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anosO Mo
Movimento 
quer resposta 
da Câmara

Pacientes reclamam da 
falta de médico na hemodiálise

O Movimento em Prol de Paracatu lotou a Câmara dia 22 de fevereiro e deve fazer o mesmo dia 29 de março

Os vereadores 
constataram que 
faltam médicos 
no primeiro turno 
de hemodiálise

As formações do interior da gruta 
adquiriram formas curiosas, ao longo do tempo 

Gruta de Vazante é 
monumento natural 
A Gruta Lapa Nova de Vazante se tornou mais uma uni-

dade de conservação de Minas Gerais, através do Decreto 
nº 46.960, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, 
de 1º de março de 2016, que cria o Monumento Natural 
Estadual da Gruta Lapa Nova de Vazante. PÁGINA 5

As 22 instituições que fa-
zem parte do movimento Em 
Prol de Paracatu - entre elas 
a ACE, CDL, Sindcomércio, 
Adesp e OAB - realizam na 
próxima terça (29), mais uma 
manifestação em prol de suas 
reivindicações.

Segundo o presidente do 
Sindcomércio, Robertus Fer-
dinandus, a concentração 
será, às 16h, na Praça Firmina 
Santana, de onde segue para 
a audiência na Câmara, para 
cobrar a resposta às reivindi-
cações protocoladas na Casa, 
no dia 22 de fevereiro. 

O movimento quer a redu-
ção dos salários dos vereado-
res de R$ 6.200,00 para R$ 4 
mil; revogação da criação do 
segundo cargo de assessor; 
diminuição do número de ca-
deiras de 17 para 11 e o fim 
da verba indenizatória de R$ 
8 mil. 

Outro ponto solicitado é a 
diminuição do valor da verba 
que o Executivo repassa à Câ-
mara, de 7% para 4% da arre-
cadação do Município.

No dia 22 de fevereiro, o 
plenário da Casa foi tomado 
por populares, que pediram 
que a Mesa inserisse as rei-
vindicações na Ordem do Dia 
e as aprovasse para dar uma 
reposta imediata à sociedade. 

Mas, segundo o presiden-
te da Câmara, João Archanjo 
(SOL), a proposta teria que 
seguir os trâmites legais e por 
isso não pôde ser apreciada 

e votada na ordem do dia da 
mesma reunião. 

Também como forma de 
protesto, no dia 29 de março, 
os comerciantes vão fechar 
as portas de seus estabeleci-

mentos, das 16 às 18h, para 
protestar contra a falta de se-
gurança.

Já no dia 30 de março, às 
8h da manhã, na sede do Ro-
tary Clube Paracatu, o Mo-

vimento vai se reunir com 
representantes dos órgãos de 
segurança pública e os Pode-
res Legislativo, Executivo e 
Judiciário, para cobrar solução 
para a segurança pública.

Desde o dia 17 de fevereiro, que o Mi-
nistério Público acatou as denúncias e abriu 
inquérito civil público para apurá-las. 

A promotora de Justiça, Mariana Duarte 
Leão, após abrir inquérito civil público, dia 
17 de fevereiro, disse que toda denúncia que 
o MP recebe é objeto de investigação e ga-
rantiu que o processo corre em sigilo. 

“Não posso dar informações específicas 
sobre essa ou aquela denúncia porque pode 

prejudicar a apuração”, explicou.
Entre as denúncias que o Em prol de 

Paracatu protocolou no MP, está o questio-
namento da despesa de R$ 243 mil por ano 
com aluguel de veículos e o gasto de R$ 84 
mil com veículos próprios da Câmara. 

Ainda em relação à verba indenizatória, 
que hoje chega a R$ 8 mil, o Movimento 
quer saber, também, se ela está sendo usada 
corretamente.

Os vereadores da Comis-
são de Administração, Servi-
ços Públicos e Cidadania  da 
Câmara estão concluindo o 
relatório da visita ao Centro 
de Hemodiálise de  Paracatu, 
do Bairro São João Evange-
lista, no último dia 11, para 
averiguarem denúncias de pa-
cientes que fazem sessões de 
diálise. 

No documento enviado à 
Câmara Municipal, a que O 
Movimento teve acesso, estão 
denúncias de que os pacientes 
do primeiro turno começam 
as sessões às 6h30, sem a pre-
sença do médico responsável.

Os pacientes garantem que 
o médico só chega às 8h30 e, 
às vezes, nem comparece, fi-
cando toda responsabilidade 
sobre os enfermeiros e téc-
nicos de enfermagem. “Eles 
são profissionais que fazem o 
possível dentro de suas habi-
lidades e conhecimento”, ga-
rantem os pacientes. 

Os pacientes também ci-
tam que, nos meses de de-
zembro de 2015 e janeiro de 

2016, cinco pessoas morre-
ram. “Solicitamos aos vere-
adores que façam a inspeção 
das escalas e horários dos mé-
dicos, nutricionistas e psicó-
logos, pois o Município pode 
estar pagando para fazer os 
serviços como devem ser rea-
lizados e tal atendimento não 
é cumprido”, alertam. 

 “Temos que averiguar toda 

denúncia que chega à Câma-
ra Municipal para cobrarmos 
uma solução do Executivo 
e, se o caso não for verídico, 
contestarmos a denúncia”, 
explica o presidente João Ar-
chanjo.  

 “Nós chegamos ao Centro 
de Hemodiálise às 6h, saímos 
depois das 8h e o médico não 
havia chegado. Também rece-

Marli Ribeiro é mais atuante
A vereadora e mis-

sionária Marli Ribeiro 
(foto) foi premiada com o 
troféu Gestão Pública na 
modalidade “Vereadores 
mais Atuantes de Minas 
Gerais”. O prêmio foi 
concedido pelo Institu-
to de Estudos Políticos, 
que realizou pesquisa de 
opinião, via telefone, para 
avaliar a atuação dos ve-
readores com notas de 
0 a 10, entre 1º de outubro e 10 de dezembro de 2015. A 
apuração final revelou o nome Marli Ribeiro entre os mais 
atuantes de Paracatu e de Minas Gerais. PÁGINA 2

Paracatu sedia Fórum Técnico 
do Plano Estadual  de Cultura
O terceiro encontro do Fórum Técnico do Plano Esta-

dual de Cultura, promovido pela Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais, foi realizado em Paracatu, no último dia 
8, e defendeu a descentralização e a democratização do 
acesso aos recursos de financiamento cultural, incluindo 
a criação de um fundo estadual de cultura.  PÁGINA  4

Dengue já registra quase 
500 casos em dois meses 
Apesar das ações de conscientização, mutirões de limpeza de 

lixo dos quintais das residências e lotes sujos, o trabalho de com-
bate ao mosquito Aedes aegypti - transmissor da dengue, zika 
vírus e chikungunya - precisa ser intensificado em Paracatu. Isso 
por que, os casos de dengue no Município crescem a cada dia. 

 Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, nos me-
ses de janeiro e fevereiro, foram confirmados quase 500 casos 
da doença na Cidade. Sem contar as pessoas contaminadas que 
não procuraram uma unidade de saúde e os casos não foram 
contabilizados na estatística. Os números assustam e alertam 
que Paracatu está prestes a enfrentar uma epidemia. 

Mas, também não é pra menos, num giro pelas ruas, a equipe 
de O Movimento flagrou abuso por parte da população que 
joga lixo nas praças, bueiros e lotes. Por outro lado, também re-
gistrou a omissão do poder público, que não multa quem ainda 
insiste em espalhar lixo, criando ambientes propícios à prolife-
ração do Aedes aegypti. 

Em edições anteriores, O Movimento vem alertando que o 
foco está nos 36 bairros e não adianta declarar guerra contra o 
mosquito se cada um não fizer sua parte. A Secretaria de Saúde 
também informa que dois casos suspeitos de zika vírus, que 
estavam sendo analisados, felizmente, foram descartados. 

Além do  Aedes aegypti, não podemos esquecermo-nos do 
combate à leishmaniose, que também ronda a Cidade e pode 
provocar mortes como já ocorreu no passado. 

Uma fonte que não quis se identificar garantiu a este jornal 
que, somente em um dia, a carrocinha da Prefeitura recolheu e 
sacrificou 11 cães contaminados por leishmaniose.

MP apura denúncias

bemos outras denúncias que 
vamos colocar no relatório e 
encaminhar o documento ao 
Ministério Público e ao pre-
feito para que as providências 
sejam tomadas”, garante Elo-
ísa Cunha.

“Notamos que realmente 
tem que ser melhorado mui-
ta coisa, mas sabemos que 
mesmo com ausência do mé-
dico tem pessoas sensatas e 
responsáveis que cuidam dos 
pacientes. Precisamos discutir 
o assunto para resolver o pro-
blema”, disse João Macedo. 

Os vereadores foram rece-
bidos pelo coordenador téc-
nico do setor de Hemodiálise, 
Armando Antônio Mendes, 
que disse que deu todo o su-
porte aos  parlamentares.  

“Abrimos as portas para 
os vereadores, para mostrar 
todos os pontos que eles vie-
ram avaliar. Foram sanadas 
todas as dúvidas e, se surgir 
outros questionamentos, es-
tamos de portas abertas para 
esclarecê-las,” garante o co-
ordenador. 

Atendimento nas UBS 
deve ser agendado
A coordenadora de Saúde Primária do Município, 

Adriana Vilela, explica que Paracatu conta com 14 UBS 
e 16 equipes e que, em todas elas, o atendimento é feito 
através de agendamento. 

“O agendamento é importante porque as pessoas não 
precisam sair de casa de madrugada e as pessoas podem 
pode ir na UBS das 7 às 12h00 ou de 13 às 17h e agendar 
o atendimento” esclarece Adriana. 

A coordenadora também explica que todos os anos, nos 
meses de maio e novembro, são realizadas reuniões com a 
comunidade para discutir as demandas de cada bairro e 
aperfeiçoar o atendimento, mas a população também deve 
fazer comparecer e fazer sugestões.
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O jornal 
necessário

vimentoO Mo

A sessão solene promovida, em 16 de março,  pela Câ-
mara Municipal - através da Procuradoria Especial  da 
Mulher - para homenagear as paracatuenses que se des-
tacam em vários segmentos da sociedade foi uma noite 
marcada pelo reconhecimento e emoções. Cada um dos 
17 vereadores indicou uma mulher para receber o “Troféu 
Mulheres de Aço e Flores 2016”. 

O vereador Hamilton Batista entregou o mérito à dona 
de casa, Benedita Francisca da Silva, que também se desta-
ca em projetos sociais;  Cabo Camilo agraciou Maria Dul-
ce Lamar Afonso, que é paciente de Hemodiálise;  Eloísa 
Cunha homenageou Maria do Carmo Santana Viana, 
coordenadora de turma de boia fria; Gilvan Rodrigues 
abraçou a pastora Isabel Pereira da Silva; Joãozinho Cha-
puleta reconheceu o trabalho da enfermeira Evanir Soares 
Rodrigues;  Glewton de Sá homenageou Maria Eunice 
Ferreira Gonçalves, da Fundação Conscienciarte; Greik de 
Oliveira, agraciou Maria do Socorro Gonçalves da Silva; 
Joãozinho Contador entregou o mérito a educadora Lu-
cilene do Carmo Alves Oliveira; João Macedo reconheceu 
Giovana Ramos de Assis Lola, da Igreja Presbiteriana; 
Zé Maria do Paracatuzinho, escolheu Marli Alves Silva 
Gama, do Projeto “Pintando o Sete”; Juscelino Carteiro 

DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES

RECONHECIMENTO

Câmara homenageia 18 paracatuenses

Marli Ribeiro recebe prêmio 
de vereadora mais atuante

A vereadora Marli Ribeiro 
mostra mais um prêmio. 
Desta vez, ela é a vereadora 
mais atuante de Minas Gerais

A vereadora e missionária 
Marli Ribeiro foi premiada 
com o troféu Gestão Pública na 
modalidade “Vereadores mais 
Atuantes de Minas Gerais”. O 
prêmio foi realizado pelo Insti-
tuto de Estudos Políticos. Para 
conhecer os vencedores o insti-
tuto realiza pesquisa de opinião 
via telefone com eleitores do 
Município, cada ligação avaliou 
a atuação dos vereadores com 
notas de 0 a 10. 

Segundo o Instituto, a pes-
quisa foi realizada  entre 1º de 
outubro e 10 de dezembro de 
2015. A apuração final revelou 
o nome Marli Ribeiro entre os 
mais atuantes de Paracatu e de 
Minas Gerais. 

 Em 2015, ela recebeu a me-
dalha de prata no prêmio Me-
dalha Tiradentes. Ainda em 
2015, a pesquisa do Instituto 

Cidadania a indicou entre os 
mais atuantes  do Estado e ago-
ra a vereadora se mantém entre 
os primeiros na pesquisa do 
Instituto de Estudos Políticos. 
No domingo (13/3) a vereado-
ra recebeu em Paracatu o troféu 

Gestão Empresarial.
“Agradeço a Deus, a minha 

família e a todos os paracatuen-
ses que confiam em nosso tra-
balho por essa amada Cidade. 
Sei que é uma responsabilidade 
muito grande, e eu a cumpro 
com muito compromisso, amor 
e temor a Deus. Por compro-
misso firmado anteriormente 
não pude ir a Belo Horizonte 
na solenidade de entrega, mas 
o Instituto de Estudos Políticos 
nos enviou, carinhosamente, o 
troféu  que hoje compartilho 
com minha Cidade que amo 
como mãe e que me adotou 
como filha. Esse reconheci-
mento não é apenas meu, mas 
de todos os meus colegas vere-
adores e servidores da Câmara, 
trabalhamos em conjunto e o 
reconhecimento é para todos”, 
afirmou a vereadora.

homenageou Nélia de Oliveira Carmo de Souza Aragão; 
Marcos Oliveira elegeu como mulher de ação e flores a 
educadora Aida Gonçalves de Carvalho; Marli Ribeiro 
entregou o mérito a Bispa e educadora Josilene André de 
Souza Aragão; Marlon Gouveia reconheceu o trabalho 
da educadora Eunice Ferreira de Morais; Osvaldinho da 
Capoeira homenageou a dona de casa Maria Raimunda 
Ferreira Mendes; Ragos Oliveira agraciou a educadora 
Fátima Aparecida dos Santos Ferreira; e, Rosival Araú-
jo entregou o troféu a Suely Batista Gomes Fernandes. 
A Câmara homenageou também a funcionária da Voto-
rantim Metais, Patrícia Dias Pacheco. Para as agraciadas 
a noite foi memorável. “Só temos que agradecer todos os 
vereadores pelo reconhecimento. Essa é uma iniciativa que 
nos valoriza cada vez mais”,  agradeceu Josilene André, em 
nome dr todas as homenageadas. 

Essa é a segunda edição do evento e de acordo com o 
presidente da Câmara Municipal, João Archanjo Mendes 
Santiago, o papel do Legislativo não é só fazer leis e fisca-
lizar o Executivo, “mas também de reconhecer e valorizar o 
trabalho das pessoas. “As escolhidas deste ano representam 
todas as mulheres da Cidade.” O evento foi uma das ações 
alusivas ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março.

Hamilton Batista e Benedita Francisca da Silva

Cabo Camilo e Maria 
Dulce Lamar Afonso

Gilvan Rodrigues e  
Isabel Pereira da Silva

Eloísa Cunha e  Maria 
do Carmo Santana Viana

João Archanjo e Evanir 
Soares Rodrigues

Glewton de Sá e Maria Eunice 
Ferreira Gonçalves

Greik de Oliveira e Maria 
do Socorro Gonçalves

Joãozinho Contador e 
lucilene do Carmo Alves

João Macedo e Giovana 
Ramos de Assis Lola

Representado 
por Gilvan 
Rodrigues,  

Zé Maria do 
Paracatuzinho, 

escolheu 
Marli Alves 
Silva Gama

Juscelino Carteiro e Nélia de 
Oliveira Carmo de Souza Aragão

Marcos Oliveira e  Aida 
Gonçalves de Carvalho

Marli Ribeiro e Josilene 
André  de Souza Aragão

Marlon Gouveia 
e Eunice Ferreira 
de Morais

Osvaldinho da Capoeira 
e Maria Raimunda Ferreira

Ragos Oliveira e Fátima 
Aparecida dos Santos Ferreira

A Câmara homenageou também a funcionária da Votorantim Metais, Patrícia Dias Pacheco

Rosival Araújo e Suely 
Batista Gomes Fernandes
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A presidente Dilma falou à 
população de Paracatu, através 
de transmissão simultânea, 
direto de Caxias do Sul

A vida da diarista Eliana 
Barcelar dos Santos mudou para 
melhor. Ela e os quatros filhos 
nunca tiveram casa própria, mo-
raram um bom tempo de alu-
guel e atualmente moravam de 
favor com a mãe em uma casa 
simples e pequena. 

Hoje ela, que é beneficiaria 
do Bolsa Família, irradia feli-
cidades  após ser  contemplada 
com o projeto Minha Casa, Mi-
nha Vida do Governo Federal 

Durante 10 anos, elas vão pagar prestações mensais que não ultrapassam r$ 80,00. “Programa é o maior da humanidade.” 

MINHA CASA, MINHA VIDA 

FOPEMIMPEPOR DENTRO DA KINROSS

Dilma e Condé beneficiam 
mais 300 famílias de Paracatu 

Paracatu sedia fórum do programa no Noroeste Programa integra escolas,
comunidade e a empresa
Para manter uma interação 

constante com a comunidade, a 
Kinross realiza diversas iniciati-
vas junto à população de Paraca-
tu. Uma delas é o “Por Dentro da 
Kinross”, programa de visitas que 
recebe alunos e professores de 
cursos técnicos, universitários e 
da Educação Básica na empresa. 

Para este ano, estão progra-
madas cerca de 30 grupos de vi-
sitantes, até o mês de dezembro, 
e a expectativa é de que cada vez 
mais grupos diferentes partici-
pem e conheçam as boas práti-
cas de mineração sustentável da 
Kinross. Nos últimos dois anos, 
participaram do programa cerca 
de mil pessoas.

 A agenda de visitas foi aber-
ta na última semana de fevereiro, 
quando a Kinross recebeu 30 alu-
nos curso de Gestão Empresarial 
da Escola Multi Tech. Na ocasião, 
os estudantes ficaram sabendo 
mais sobre a atuação da empresa, 
sua responsabilidade corporativa, 
práticas e processos e os qua-
tro eixos do Programa Integrar: 

Minas Gerais possui quase 
1 milhão e seiscentas mil micro 
e pequenas empresas e pouco 
mais de 600 mil microempreen-
dedores individuais. Essa moda-
lidade de negócio é responsável 
por boa parte do PIB mineiro. 

Para fortalecer o setor, o Go-
verno do Estado criou o Fope-
mimpe - Fórum Permanente 
das Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte - que vai 
criar mecanismos de promoção, 
articulação e integração entre o 
próprio governo e entidades de 
apoio e representação das micro 
e pequenas empresas e dos mi-
croempreendedores individuais.

O Fopemimpe vai garantir o 
estabelecimento de políticas pú-
blicas para o desenvolvimento 
nos 17 territórios em que o Es-
tado foi dividido. O Território 
Regional Noroeste foi o primei-
ro a ter o programa implantado. 

A assembleia de instalação e 
posse dos membros efetivos do 
Fopemimpe se deu em Paraca-
tu, dia 1º. de março,  na sede da 
Amnor  - Associação dos Mu-
nicípios do Noroeste de Minas. 

As cerimônias interagiram 
entre si através de transmissão 
simultânea e a presidente Dil-
ma Roussef (PT), que estava em 
Caxias do Sul, conversou com 
os demais municípios e abra-
çou Paracatu através do prefei-
to Olavo Condé (PSDB) e do 
ministro do Desenvolvimento 
Agrário, Patrus Ananias, que 
representou o Governo Federal. 

“Nós estamos em várias ci-
dades do Brasil. E eu queria 
cumprimentar os que estão lá 
nos assistindo através do link. 
De Jundiaí, a gente vai dar um 
salto lá para Paracatu, em Minas 
Gerais. 

em parceria com a Prefeitura de 
Paracatu.

 “Antes era muito difícil, pois 
a casa da minha mãe é pequena 
e apertada. Tínhamos dificul-
dades até mesmo para dormir. 
Agora minha vida mudou e vou 
poder viver com um pouco de 
conforto”, disse Eliana a O Mo-
vimento. 

A diarista foi apenas uma das 
306 famílias que realizaram o 
sonho da casa própria, ao rece-

berem as unidades que ficam no 
residencial Sarah Kubitschek, 
construído em uma área do 
Bairro JK II. 

O residencial é fruto do 
programa do Governo Fede-
ral Minha, Casa Minha Vida 
faixa 1. A categoria contempla 
pessoas com renda familiar de 
até R$1.600,00, com prioridade 
para quem tem menos.

O empreendimento recebeu 
investimento de R$15,7 mi-

lhões. De acordo com a Caixa 
Econômica Federal, as casas do 
Sarah Kubitshek são isoladas, 
com área privativa de 36,09² no 
valor de R$ 51,4 mil cada. 

Para construção das unidades, 
o Município doou o terreno, o 
Governo Federal arcou com a 
construção e pagou 95% do valor 
do imóvel, os outros 5% foram 
financiados pelas famílias bene-
ficiadas. Durante 10 anos, elas 
vão pagar prestações mensais 

que não ultrapassam R$ 80,00. 
Dilma - A cerimônia de 

entrega das chaves se deu na 
segunda-feira (7/3), data que 
ficará marcada na vida de todos 
os contemplados. Pessoas como 
Eliana e a safrista Norma Panta 
celebram a saída do aluguel para 
morar nas casas delas. 

“Para conseguir pagar o alu-
guel sempre trabalhei de safris-
ta, levantando de madrugada. 
Tinha dia que ia para o trabalho 

até doente. Mas, graças a Deus 
agora sou sair do aluguel e dar 
uma vida melhor para meus fi-
lhos”, comenta a safrista. 

A solenidade em Paracatu 
aconteceu ao mesmo tempo em 
que ocorria em outras quatro ci-
dades do País - Caxias do Sul 
(RS), Sobral (CE), Três Lagoas 
(MS) e Jundiaí (SP). Ao todo, 
o Governo Federal entregou, na  
segunda-feira, 2.434 unidades 
do Minha Casa,  Minha Vida.

Os trabalhos foram coordena-
dos pelo superintendente da Se-
cretaria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico, Fernando 
Passalio de Avelar. 

“Na primeira etapa, fizemos 
um trabalho intenso de sen-
sibilização junto às entidades 
mostrando a importância de 
discutirmos os assuntos de for-
ma regionalizada e o Noroeste 
de Minas sai na frente com a 
implantação do Fopemimpe”, 
explica o superintendente a O 
Movimento.  

Ainda segundo Fernando 
Passalio, 16 entidades do No-
roeste preencheram os formu-
lários de adesão ao programa. 
Destas, oito são de Paracatu. 
São elas: Associação do Muni-
cípios do Noroeste de Minas - 
Amnor, Agência de Desenvolvi-
mento Sustentável de Paracatu 
- Adesp, Associação Comercial 
e Empresarial de Paracatu- Ace, 
Associação dos Condutores de 
Turismo de Paracatu - Acon-
tup, Associação Profissional 
dos Contabilistas de Paracatu, 
Câmara Municipal, Prefeitu-

ra Municipal e o Sindicato do 
Comércio Varejista de Paracatu 
- Sindcomércio. 

“Daqui pra frente, o Estado 
vai ouvir os empresários e en-
tidades para criar uma agenda 
técnica que possa realmente re-
solver os problemas e dar o su-
porte que todos precisam. Isso 
porque, cada território tem suas 
vocações e diferenças regionais 
e as soluções também devem ser 
tratadas de forma diferentes”, 
completa. 

Ainda existe a possibilidade 
de outros empresários ou enti-
dades também participarem do 
programa. Para aderir , basta fa-
zer contado na sede da Amnor, 
no Bairro Paracatuzinho. 

Fopemimpe  -  Instituído em 
Minas, em 2008, pelo Decreto 
44.853/08, o fórum é respon-
sável por assessorar e acompa-
nhar a formulação de políticas 
públicas de apoio aos pequenos 
negócios. 

O grupo atua promovendo 
ações para simplificar a forma-
lização de empresas; facilitar a 
obtenção de crédito e o acesso 

às novas tecnologias; ampliar 
as possibilidades de exportação 
de produtos e serviços; orientar 
sobre vendas ao governo, além 
de discutir sugestões para apri-
morar a regulamentação das 
atividades empresariais e o pa-
gamento de impostos. 

Os representantes das en-
tidades que participam do 
Fopemimpe se reúnem perio-
dicamente em comitês temáti-
cos, nos quais são discutidos os 
principais gargalos do segmento 
e apresentadas propostas para 
resolução dos problemas. 

A participação nos grupos 
não é restrita aos membros do 
fórum. Todos podem contribuir 
enviando sugestões e críticas, ou 
solicitando mais informações. 

O contato é feito através do 
e-mail: colabore@fopemimpe.
mg.gov.br. A partir dos debates 
nos comitês são formatadas pro-
postas de políticas públicas para 
fomento do setor. As sugestões 
são encaminhadas para aprova-
ção nas assembleias gerais, reali-
zadas duas vezes por ano.

Educação, Cultura, Geração de 
Renda e Educação Ambiental. 
Eles também tiveram a oportuni-
dade de conhecer a mina e os se-
tores administrativos da Kinross. 

Segundo a professora da 
Multi Tech, Sirleny Rodrigues 
da Silva, a visita proporcionou 
uma aula diferente, motivadora 
e rica em conhecimentos práti-
cos. “Nossa escola está sempre 
em busca de melhorias na quali-
dade dos cursos. A parceria com 
a Kinross é uma porta extrema-
mente importante para o cresci-
mento intelectual e pessoal de 
cada aluno”, acredita. 

Para a Gerente de Comuni-
cação e Relacionamento com 
Comunidades da Kinross, Ana 
Cunha, essa iniciativa é essen-
cial para manter relações sólidas 
e benefícios mútuos. “O Progra-
ma ‘Por Dentro da Kinross’ é um 
eficaz canal para colocarmos em 
prática o nosso valor ‘Cidadania 
Corporativa Exemplar’, promo-
vendo eventos com foco no diálo-
go e na transparência”, completa. 

“O residencial se chama Sa-
rah Kubitschek. Está lá o minis-
tro Patrus Ananias; além disso, 
está lá o prefeito Olavo Remígio 
Condé; e a nossa querida bene-
ficiária ali atrás, a Eliana Barce-
lar dos Santos”, disse Dilma à 
população paracatuense.

E os prefeitos e ministros 
conversaram com a presidente 
Dilma. “Esse é um momento 
muito importante para o nosso 
Município, obrigado presidenta 
Dilma pelos benefícios conce-
didos a Paracatu”, disse Condé. 

Da humanidade - O minis-
tro Patrus Ananias explicou que 
o Minha Casa, Minas Vida é o 

Mais mil moradias - Em 
breve mais famílias serão be-
neficiadas com o programa. Se-
gundo o prefeito Condé, a Pre-
feitura e o Governo Federal vão  
iniciar a construção de outras 
436 casas populares e de aparta-
mentos do Minha Casa, Minha 
Vida, o que deve totalizar mais 
mil moradias.

“Já estamos esperando a li-
beração de mais de R$ 26 mi-
lhões para iniciarmos os novos 
empreendimentos. Primeiro 
vamos construir  212 casas e na 
sequência mais 224 e depois os 
apartamentos”, garante Condé. 

Presidente conversa com Paracatu
maior programa habitacional da 
história não só do Brasil, mas da 
humanidade. 

“Já foram entregues mais de 
dois milhões de unidades habi-
tacionais e mais de um milhão 
já contratadas novamente. Os 
números são altos e estou muito 
feliz de estar em Paracatu entre-
gando mais unidade no Municí-
pio”, comentou Patrus. 

Assistidos pela presidente 
Dilma, o prefeito Olavo Con-
dé e o ministro Patrus fizeram 
a entrega das chaves à diarista 
Eliana Barcelar, simbolizando a 
entrega a todas as famílias con-
templadas. 

O prefeito explicou que hou-
ve demora na entrega das casas 
devido a burocracias e pen-
dências que não dependiam do 
Município. Segundo Condé, o 
empreendimento era para ser 
entregue em dezembro, mas 
acabou atrasando.

“Aproveito para agradecer a 

vereadora Marli Ribeiro (PTB) 
que pediu apoio do deputado 
Lincon Portela; o vereador Ra-
gos Oliveira (PT), que conver-
sou com o deputado Gabriel 
Guimarães e o deputado Silas 
Brasileiro, que também empe-
nhou para agilizar a entrega das 
casas. 

O prefeito Olavo Condé e o ministro Patrus Ananias 
fazem a entrega das casas, entre centenas de pessoasTrezentas e seis famílias vão morar no residencial Sarah Kubitschek fica no Bairro JK II
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O 3º encontro do Fórum Técnico do Plano Estadual 
de Cultura, promovido pela ALMG, foi realizado 
na Câmara Municipal de Paracatu  

Angelo Oswaldo: Paracatu 
tem centralidade lhe dada 
pela história, características de 
patrimônio e vitalidade cultural

Na rota de Guimarães rosa, Paracatu cobra apoio à cultura e quer acesso a instrumentos de fomento 

PLANO ESTADUAL DE CULTURA

Paracatu recebe 3º encontro do FT

O terceiro encontro do Fó-
rum Técnico do Plano Estadual 
de Cultura, promovido pela As-
sembleia Legislativa de Minas 
Gerais (ALMG), foi realizado 
em Paracatu, no último dia 8, e 
defendeu a descentralização e a 
democratização do acesso aos re-
cursos de financiamento cultural, 
incluindo a criação de um fundo 
estadual de cultura. 

O sistema de financiamento 
da cultura é tema de um dos três 
eixos que estão na pauta de dis-
cussão do fórum, que tem como 
objetivo recolher sugestões ao 
Projeto de Lei (PL) 2.805/15, do 
Executivo, que contém o Plano 
Estadual de Cultura, e tramita 
na Assembleia.

Segundo o secretário de Esta-
do de Cultura, Angelo Oswaldo, 
além do projeto que trata do Pla-
no Estadual de Cultura, está em 
fase de elaboração um projeto 
que trata do fomento e do finan-
ciamento cultural.

“Enfatizando a linha de fo-
mento da cultura, vamos privile-
giar o fundo estadual de cultura 
para democratizar o acesso ao 
recurso publico para a área”, ex-
plicou. 

Nesse contexto, o secretário 

disse que 80% desses recursos de 
financiamento ficam atualmente 
concentrados na Região Me-
tropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH), de forma que o Esta-
do, como um todo, não consegue 
ter acesso a esses benefícios.

“Com o apoio ao fomento, 
induzindo os patrocinadores a 
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depositar recursos no fundo es-
tadual, poderíamos abrir editais 
para contemplar todos os setores 
culturais em todas as regiões, até 
editais para a cultura indígena e 
afro-brasileira. Poderemos ino-
var e dinamizar o patrocínio cul-
tural com essa nova lei”, disse.

O secretário também expli-

cou que o que se pretende com 
o Plano Estadual de Cultura é 
uma estruturação e sistematiza-
ção da área nas esferas munici-
pal, estadual e federal, de forma a 
otimizar o desempenho do poder 
público na área cultural, sempre 
com a mobilização da sociedade 
como construtora de políticas 

públicas.
Segundo Angelo Oswaldo, 

vincular a região de Paracatu à 
obra de Guimarães Rosa tam-
bém é algo importante, na me-
dida em que contribui para o 
desenvolvimento da região de 
forma compatível com suas po-
tencialidades. 

A correlação se daria pelo fato 
de a região estar inserida no con-
texto cultural retratado na obra 
do escritor. Para o secretário, é 
a partir dessa noção ampliada e 
também do autoconhecimento 
local que se tem a possibilidade 
de interferir.

Cidade pioneira do ciclo do 
ouro, Paracatu foi fundada em 
1798 e foi a 14ª municipalidade 
de Minas Gerais. Ao apontar es-
ses dados históricos, o secretário 
também ressaltou que a impor-
tância de Paracatu se faz não 
apenas pela sua ancestralidade, 
mas também pela atualidade e a 
cultura contemporânea abrigada 
pela Cidade. 

“Fazemos este fórum em 
Paracatu porque aqui tem essa 
centralidade que lhe é dada pela 
história, suas características de 
patrimônio e sua vitalidade cul-
tural atual”, disse.

De acordo com o coordena-
dor-geral de institucionalização 

e monitoramento do Sistema 
Nacional de Cultura do Minis-
tério da Cultura, Pedro Sérgio 
Lima Ortale, a concentração do 
investimento nas políticas cultu-
rais é enorme. 

Para exemplificar isso, ele ci-
tou os recursos na Lei Rouanet, 
que estariam centrados na região 
Sudeste do País. Nesse senti-
do, ele explicou que o Sistema 
Nacional de Cultura (que é in-
tegrado pelo Plano Estadual de 
Cultura), é um instrumento a 
serviço dessa descentralização de 
recursos. 

“Nossa defesa é que o financia-
mento tenha diversas fontes e se 
crie o fundo de cultura”, reforçou.

Um casarão de 157 anos, lo-
calizado no centro histórico de 
Paracatu, é onde funciona, há 25 
anos, a sede da Fundação Muni-
cipal Casa de Cultura. Constru-
ída originalmente para moradia 
de Domingos Pimentel de Ulhôa 
e sua família, a casa já teve outras 
funções antes de se tornar um es-
paço dedicado à área cultural da 
cidade.

De acordo com a diretora do 
espaço, Graciele Mendes de Sou-
za, atualmente a Casa de Cultura 
oferece gratuitamente 12 cursos, 
ou oficinas de arte, como aulas de 
bordado, música, teatro, dança, 
pintura, desenho, canto e coral, 
entre outros.

Segundo Graciele, a Casa de 
Cultura conta atualmente com 
1.200 alunos matriculados, sen-
do que, no ano passado, foram 
certificados 387 alunos. Como 
a demanda pelos cursos é mui-
to grande, a frequência, segundo 
Graciele, é pressuposto básico 
para a certificação dos alunos. 

Ainda segundo a diretora, 
desde 2013 a oferta de vagas nos 
cursos foi triplicada e a expecta-
tiva para o futuro é que o espa-
ço, que atualmente trabalha com 
adolescentes a partir de 12 anos, 
possa também fazer a iniciação 
musical de crianças. Para isso, 
além de um espaço adequado, se-
ria necessário profissionalizar os 
professores para atuar com esse 
público específico.

Secretário destaca ancestralidade e contemporaneidade de Paracatu

casarão de 157 anos abriga iniciativas culturais na cidade

Propostas - Para a realização 
do fórum, as propostas que estão 
no projeto foram reorganizadas 
na Assembleia para serem dis-
cutidas em três grupos: Garantia 
dos diretos culturais; Sistema 
Estadual de Cultura; e Sistema 
de Financiamento à cultura, to-
talizando 157 propostas, com o 
objetivo de facilitar a apreciação 
popular.

O grupo que discutiu o eixo 
Garantia de Direitos Culturais 
aprovou quatro novas propostas 
relativas ao tema. Uma delas su-
gere ações de integração entre as 
secretarias de Estado de Cultura 
e de Educação para a implemen-
tação de projetos de incentivo à 

literatura e à leitura nas bibliote-
cas escolares. 

Outra proposta pretende con-
templar as escolas com verbas es-
pecíficas para o desenvolvimen-
to de trabalhos culturais, para a 
aquisição de materiais perma-
nentes e o custeio de ações.

Comissão - O presidente da 
Comissão de Cultura da ALMG, 
deputado Bosco (PTdoB), ainda 
na abertura dos trabalhos, refor-
çou a importância do debate. 

“Este é um momento his-
tórico para a cultura de Minas. 
Sabemos que Minas, se não é 
o único, é um dos poucos esta-
dos da federação que ainda não 
conta com o Plano Estadual de 

Cultura, um conjunto normativo 
de leis que possa nortear as ações 
do Estado em relação à cultura”, 
pontuou.

O parlamentar ainda enfati-
zou a importância de interiorizar 
a discussão do plano Estadual, 
com o objetivo de estimular a 
participação de pessoas ligadas 
direta ou indiretamente à cultu-
ra mineira, na construção de um 
plano eficaz e duradouro.

Bosco ainda comemorou a 
participação de Paracatu entre 
as cidades que vão receber o fó-
rum estadual, ressaltando o fato 
da cidade ter sido tombada, em 
2010, como patrimônio cultural 
nacional.

Na avaliação da diretora, a 
discussão do Plano Estadual de 
Cultura no interior do Estado é 
importante, por mostrar que as 
principais autoridades na área da 

cultura do Estado estão atentas 
às demandas e necessidades da 
população. “Isso nos valoriza, nos 
une, nos faz acreditar que nossos 
anseios serão atendidos”, disse.

Apresentações - O encontro 
em Paracatu foi marcado, logo 
no início, pela apresentação da 
Cia de Dança Afro N’ Gon-
da (dança da Lua), da Casa de 
Cultura de Paracatu, que traba-
lha com a valorização da cultura 
afro-brasileira. A apresentação 
contou a história de um guerrei-
ro africano que lutou até a morte 
para defender a sua tribo.

O secretário de Cultura de 
Paracatu, Isac Arruda, agradeceu 
a inclusão da cidade no processo 
de discussão do Plano Estadual 
de Cultura. “Obrigado por enten-

derem que fazemos parte do con-
texto de Minas. A região existe, é 
rica, tem cultura e precisa ser va-
lorizada. A nossa cidade e a nossa 
região precisam ser vistas”, disse.

O presidente da Câmara de 
Paracatu, vereador João Archan-
jo, defendeu investimentos pú-
blicos para os segmentos cultu-
rais, responsáveis por transmitir 
a cultura entre as gerações.

Plano Estadual de Cultura 
- O plano institui metas e estra-
tégias para a política cultural do 
Estado nos próximos dez anos e 
tem relação direta com a Lei Fe-

deral 12.343, de 2010, que trata 
do Plano Nacional de Cultura.

O projeto original que con-
tém o Plano Estadual é dividido 
em quatro eixos: cultura e desen-
volvimento com participação; 
política para as artes; patrimônio 
cultural; e sistemas de financia-
mento que, juntos, somam 21 
estratégias e 167 ações previstas 
para diversas áreas culturais.

Ao final do encontro regional, 
foram eleitas ainda 13 pessoas 
que atuarão como representantes 
da região na plenária final do fó-
rum, em junho, na ALMG.

O presidente da Câmara, João Archanjo, e o ex-deputado 
Almir Paraca participam do encontro de Paracatu

Isac Arruda: Fazemos 
parte do contexto de Minas

Graciele Mendes (ao lado 
do prefeito Condé):  Isso 
nos faz acreditar que nossos 
anseios serão atendidos

A Cia de Dança Afro N’ Gonda (dança da Lua) se apresenta  na Casa de Cultura de Paracatu

FOTOS: CLARISSA BARÇANTE
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A Gruta Lapa Nova de Vazante possui  
formações curiosas  em seus mais 
de 4,5 mil quilômetros de extensão 
e atrai grande número de visitantes

O projeto “A hora do con-
to”, iniciativa da Unidade 
Morro Agudo da Votorantim 
Metais e da Fundação Cons-
cienciarte para incentivar o 
hábito e o interesse pela lite-
ratura entre os jovens, começa 
em 1º de abril.

Na verdade, a nova ação 
visa promover a contação de 
histórias, mostrar o lado mais 
lúdico dos contos e, assim, ge-
rar o interesse da comunidade 
pelo teatro, dança e música. A 
expectativa é que a iniciativa, 
que realizará caravanas literá-
rias itinerantes, atenda cerca 
de 2.400 pessoas até novem-
bro.

De acordo com Edina 
Sueli das Dores, superinten-
dente da Fundação Conscien-
ciarte, o projeto será realiza-
do em escolas de Paracatu e 
também em espaços públicos, 
beneficiando a comunidade 
em geral. 

Ela ressalta que as carava-
nas literárias terão papel im-
portante no processo, já que 
contam com monitores que 
farão a contação de histórias e 
as demais atividades culturais. 

“O projeto contemplará as 
instituições de ensino e pro-
moverá as caravanas semanal-
mente. Também vamos capa-
citar os alunos interessados 
para participar das caravanas 
como contadores de histórias 
e também para trabalhar ele-
mentos da dança e do teatro”, 
ressalta.

Seleção - Ao longo deste 
mês, ocorrerá o processo de 

unidade de conservação possui sexta maior caverna do estado e abriga espécimes ameaçadas de extinção 

VAZANTEINCENTIVO À LEITURA

Gruta é monumento NaturalA hora do conto 
começa em abril

A Gruta Lapa Nova de Va-
zante se tornou mais uma uni-
dade de conservação de  Minas 
Gerais, através do Decreto nº 
46.960, publicado no Diário 
Oficial de Minas Gerais, de 1º 
de março de 2016, que cria o 
Monumento Natural Estadual 
da Gruta Lapa Nova de Vazante. 

A medida amplia a proteção 
da área, que abriga a sexta maior 
caverna em extensão do Estado 
para 79,0471 hectares, engloban-
do além da Gruta Lapa Nova, 
duas outras cavidades: Lapa 
Nova 2 e Lapa da Gameleira. 
A Gruta Lapa Nova de Vazante 
possui mais de 4,5 mil quilôme-
tros de extensão e atrai grande 
número de visitantes.

O local, que se insere nos 
biomas Mata Atlântica e Cerra-
do,  abriga espécimes da fauna e 
da flora ameaçados de extinção. 
Entre as árvores, podem ser en-
contradas a Aroeira do Sertão e o 
Gonçalo-Alves. O Lobo-Guará, 

seleção de dez alunos que 
participarão das caravanas 
literárias. Os critérios para 
participar do processo são: 
situação de vulnerabilidade 
social, idade entre 14 e 24 
anos e assiduidade na esco-
la. O curso terá uma duração 
de sete meses. “Vale destacar 
que, durante a qualificação, os 
alunos já participam das cara-
vanas literárias. A ideia é que 
eles coloquem em prática a 
teoria aprendida no projeto”, 
explica Edina. 

Para Victor Henrique Sil-
va, gerente geral da Unidade 
Morro Agudo da Votorantim 
Metais, o projeto “A hora do 
conto” reforça a parceria da 
empresa com a Fundação 
Conscienciarte em prol da 
democratização do acesso à 
cultura em Paracatu. 

“Nos orgulhamos em rea-
lizar essa iniciativa que busca 
despertar o interesse dos jo-
vens pela leitura. A educação 
é o principal caminho para 
o desenvolvimento do mu-
nicípio e para a formação de 
cidadãos mais conscientes”, 
conclui. 

O projeto “A hora do con-
to” também será realizado 
em Vazante e, ao longo do 
ano, haverá a alternância das 
agendas de realização das 
caravanas itinerantes entre 
os municípios de Paracatu e 
Vazante. Assim, a Votoran-
tim Metais desenvolverá o 
projeto de forma integrada 
nas duas cidades em que está 
inserida. 

o Tamanduá Bandeira e a Arara 
Canindé são alguns dos animais 
já observados.

A área da Gruta Lapa Nova 
de Vazante já era protegida  des-
de 1990, quando foi transforma-
da em Área de Proteção Especial 
(APE), categoria de área prote-
gida criada em Minas Gerais.

“Porém, as APEs não existem 
no Sistema Nacional de Unida-
des de Conservação (SNUC) e 
o IEF vem adequando sua con-
dição à legislação federal, am-
pliando a sua proteção”, explica 
o diretor de Áreas Protegidas do 
Instituto Estadual de Florestas 
(IEF), Henri Dubois Collet.

Dentro da nova categoria 
prevista por lei, o Monumento 
Natural Estadual da Gruta Lapa 
Nova de Vazante passará a seguir 
as normas previstas. Assim, com 
a mudança, os próximos passos 
incluem a elaboração de plano de 
manejo e eleição de um conselho 
consultivo, além de outras defini-

ções como de uma gerência local, 
equipe técnica e regulamentação 
da visitação.

Monumento Natural - A ca-
tegoria de áreas protegidas de-
nominada Monumento Natural 
pertence ao grupo de unidades 
de conservação de proteção inte-
gral e tem como objetivo básico 
preservar sítios naturais raros, 
singulares ou de grande beleza 
cênica. 

“No caso de Vazante, optamos 
por esta categoria justamente de-
vido à sua beleza cênica e por ter 
o diferencial da caverna”, explica 
o gerente de Criação e Implan-
tação de Áreas Protegidas do 
Instituto Estadual de Florestas 
(IEF), Paulo Scheid.

Unidades de Conservação - 
Com a criação do Monumento 
Natural Gruta Lapa Nova de 
Vazante, Minas passa a ter 92 
unidades de conservação, que to-
talizam 2,5 milhões de hectares 
protegidos. “Essas unidades con-

tribuem para a preservação dos 
recursos naturais do estado, por 
isso são muito importantes para 
a manutenção da nossa biodiver-
sidade”, diz Scheid.

O processo para transforma-
ção de uma área em Unidade de 
Conservação é longo: é realiza-
da uma extensa análise do local, 
com coleta de dados ambientais, 
socioeconômicos e de uso e ocu-
pação do solo.

A partir daí, é elaborado um 
estudo que justifica a criação 
da UC, e outros órgãos gover-
namentais são consultados. “A 
população da região onde a área 
está inserida também é consulta-
da, por meio de audiências públi-
cas, nas quais explicamos as im-
plicações e detalhes do projeto”, 
ressalta.

Após todo o processo, é enca-
minhada uma nota técnica com 
minuta de decreto para avaliação 
e publicação, caso a criação da 
UC seja aprovada.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
assembleia Geral Ordinária da agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu - aDESP/2016.

a aDESP - agência de Desenvolvimento Sustentável de Paracatu na figura de seu presidente, 
conforme previsto em seu estatuto no capitulo III – art. 16, convoca todos os parceiros para a assem-
bleia Geral Ordinária, que realizar-se-à na sede da acE/cDL, situada à rua Salgado Filho 615, Bela Vis-
ta, na cidade de Paracatu - MG no dia 28 de março de 2016, segunda-feira, em primeira convocação, 
às 18 horas e 30 minutos, com a presença de no mínimo metade mais um dos parceiros contribuintes 
e honorários, em pleno gozo de seus direitos e em segunda convocação, após 30 minutos, com no 
mínimo 1/3 de seus representantes legais, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1.Prestação de contas do exercício de 2015.
2.apresentação do Plano de trabalho/2016.
3.Eleição da nova Diretoria.
4.assuntos Gerais.

Paracatu (MG), 14 de março de 2016. 

carlos alberto Kraemer
Presidente da aDESP

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 Estad-
uais 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 Sindi-
cal 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 produtor rural em mora e o sujeitará ao pagamento de juros, multa e atual-
ização monetária previstos no artigo 600 da cLt. as guias foram emitidas com base nas informações 
prestadas pelos contribuintes nas Declarações do Imposto sobre a Propriedade 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 celebrado 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 optar, 
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 Federação 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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Paracatu Futebol Clube venceu o Planaltina e  enfrenta o Gama, 
na quarta-feira em Brasília, PELO Campeonato Brasiliense

após vencer o Planaltina, Águia no Noroeste vai ao Distrito Federal na quarta-feira para enfrentar o Gama

CANDANGÃO 2016 

Paracatu sobe na classificação 

O Paracatu Futebol Clube 
conseguiu a terceira vitória no 
Campeonato Brasiliense - o 
Candangão 2016 - no sábado 
(19/03), no Estádio Frei Nor-
berto, onde recebeu o Planal-
tina-GO, pela nona rodada do 
certame. 

Precisando vencer para fa-
zer o dever de casa e avançar 
na tabela, a equipe paracatuen-
se  recebeu o apoio da torcida  e  
começou melhor pressionando 
o Planaltina,  que jogou na  re-
tranca e tentando surpreender 
nos contra-ataques. 

No primeiro tempo, o time 
da casa foi mais atuante, mas 
quando chegava  próximo ao gol 
adversário,  pecava nas finali-
zações. Com o placar de zero a 
zero, a expectativa de gol ficou 
para etapa complementar. 

Entretanto, a rede só balan-
çou após o atacante Diórgenes 
sair do banco de reserva para fa-
zer o único gol da partida.  Fim 
de jogo Paracatu 1 x 0 Planal-
tina. Com a vitória, a Águia do 
Noroeste subiu do nono para o 
sexto lugar. 

O Paracatu volta a campo na 

Há 30 anos no mercado, a 
empresa Famag Premoldados  
oferece produtos de qualidade 
ao mercado, contribui para o 
desenvolvimento de Paracatu e 
apoia projetos sociais, que aju-
dam na formação do cidadão. 

Um dos exemplos vem atra-
vés da Academia de Karatê 
Dragões, coordenada por Ed-
son Soares. O projeto foi cria-
do há oito anos e as primeiras 
aulas foram na área da casa do 
professor, no Paracatuzinho e, 
hoje, tem o empresário Rober-
to da Famag como padrinho do 
grupo que conta com 25 alunos 
de vários bairros.  Neste mês de 
março, Roberto entregou mais 
50 camisetas, que serão usadas 
durante os treinos. 

“Temos que ser parceiros de 
projetos como este que é exem-
plo para o País. Pois, no mo-

A Liga Paracatuense de Es-
portes - LPE entregou 11 jogos 
de uniforme (camisa, short e 
meião), 200 coletes e 130 bolas 
para as equipes de futebol que 
são filiadas à LPE e associações 
que trabalham com projetos so-
ciais na Cidade.  

As contempladas foram: Asso-
ciação Esportiva JK, Associação 
Esportiva Kadá, Associação Be-
neficente Gerando Vida, Chapa-
dinha, Vila Mariana, Real Socie-
dade, Amabap, Novo Horizonte, 
Alto do Açude, Nossa Senhora de 
Fátima, Amoreira, Santana, Para-
catu e União. A Associação dos 
Árbitros e Prestadores de Servi-
ço da LPE também receberam 
uniforme.  Um investimento de 
R$40 mil, fruto de emenda par-
lamentar do deputado estadual 
João Bosco, do PT do B.

O atleta e aluno da Apae de 
Paracatu, Leandro Carlos Pereira, 
19, é orgulho para a comunidade 
paracatuense. O motivo vem do 
empenho e dedicação do jovem 
que se destacou nas etapas regio-
nal e estadual dos Jemgs - Jogos 
Escolares de Minas Gerais 2015.

Leandro foi eleito um dos 
melhores atletas de Minas Ge-
rais do atletismo paralímpico, 
categoria módulo II - com pa-

O Real Sociedade venceu, no último final de semana (19/20/3), 
o União e assumiu a liderança isolada da Copa de Futebol Máster. 
Até o momento já foram realizadas oito partidas e marcados 38 
gols, média de 4,75 por jogo. O artilheiro é Dudu, do Paracatu, 
com cinco gols. 

Na rodada de abertura, as equipes do Aldo do Açude, União e 
Real Sociedade largaram na frente. O primeiro jogo foi realizado 
na noite de sexta-feira (4/3), no Estádio Ananias Pereira da Silva, 
campo do Alto do Açude.  Com gol do atacante Odilon Fernan-
des, a equipe da casa venceu o Amabap por  1 a 0. 

No sábado, o confronto entre Paracatu e União - campeão e 
vice do ano passado - também no Estádio Ananias, uma vez que, 
o gramado do Estádio Frei Norberto foi poupado devido a chuva 
que caiu na sexta-feira. Com gols de Amarildo (2), Márcio Gia e 
Renatinho, o tricolor da colina goleou o Paracatu por 4 a 1. Kebi-
nha, de pênalti, fez o gol canarinho. 

No domingo, o campo do Alto do Açude, sediou também o 
confronto entre Real Sociedade e Santana. O Verdão da Serra 
venceu por 4 a 2. Os gols do Real foram de Romildo (3) e Chién. 
Ziel e Jesus marcaram para os colorados. 

Segunda rodada - Pela segunda rodada, o jogo entre Paracatu 
e Santana, previsto para o sábado (12/3), foi adiado por motivo de 
força maior. A LPE marcará uma nova data. 

Sendo assim, quatro equipes entraram em campo. Na sexta-
feira (11/3), o Alto do Açude recebeu o Real, no Estádio Ananias 
Silva Pereira. Com gols de Rodrigo Brant (2) e Chién, o Real 
venceu por 3 a 0. 

No domingo, União e Amabap se enfrentaram no Beira Rio. 
O União venceu por 5 a 2. Amarildo, Aléx Alves, Aléx Amaral, 
Wilson e Sassá, marcaram para o Tricolor da Colina. Mauricinho e 
Aldimar descontaram para o Carrossel da Zona Sul. 

Terceira rodada - A rodada começou na noite de sexta feira 
(18/3),  no Estádio Ananias Silva Pereira, onde O Paracatu con-
seguiu a primeira vitória no certame após golear o Amabap por 7 
a 0. Dudu (5), Maurinho e Kebinha fizeram os gols. 

No sábado, também no Ananias Silva Pereira, quem se deu 
bem foi o Real Sociedade no jogo dos líderes. O Verdão da Serra 
venceu o União por 3 a 2, no melhor jogo da competição até o 
momento. Rodrigo Brant, Russinho e Romildo marcaram para o 
Real. Já Alex Alves e Lamparina, assinalaram para o Tricolor da 
Colina. 

No domingo, no Paulo Brochado, o Santana recebeu o Alto 
do Açude e se deu mal. Os visitantes venceram por 3 a 1. Rossi, 
Odilon e Willian fizeram os gols do Alto do Açude. Baiano fez o 
único gol do Santana. 

Sistema de disputa - A Organização do certame é da  LPE 
- Liga Paracatuense de Esportes em pareceria com a Prefeitura 
Municipal. Seis equipes disputam a competição, em chave única. 
As quatro melhores pontuadas avançam as semifinais. Segundo 
o Presidente da LPE, Wendel  Rocha, desta vez o certame ho-
menageia Domingos de Assis - o Sabará. “Ele é uma pessoa que 
merece pois sempre colabora com o crescimento do esporte lo-
cal”, justifica o presidente. 

“Agradeço a LPE e a todos os desportistas por lembrarem do 
meu nome e pelo carinho”, agradece o homenageado. 

Após a Copa Máster, a LPE dará início à Taça Cidade de Pa-
racatu, prevista para iniciar no dia 23 de abril, provavelmente com 
11 equipes. No mesmo mês, também terão inicio as categorias de 
base e aspirantes. 

quarta- feira (23/3) para enfren-
tar o Gama, às 20h, no Estádio 
Bezerrão, no Distrito Federal.  
No sábado, a Águia do Noro-
este recebe o Santa Maria, ás 
15h30min, no Frei Norberto. 

Campanha – Até o momen-
to, o Paracatu  realizou oito par-
tidas. Foram três vitórias - 1 a 
0 no Taguatinga, 2 a 1 no Cru-
zeiro e 1 a 0 no Planaltina; três 
empates - 1 a 1 com Sobradinho, 
2 a 2 com Formosa  e 0 a 0 com 
Ceilândia), duas derrotas - 1 a 0 
para Luziânia e Brasília.   

CLASSIFICAÇÃO 

9ª. RODADA 

1º. lugar -  Luziânia .... ........................................................ 20 pontos 
2º. lugar - Gama.................................................................. 17 pontos 
3º. lugar - Ceilândia............................................................. 17 pontos 
4º. lugar - Brasiliense...........................................................15 pontos 
5º. lugar - Sobradinho.......................................................... 13 pontos 
6º. lugar - Paracatu.............................................................. 12 pontos 
7º. lugar - Taguatinga.......................................................... 11 pontos 
8º. lugar - Formosa.............................................................. 10 pontos 
9º. lugar - Brasília...................................................................9 pontos 
10º. lugar - Santa Maria.........................................................9 pontos
11º. lugar - Planaltina............................................................4 pontos 
12º. lugar - Cruzeiro................................................................1 ponto

ralisia cerebral. A premiação es-
tadual aos melhores do ano do 
Programa Minas Esportiva se 
deu no último dia 3 de dezem-
bro, no Salão Vip do Estádio 
Mineirão, em Belo Horizonte. 

O evento é promovido pela 
Seesp - Secretaria Estadual de 
Esporte em parceria com a SEE 
- Secretaria de Estado de Educa-
ção. Como prêmio, o paracatuense 
recebeu medalha e certificado de 

mento em que tanto se fala em 
acabar com a violência, devemos 
começar pelas nossas crianças 
e adolescentes, tirando-os das 
ruas”, explica Roberto da Famag. 

“Agradeço a Famag e demais 
parceiros por nos ajudar a cuidar 
da nossa juventude, que tanto 
precisa de apoio. Aqui, ensina-
mos os alunos a terem disciplina 
em qualquer lugar, principal-
mente na rua, dentro de casa e 
na escola. O nosso objetivo é 

formar cidadãos de bem”, con-
firma Edson Soares. 

O projeto cresceu e, hoje co-
lhe bons frutos, como Luiza Vaz 
dos Santos, 10, moradora do 
Bairro Chapadinha e Ana Julia, 
13, que reside no Paracatuzinho. 
Elas são destaques quando o as-
sunto são valores morais. 

“Se não fosse o projeto não 
tínhamos o que fazer e poderí-
amos estar nas ruas aprendendo 
coisas ruins. Agradeço o profes-

sor Edson e a Famag por nos 
incentivar, cada vez mais”, agra-
dece Luiza Vaz. 

“É muito bom fazer parte 
desse grupo. Obrigado a todos”, 
comenta Ana Julia. 

Os treinos são realizados na 
sede da Assampa - Associação 
dos Moradores do Bairro Para-
catuzinho. Para participar, basta 
fazer contato com o professor 
Edson,  através do telefone: (38) 
9. 9942-4823. 

Famag Premoldados patrocina projeto de karatê

Leandro Carlos se destaca entre os melhores de Minas

Real lidera competição, 
que reúne seis equipes

ACADEMIA DRAGÕES 

ATLETISMO PARALÍMPICO

COPA MÁSTER

honra. “Nós da Apae de Paracatu, 
estamos felizes pela conquista do 
Leandro que é um atleta muito 
dedicado e sempre honra o nome 
da Cidade nas competições que 
participa. Esse é um título muito 
importante”, enfatiza isso Andra-
de Souto, professor de Educação 
Física da Apae. 

Leandro é de família humil-
de. Mora com os pais - Sirlene 
Pereira e Marcos Pereira - em 

uma casa no Bairro Projeto 21.  
Para os familiares, Leandro 
sempre foi um campeão, por 
vencer suas próprias limitações. 
“Ele é orgulho para todos nós, 
não só como atleta, mas princi-
palmente como um bom filho”, 
garante o casal. 

Leandro é tímido e de poucas 
palavras. Ele resume os elogios e 
a conquista em uma só palavra: 
“obrigado.”

Durante a solenidade de 
entrega dos kit’s, realizada na 
segunda-feira (7/3) na Câmara 
Municipal, o deputado Bosco 
fez um novo compromisso com 
Paracatu. Ele anunciou que vai 
iluminar o Estádio Frei Norber-
to, campo do União, através do 
Programa Campus de Luz, do 
Governo Estadual. 

“Estamos recolhendo a do-
cumentação e já vamos encami-
nhá-la ao Governo de  Minas. 
O nosso objetivo é que até o fim 
do ano o Estádio esteja ilumina-
do”, garante o deputado Bosco. 

“Essa é a primeira vez que a 
LPE recebe recursos de verba 
parlamentar dos deputados e 
estamos satisfeitos com a inicia-

tiva do deputado Bosco em nos 
ajudar e apoiar o esporte local”, 
garante Wendel Rocha, presi-
dente da LPE. “Tivemos 475 
votos em Paracatu, fizemos um 
compromisso com a Cidade  e, 
após contato com o presidente 
da LPE, ficamos de ajudar o 
esporte local e agora estamos 
cumprindo”, explica o deputado.

Deputado Bosco promete iluminar estádio do união

O Real Sociedade lidera a Copa Máster 

Deputado Bosco e dirigentes dos clubes agraciados 

Roberto da Famag entrega camisetas para Academia Dragões...
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resultado demonstra acerto da administração e coloca 
organização paracatuense  em situação privilegiada no País

Apesar da crise financeira, 
econômica e política que vive o 
Brasil, a Coopervap - Cooperati-
va Agropecuária do Vale do Para-
catu, supera os desafios e continua 
crescendo a passos largos, como 
ficou comprovado durante a As-
sembleia Geral Ordinária, reali-
zada no último sábado (19/3), no 
Parque de Exposições Emiliano 
Pereira Botelho.  

Os números do exercício de 
2015, apresentados pela diretoria, 
comprovam que a Coopervap é a 
empresa que mais cresce no País. 
Enquanto muitas empresas estão 
fechando as portas, a Cooperativa 
de Paracatu apresenta resultados 
positivos  com faturamento de 
quase R$250 milhões no ano pas-
sado. 

Destes, foram colocados à 
disposição da Assembleia as so-
bras na ordem de R$49.365,44, 
que foram aprovadas para inves-
timento na empresa. Segundo 
o presidente Vasco Praça Filho 
- o Vasquinho e  o  diretor de 
negócios, Valdir Rodrigues de 
Oliveira, 2015 foi o pior ano dos 
últimos 25 anos para o PIB Bra-
sileiro e a Cooperativa superou os 
obstáculos. 

Desafios - “Nossa gestão em 
2015 foi marcada por desafios 
imensuráveis. Enfrentamos uma 
economia desequilibrada, com 
dólar em alta; aumento no pre-
ço de energia elétrica (incidindo 
diretamente sobre nossa indústria  
e elevando o custo de produção);  
combustíveis em alta; taxas de ju-
ros e uma das maiores cargas tri-
butárias do mundo, que frearam 
o crescimento do País, mas nós 
conseguimos vencer”, garantem 
os diretores. 

Vasquinho e Valdir explicam 
ainda que para superar a crise foi 
necessário tomar algumas me-
didas emergenciais que surtiram 
efeito positivo e faz a diretoria 
apresentar boas notícias aos coo-
perados. 

“Um controle mais rígido foi 
implantado assim que assumimos 
a diretoria da Coopervap, o que 
já mostra seus frutos, como nas 
horas extras em todos os setores, 
o que gerou uma economia de 
5.604 horas extras, representando 
redução de 63,37% comparada 
com o mesmo período do ano 
passado nas despesas operacio-
nais”

Os diretores também anun-

COOPERVAP 

R$250 milhões em 2015

ciaram que estão fomentando a 
criação e descoberta dos valores 
profissionais dentro do quadro de 
colaboradores da empresa e garan-
tem que o sucesso e o crescimento 
têm a participação especial de cen-
tenas de funcionários que lutam 
todos os dias pela Cooperativa. 

Preço do leite - Atualmente, 
a Cooperativa está captando 240 
mil litros de leite por dia.  “Nossa 
captação de leite é o maior exem-
plo de competência  e compro-
misso com o trabalho: vários pro-
dutores triplicaram sua produção 
usando os incentivos dos progra-
mas de acompanhamento técnico  
desenvolvidos pela Cooperativa, 
como: o Balde Cheio e o Edu-
campo. Esse mérito é do nosso 
produtor que se dedica, trabalha 
e não “baixa a cabeça” diante dos 
desafios: símbolo da Família da 
Coopervap”, explica os diretores. 

Durante a Assembleia, o pre-
sidente Vasquinho anunciou au-
mento de R$0,10 no preço do 
leite pago ao produtor e garantiu 
perspectivas de melhoria para o 
mês d abril.

“Também estamos investindo 
em novos equipamentos e ade-
quações em nossa indústria láctea, 
nas unidades armazenadoras, nos 
postos de combustíveis. Melho-
rias no Parque de Exposições, na 
sede administrativa  e vários in-

vestimentos no Hipermercado”, 
completa a diretoria. 

Empregos - A Coopervap é 
hoje uma das maiores geradoras 
de impostos, emprego e renda do 
Noroeste de Minas. Conta com 
quase 500 funcionários diretos e 
gera centenas de empregos indire-
tos. Só de impostos municipal, es-
tadual e federal paga quase R$40 
milhões, que ajudam no desenvol-
vimento de Paracatu e região. 

As áreas comerciais da Coo-
pervap estão crescendo em um 
momento totalmente atípico do 
País. Isso é motivo de alegria e 
agradecimento  pela confiança e 
apoio por parte das famílias para-
catuenses, onde o Hipermercado 
registra grande crescimento em 
suas vendas. 

Promoções - “Estamos apri-
morando as promoções e somos 
hoje a grande potência em co-
mercialização de gêneros alimen-
tícios da região, o que se compro-
va pela grande participação  das 
cidades vizinhas, que estão com-
prando em Paracatu, porque de 
fato oferecem os menor preço e 
qualidade.”

Está em andamento a pro-
moção “Família Coopervap”, 
que presenteia os clientes com 
dois carros 0 km. No primeiro 
sorteio,  quem levou o Pálio foi 
Luzia Mendes, de Unaí. O sor-

teio do segundo carro será no 
dia 13 de maio. Para concorrer é 
muito simples. A cada R$70,00 
em compras, em qualquer área 
comercial da Coopervap, você ga-
nha um cupom. É só preenchê-lo 
corretamente, colocá-lo na urna e 
torcer para a  sorte chegar.  

Contas aprovadas - Só para  
ter uma ideia de quanto a Coo-
perativa anda com as contas equi-
libradas, de acordo com o Índice 
de Liquidez Geral - que mede a 
capacidade da Coopervap liqui-
dar suas dividas em curto e longo 
prazo, utilizando o Ativo Cir-
culante e o Realizável a Longo 
Prazo -  a empresa possui R$1,12 
para pagar cada R$1,00 de dívi-
da. Ou seja, são R$24 milhões há 
mais do que 2014 que contava 
com R$1,07 para pagar as dividas. 

Além das contas que foram 

Buscando valorizar cada vez 
mais o cooperado incentivando-o 
a aumentar a produção de leite 
e, consequentemente, melhorar a 
renda na propriedade, a diretoria 
da Coopervap sorteou sete novi-
lhas e duas bolsas de estudos para 
os associados presentes à Assem-
bleia. 

Foram cinco novilhas regis-
tradas e dos melhores criadouros 
do Brasil,  avaliadas em mais de 
R$ 6 mil, cada. Os contempla-
dos foram: Silvano Rodrigues 
Soares; João Francisco Monteiro 
dos Santos; José de Jesus Caldas; 
Geraldo Pimentel Barbosa Filho 
e Duguai Francisco de Andrade. 

As outras duas novilhas sorte-
adas foi uma iniciativa de última 
hora do diretor de negócios Valdir 
Rodrigues e os beneficiados com 
o sorteio foram Ricardo Adjuto 
- o Tico - e Adão Ricardo. Tam-
bém são novilhas boas e cruzadas 
avaliadas em média de R$ 4 mil. 

Bolsas - As ganhadoras das 
bolsas de estudo com validade 
de um ano, são: Maria Aparecida 
da Silva Neiva e Evandro Soares 
Mascarenhas. 

Conselho Fiscal - Um dos 
itens da pauta da reunião foi a 
eleição para os novos membros do 
Conselho Fiscal. Como foi apre-
sentada apenas a Chapa União, 
a assembleia decidiu aclamar os 
membros, que são: 

Efetivos: Francisco Carlos 
da Silva, sócio da Coopervap 
desde 31/8/2003; Fabiano Nei-
va Fernandes, associado desde 
27/9/2007; Rômulo César Pinto 
Rabelo (28/12/2004).

Suplentes: Marcos Rogério 
Miranda (31/03/2006); Faus-
to Botelho (18/2/1982) e Ma-
theus Torres de Sá Guimarães 
(20/2/2009). Todos são pecuaris-
tas e vão coordenar os trabalhos 
durante o ano 2016/2017.

O Rotary Clube Paracatu 
aproveitou a Assembleia Geral 
Ordinária para homenagear Vas-
quinho, Valdir e todos os demais 
associados da Coopervap por 
contribuir com o Banco de Ca-
deiras de Rodas do Rotary Clube, 
através de doação de leite. 

“Agradeço a homenagem e 
compartilho com todos os as-
sociados que colaboram com o 
Rotary”, agradece Vasquinho ao 
receber o mérito. 

O projeto começou em 2006, 
na região rural da Aldeia, duran-
te uma pré-assembleia. O então 
presidente Vasquinho fomentou a 
ideia dos cooperados doarem para 
o Rotary o leite tirado na Sexta-
Feira da Paixão, que não é reco-
lhido pela Coopervap. 

A cada ano mais produtores 
aderem a ideia.  Com o dinhei-
ro, o Rotary compra cadeiras de 
rodas, muletas e outros acessórios 

colocadas a apreciação, a Assem-
bleia aprovou, por unanimidade, 
todos os itens da ordem do dia, 
demonstrando que a diretoria da 
Coopervap está no caminho certo 
e se preocupa com os associados. 

“Só temos que parabenizar o 
Vasquinho, o Valdir e todo Con-
selho de Administração que tão 
bem administram nossa empresa”, 
garante o cooperado José Alonso.

“É em tempos de crise que os 
administradores têm que mostrar 
se são ou não bons gestores. Na 
Coopervap não temos dúvida que 
temos os melhores administra-
dores. Eles sabem o que faz e os 
benefícios é para toda a Cidade. 
A Cooperativa é muito impor-
tante na minha vida e da minha 
família”, disse Lucas Joaquim de 
Oliveira, da Fazenda Mota. 

A AGO durou apenas três ho-
ras e tudo transcorreu em clima 
de paz e harmonia, prevalecendo 
o espírito do cooperativismo. Para 
os diretores, a Assembleia entrou 
para história da empresa. 

2016 - Os diretores da Coope-
rativa estão bem otimistas em re-
lação a 2016, pois acreditam que 
será um ano muito favorável tanto 
para o produtor de leite, quanto 
de grãos. Isso porque  medidas 
importantes foram tomadas em 
2014 e 2015  e já estão trazen-

do grandes resultados. “Este ano, 
em apenas  dois meses crescemos 
muito e vamos continuar crescen-
do”, garante o presidente. 

“Nosso maior ideal é a trans-
parência e o compromisso com 
os produtores, independente da 
distância ou quantidade de nos-
so leite ou grãos fornecidos, pois 
também temos o compromisso 
com o social e o bem estar dos 
membros desta cooperativa. Boa 
parte dos nossos associados plan-
tam, graças o incentivo na aquisi-
ção de equipamentos e insumos”, 
acrescenta.  

Pré-assembleias - Para me-
lhor informar, esclarecer dúvidas 
e ainda aproximar mais dos asso-
ciados, no período de 16 de feve-
reiro a 11 de março, a diretoria da 
Coopervap promoveu as pré-as-
sembleias visitando todas as regi-
ões rurais, ao percorrer mais de 9 
mil quilômetros. 

Além dos diretores, Vasqui-
nho e Valdir, uma equipe técnica 
da empresa ficou á disposição dos 
cooperados para esclarecer dúvi-
das. Durante as reuniões foram 
apresentados todos os números 
do exercício anterior, coleta de 
sugestões, troca de experiências 
entre  os associados e como me-
lhorar a produção de leite e a ren-
da da propriedade. 

Diretores e associados são homenageados

Novilhas e bolsas de estudo são sorteadas 

para emprestar e colaborar com 
portadores de deficiência, aciden-
tados, idosos e enfermos.

Ano passado foram realizados 
669 movimentos - entre emprés-
timo e devolução de material 
- para pessoas com necessidade 
temporária e principalmente pes-
soas carentes com necessidade 
definitiva do material. 

A Coopervap continua sendo 

Lucas Joaquim de Oliveira parabeniza  
os diretores da Coopervap

a grande parceira do projeto. 
Na ocasião, Irene Teodoro, es-

posa do cooperado Zezé, também 
agradeceu a diretoria e todos os 
cooperados pelo apoio no trata-
mento de câncer que ela realiza 
em Belo Horizonte. 

Também foram cantados os 
parabéns para os associados que 
fizeram aniversário no sábado. 

Rotary Club homenageia a Coopervap pelo 
incentivo ao Banco de Cadeira de Rodas

Vasquinho e Valdir recebem homenagem  
do Rotary, extensiva a todos os cooperados Momento  de 

descontração: 
parabéns aos 
aniversariantes 

Vasquinho 
e Valdir 

esclarecem 
dúvidas dos 
cooperados

Contemplados 
com o sorteio 

das novilhas

Ganhadores 
das bolsas 
de estudo

Membros dos Conselhos de Administração, Conselho Fiscal, ex-diretores 
e convidados formam a mesa das autoridades durante abertura da AGO

As contas da diretoria foram aprovadas por unanimidade

Membros do Comitê de Eleição e novos membros do Conselho Fiscal

O superintendente da Coopervap, Ianao 
José, apresenta os números do balanço

Jonas Gomes e Paulo Aécio 
coordenam os trabalhos 
de aprovação de contas


