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anosO Mo
Nosso herói chama-se Arthur

Agora é com o Senado

População não participa do PD

Encenação da Paixão de Cristo resiste

Ônibus de 
trabalhadores 
é atacado

População precisa 
participar do PD
O Plano Diretor é uma exigência legal 

para municípios com mais de 20.000 habi-
tantes, visa melhorar a qualidade de vida, 
deve refletir os anseios da comunidade e 
indicar caminhos seguros para o futuro. 

Conforme propõe a Universidade Fede-
ral de Viçosa, o PD também deve garantir 
meios para incentivar a participação popular 
na gestão municipal.

Assim como apresentar diretrizes e ins-
trumentos para que os investimentos em sa-
neamento, transporte coletivo, saúde, edu-
cação, equipamentos urbanos, habitação 
popular sejam adequadamente distribuídos 
e beneficiem toda a população.

Conforme dados divulgados pelo Perfil 
dos Municípios(Munic) 2015, estudo divul-
gado  pelo IBGE, no último dia 15, dos 5.570 
municípios brasileiros, metade não realiza 
seu plano diretor e  70% não exige licencia-
mento ambiental para atividades que impac-
tam a natureza

O resultado são casas construídas em 
cima de morros, em baixo de pedras que 
podem rolar ou muito próximas a cursos 
d’água que podem carregá-las, durante um 
temporal, proporcionando o triste espetácu-
lo, que se repete pela TV, todos os anos e, 
quase sempre, nos mesmos lugares: vidas 
destruídas, mortes e devastação.

A Elaboração do PD não é fácil, pois en-
volve muito planejamento e, consequente-
mente, exige a participação de técnicos e 
especialistas. Mas exige, sobretudo, a par-
ticipação popular, até que se chegue a um 
projeto de lei para ser debatido na Câmara 
de Vereadores.

Paracatu, que tem problemas ambientais 
de sobra, está justamente na fase de dis-
cussão do seu  PD, mas há um problema: a 
população está fora do processo, justamen-
te no momento mais crucial de sua história, 
quando falta água, o cerrado e as matas cilia-
res estrão sendo devastados, seu principal 
rio está secando e a atividade minerária é 
sempre um risco permanente.

Mas há também a questão do adensa-
mento urbano, da conservação do sítio his-
tórico e o pior: a Cidade parece ter mais car-
ros do que gente. E este é um problema que 
precisa ser enfrentado, o quanto antes. 

E não há melhor momento para isso do 
que a discussão do Plano Diretor, que na sua 
Estratégia 3 fala em requalificar  os espaços 
urbanos e “orientar a distribuição e compa-
tibilização dos usos e da ocupação do solo 
urbano, a hierarquização do sistema viário, a 
mobilidade urbana e o tratamento paisagís-
tico, de forma a tornar os espaços urbanos 
agradáveis e funcionais”.

A pergunta que devemos nos fazer é se 
queremos que os carros continuem a tomar 
o lugar dos pedestres no centro e no sítio 
histórico de Paracatu.

José Edmar Gomes 
(omovimentoparacatu@gmail.com)

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

A Igreja Católica promove a encenação da Paixão de Cristo em Paracatu, há 17 anos

Os vereadores e técnicos apresentam o projeto do Plano Diretor para um plenário vazio

O paracatuense Arthur de 
Oliveira Abrantes (foto), 18, é o 
único estudante mineiro aceito 
na Universidade de Harvard, 
em 2016. Ele tem 18 anos, bai-
xa renda e vai estudar na mais 
importante universidade ame-
ricana, cuja bolsa anual chega a 
mais de R$ 250 mil. O jovem se 
inscreveu em 12 universidades 
dos EUA e foi aceito em sete, 
entre elas, as duas mais cobi-
çadas do mundo: Harvard, em 
Cambridge, Massachussets; e 

A Câmara Municipal deve-
rá votar, nos próximos 30 dias, 
as propostas da Prefeitura que 
compõem o Plano Diretor Par-
ticipativo de Desenvolvimento 
Sustentável de Paracatu,  ins-
trumento básico da política de 
desenvolvimento do Município. 
Sua principal finalidade é orien-
tar a atuação do poder público e 
da iniciativa privada na cons-
trução dos espaços urbano e ru-
ral na oferta dos serviços públi-
cos essenciais, visando assegurar 
desenvolvimento para a Cidade 
e melhores condições de vida 
para a população. A Comissão 
de Administração, Serviços Pú-
blicos e Cidadania promoveu, 
noite de 12 de abril, audiência 
pública para revisão do projeto 
do Plano Diretor, mas, pouquís-
simas pessoas compareceram à 
Câmara. PÁGINA 3

Cerca de 40 garimpeiros atacaram, na noite 
de 14 de abril, um ônibus que transportava tra-
balhadores da Kinross, dentro da área da mine-
radora. Fortemente armados, o grupo bloqueou 
a estrada com um banheiro químico, obrigando 
o motorista a parar.“Neste momento, ouviu-se 
o zunido das balas que ricocheteava na lataria 
do ônibus”, disse um dos trabalhadores que foi 
ferido de raspão na perna. Ele contou a O Mo-
vimento que, quando ouviram os disparos, ele e 
seus companheiros deitaram no chão do ônibus, 
na tentativa de se protegerem, mesmo assim, 
uma bala atravessou a lataria e feriu sua perna. 
Segundo ele, os infratores estavam muito exal-
tados e proporcionaram momento de verdadeiro 
pânico aos trabalhadores.

Antes de atacar o ônibus, o grupo de inva-
sores já tinha entrado em confronto com os vi-
gilantes da mineradora. Eles fugiram pelo um 
matagal e ninguém foi preso.

   

Com o sinal verde dado no domingo (17) 
pela Câmara dos Deputados para abertura do 
processo de impeachment da presidenta Dil-
ma Rousseff, o futuro do mandato presidencial 
está agora nas mãos dos 81 senadores.

Na segunda-feira (18), o processo foi envia-
do ao Senado e no dia  seguinte lido no plenário 
da Casa. Ainda na terça-feira, os líderes parti-
dários deverão indicar os 42 parlamentares que 
vão compor a comissão que analisará o assunto 
no Senado, com 21 titulares e 21 suplentes. A 
comissão tem prazo de 48 horas para eleger 
o presidente e o relator. Por causa do feriado 

MP quer 
reduzir índices 
de violência
O Ministério Público de 

Minas Gerais, através da Pro-
motoria Criminal, com sede em 
Paracatu, lançou, no último dia 
7, o Projeto “Segurança Públi-
ca, um problema de todos”, no 
intuito de buscar sensação de 
segurança para a população e 
reduzir os índices de violência. 

Segundo o idealizador do 
projeto, o promotor Nilo Vir-
gílio Guimarães, só unindo for-
ças, vamos conseguir combater 
a violência”. O Município foi 
dividido em setores e o projeto 
contará com um total de oito 
reuniões. Uma delas com foco 
nos crimes da zona rural. 

PÁGINA  2

A Sexta-feira da Paixão em 
Paracatu conta, há 17 anos, com 
a encenação do sofrimento e 
crucificação de Cristo. Desde 
a sua criação, pelo então bispo 
diocesano Dom Leonardo de 
Miranda Pereira, o evento faz 
parte do calendário cultural da 
Cidade.  A encenação atraia mi-
lhares de pessoas, inclusive tu-
ristas, mas, aos poucos, foi per-
dendo a força. Mesmo assim, a 
Igreja Católica não deixa a tra-
dição morrer.  Agora, dirigidos 
pelo bispo Dom Jorge Alves 
Bezerra, este ano, mais de du-
zentos figurantes reuniram-se 
na porta da Igreja do Rosário, 
no cenário que relembrou Jeru-
salém e o ano 33 da Era Cristã. 
PÁGINA  4

Coopervap anuncia mais 30% nas vendas

de 21 de abril, nesta quinta-feira, isso deverá 
ocorrer somente na segunda-feira (25).

Os integrantes da comissão especial serão 
definidos conforme a proporcionalidade dos 
partidos ou dos blocos partidários. A partir daí, 
o colegiado terá dez dias para apresentar um 
relatório pela admissibilidade ou não do pro-
cesso de impeachment. O que ainda não está 
claro é se são dias corridos ou dias úteis. O pa-
recer será votado na comissão e independen-
temente do resultado também será apreciado 
pelo plenário do Senado. Em ambos os casos, a 
votação será por maioria simples.

Afastamento - Caso aprovada a admissi-
bilidade do processo pelo Senado, o que deve 
ser decidido entre os dias 10 e 11 de maio, 
a presidenta Dilma Rousseff será notificada e 
afastada do cargo por um prazo máximo de 
180 dias, para que os senadores concluam o 
processo. 

O vice-presidente da República, Michel 
Temer, assume o posto. Mesmo se for afas-
tada, Dilma manterá direitos como salário, 
residência no Palácio da Alvorada e seguran-
ça. Nesse período, ela fica impedida apenas de 
exercer suas funções de chefe de Estado.

Standford, em Palo Alto, Cali-
fórnia. Ele deve optar por Har-
vard, da qual recebeu a carta de 
admissão, em 29 de março, mas 
ainda não decidiu o que vai cur-
sar, pois diz gostar de tecnologia 
e de ciências humanas. Arthur é 
filho de um mecânico e de uma 
auxiliar de enfermagem, mora 
em uma casa simples do Bairro 
JK, mas a situação financeira da 
família não impediu que ele re-
alizasse seu grande sonho.  

PÁGINA 4

No último dia 15, a Coopervap promo-
veu a 7ª. edição da Vitrine Rural. Um dia 
inteiro para os associados comprarem barato 
e realizar bons negócios na aquisição de má-
quinas, equipamentos, produtos veterinários 

e de saúde animal.  Na ocasião, o presiden-
te Vasco Praça Filho disse que nesses três 
primeiros meses do ano, a organização teve 
um dos seus melhores resultados, graças ao 
empenho dos Conselhos de Administração 

e Fiscal, funcionários e dos cooperados. Ele 
disse que o setor comercial cresceu mais de 
30% em vendas e anunciou aumento de 10% 
no preço do leite para o produtor. 

PÁGINA 8
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O Sindicato Rural dos Produtores de Cristalina entrou com recurso 
para reverter a cobrança de pedágio dos moradores de Cristalina

Luiz Fernando  Barros (com 
seu filho, que também faleceu) 
tinha apenas 41 anos e era 
muito querido em Paracatu

Desde o dia 24 de março, os condutores locais estão 
obrigados a pagar a taxa de pedágio, no valor de R$ 4,60 por eixo

BR 040 SEGURANÇA PÚBLICA

LUIZ FERNANDO

Moradores de Cristalina 
voltam a pagar pedágio 

MP lança projeto 
contra violência 

Paracatu chora morte de médico e seu filho

Os moradores de Cristalina 
voltaram a pagar pedágio na 
praça instalada na rodovia que 
corta a cidade, desde o dia 24 
de março. A Justiça Federal sus-
pendeu a liminar que proibia a 
cobrança no trecho da BR-040  
para motoristas com carros em-
placados no município.

Em 17 de agosto, a Justiça 
suspendeu o pagamento para 
veículos emplacados na cidade 
goiana e determinou a constru-
ção de uma rota alternativa para 
os moradores desviarem da pra-
ça de pedágio.

 No entanto, a assessoria de 
imprensa da Via 040, que admi-
nistra a rodovia, informou, que 
desde a 0h de 24 de março, os 
condutores estão obrigados a 
pagar a taxa de pedágio, no va-

O Ministério Público de 
Minas Gerais, através da Pro-
motoria Criminal, com sede em 
Paracatu, lançou, no último dia 
7, o Projeto “Segurança Públi-
ca, um problema de todos”, no 
intuito de buscar sensação de 
segurança para a população  e 
reduzir os índices de violência.

Segundo o idealizador do 
projeto, o promotor Nilo Virgi-
lio Guimarães, só unindo forças, 
vamos conseguir combater a 
violência, pois o índice de cri-
minalidade em Paracatu tem as 
mesmas proporções de Uberaba. 

“Resolvermos criar esse pro-
jeto com a finalidade de ouvir a 
comunidade. Quais são seus an-
seios, dificuldades e o que cada 
morador pode contribuir para 
acabar com os crimes”, explica o 
promotor. 

O Município foi dividido em 
setores e o projeto contará com 
um total de oito reuniões. Uma 
delas com foco nos crimes da 
zona rural.  

A primeira reunião ocorreu 
dia 7, na Igreja Nossa Senhora 
do Carmo, com os moradores da 
Vila Mariana, Alto do Córrego, 
Jardim Primavera, Jardim Serra-
no, Vila Nova I e II, Primavera I 
e II, Vila Cristiano II. 

Já o segundo encontro, reuniu, 
na Câmara Municipal, os mora-
dores do  Centro, Santana, Ar-
raial D’Angola e Vila Cruvinel.

Nas duas reuniões, o Mi-
nistério Público - através dos 
promotores Nilo Virgilio, Paulo 
Campo e Mariana Leão - ex-
plicou o papel do próprio MP, 
que tem a função de agir após o 
crime, e pediu o apoio da comu-
nidade para abraçar a ideia. 

Associações - O juiz Ro-
drigo de Carvalho disse que 
o Poder Judiciário destinou 
R$269.480,62 para investir 
em associações e entidades fi-
lantrópicas de Paracatu. Este 
ano, foram beneficiadas 21 en-
tidades. São elas: Associação 
Comunitária Guarda Mirim; 
Associação Esportiva e Social 
Kadá; Apae; Centro de Reabili-
tação Ebenézer; Associação dos 
Deficientes Físicos de Paracatu; 
Escola Estadual Olindina Lou-
reiro (Projeto Escola de Tempo 
Integral); Associação de As-
sistência a Toxicômanos e Al-
coólatras “Grupo Luz e Vida”; 
Centro Espírita, Fé Esperança 
e Caridade; Projeto Pintando o 
Sete; Associação Projeto Des-
pertai; Associação de Proteção 
e Assistência a Pessoa com De-
ficiência de Paracatu; Associa-
ção Comunitária de Integração 
Social; Associação de Proteção 
aos Condenados; Presídio; As-
sociação Protetora dos Animais;  
Associação dos Amigos do Pa-
racatuzinho; Sociedade São 
Vicente de Paulo; Projeto Bem-
Te-Vi; Associação dos Morado-
res e Amigos dos Bairros Vila 
Mariana e Alvorada; Fundação 
Conscienciarte; e, Associação 

3ª REUNIÃO
Dia 19/4/2016 - Terça-feira
Horário: 19h
Bairros: Bom Pastor, Paracatuzinho, São João Evangelista, 

Chapadinha 1 e 2.
Local: Escola Estadual Júlia Camargos, Rua Benedito Oli-

veira Melo,77, Bairro Paracatuzinho
 
4ª REUNIÃO
Dia: 27/4/2016 - Quarta-feira
Hora: 20h
Bairros: Nossa Senhora Aparecida, Esplanada, Amoreiras II, 

Bela Vista II e Alto da Colina
Local: Escola Estadual Coraci Meireles, Rua Cristal, 351, 

Bairro Amoreiras II
 
5ª REUNIÃO
Dia: 4/5/2016 - Quarta-feira
Hora: 20h
Bairros: Amoreiras I, Jóquei Clube, Bela Vista I, Jardim Co-

queiro, Boa Vista
Local: Escola Estadual Virgílio de Melo Franco-Polivalente, 

Rua Benedito Laboissiere, 496, Centro
 
6ª REUNIÃO
Dia 11/5/2016 - Quarta-feira
Hora: 20h
Zona Rural
Local: Associação Comercial Empresarial Paracatu/MG - 

ACE, Rua Salgado Filho, 615, Bairro Bela Vista
 
7ª REUNIÃO
Dia 18/5/2016 - Quarta-feira
Hora: 20h
Bairros: Cidade Nova 1, 2 e 3, Prado, Parque do Príncipe, 

São Calixto, Lavrado, Cidade Jardim
Local: SESC - Rua Euridamas Avelino Barros, 347, Bairro 

Lavrado
 
8ª REUNIÃO
Dia 25/5/2016 - Quarta-feira
Hora: 20h
Bairros: Nossa Sra. de Fátima, JK, Novo Horizonte, Vista 

Alegre, Vila Alvorada e Alto do Açude
Local: Escola Estadual Antonio Ribeiro, Rua Professor Fi-

lho, 554, Bairro Nossa Senhora de Fátima

lor de R$ 4,60 por eixo. A ação 
pedindo a retomada do paga-
mento do pedágio foi proposta 
pela Advocacia-Geral da União 
(AGU) e acolhida pelo Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região.

A AGU argumentou que “a 
cobrança do pedágio decorre de 
poder conferido constitucional-
mente ao Estado e ao município 
para decidir sobre a organização 
e funcionamento da adminis-
tração. Ademais, não há previ-
são legal de construção de via 
alternativa para a exigência do 
pedágio”.

O Sindicato Rural dos Pro-
dutores de Cristalina entrou 
com recurso para tentar reverter 
a situação, pois, segundo seus 
diretores, os moradores são pre-
judicados diariamente ao ir tra-

balhar e levar os filhos à escola. 
A praça de pedágio na BR-

040 começou a operar em 30 de 
julho do ano passado e os mora-
dores só reclamaram da locali-
zação da praça do pedágio, após 
sua inauguração. Eles aponta-
ram também a falta de retornos 
e o aumento da tarifa antes do 
início do funcionamento.

A Via 040 opera 11 praças de 
pedágio na BR 040. Nove delas 
começaram a operar em 30 de 
julho, em Cristalina (GO) e nas 
cidades mineiras de Paracatu, 
Lagoa Grande, João Pinheiro, 
São Gonçalo do Abaeté, Feli-
xlândia, Curvelo, Capim Branco 
e Barbacena. A praças de Itabi-
rito e Conselheiro Lafaiete ain-
da não estão operando

Beneficente Nova Esperança de 
Paracatu.

Denúncia - “O objetivo é 
fazer com que essas entidades 
realizem melhor seus trabalhos 
sociais, tirando crianças, ado-
lescentes e jovens das ruas. Ao 
formar o cidadão de bem, va-
mos eliminar muita gente dos 
crimes”, explica o juiz. 

Durante a reunião, os órgãos 
de segurança pública: Polícia 
Civil, Polícia Militar e Poder 
Judiciário repassaram informa-
ções relevantes para a popula-
ção, como os números para se 
realizar denúncias anônimas 
(181) e ainda a possibilidade de 
denunciar diretamente ao Mi-
nistério Público, através do site 
do órgão na internet. 

Reforçaram ainda que a so-
ciedade deve participar mais 
ativamente no que tange à se-
gurança pública, dever do Es-
tado, direito e responsabilidade 
de todos.

A Polícia Militar, através do 
Comandante do 45º. Batalhão, 
tenente-coronel, Reinaldo e o 
delegado Regional de Polícia 
Civil, Luiz Fernando,  afirmam 
que entre os problemas apre-

sentados pelas instituições estão 
a falta de recursos humanos e 
logísticos, o que dificulta o po-
liciamento e as investigações. 
Eles garantiram que estão bus-
cando, junto ao Governo Esta-
dual, mais policiais para atua-
rem na Cidade. 

Já o prefeito Olavo Condé e 
o presidente da Câmara Muni-
cipal, vereador João Archanjo, 
garantem que não vêm medin-
do esforços para investir na se-
gurança da Cidade.  

Após as explanações das au-
toridades, os presentes puderam 
expor seus pontos de vistas w 
seus problemas.  As principais 
demandas apresentadas por eles, 
foram limpezas de lotes e praças 
e iluminação precária, que favo-
recem o esconderijo dos margi-
nais. 

Ao final das oito reuniões, o 
Ministério Público vai fazer um 
diagnóstico e promover audiên-
cia pública, para tentar colocar 
os projetos em prática. 

Entretanto, para que a ideia 
dê certo, é necessário que a 
comunidade participe das reu-
niões. Confira os próximos en-
contros: 

Um trágico acidente, ocorrido dia 23 de março, no perímetro ur-
bano da Cidade, deixou os paracatuenses estarrecidos. O oftalmolo-
gista paracatuense, Luiz Fernando Barros, 41, viajava com a família 
para Belo Horizonte e, ao passar pelo km 82, próximo ao antigo Pos-
to Moirão II, a Hilux que dirigia aquaplanou. O médico perdeu o 
controle da direção, o carro bateu em uma árvore e capotou.

Na caminhonete estavam Luiz Fernando, a esposa dele e o filho 
de 13 anos de idade. O adolescente morreu na hora, já o motorista 
chegou a receber socorro da equipe da Via 040, mas não resistiu aos 
ferimentos e também morreu no local. 

Segundo a PRF, a mulher de 37 anos foi socorrida com lesões 
leves. O Dr. Luiz Fernando é filho do saudoso Dr. José Quintino 
Barros e também era reconhecido pela comunidade como um médico 
extremamente dedicado aos seus pacientes.
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A Câmara Municipal de-
verá votar nos próximos 30 
dias, em Plenário, as propostas 
elaboradas pela Prefeitura que 
compõem o Plano Diretor Par-
ticipativo de Desenvolvimento 
Sustentável de Paracatu, que é 
o instrumento básico da política 
de desenvolvimento do Muni-
cípio. 

Sua principal finalidade é 
orientar a atuação do poder pú-
blico e da iniciativa privada na 
construção dos espaços urbano 
e rural na oferta dos serviços 
públicos essenciais, visando as-
segurar desenvolvimento da Ci-
dade e melhores condições de 
vida para a população.

O documento está sendo 
analisado pelos vereadores que 
fazem parte da Comissão de 
Administração, Serviços Públi-
cos e Cidadania, que promoveu 
noite de terça-feira (12/4),  au-
diência pública de revisão do 
plano diretor. 

Mas, apesar de ser impor-
tante, a participação da comu-
nidade para ajudar na revisão 
e construção do plano, que é 
revisado cinco em cinco anos, 
poucas pessoas se interessaram 
pelo assunto. 

Estiveram presentes à reu-
nião apenas o presidente da 
Câmara Municipal, verea-
dor João Archanjo Mendes 
Santiago; a vereadora Eloísa 
Cunha, que  preside a Comis-
são de Administração e Ser-
viços Públicos; e os membros 
da comissão: vereadores Marli 
Ribeiro, Marlon Gouveia, Ro-
sival Araújo e João Macedo; 
os secretários municipais   de 
Planejamento e Gestão, Eras-
mo Neiva;  de Cultura, Isaac 
Arruda e de Meio Ambiente,  
Igor Pimentel Cruz. Além de 
alunos  do curso de Arquitetura 
e Urbanismo, alguns  empresá-
rios, engenheiros e pessoas de 
seguimentos da sociedade civil. 

Os técnicos da Unilivre - 
Universidade Livre do Meio 
Ambiente de Curitiba - Luiz 
Alberto Cordeiro, Cleon Ricar-
do dos Santos e Sônia Helena 
Cordeiro - que deram suporte 
à Prefeitura na elaboração do 
projeto, fizeram uma explanação 
sobre o assunto. 

Em seguida a palavra foi 
aberta ao secretário de Planeja-
mento e depois aos vereadores. 
Durante seus questionamentos, 
as autoridades lamentaram a 
ausência da participação popu-
lar. 

Povoados - Um dos assun-
tos que mais chamou a atenção 
dos presentes foi a proposta de 
urbanização dos povoados de 
São Sebastião, São Domingos 
e Lagoa de Santo Antônio. Já 
foram realizadas várias reuni-
ões nestes povoados mostran-
do a comunidade as vantagens 

Plano tem sete estratégias de desenvolvimento. Votação para aprovação deve ocorrer nos próximos 30 dias, mas o povo precisa participar

PLANO DIRETOR 

Vereadores e técnicos analisam
proposta com Câmara vazia

e desvantagens da urbanização, 
porém os moradores ainda estão 
divididos.

Os vereadores garantem que, 
na hora de votar, vão seguir a 
linha da maioria dos morado-
res de cada povoado, que por lá 
vivem há anos. Mesmo assim, a 
Câmara decidiu promover uma 
nova audiência em cada povoa-
do para ouvir novamente a opi-
nião da população. 

Propostas - Os projetos de 
lei que compõem o Plano Dire-
tor foram elaborados pela Pre-
feitura em conjunto com os téc-
nicos da Unilivre. Os trabalhos 
iniciaram em março de 2013 e 
foram concluídos em abril de 
2014. 

Durante a formulação, foram 
realizadas diversas audiências 
públicas e, agora, o documen-
to está tramitando na Câmara 
em fase de revisão, é quando os 
vereadores podem apresentar 
alguma emenda propondo me-
lhorias. 

Segundo o secretário muni-
cipal de Planejamento, Erasmo 
Neiva, o plano foi construído 
dentro da visão participativa, 
incorporando as demandas do 
programa Paracatu 2030 e con-
tém os princípios da política de 
desenvolvimento sustentável, 
das estratégias de desenvol-

vimento, do ordenamento do 
território, do uso e ocupação do 
solo urbano, cumprindo com as 
funções sociais e ambientais da 
Cidade e da propriedade urba-
na. Para isso foram realizadas 
várias reuniões com a comuni-
dade, dando o direito de todos 
opinarem no que é melhor para 
Paracatu nos próximos 20 anos. 

Com base em todos os estu-
dos e conceitos, foram elabora-
das sete propostas estratégicas 

Esta estratégia tem como 
foco assegurar a proteção ade-
quada dos recursos ambien-
tais no Município e região, 
garantindo o equilíbrio entre 
sua utilização sustentável para 
o desenvolvimento socioeco-
nômico e a qualidade do meio 
ambiente natural e construído e, 
ainda, dos ecossistemas existen-
tes, com a proteção dos recursos 
hídricos e das áreas ambiental-
mente frágeis e com adequada 
gestão de riscos. 

Estratégia 3 
- Requalificar os 
espaços urbanos 
Com esta estratégia, preten-

de-se assegurar a organização e 
o tratamento das áreas urbanas 
da sede municipal e dos demais 
núcleos urbanos, orientar a dis-
tribuição e compatibilização dos 
usos e da ocupação do solo ur-
bano, a hierarquização do siste-
ma viário, a mobilidade urbana 
e o tratamento paisagístico, de 
forma a tornar os espaços urba-
nos agradáveis e funcionais.

Estratégia 4 
- Valorizar o Núcleo 

Histórico como Patrimônio 
Cultural Nacional 

Destina-se a garantir a pro-
teção e a valorização dos bens 
imóveis do Núcleo Histórico de 
Paracatu, assegurando o equilí-
brio entre a adequação de usos e 
sua preservação como patrimô-
nio cultural nacional.

Estratégia 5 
- Garantir moradia digna 
e infraestrutura e serviços 
urbanos de qualidade 
a toda a população
Estratégia proposta para as-

segurar aos habitantes de Pa-
racatu condições adequadas de 
habitabilidade das residências, 
que deverão ser atendidas com 
saneamento ambiental, energia 
elétrica e iluminação pública, e 
também de segurança pessoal e 
patrimonial.

Estratégia 6 
- Promover o acesso à 
educação, saúde, cultura, 
trabalho, promoção social, 
esporte e lazer para 
todos os cidadãos.
Visa a oferta bem distribuída 

de equipamentos comunitários 
e de oportunidades trabalho 
para todos os habitantes, de for-
ma a promover a inclusão social 
no Município.

Estratégia 7 
- Estruturar e implementar 
o Sistema Municipal de 
Planejamento e Gestão.
Estratégia proposta para 

ampliar a capacidade de plane-
jamento e gestão da Adminis-
tração Municipal, por meio de 
um Sistema Municipal de Pla-
nejamento e Gestão que fun-
damente suas decisões em um 
Sistema de Informações para 
a Gestão Municipal, promova 
o monitoramento permanente 
das ações de desenvolvimento e 
garanta a participação efetiva da 
iniciativa privada e da sociedade 
organizada, conforme determi-
na o Estatuto da Cidade.

  

COMUNICADO 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 Assembléia Geral Extraordinária a ser 
realizada no dia 30 de abril 2016, na sede do Hospital São Lucas Paracatu, situado à Rua Dona Ma-
ria do Carmo Taveira, s/nº, Bairro Alto do Córrego, na cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais, 
às 10h, em primeira convocação, com quorum de ¾ (três quartos) do capital social, caso o quorum 
não seja atingido, em segunda convocação, às 10h30min com a presença qualquer numero de 
sócios presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) Apresentação dos valores dos investimentos, benfeitorias realizados pelo Hospital  São Lucas 
Paracatu Sociedade Simples LTDA;

b) Apresentação da proposta do aluguel a ser pago ao Centro Hospitalar de Paracatu S/A;
c) Outros assuntos de interesse dos sócios.

                      Dr Almir Jose do Amaral                            Dr Joaquim Batista Filho

COMARCA DE PARACATU-MG - PRIMEIRA VARA - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO TRINTA 
DIAS - O Dr. Antônio Fortes de Pádua Neto, Juiz de Direito na  Primeira Vara da Comarca de Para-
catu, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc...  FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria da 1ª Vara, se processam os 
termos de uma Ação Monitória nº 0065280-38.2014.8.13.0470, movida pelo INSTITUTO TECSO-
MA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.460.636/0001-41, tendo 
como procurador Denis Fernando Soares de Campos, inscrito na OAB/MG 79.447 e outro, e por 
este CITA BIANCA PEREIRA DE CASTRO, brasileira, solteira, secretária, inscrita no CPF sob o nº 
112.904.516-13, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para pagar o valor de R$6.497,59 
(seis mil e quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos),no prazo de quinze 
(15) dias, ciente o réu que efetuando o pagamento ficará isento de custas e honorários advocatí-
cios ou, no mesmo prazo, apresentar embargos. Não o fazendo, será constituído o título executivo 
judicial, convertendo-se em mandado executivo. E, para conhecimento de todos, expediu-se o pre-
sente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca 
de Paracatu, Estado de Minas Gerais, aos 21 dias do mês de março de 2016. (aa) Elson C. Soares 
França, Escrivão Judicial, assino. Antônio Fortes de Pádua Neto, Juiz de Direito.

para o desenvolvimento susten-
tável do Município. 

Estratégia 1 
- Dinamizar atividades 
econômicas do Município. 
Ampliar as possibilidades 

de desenvolvimento econômico 
do Município, mediante a uti-
lização sustentável dos recur-
sos naturais, da diversificação 
e modernização das atividades 
econômicas existentes, incluin-
do o turismo cultural, rural, de 
natureza e o ecoturismo; o in-
centivo ao empreendedorismo 
e à prática da economia cria-
tiva; a incorporação de maior 
nível tecnológico e estímulo à 
adoção da verticalização, de for-
mas associativas de produção e 
comercialização dos produtos e 
de complementaridade entre as 
cadeias produtivas, com o con-
sequente aumento da competi-
tividade, de forma a fortalecer o 
papel de Paracatu como pólo do 
Noroeste de Minas Gerais.

Estratégia 2 
- Promover a recuperação, 
proteção e conservação 
ambientais 

Os técnicos da Universidade Livre do Meio Ambiente de Curitiba – Luiz 
Alberto Cordeiro, Cleon Ricardo dos Santos e Sônia Helena Cordeiro - 
deram suporte à Prefeitura na elaboração do projeto

Os engenheiros Jueli  Cardoso Jordão e Max Ulhoa 
questionam os autores do projeto do Plano Diretor

O secretário de Planejamento, Erasmo Neiva, e o presidente 
da Câmara, João Archanjo, participam da audiência

Um assunto tão importante para o futuro do Município foi apresentado a uma Câmara vazia
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Harvard é a mais antiga instituição de ensino superior dos Estados 
Unidos, fundada em 8 de setembro de 1636 pela Grande Corte Geral 
da colônia de Massachusetts, em Cambridge, estado de Massachu-
setts, Nordeste do país. Harvard é composta por 12 faculdades, 
além da Radcliffe Institute for Advanced Study. Começou com nove 
estudantes e, hoje, tem mais de 20 mil alunos cursando programas 
de graduação e pós-graduação. Conta com mais de 360 mil ex-alunos 
espalhados pelos Estados Unidos e em mais de 190 países.

O garoto paracatuense Arthur de 
Oliveira Abrantes, em frente ao Capitólio, 
em Washington: Sua semelhança física 
com o presidente Barack Obama e 
sua determinação poderão ir além 
das coincidências. O futuro dirá.

Ele tem 18 anos, baixa renda e vai estudar na mais importante universidade americana, cuja bolsa anual chega a mais de R$ 250 mil 

ARTHUR ABRANTES

INTEGRAR VIA SACRA VIVA 

Paracatuense é aceito em Harvard

Programa da Kinross tem ações
alternativas à criminalidade em 2016

Paracatu mantém 
tradição de 17 anos

O paracatuense Arthur de 
Oliveira Abrantes, 18, é o úni-
co estudante mineiro aceito na 
Universidade de Harvard, em 
2016. Ele Walquíria Lajoia 
Garcia, que estudou nos Colé-
gios Militares do Rio de Janeiro, 
Rigo Grande do Sul e Brasília, 
Walquíria Lajoia Garcia, são 
os dois únicos brasileiros entre 
os 212 estudantes estrangeiros 
que vão atravessar o pórtico da 
primeira e mais  cobiçada insti-
tuição de ensino superior ame-
ricana, fundada em  1636.

Arthur é filho de um mecâ-
nico e de uma auxiliar de enfer-
magem, mora em uma casa sim-
ples do Bairro JK, mas a situação 
financeira da família não impe-
diu que ele realizasse seu grande 
sonho. O jovem se inscreveu em 
12 universidades americanas e 
foi aceito em sete, entre elas, as 
duas mais cobiçadas do mundo: 
Harvard, em Cambridge, Mas-
sachussets; e Standford, em Palo 
Alto, Califórnia.  

Ele deve optar por Harvard, 
da qual recebeu a carta de ad-
missão, em 29 de março, mas 
ainda não decidiu o que vai cur-
sar, pois diz gostar de tecnolo-
gia e de ciências humanas. Ele 

tem que se decidir até o dia 1º 
de maio para ter direito à bolsa, 
que vai cobrir as despesas que 
chegam a R$ 250 mil anuais. 

Inglês - Arthur tomou a 
decisão de estudar nos EUA, 
depois de assistir a uma repor-
tagem sobre uma jovem paulis-
tana (Tábata Amaral) que tam-
bém conseguiu, anos atrás, ser 
aceita em Harvard e em mais 
cinco instituições americanas. 
De lá pra cá, era necessário, 
também,  aprender inglês e ele 

A Sexta-feira da Paixão em 
Paracatu foi marcada por vá-
rias atividades entre católicos e 
evangélicos. Entretanto, apesar 
de simples a encenação que re-
lembra o sacrifício, o sofrimento 
e a crucificação de Jesus Cristo, 
foi o evento de maior destaque 
na Cidade. 

Desde a sua criação, pelo en-
tão bispo diocesano Dom Le-
onardo de Miranda Pereira, há 
17 anos, a encenação faz parte 
do calendário cultural da Cida-
de e atraia milhares de pessoas, 
inclusive turistas. Mas, aos pou-
cos, foi perdendo a força. Mes-
mo assim, a Igreja Católica não 
deixa a tradição morrer.  

Este ano, mais de duzentos 
figurantes, dirigidos pelo bispo 
dom Jorge Alves Bezerra, ocupa-
ram a frente da Igreja do Rosário, 
onde foi montado o cenário que 
relembra  Jerusalém e o ano 33 da 
Era Cristã. Época em que Jesus 
celebrou sua a última Páscoa.

 Após a Ceia, Ele seguiu com 
os discípulos para o Jardim das 
Oliveiras, onde os discípulos 
O abandonaram  e Ele pediu 
a Deus que, se fosse a vontade 
do Pai, que afastasse o cálice de 
sangue que Ele haveria de beber.

 No entanto, Judas se aproxi-
mou, em seguida, O beijou e O 
entregou aos guardas do sumo 
sacerdote, uma vez que o trai-
dor O vendera por 30 moedas 
de prata. Jesus foi preso como se 
fosse um dos piores marginais. 

“Os habitantes” de Jerusalém, 
presentes no Largo do Rosário, 
por inveja da sua sabedoria e di-

O Programa Integrar, que 
promove a integração das comu-
nidades em que a Kinross atua, 
tem um componente novo em 
suas ações para 2016: caminhos 
alternativos à criminalidade e 
olhar mais focado na juventude, 
por meio da apropriação da arte 
como opção de construção de 
um futuro saudável. 

 “Além de todo o trabalho 
que já compõe o escopo do pro-
grama, que inclui ações de arte, 
cultura, educação e educação 
ambiental, e novas formas de 
gerar trabalho e renda, o forma-
to do eixo cultura este ano tam-
bém terá cerca de 25 interações 
na comunidade. Essas ações di-
videm-se nas praças, nas escolas 
e também nos bairros que são 
vizinhos da empresa”, ressalta 
Flaviane Soares, analista de Co-
municação e Relacionamento 
da Kinross. 

Em linha com essa proposta, 
a comunidade do bairro São Do-
mingos, em Paracatu, recebeu, no 

aprendeu sozinho, estudando 
em casa, pela internet.

Além disso, Arthur se inscre-
veu no programa da Fundação 
Educar, que auxilia jovens bra-
sileiros interessados em estudar 
fora do País. Objetivo alcança-
do, ele prepara as malas pra via-
jar em agosto. 

O estudante, que participa 
de teatro, monitoria, iniciação 
científica e de uma  banda, já 
com compartilha o que apren-
deu: ele criou um curso de in-

glês para crianças e também 
cursa gerenciamento de projetos 
sociais, pela internet.

Arthur participou do progra-
ma Jovens Embaixadores e via-
jou para Washington, nos Esta-
dos Unidos, ano passado. “Acho 
que esse foi o forte do meu 
application (seleção dos candi-
datos), o fato de eu aproveitar as 
oportunidades. Não tive muitas, 
mas fiz coisas legais com as que 
eu tive”, afirma.

Celebridade - Arthur virou 
exemplo e celebridade por onde 
passa, em Paracatu. Na Esta-
dual Altina de Paula Guima-
rães, onde estudou do sexto ao 
nono ano, recebeu homenagem 
em cartazes e suas selfs foram 
disputadas pelos alunos. Lá, ele 
é orgulho para os professores, 
que viram, desde cedo, o poten-
cial de quem sempre foi aluno 
exemplar.

No ensino médio, cursado 
no IFTM - Instituto Federal 
do Triângulo Mineiro, Campus 
Paracatu - Arthur desenvolveu 
suas habilidades em pesquisas 
e projetos de robótica e chegou 
a conquistar medalhas de pra-
ta e de bronze na Olimpíada 
Brasileira de Robótica, menção 

honrosa e medalha de prata na 
Olimpíada de Astronomia. Os 
laboratórios sempre foram seus 
lugares prediletos, juntamente 
com a biblioteca.

A esta altura, Arthur já se 
ombreia a outros brilhantes fi-
lhos da Terra de Arinos, como 
Benedita Gouveia, filha de 
pipoqueiro, que é adida cultu-

ral do Brasil pelo mundo, e ao 
ex-presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, Joaquim Barbo-
sa, também de família humilde, 
que estudou em escola pública, 
publica livros em francês e ga-
nhou a admiração dos brasilei-
ros como a primeira autoridade 
brasileira a enfrentar a nefasta 
corrupção, ao chegar ao STF. 

dia 9 de abril, mais uma edição 
do Integrar Comunidade, com 
atividades para crianças e jovens, 
incluindo oficinas de pintura de 
rosto, jogos de tabuleiro, biscuit e 
máquina de dança. 

Os adultos não ficaram de 
fora, com aulas de culinária e de 
maquiagem, além de aferimento 
de índices nutricionais, glicêmi-
cos e de pressão arterial. Além 

A Kinross promoveu nos dias 
11 e 12 de abril, oficinas de ca-
pacitação para novos e antigos 
estagiários do eixo educação do 
Programa Integrar. Os treina-
mentos, realizados no escritório 
do Olhar Cidadão, em Paracatu, 
reuniram 20 universitários, sele-
cionados a partir de entrevistas 
envolvendo 52 alunos de quatro 
faculdades locais (Finon, Uni-
montes, Atenas e Unopar). 

Foram 16 horas de formação, 
que abordaram conteúdos como 
os desafios e metas do Progra-
ma Integrar, educação por com-
petências, mobilização para a 
Prova Brasil, práticas de reforço 
escolar, entre outros. Além dis-
so, os estagiários selecionados já 
haviam iniciado sua preparação 
à distância, para conhecer o pro-
grama e a realidade pedagógica 
das escolas.

Os estagiários, selecionados 
nas faculdades de Paracatu que 
têm curso de Letras e Enge-

Universitários recebem treinamentos
nharias, atuarão dando suporte 
ao plano de aula nas disciplinas 
de Matemática e Português. O 
trabalho será realizado sob a su-
pervisão dos professores de cada 
turma de 4º e 8º anos das esco-
las que fazem parte do projeto.

“Acredito que o grande mé-
rito do programa é o foco no 
aprendizado. E de maneira 
efetiva para todos os envolvi-
dos, não só das crianças que 
ajudamos com reforço escolar, 
mas também dos estagiários e 
professores, que ganham muito 
com as experiências proporcio-
nadas pelo Integrar”, diz Rafael 
Santos, estagiário que participa 
das aulas de matemática e cursa 
Engenharia de Minas na Facul-
dade Finom.

Para Thais Nascimento, alu-
na do 9º período de Agronomia 
da Faculdade Finom a oficina é 
um ótimo momento para tro-
car experiências. “Discutimos e 
compartilhamos as nossas prá-

ticas e assim conseguimos me-
lhorar ainda mais as oficinas e as 
aulas de reforço escolar”, reforça 
Thais.

Essa é a primeira oficina de 
capacitação do Programa em 
2016, que, dentro do seu ciclo 
anual, promoverá rodadas de re-
ciclagem e formação dos parti-
cipantes duas vezes ao ano, sem-
pre no início de cada semestre.

Resultados - O eixo Educa-
ção do Programa Integrar fun-
damenta-se no princípio de que 
toda criança que está na escola 
pode e tem o direito de apren-
der. A iniciativa tem visão de 
longo prazo e seu compromisso 
com a rede pública se define em 
ciclos anuais.

 O trabalho é realizado em 
duas frentes com ênfase em 
desafios de Língua Portuguesa 
(leitura e interpretação de tex-
tos) e Matemática (resolução de 
problemas). Em ambas, a em-
presa vem conseguindo atingir 

os resultados esperados. Uma 
das frentes contempla ações de 
melhoria da qualidade da apren-
dizagem e elevação do Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) das escolas pú-
blicas de Paracatu e trabalhou 
com oito escolas em 2015. Isso 
representa 746 alunos, 19 esta-
giários universitários, 40 proje-
tos apoiados e 130 professores 
beneficiados. 

Quatro das escolas que pos-
suem turmas de 5º ano e seis 
que possuem o 9º ano apresen-
taram 83% de taxa de elevação 
do Ideb em relação aos resulta-
dos de 2014. 

A outra frente de atuação 
tem como objetivo criar estí-
mulos para a continuidade dos 
estudos na Educação de Jovens 
e Adultos (EJA). Em 2015, o 
Programa conseguiu envolver 
695 alunos em ações que deram 
ênfase à disciplina de Matemá-
tica.

disso, todos os participantes 
puderam conferir mostra de ci-
nema e apresentações culturais 
(coral, aulão de ginástica e street 
dance) e ainda levaram para casa 
mudas frutíferas e de ornamen-
tação.

“Momentos como esse são 
ótimos para integrar a comu-
nidade e apresentá-la a outras 
pessoas que não a conhecem. 

Este ano percebi mais inova-
ções e oficinas. As pessoas e, em 
especial, os jovens estão mais 
motivados a participar dessa 
oportunidade de lazer que nem 
sempre temos aqui na comuni-
dade”, destaca a moradora Irene 
dos Reis de Oliveira. 

 Em 2016, o Integrar Comu-
nidade passará por mais quatro 
bairros e as edições do Circuito 
Integrar nas escolas e o Integrar 
na praça também compõem o 
calendário de atividades da Ci-
dade.

Comunidade - O Integrar 
Comunidade é uma das ações 
que compõem o eixo de Cul-
tura do Programa Integrar da 
Kinross e tem como objetivo 
proporcionar aos participantes 
um espaço coletivo que estimula 
a integração e o bom relaciona-
mento entre as pessoas por meio 
da cultura. Em 2015, o Integrar 
Comunidade engajou 52 grupos 
culturais da cidade e de outros 
municípios mineiros.  

O Programa Integrar, desenvolvido pela Kinross nas 
comunidades, tem ações alternativas à criminalidade em 2016 vindade, mandaram crucificar Je-

sus e soltar o ladrão Barrabás.  O 
que foi feito pelo por Pilatos, re-
presentante de Roma que, mes-
mo sabendo que Jesus era ino-
cente, lavou as mãos e mandou os 
guardas açoitá-Lo, humilhá-Lo 
e, depois, pregá-Lo na cruz. 

Jesus, então, saiu carregando 
a cruz para o “Calvário”, um 
percurso de quase 500 metros, 
saindo da Igreja do Rosário até 
chegar à Matriz de Santo Antô-
nio. No caminho Jesus apanhou, 
sofreu e caiu por três vezes. En-
controu com sua mãe Maria e 
com Verônica, que enxugou Seu 
rosto com o véu, no qual ficou 
gravado o rosto sofrido do Filho 
do Homem, e cantou: “Oh vós 
todos Que passais pela via, Vin-
de e vede: Se há dor semelhante 
à minha”!

Na Matriz, foi montado o 
“Calvário”, onde Cristo foi cru-
cificado ao lado de dois ladrões. 
Depois foi sepultado e ressusci-
tou no terceiro dia.  

Pelo segundo ano consecu-
tivo, o jovem  Diermerson Ro-
drigues Lima, 18, fez o papel 
principal - o de Cristo. 

“Fico satisfeito em poder 
colaborar com uma encenação 
bíblica tão importante para os 
cristãos. Enquanto for convida-
do vou continuar colaborando”, 
disse o ator a O Movimento. 

O bispo Dom Jorge convidou 
os fiéis a refletirem sobre a ver-
dade e seguir o caminho de Cris-
to, que sofreu e morreu para nos 
salvar e perdoar os nossos peca-
dos. Todos ouviram em silêncio.

Jesus Cristo cai, mais uma vez, sob o 
peso da cruz e da crueldade dos homens



O Movimento - PARACATU 5 Paracatu-MG, abril de 2016

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Marli Ribeiro cobra da Cemig iluminação no São Sebastião
A Comissão de Administração, Serviços Públi-

cos e Cidadania da Câmara Municipal realizou, no 
último dia 5, audiência pública com a direção da 
Cemig em Paracatu, a companhia foi representa-
da pelo diretor de relações com órgãos públicos, 
Márcio Afonso.      

A audiência debateu a prestação de serviços de 
instalação de poste, iluminação e valores das fatu-
ras. Os vereadores relataram queixas que chegam 
até os gabinetes sobre os valores das faturas aplica-
das em povoados, a interrupção de energia elétrica 
na zona rural e a qualidade dos serviços prestados 
pela Cemig- Companhia Energética de Minas 
Gerais - e por empresas terceirizadas. Os parla-
mentares cobraram mais qualidade e agilidade no 

Márcio Afonso reforça o compromisso 
da Cemig de executar a obra no São 
Sebastião até o final do mês de junho

Inah Álvares da Silva Campos, Oficial do Cartório do 
Registro de Imóveis desta Comarca de Paracatu, Estado 
de Minas Gerais, na forma da lei, etc...

FAZ SABER a todos os interessados que a SÃO SE-
BASTIÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA, com sede a Rua Machado de Assis, nº 25, Sala 
A, Centro, Paracatu-MG depositou neste cartório os 
documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei 
Federal nº.6.766, de 19 de dezembro 1.979, para o re-
gistro de um Loteamento denominado “Residencial Jar-
dim Europa”, situado no perímetro urbano desta cidade, 
nesta Cidade e Comarca de Paracatu-MG, com área de 
519.460,00m2 (quinhentos e dezenove mil, quatrocentos 
e sessenta metros quadrados), devidamente registra-
do no CRI desta Comarca, sob o numero de Matrícula 
nº.24.716 Ficha 24.310 de 27 de setembro de 2.013.” 
O loteamento foi criado da seguinte maneira: quadra 1 - 
4.044,22m² - 14 lotes; quadra 2 - 8.067,54m² - 28 lotes; 
quadra 3 - 8.155,82m² - 28 lotes, quadra 4 - 6.108,98m² 
- 22 lotes; quadra 5 - 6.693,63m² - 23 lotes; quadra 6 - 
9.828,57m² - 34 lotes; quadra 7 - 10.739,25m² - 38 lotes; 
quadra 8 - 13.510,36m² - 40 lotes; quadra 9 - 3.764,84m² 
- 13 lotes; quadra 10 - 7.556,24m² - 26 lotes; quadra 11 - 
7.584,74m² - 26 lotes; quadra 12 - 5.143,51m² - 18 lotes; 
quadra 13 - 5.143,59m² - 18 lotes; quadra 14 - 7.670,17m² 
- 26 lotes; quadra 15 - 7.698,86m² - 26 lotes; quadra 16 - 
6.176,44m² - 18 lotes; quadra 17 - 10.352,61m² - 36 lotes; 
quadra 18 - 10.352,56m² - 36 lotes; quadra 19 - 7.956,2m² 
- 28 lotes; quadra 20 - 7.956,07m² - 28 lotes; quadra 21 
- 10.352,61m² - 36 lotes; quadra 22 - 10.352,61m² - 36 
lotes; quadra 23 - 10.352,61m² - 36 lotes; quadra 24 - 
6.852,54m² - 24 lotes; quadra 25 - 6.852,67m² - 24 lotes; 
quadra 26 - 4.807,94m² - 17 lotes; quadra 27 - 9.802,50m² 
- 34 lotes; quadra 28 - 10.352,59m² - 36 lotes; quadra 29 
8.166,52m² - 28 lotes; quadra 30 - 8.166.14m² - 15 lotes; 
quadra 31 - 10.352,62m² - 1 lote, quadra 32 - 10.352,62m² 
- 1 lote; quadra 33 - 10.352,62m² - 1 lote; quadra 34 - 
10.352,62m² - 1 lote; quadra 35 - 10.352,62m² - 1 lote; 
total de 817 lotes; área ocupada por sistema de lazer, 
praças, espaços livres de uso público, canteiro e área 
verde são designado por: (A) Espaço livre de uso público 
2.356,36m², (B) Espaço livre de uso público 9.487,06m²; 
(C) Espaço livre de uso público 8.914,32m2 (D) Espaço 
livre de uso público 31.276,28m², canteiro 989.33m², to-
tal 53.023,35m², Área ocupadas por Equipamento comu-
nitários por: (E) Equipamento Comunitário 6.706,45m²; 
(F) Equipamento Comunitário 19.924,46m², Área de Pre-
servação Permanente (APP) - 26.605,82m², somando-se 
um total de 53.236,73m², Á área e composta de 21 ruas, 
somando-se 121.874,07m², totalizando 519.460,00m². E, 
para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se 
este edital que será publicado no jornal local, por três dias 
consecutivos, podendo o registro ser impugnado no pra-
zo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publi-
cação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal 
nº.6.766. Paracatu-MG., 18 de setembro de 2.014. 

Eu, (a) Inah Álvares da Silva Campos, Oficial do Cartó-
rio de Registro de Imóveis e anexos, datilografei, subs-
crevi. A Oficial,

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PARACATU–MG.
EDITAL DE LOTEAMENTO (Lei Federal nº.6.766, de 19 de dezembro de 1.979).

atendimento das demandas.
A vereadora Marli Ribeiro, membro da comis-

são, voltou a cobrar a execução da obra de extensão 
de iluminação pública na Rua 1 do Povoado São 
Sebastião. Márcio Afonso reforçou o compromisso 
da companhia em executar a obra até o final do 
mês de junho deste ano.

Ele salientou ainda que a companhia tem se 
preocupado em buscar melhorias e tem se atenta-
do também para os serviços que são prestados por 
empresas terceirizadas.

Marli Ribeiro destacou a importância dessa 
discussão para a melhoria dos serviços prestados 
à comunidade. “Esses momentos são importantes 
para representarmos o clamor da comunidade jun-

to aos órgãos prestadores de serviços na Cidade”, 
disse a vereadora.

Marli Ribeiro afirmou que os vereadores rece-
bem pedidos e denúncias constantes e que a audi-
ência pública é uma oportunidade de levar essas 
demandas aos órgãos competentes e de esclarecer 
pontos importantes que garantem vida digna à po-
pulação.

Além de Marli, os vereadores Eloísa Cunha 
(presidente da comissão), Marlon Gouveia e João 
Archanjo (presidente) também participaram da 
audiência e questionaram pontos importantes 
como a aplicação de tarifas, as condições de tra-
balho oferecidas pelas empresas terceirizadas e a 
qualidade dos serviços.

Pessoas físicas e jurídicas podem destinar recursos ao FIA e deduzir do Imposto de Renda

CRIANÇA 

UM FUTURO QUE SE CONSTRÓI NO PRESENTE

Se você preocupa com a 
violência em Paracatu e com 
a quantidade de jovens e 
crianças perdendo suas vidas 
nas drogas e na criminalida-
de não cruze os braços! Faça 
sua parte, contribua com o 
FIA e ajude projetos sociais 
de ampara crianças e adoles-
centes da nossa cidade.

Pessoas físicas e jurídicas 
podem destinar recursos para 
o Fundo da Infância e Ado-
lescência (FIA). De acordo 
com a legislação, as empresas 
tributadas pelo regime de lu-
cro real, podem deduzir do 
imposto de renda apurado na 
declaração de ajuste anual, 
até 1%. Para pessoas físicas 
que declaram em formulário 
modelo completo, a dedução 
permitida é de até 6% do im-
posto devido.

Como fazer a destinação 
ou doação - As doações e/ou 
destinações deverão ser re-
alizadas mediante depósito 
identificado - Documento 

de Crédito (DOC) ou Trans-
ferência Eletrônica (TED), de-
vendo conter as seguintes infor-
mações: Nome ou denominação 
social; CPF ou CNPJ; e endere-
ço do depositante. Depósitos ou 
transferências deverão ser feitos 
para a conta bancária do FIA de 
Paracatu, na Caixa Econômica 
Federal - Agência: 0138 - Con-
ta Corrente: 185-4, tendo como 
favorecido o Fundo da Criança 
e do Adolescente de Paracatu.

“Paracatu sofre chora a de 

tantas mães que perdem seus fi-
lhos, cada vez mais jovens, para 
a criminalidade e para as drogas. 
A prevenção se faz com inicia-
tivas sociais que levam  valores 
e oportunidade de vida digna a 
nossas crianças.

“O município tem vários 
projetos sociais que focam no 
real problema, a desestrutura-
ção familiar, a falta de formação 
e igualdade de oportunidade. 
Temos de fortalecer essas ini-
ciativas, formar uma rede de 

proteção à família, à criança e ao 
adolescente.

“Eu creio que criança é um 
futuro que se constrói no pre-
sente. Há várias formas de aju-
dar e a destinação de recursos 
para o FIA- através do Imposto 

de Renda é uma delas,” salien-
tou a vereadora Marli Ribeiro.

Com o objetivo de fortalecer 
essa rede de proteção da crian-
ça aconteceu nesta quinta-feira 
(7/4)  a reunião ordinária da co-
missão de fiscalização financeira 

e orçamentária da Câmara 
Municipal para prestação de 
esclarecimentos, por empre-
sas convidadas, sobre os re-
passes voluntários do Fundo 
da Infância e Adolescência- 
FIA.
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HOMICÍDIOS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO

SEMANA DE JULGAMENTO 

Crimes fatais caem 
no início de abril

Jovem leva três tiros, no Santa Lúcia 
Um jovem de 18 anos, morador do Bela Vista,  levou três tiros - 

um no couro cabeludo, uma na face e outra na perna direita - foi en-
caminhado ao Hospital Municipal e se recupera dos ferimentos.  As 
22h  de 25/2, a vítima estava  sentada em uma escada que dá acesso 
à Avenida Olegário Maciel, no Santa Lúcia, quando um Uno preto,  
ocupado por dois homens, se aproximou. O  passageiro - baixo, ma-
gro, trajando blusa de frio de cor escura - desceu do carro e atirou no 
jovem. Os autores fugiram. 

Homem se recupera de cinco tiros 
Um homem de 25 anos levou cinco tiros no tórax  em uma dupla 

tentativa de homicídio, dia 2/3, no Alto do Açude.  Ele foi encami-
nhado ao Hospital Municipal e se recupera dos ferimentos. O rapaz 
estava na calçada da casa dele - à Rua Severiano Silva Neiva - con-
versando com um amigo, momento em que os autores se aproxima-
ram em um carro prata e um deles gritou: “...Olha ele aí; olha ele 
aí...”. Um homem moreno - usando boné - desceu do carro e efetuou 
seis tiros na direção das vítimas. O amigo do jovem ferido conseguiu 
fugir e não foi atingido.  Segundo a PM, ele tem passagem por roubo 
e TCO por envolvimento com drogas. 

Autor de homicídio leva oito tiros 
Um jovem de 19 anos, morador da Rua Sinhá Ulhoa, Paracatuzi-

nho, foi alvejado por tiros. No local, militares foram informados de que 
alguém foi até à residência do rapaz e o chamou e atirou nele. Sua já 
avó o encontrou caído, viu um carro nas proximidades e um indivíduo 
branco, magro, estatura mediana, usando chapéu de palha, camiseta 
branca, bermuda e chinelo, que continuava atirando contra a vítima. 

Após os disparos, os autores evadiram-se para a MG 188. A víti-
ma foi socorrida ao Hospital Municipal, com oito perfurações, duas 
no pescoço, três nas costas, duas nos braços e uma na mão. A vítima 
tem passagem por tráfico de drogas, roubo, receptação e homicídio.

PM acaba com festa, apreende armas e munições 
Após receberem denúncia de disparos de arma de fogo, em uma 

festa na Chácara Asa Branca, Bairro Espírito Santo,  a PM apreen-
deu dois revólveres;  11 munições;  11 papelotes de cocaína  -  um  de 
maconha; um  cigarro de maconha;  R$ 177,00 e uma moto que foi  
roubado ou furtada. Das 50 pessoas que estavam na festa, dez foram 
conduzidas à DP delegacia - seis maiores de idade e quatro menores. 
A responsável pela festa, uma mulher de 31 anos, foi presa por asso-
ciação ao tráfico de drogas, já que não coibiu o consumo de drogas 
ilícitas na chácara durante o evento.

Felizmente, a sensação de 
segurança voltou a reinar em 
Paracatu, no que  diz respeito 
a homicídios tentados e consu-
mados, pelo menos, do final de 
março até meados de abril.  Mas 
os roubos e furtos continuam na 
mesma anterior. O último ho-
micídio registrado na Cidade foi 
25º. do ano, no dia 26 de março. 

O Movimento, há alguns 
meses, vem mostrando que se 
os projetos de segurança públi-
ca  não saírem logo do papel ou 
algo emergencial não for  feito, 
o número de crimes violentos, 
principalmente dos homicídios, 
aumentaria, ainda mais.  

E não importa se a vítima é 
ou não cidadão de bem. São vi-
das que estão sendo ceifadas e 
famílias revoltadas e desespera-
das ao perderem entes queridos.  

Paracatu já ocupa a terceira 
colocação no ranking da violên-
cia no Estado, entre as cidades 
mineiras com média de cem 
mil habitantes. Aqui, como O 
Movimento vem mostrando,  os 
crimes ocorrem nas ruas, praças, 
bares, residências e, até mesmo 
em igreja, a qualquer hora do 
dia ou da noite.

As estatísticas demonstram 
que a Cidade virou um local 
realmente de risco, vejam só: 

em 2013, Paracatu registrou 63 
assassinatos. No ano seguin-
te, com a união de forças entre 
as autoridades, houve redução 
30%, caindo para 49 homicídios. 
Em 2015, o número subiu para 
53. Mas, este ano, a situação é 
mais assustadora. Em apenas 
dois meses, foram contabiliza-
dos 22 homicídios, dez em ja-
neiro e 12 em fevereiro, que se 
tornou o mês mais violento.

 Em comparação com o mes-
mo período do ano passado, o 
número simplesmente dobrou. 
Nos primeiros 31 dias de 2015, 
Paracatu registrou apenas qua-
tro assassinatos. Em fevereiro 

foram sete, com um total de 
onze nos dois meses. Segundo a 
polícia, mais de 95% dos homi-
cídios estão ligados ao tráfico de 
drogas. Mas, felizmente, a união 
de forças entre o Judiciário, Mi-
nistério Público, Executivo, Le-
gislativo e a comunidade parece 
estar surtindo efeito.

Tem ocorrido operações di-
árias, que contam com reforço 
policial e aeronave sobrevoando 
a Cidade e o resultado veio em 
números. Em março, foram re-
gistrados apenas três assassina-
tos e nos 13 primeiros dias de 
abril nenhum. Confira os últi-
mos casos registrados. 

Homens levam 
tiros, no Primavera 
Além dos homicídios consumados que ocorreram no último fim 

de semana de fevereiro, mais duas pessoas foram vitimas de tiros. 
A tentativa de homicídio se deu no sábado (27/2), às 19hs, na Rua 
Cajueiro, Bairro Primavera. 

Dois ocupantes de uma Strada vermelha passaram pelo local e 
efetuaram disparos de arma de fogo que atingiram dois rapazes – as 
balas acertaram as nádegas de um e a coxa do outro. As vítimas foram 
encaminhadas ao Hospital Municipal e se recuperam dos ferimentos. 
Os disparos ainda atingiram o portão de uma residência e um veículo.

A Primeira Sessão Ordinária de 2016, do Tribunal de Júri da Co-
marca de Paracatu, encerrou-se, em 6 de abril. Os julgamentos foram 
realizados entre os meses de fevereiro e abril. No total, sete pessoa 
sentaram-se no banco dos réus e responderam por crime contra a vida. 

Ricardo e Roger - Os primeiros a serem julgados foram Ricardo 
Lopes Ferreira, 34, e Roger Felipe Lopes Ferreira, 25, ambos natu-
rais de Brasília-DF. Eles foram acusados pelo Ministério Público de 
atentarem contra a vida de Randson Pereira Guirra que,  no dia 22 de 
dezembro de 2014, participava de uma partida de futebol na quadra 
do Nossa Senhora de Fátima.

Segundo os autos, Roger jogava no time adversário e, em certo 
momento, autor e vítima se desentenderam. Uma hora depois, Rand-
son estava na porta de casa, quando os autores passaram em um carro, 
a vítima saiu de moto, mas foi atingida por quatro tiros e ficou inter-
nada por 60 dias se recuperando.  

O julgamento se deu no dia 16 de fevereiro.  Roger foi condena-
do a oito anos, em regime fechado, e Ricardo, a quatro,  em regime 
semiaberto. 

Mansão - No segundo júri, em 1º.  de março, o Réu Guilherme  
Souza Oliveira - o Mansão, 22, foi condenado a 12 anos de reclusão, 
em regime inicial fechado. Ele foi apontado pelo Ministério Público 
como autor de um homicídio, no dia 15 de janeiro de 2014. 

Valdemir Araújo Azevedo saia de casa para o trabalho, quando foi 
abordada por dois homens - um deles, armado, atirou na cabeça da 
vítima, que morreu no local. Uma testemunha viu que um dos autores 
era Mansão, ele chegou a se apresentar voluntariamente à polícia e 
negou a autoria, mas depois confessou o crime diante do Juiz.

O homicídio ocorreu na Travessa Volnei Meireles, Nossa Senhora 
de Fátima -  local conhecido por “Boca da Onça”. Segundo as inves-
tigações, a vítima e o autor tinham rixa antiga. 

Fernando e Éder - Cada um dos irmãos Fernando Barbosa dos 
Reis, 36 e, Éder Barbosa dos Reis, 31, foram condenados a 12 anos de 
prisão em regime fechado, dia 8 de março. Eles foram acusados pelo 
Ministério Público de, no dia 10 de janeiro de 2015, matarem Paulo 
Cerqueira de Oliveira, 40, com golpes de faca na cabeça, na mão e 
antebraço.  Fernando foi preso no dia do crime e Éder, dias após. 

Diorge - Diorge  Silva Santos, 32, foi condenado a quatro anos e 
oito meses de prisão. Ele foi acusado de tentar matar Walter Fran-
cisco Pereira, em janeiro de 2007, no Paracatuzinho. O autor acertou 
um tiro na cabeça da vítima, que se recuperou do ferimento. 

Diorge está foragido. O que mais chamou atenção no Júri, no dia 16 
de março, foi que nem o réu nem a vítima compareceram. A sessão du-
rou duas horas e meia. O juiz expediu mandado de prisão para Diorge. 

Walisson - O último a ser julgado foi Walisson Gomes Soares, 
acusado de tentar matar Davi Alves Lima. Segundo a denúncia , em 
2004, no Amoreiras II,  Walisson efetuou seis tiros contra Davi.  O 
autor alega que agiu em legitima defesa, sendo que estaria sofrendo 
ameaças de Davi. o réu foi condenado.  

Só no último fim de semana 
de fevereiro foram registrados 
cinco homicídios. O primeiro se 
deu na noite de sexta-feira (26/2), 
na Rua do Açude, no Alto do 
Açude. Eram 23h, quando Igor 
Pinheiro Costa, 23, estava na 
garupa de uma moto e um carro 
ficou ao lado da moto e um dos 
seus ocupantes atirou em Igor. 

Artur Sousa Cardoso, 20, estava em um bar - Rua Ana Lúcia das 
Neves, Bairro Vila Mariana - comemorando o aniversário de um 
amigo, momento em que chegou um homem moreno, estatura me-
diana - trajando bermuda branca e boné vermelho - que se aproxi-
mou pelas costas de Artur, sacou um revólver e efetuou um disparo 
que atingiu a cabeça da vítima. Artur caiu e levou mais três tiros à 
queima roupa - dois na  cabeça e um as costas. O autor fugiu. O 
crime aconteceu às 23h45 de domingo (28/2). A polícia suspeita que 
seja um crime passional. 

18º. HOMICÍDIO

19º. HOMICÍDIO

20º. HOMICÍDIO

Ocupantes de carro 
matam garupa de moto

Artur leva cinco tiros 

Caminheiro é encontrado 
morto em empresa de leilões

Segundo o condutor, ele caiu 
da moto e Igor fugiu para o Par-
que Ecológico, onde foi socorri-
do e encaminhado ao Hospital 
Municipal, mas veio a óbito mi-
nutos depois.  Os ocupantes do 
carro fugiram. No local do cri-
me, foi encontrado um cartucho 
vazio de munição calibre 9mm. 
O motivo é desconhecido. 

O terceiro homicídio do últi-
mo fim de semana de fevereiro 
e o vigésimo do ano também 
é um mistério para polícia. O 
caminhoneiro José Adalberto 
Policeno Bernardes, 53, foi en-
contrado morto - com as mãos 
amarradas para trás - dentro de 
um cômodo da sede da Paracatu 
Leilões - à Rua Cristiano Costa 
Bezerra, Bairro Alvorada, próxi-
mo ao Parque de Exposições. 

O circuito de câmeras de 
segurança flagrou, à 1h20 da 
madrugada de segunda-feira 

Ainda na madrugada de segunda-feira (29/2), Willian Silva Ro-
cha, 23, faleceu no Hospital Municipal, às 5h, quando se preparava 
para uma cirurgia. Ele tentava se recuperar de tiros que levou, no 
Bairro Alto do Açude, às 2h da madrugada, quando Willian passava 
de  bicicleta, pela Rua Porto Buriti, e um Uno preto se aproximou e 
um dos ocupantes atirou nele. Ninguém foi preso. 

25º. HOMICÍDIO 

23º. HOMICÍDIO 

24º. HOMICÍDIO 

21º. HOMICÍDIO 

22º. HOMICÍDIO 

Ciclista morre no HM após 
ser baleado, no Alto do Açude 

Jesse é assassinado 
em plena luz do dia 

Ciclista mata Pablo 
com três tiros

Marcelo é alvejado, 
na porta de casa 

Ladrão rouba fazenda 
e é encontrado morto
Na noite de segunda-fei-

ra (29/2), a PM encontrou um 
homem morto em uma estrada 
que dá acesso a região do Balne-
ário do Rio São Marcos. Às 13h 
do mesmo dia, vários homens 
armados invadiram uma fazen-
da, amarraram a proprietária 
com o funcionário, agrediram as 
vítimas, ameaçaram matá-las e 
roubaram uma caminhonete. 

Quando os ladrões fugiram, 
as vítimas ouviram barulho de  
tiros A caminhonete foi locali-

zada a cerca de 400 metros da 
casa da vítima, com uma réplica 
de pistola e 22 munições calibre 
.20.  A 200 metros do local, uma 
moto vermelha e dois capacetes.  
A perícia constatou que no bol-
so do home que foi assassinado, 
havia R$36,95, além de dois 
relógios, que foram roubados 
na fazenda. Até o fechamento 
desta edição, o cadáver não ha-
via sido identificado. A suspeita 
da polícia é que a vítima seja um 
dos autores do roubo.  

A primeira vítima do mês de março é Jesse de Jesus Silva, 20. Ele 
foi assassinado no domingo (6/3), às 11h20min, na Rua Nascente, 
Bairro JK. Um adolescente de 17 anos conversava com amigos, quan-
do chegaram três homens em um Corola branco e dos ocupantes 
disparou contra as vítimas. Segundo o adolescente, ele e amigo corre-
ram para a BR 040, mas Jesse caiu e os autores desceram do Corola 
e efetuaram mais tiros  nele, que faleceu ao dar entrada no Hospital 
Municipal. O adolescente foi ferido na coxa esquerda. 

Uma testemunha disse à PM 
que estava em frente à casa dela, 
na Travessa Três do Chapadinha, 
no começo da noite, conversando 
com um adolescente e com Pablo 
Henrique Floriano Costa, 20,  
quando um homem,  em uma 
bicicleta,  saiu da Rua Vereador 
Hélio da Silveira e efetuou três 
tiros em Pablo, que tentou fugir 
e caiu dentro da casa. 

Marcelo Augusto Vieira Lima, 18, morreu após levar três tiros, 
às 12h29min, do Sábado de Aleluia (26/3),na Travessa Onze, Bairro 
Chapadinha. De acordo com denúncias anônimas, Marcelo estava 
sentado no meio fio, próximo a sua casa, quando dois homens  altos, 
um trajando camiseta rosa e outro, azul, começaram a conversar com 
ele, de repente o de azul atirou em Marcelo e os dois fugiram em duas 
bicicletas. Ninguém foi preso. 

(29/2), quatro homens encapu-
zados que pularam o muro e, 
após alguns minutos, saíram do 
local. Os objetos da vítima esta-
vam revirados. 

O corpo foi encontrado às 
8h, quando um funcionário 
chamou por José Adalberto e 
ele não apareceu. 

José Adalberto era motorista 
e transportava gado, é natural 
de Vazante, não possuía ficha 
criminal e não tinha rixa. A po-
lícia acredita que seja latrocínio. 
Ninguém foi preso. 

Pablo foi socorrido ao Hos-
pital Municipal, mas não resis-
tiu aos ferimentos e faleceu. O 
autor fugiu pela Rua Rogério 
Pereira Gonçalves e está sendo 
procurado pela polícia. O mo-
tivo é desconhecido.  Esse foi o 
vigésimo quarto homicídio re-
gistrado em Paracatu  somente 
este ano e o segundo do mês de 
março. 
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Diretoria anuncia aumento de 10% no preço do leite pago aos cooperados e diz que País precisa ser passado a limpo 

VITRINE RURAL 

Associados da Coopervap realizam bons negócios

O Conselho de Administra-
ção da Cooperativa Agropecu-
ária do Vale do Paracatu Ltda 
(Coopervap), liderada pelo pre-
sidente Vasco Praça Filho - o 
Vasquinho - pelo diretor de Ne-
gócios, Valdir Rodrigues, não 
tem medido esforços para supe-
rar a crise econômica e política 
que o País atravessa. 

Com empenho, criatividade 
e dedicação dos associados, con-
selhos e diretoria, a Coopervap 
é uma das poucas cooperativas 
do Brasil que, nesse momento,   
apresenta resultados positivos, 
não só em termos de números 
- uma vez que a empresa fechou 
2015 com faturamento de quase 
R$250 milhões - como também 
de assistência ao homem e à 
mulher do campo. 

Além do apoio diário da 
equipe técnica, que fica à dis-
posição dos cooperados, a Co-
opervap proporciona momentos 
de integração e alternativas para 
todos manterem suas ativida-
des - seja em grãos ou leiteira 
- a baixo custo para melhorar a 
renda na propriedade. 

Bons negócios - No último 
dia 15, por exemplo, a Cooper-
vap promoveu a 7ª. edição da 
Vitrine Rural. Um dia inteiro 
para os associados comprarem 
barato e realizar bons negócios 
na aquisição de máquinas, equi-
pamentos, produtos veterinários 
e de saúde animal.

Tudo com crédito facilitado, 
com condições especiais de pa-
gamento, podendo ser parcelado 
na conta leite. Para facilitar ain-
da mais, a diretoria firmou par-
ceria com a Cooperativa de Cré-
dito Sicoob Crediparnor para 
financiar as compras.  O even-
to foi realizado numa estrutura 
montada no estacionamento da 
Coopervap e contou com mais 
de 20 empresas, fornecedoras e 
parceiras da Cooperativa. 

Respeito ao produtor - 
Como vem ocorrendo em to-
dos os eventos promovidos pela 
Coopervap, a abertura oficial da 
Vitrine Rural se deu com oração 
do Pai Nosso. Desta vez, a pre-
ce foi comanda pelo cooperado 
Adão, como forma de agradecer 
a Deus pelas conquistas da em-
presa e para pedir bênçãos a to-
dos que fazem parte da Família 
Coopervap. 

Em seguida, O presidente 
Vasquinho discursou ressaltan-
do a crise do Brasil e enalteceu 
o homem e a mulher do campo 
que, segundo ele, merece respei-
to por ser o pilar da economia 
do País. Ao se referir ao possí-
vel impeachment da presidente 
Dilma Rooussef, Vasquinho 
disse que o País precisa ser pas-
sado a limpo e o meio rural tem 
posição contra o atual governo 
que atropela a classe produtora. 

“Um dos exemplos é que se o 
dólar está alto é porque o mun-
do inteiro está desconfiado, mas 
nós do campo estamos sofrendo, 
porém vencendo a crise com tra-
balho, dedicação e honestidade.”

Como forma de demonstrar 
a força do produtor rural, Vas-
quinho citou a atual situação 
da Coopervap que vive um dos 

melhores momentos de sua his-
tória. 

“Nesses três primeiros meses 
do ano, tivemos um dos melho-
res resultados, graças ao empe-
nho dos Conselhos de Admi-
nistração e Fiscal, funcionários, 
parceiros e, em especial aos 
cooperados, que merece o nos-
so respeito, pois nós sabemos 
plantar e produzir. Nosso setor 
comercial cresceu mais de 30% 
em vendas”, comemora. 

“Por isso, temos a nossa po-
sição contra a corrupção, contra 
ao desrespeito ao produtor”, 
concluiu. 

O diretor de Negócios, Val-
dir Rodrigues, falou da satisfa-
ção de trabalhar ao lado de Vas-
quinho e pediu mais segurança 
para o produtor rural.

Crescendo juntos - “Grande 
parte dos nossos políticos nos 
envergonham por falta de res-
ponsabilidade política. Enquan-
to o País está de cabeça para 

baixo, falta muita coisa para o 
homem do campo, principal-
mente segurança. O produtor 
está desesperado e não aguenta 
mais tanto desprezo. Mas, jun-
tos, somos fortes, estamos supe-
rando os obstáculos e crescendo 
juntos”, disse. 

Para completar o dia, a dire-
toria ainda anunciou aumento 
de 10% no preço do leite pago 
aos cooperados e o ex-presiden-
te Edmundo de, Sá falando em 
nome deles, enalteceu a gestão 
de Vasquinho e Valdir à frente 
da organização. “São nesses mo-
mentos difíceis que os bons ad-
ministradores se destacam pela 
competência e honestidade,” 
declarou Edmundo. 

Sorteio - Além de fazer bons 
negócios, quem participou da 
Vitrine Rural também tem a 
oportunidade de ganhar um 
Pálio 0 km. O segundo sorteio 
da Promoção Família Cooper-
vap será realizado no dia 13 de 
maio. Até lá, toda área comercial 
da empresa está com descontos 
especiais. A cada R$70,00 em 
compras, o cliente ganha um 
cupom para concorrer ao veí-
culo.  

As fotos mostram alguns 
momentos da Vitrine 

Rural: Vasquinho, Valdir, 
conselheiros, funcionários 

e equipe técnica da
Coopervap trocando

experiências e passando 
orientação aos
cooperados...


