas. 

A situação da violência em Paracatu preocupa tanto que a pessoa não 
pode conversar nem com “amigo”. Dois homens e uma mulher conversa-
vam na porta de uma residência, à Rua Porto Buriti, Alto do Açude, mas, 
repentinamente, um dos homens se levantou e disparou contra o casal, 
que foi atendido no Hospital Municipal e se recuperam dos ferimentos. 
O “amigo da onça” fugiu e está sendo procurado pela polícia. 

Via 040 registra 
mais de 1,3 mi 
de atendimentos 
Durante o carnaval, entre 5 

e 10 de fevereiro, a Via 040 re-
alizou 1.374 atendimentos de 
socorro mecânico e médico aos 
usuários da BR-040, no trecho 
entre Brasília  e Juiz de Fora, in-
clusive em Paracatu. 

Foram 938 serviços presta-
dos aos usuários que necessita-
ram de auxílio, devido a panes 
em veículos e 436 atendimentos 
prestados pelas equipes médicas 
da concessionária.

A operação especial da Via 
040 para o período reforçou o 
número de equipes e de equipa-
mentos à disposição dos usuá-
rios da BR-040, que recebeu um 
fluxo de tráfego de mais de 520 
mil veículos. 

O número de atendimentos 
prestados durante o carnaval se 
manteve estável com relação a 
2015. No ano passado, foram 
realizados 1.387 atendimentos 
de socorro mecânico e médico 
no período, sendo 900 serviços 
prestados a quem precisou de 
ajuda com o veículo e 487 inter-
venções das equipes médicas da 
Concessionária.

Menos acidentes - O feriado 
de carnaval em 2016 foi mais 
seguro no trecho da BR-040 
sob concessão da Via 040, na 
comparação com 2015.  Houve 
queda de 7% do número total 
de acidentes, de 135 para 126. O 
resultado também foi verificado 
nos acidentes com feridos, que 
apresentaram redução de 10%, 
caindo de 51 para 46. 

quando viu o cadáver sobre as águas e  acionou a polícia.
O corpo foi encontrado na manhã de terça-feira (9/2), sem camisa 

e com uma bermuda. A vítima foi reconhecida pela mãe que contou 
a PM que o filho estava desaparecido, desde domingo (7/2). Danili-
nho morava no JK, era usuário de droga e estava sendo ameaçado de 
morte. Segundo informações apuradas pela equipe de O Movimento, 
o local de sua morte é ponto de uso e tráfico de drogas. 

assusta. Segundo dados apu-
rados por O Movimento, ano 
passado, foram apreendidas, 
somente pela PM, 153 armas 
e, este ano, o número já chega 
a mais de vinte. Só em janeiro 
foram 11. 

Boletins de ocorrências com-
provam  que grande parte das 
armas e drogas que chegam a 
Paracatu vêm ou ficam escon-
didas em cidades vizinhas. Na 
quarta-feira (10/2), em João 
Pinheiro - área do 45º. Bata-
lhão PM com sede em Paracatu 
-, militares apreenderam  um  
arsenal de munições de vários 

calibres. Foram 289 projeteis de 
pistola 380, fuzil e munições de 
uso restrito. Também foram lo-
calizados quatro carregadores e 
duas armas de fogo. 

Tudo aconteceu no momen-
to em que um tratorista traba-
lhava numa estrada vicinal, na 
marginal da BR-040, próximo a 
um motel, e encontrou o arma-
mento  enterrado dentro de um  
tambor de plástico. 

Segundo a PM, o armamen-
to  estava enferrujado e possivel-
mente danificado por causa das 
chuvas. O material foi recolhido 
e encaminhado à DP. 

Equipes da Via 040 realizaram 1.374 atendimentos de socorro mecânico e 
médico aos usuários da BR-040, no trecho entre Brasília  e Juiz de Fora
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Um soldado do Corpo 
de Bombeiros de Unaí 
desce pela tubulação para 
resgatar os corpos dos 
garimpeiros mortos

Garimpeiros invadem tubulação por onde passa rejeito e morrem intoxicados. Mineradora afirma que “resíduos não são perigosos” 

REJEITOS DE MINERAÇÃO

Mortes por ouro clandestino continuam
Rafael Coimbra Oliveira, 25, 

morador do Bela Vista, e Eze-
quiel Ferreira Lopes dos Reis, 
22, do São Domingos,  foram se-
pultados na quarta-feira (17/2), 
após serem encontrados mortos 
em uma tubulação na área de re-
jeitos da minerador a Kinross, na 
Mina do Morro do Ouro. 

Segundo a Policia Militar, 
na segunda-feira, às 22h, os 
dois e mais 15 pessoas inva-
diram a área na busca do ouro 
que  escorre pelo rejeito. Após 
entrarem na tubulação e não 
conseguirem voltar, os colegas 
de Rafael e Ezequiel acionaram 
a PM, mas não ficaram no local 
por medo de serem presos, pois 
o grupo poderia responder por 
tentativa de furto.

Tóxico - O grupo retirou um 
pneu de aço que bloqueava uma 
das manilhas, na Planta 1, e en-
trou para instalar carpetes espe-
ciais para capturar o ouro, mas 
começou a passar mal com o 
cheiro forte vindo da tubulação. 

A maior parte do grupo 
conseguiu sair, porém, os dois 
jovens desmaiaram. Uma equi-
pe do Corpo de Bombeiros de 
Unaí foi até o local. Na primeira 
tentativa de resgate dos corpos, 
os militares entraram na mani-
lha, de cerca de três metros, mas 
logo começaram a apresentar ir-
ritação na pele e nos olhos. 

Ezequiel Ferreira Lopes dos Reis, 22, morador do São Domingos, 
e Rafael Coimbra Oliveira, 25, do Bela Vista, morreram  dentro 
da tubulação que leva rejeitos para a barragem

Por segurança, as buscas fo-
ram interrompidas e só retorna-
ram após uma equipe de reforço 
chegar, munida de mais equi-
pamentos. Foram mais de dez 
horas para conseguir retirar os 
corpos. Os dois jovens eram na-
turais de Paracatu e não traba-
lhavam na mineradora. O caso 
está sendo apurado e a causa 

morte será revelada pelo laudo 
da pericia da Polícia Civil. 

Kinross - A mineradora  Kin-
ross informou que o caso ocor-
reu no sistema de disposição de 
resíduos industriais, composto 

por tubulações e caixas de passa-
gem, que conduzem os resíduos 
para as barragens e que tais resí-
duos são classificados como “não 
perigosos”, de acordo com a lei. 

Ainda segundo a empresa, 

no momento do resgate, foram 
feitos todos os monitoramentos 
para a liberação da entrada da 
equipe de emergência, não sendo 
registrado nenhum tipo de gás 
acima dos limites estabelecidos.

Um grupo de garimpeiros   invadiu a novamen-
te a área de rejeitos, na noite de 11 de fevereiro, e 
tentaram romper uma das manilhas que canaliza o 
minério de ouro. 

A segurança acionou a polícia, por volta das 
22h, e os militares encontraram um grupo de nove 
pessoas tentando quebrar a manilha e ordenaram 
que ficassem onde estava.  

O grupo não obedeceu e seis garimpeiros corre-
ram em direção a um morro. Outros três correram 

No início da extração industrial do ouro no lo-
cal, outros garimpeiros perderam a vida na área de 
rejeitos da Barragem de Santo Antônio. Mas, atu-
almente, a invasão da área virou rotina. Na edição 
anterior (485), O Movimento destacou novamente 
esses fatos, que ocupou três espaços, em páginas 
separadas, para alertar as autoridades e cumprir o 
seu papel de informar sobre o alto índice de vio-
lência na área de rejeitos. 

Na página policial, o repórter Renato Lopes in-
forma que,   nos últimos meses, dois homens foram 
assassinados e um menor foi ferido, por desaven-
ças  na busca pelo ouro clandestino. Um dos crimes 
ocorreu no dia 9 de janeiro, próximo à Barragem do 
Eustáquio, na região Machadinho.  

Evandro Aparecido de Oliveira, 37, estava 
minerando, com o filho de 14 anos, mas foi sur-
preendido por supostos outros garimpeiros, que 
já chegaram atirando. Ele foi baleado no peito e 
abdômen e morreu. O adolescente levou um tiro 
no rosto, mas sobreviveu.  

Este fato se deu por volta das 19h. Duas horas 
depois, segundo a polícia, um dos possíveis autores 
do homicídio, Ailton Benedito Rodrigues Moraes 

Sinais de alerta
O artigo “Mortes por garimpo ilegal são sinais de 

alerta”, assinado pela colaboradora Lílian Derkiê, 
à pág. 2 da edição 485, explica que a guerra pelo 
ouro de Serra Pelada, nos anos 80, levava 10 a 15 
homens à morte diariamente.

“Guardadas as devidas proporções, é essa mesma 
corrida que tem gerado preocupação em Paracatu”, 
alerta a repórter. 

Já a Carta do Editor, José Edmar Gomes, intitu-
lada Lama para Todos, chama atenção para as di-
versas contradições que envolvem o problema. Uma 

novo bang bang entre polícia e invasores deixa um ferido

invasões do rejeito viram rotina

em outra direção, porém o caminho não tinha saí-
da. Acuados, dois deles atiraram contra os militares, 
que revidaram. 

Os homens conseguiram fugir, mas deixaram 
um rastro de sangue que se perdeu pela mata. Se-
gundo a PM, ninguém foi encontrado ferido no 
local e nenhuma pessoa deu entrada nos hospitais, 
ferida por tiros. 

Entretanto, uma fonte ouvida pela equipe de O 
Movimento disse que um homem, que reside no 

Paracatuzinho, foi baleado no braço e amparado 
pelos colegas em uma chácara. Ainda de acordo 
com a fonte, a vítima perdeu muito sangue, mas 
não corre risco de morte. 

Na área de rejeitos, os militares encontraram 
17 tapetes usados no garimpo; seis mochilas com 
alimentos, parafusos e roupas; pás, balança e qua-
tro rádios comunicadores. Um deles  recebendo a 
frequência da polícia e outro a dos garimpeiros. Os 
materiais foram apreendidos. Ninguém foi preso.  

Em nota enviada a O Movimento, a minerado-
ra explica que “A equipe de segurança patrimonial 
da Kinross identificou a presença de um grupo de 
invasores que cavava um túnel na área da empresa. 
“A PM foi acionada e, ao ver os policiais, o grupo 
efetuou disparos de arma de fogo contra a PM, que 
respondeu com tiros. Os infratores fugiram do lo-
cal. Não foi registrada nenhuma vítima em função 
do incidente e o fato foi registrado em boletim de 
ocorrência”.  

Junior, 19, deu entrada no Hospital Municipal, fe-
rido por oito tiros. Ele foi baleado quando passava 
pela Rua Sete, Bela Vista II. A polícia acredita que 
essa tentativa de homicídio seria em vingança pela 
morte de Evandro.  

Horas depois, a polícia foi chamada ao HM, 
onde um homem armado teria tentado entrar para 
matar Ailton Rodrigues, que sobreviveu aos oito 
disparos, mas o homem conseguiu fugir. 

Mais tarde, a polícia apreendeu um adolescen-
te de 17 anos e José Nilton Pereira Xavier,  20, 
tentando fugir de carro. Eles foram reconhecidos 
como autores da morte de Evandro e encaminha-
dos à DP. 

Ailton, baleado no Bairro Bela Vista II, tam-
bém foi apontado autor do homicídio de Evandro 
e ficou escoltado pela PM no hospital. 

O primeiro homicídio relacionado à disputa 
pelo ouro clandestino teria se dado dia 26 de no-
vembro do ano passado. Marcone Dias Ferreira foi 
assassinado dentro de uma oficina de motos - à 
Rua Alumínio, Bairro Amoreiras II - por um ho-
mem de capacete, que descarregou a arma contra  
ele e fugiu com um comparsa. 

SinDicato Do coMÉrcio VarEJiSta DE paracatu 
aSSEMBLÉia GEraL EXtraorDinÁria.

pelo presente Edital ficam convocados todos os associados quites e no gozo de seus direitos sindicais para a 
assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 3 de Março de 2016,  às 9:30 (nove e trinta minutos), em sua 
sede social à rua Salgado Filho, 615, Bairro Bela Vista, Estado de Minas Gerais, para tratar da seguinte ordem-do-
Dia: a) Examinar, discutir e deliberar sobre as reivindicações salariais propostas pela Federação dos Empregados e 
congêneres do Estado de Minas Gerais e outras entidades profissionais; b) Examinar, discutir e deliberar sobre a 
delegação de poderes à Diretoria do Sindicato para entabular negociações coletivas de trabalho e termos aditivos 
até 28  de Fevereiro de 2017, autorizando o ajuizamento de Dissídio coletivo; c) Examinar, discutir e deliberar sobre 
outorga de poderes à Diretoria do Sindicato para negociar com a Entidade profissional os horários de funcionamen-
to do comércio nas datas especiais para o período de 1º de Março de 2016 à 28 de Fevereiro de 2017; d) Examinar, 
discutir e deliberar sobre a fixação de valores, data e critérios da contribuição assistencial e confederativa para o 
exercício de 2016; e) Examinar, discutir e deliberar sobre a fixação de valores, data e critérios do auxilio Funeral 
para o exercício de 2016. f) Examinar, discutir e deliberar sobre a homologação de atos da Diretoria. caso não haja 
comparecimento legal a assembléia será instalada em segunda convocação às 10:30 (dez horas e trinta minutos) 
deste mesmo dia e no mesmo local com qualquer número de convocados presentes.

paracatu, 23 de Fevereiro de 2016 .
robertus  Ferdinandus Maria Van Doornik - presidente

EDitaL DE conVocaÇão DE aSSEMBLÉia GEraL orDinÁria Da 
aSSociaÇão Da ViLa DoS poLiciaiS MiLitarES DE paracatu/MG - aVpMp

pelo presente, são convocados todos os Senhores associados policiais Militares do Estado de 
Minas Gerais da ativa e reserva que servem no município de paracatu/MG e demais interessados 
para se fizer presentes e participarem da rEunião DE aSSEMBLEia GEraL orDinÁria da as-
sociação da Vila dos policiais Militares de paracatu/MG - aVpMp, que se realizará no dia 05 do mês 
de março de 2016, sábado, com início às 09 horas e o término às 11 horas, no local, auditório da 
Fundação casa de cultura de paracatu/MG, sito a rua do Ávila snº, centro de paracatu/MG, com 
a seguinte:

orDEM Do Dia
1º chamada dos associados: 9h00min;
2º chamada dos associados: 9h20min;
a) Secretaria: Leitura e aprovação da ata da reunião de assembléia Geral Extraordinária realizada 

em 09 de janeiro de 2016;
b) conselho Fiscal: parecer referente à análise das contas da entidade alusivo ao balanço finan-

ceiro constante ao exercício do ano de 2015 para a competente aprovação;
c) Diretoria Financeira: apresentação da demonstração dos resultados do exercício financeiro do 

ano de 2015 para a competente aprovação;
d) outros assuntos de interesse da associação sem caráter deliberativo:
- aluguel de uma sala empresarial para funcionamento da sede administrativa da entidade;
- contratação de funcionário para ficar a disposição dos serviços administrativos da entidade;
- apresentação da documentação do veículo adquirido pela entidade.

 
paracatu/MG 10 de fevereiro de 2015.

norBErto WiLLianS SantoS SouZa 
presidente aVpMp.

rEQuEriMEnto DE LicEnÇa
Erasmo carlos rabelo e outros, cpF: 598.194.996-15, por determinação do conselho 

Estadual de política ambiental – copaM, torna público que solicitou, através da empresa 
Eco cerrado Soluções ambientais Ltda, conforme processo de requerimento de Licença 
nº 19997/2013, Loc - Licença de operação corretiva para todas as atividades agrossilvipas-
toris desenvolvidas no empreendimento Fazenda claro, campo alegre, campo alegre ou 
paraíso (Larga do campo alegre) e claro Buriti Grande, no município de Guarda-Mor / MG.

rEQuEriMEnto DE LicEnÇa
Luiz Fava Júnior e outros, cpF: 048.943.468-18, por determinação do conselho Esta-

dual de política ambiental - copaM, torna público que solicitou, através da empresa Eco 
cerrado Soluções ambientais Ltda, conforme processo com requerimento de Licença nº 
19742/2012, Loc - Licença de operação corretiva para todas as atividades agrossilvipasto-
ris desenvolvidas no empreendimento Fazenda São Luís, no município de paracatu / MG.

delas é o teor de ouro do cascalho e do rejeito, que 
parece não condizer que os percentuais oficiais, que 
são muito baixos e, teoricamente, não deveria “es-
capar”  nada que valesse a pena explorar no rejeito. 
Mas não é o que está acontecendo.

O jornalista observa: “Se a mineradora não en-
contra outra forma de filtrar esse ouro que vai para a 
lama, vamos democratizar a lama e encontrar uma 
forma civilizada, legal e sem riscos de os garimpei-
ros explorá-la, talvez, de forma cooperativada. Esta 
não é uma lama qualquer. há ouro nela”.

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
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paracatu inicia mal competição e soma só dois pontos em quatro jogos. Equipe conta com vitória em casa, no sábado

“Vencer ou vencer” é o úni-
co objetivo do Paracatu Futebol 
Clube, que busca a reabilitação, 
no sábado (27/2), quando recebe 
o Taguatinga, pela 5ª. rodada do 
Campeonato Brasiliense, o Can-
dangão 2016, às 15h30, no Está-
dio Frei Norberto. 

Para conseguir a primeira vitó-
ria no certame, a Águia do Noro-
este conta com apoio da torcida. 
O ingresso custa R$10,00. O ad-
versário ocupa o quinto lugar na 
tabela de classificação, com cinco 
pontos e vem de vitória por 2 a 0 

CANDANGÃO 2016

Águia tem que vencer Taguatinga

A Águia Noroeste tem que vencer o Taguatinga, 
em casa, para dar satisfação à torcida   

Renato Lopes agradeceu a homenagem, 
em nome da TV Minas Brasil e O Movimento

Jornal O Movimento - Campanha Dengue - Curvas.indd   1 05/02/2016   17:04:08

A LPE - Liga Paracatuense de Esportes inicia 
a temporada 2016 com a Copa de Futebol  Máster, 
na sexta-feira (4/3), que contará com três partidas 
na rodada de abertura, entre elas o confronto entre 
Paracatu e União,  campeão e vice do ano passado, 
respectivamente. 

O confronto será no sábado (5/3), às 15h30min, 
no Estádio Frei Norberto. Um dia antes, jogam Alto 
do Açude e Amabap, às 19h, no Estádio Ananias 
Pereira da Silva, campo do Alto do Açude, que conta 
com iluminação. No domingo, Santana e Real com-
pletam a primeira rodada, às 8h45min, no Estádio 
Frei Norberto. 

Seis equipes disputam a competição, em chave 
única, os quatro melhores pontuados avançam às se-
mifinais. Cada time poderá  inscrever, até  o dia 2 de 
março, 30 atletas, nascidos até 1976, com permissão 
de seis, nascidos entre 1977 e 1979. O goleiro  não 
tem limite de idade.

Segundo o Presidente da LPE, Wendel  Rocha, 
desta vez, o certame homenageia Domingos de As-
sis – o Sabará. “Ele é uma pessoa que merece pois 
sempre colabora com o crescimento do esporte lo-
cal”, justifica o presidente. 

Após a Copa Máster,  a LPE dará inicio a Taça 
Cidade de Paracatu. 

O Movimento e a TV Minas Brasil foram  des-
taque durante a entrega de premiação da 7ª. edição 
do Campeonato da Amizade, Categoria Super-
máster, disputado no campo society do JK. 

Segundo Baiano, organizador da competição, 
os dois veículos de comunicação são parceiros do 
esporte local e merecem o reconhecimento de to-
dos os desportistas. 

“Em nome de todos os envolvidos, agradeço 
a TV Minas Brasil e o Jornal O Movimento por 
apoiar e incentivar o esporte local. O apoio dessas 
equipes de jornalismo nos motiva a continuar com 

Jumbinho e Associação da Coopervap disputaram 
o título no sábado (20/2) e que não pouparam gols. 
Foram oito no total, quatro para cada lado. Betão (2), 
Pará e José Eduardo, marcaram para Coopervap. Ke-
binha (3) e Amarildo assinaram para o Jumbinho. 

Com empate, o título de campeão foi decidido nos 
pênaltis. Betão, Jaci e Marcelo marcaram para Coo-
pervap, que venceu por 3 a 2 e conquistou a taça João  
Ribeiro e Gláucia - casal de moradores mais antigos 
do JK, homenageado pela organização. Lagartixa e 
Timbete acertaram os pênaltis do Jumbinho, mas o 

sobre o Planaltina. 
Campanha - Já o Paracatu não 

vive um bom momento. Em qua-
tro partidas, perdeu duas e empa-
tou duas, somou apenas dois pon-
tos e está em nono lugar na tabela, 
três postos abaixo do oitavo colo-
cado, o Sobradinho - último da 
zona de classificação. 

A águia do Noroeste, dia 31 
de janeiro, em Luziânia e saiu do 
Estádio Serra do Lago derrotado 
por 1 a 0. Pela segunda rodada, 
entrou em campo no dia 6 deste 
mês, quando recebeu o Brasília, 

no Frei Norberto. O jogo marcou 
o encontro do time com a torcida, 
que lotou o estádio, mas não viu a 
equipe pontuar no certame, uma 
vez que, o adversário venceu por 
1 a 0. 

O primeiro ponto só veio na 
terceira rodada, no empate por 1 
a 1 com o Sobradinho. A parti-
da foi realizada no último dia 13, 
no Estádio Augustinho Lima, em 
Brasília. Edcarlos marcou para o 
Sobradinho e Marcos Matias fez 
o gol do Paracatu, ambos de pê-
nalti. 

Já no domingo (21/2), a Águia 
voou  até  o Estádio Diogão para 
enfrentar o Formosa e sempre 
esteve à frente do marcador, mas 
cedeu o empate para o adversário. 
Aos 26 minutos da etapa inicial, 
Diórgenes fez 1 a zero. Aos 40, 
Amaral, empatou de pênalti para 
o Formosa. 

Três minutos depois, Marqui-
nho, também cobrou pênalti, e vi-
rou o placar em favor do Paracatu, 
mas aos oito minutos do segun-
do tempo, Franklin deixou tudo 
igual. Placar final, 2 a 2.

Coopervap conquista troféu João Ribeiro e Gláucia  Competição inicia 
dia 4 de março

SOCIETY DO JK COPA MÁSTER

goleiro Alex defendeu a cobrança de Kebinha. 
Preliminar - Antes de a bola rolar pelo título,  

os ex-craques fizeram a preliminar  e, no intervalo, 
crianças e adolescentes do  “Projeto  Toda Criança 
é 10”, desenvolvido pelo professor Baiano, fizeram 
apresentações. Na premiação além dos troféus de 
campeão e vice foram premiados: Goleiro Menos 
Vazado - Valdinei Ribeiro, do Bela Vista II, que so-
freu apenas um gol; artilheiro - Betão, da Coopervap, 
com 20 gols; o troféu de disciplina foi para equipe de 
Os Quarentões, que recebeu apenas um cartão ama-

relo; também foram homenageados com troféu de 
mérito os jogadores mais velhos que participaram do 
Campeonato: Justino e Deoduque (ambos da equipe 
do Lava a Jato do Rubens), Mário da Monark (Agro 
Verde) e Aparício (Alto do Açude), todos têm acima 
de 60 anos de idade. A competição contou com a 
participação de dez equipes e mais de 300 gols mar-
cados.  “Graças a Deus, ao apoio da imprensa e dos os 
colaboradores, conseguimos realizar mais um cam-
peonato com sucesso de público, disciplina e número 
de gols. Obrigado a todos”, agradeceu Baiano.

esse trabalho voluntário”, agradece o organizador. 
Representando os dois veículos de comuni-

cação, Renato Lopes, disse que esse é o papel do 
jornalismo sério e preocupado com o desenvolvi-
mento  da Cidade. 

“A TV Minas Brasil e O Movimento entendem 
que o esporte gera qualidade de vida,  saúde e edu-
cação e, quando o trabalho é feito com crianças e 
adolescentes, como aqui no JK, os envolvidos fi-
cam livres das ruas e dos vícios malignos, não dan-
do oportunidade para envolvimento em crimes”, 
frisou o repórter. 

o Movimento  e tV Minas Brasil são homenageados por incentivar esporte


