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Homens são presos pela PM 
por desmanches de veículos 

roubados em Paracatu

ÊPolícia Paracatu, quinta-feira 23  de Junho de 2016

Três homens foram presos 
pela Polícia Militar (PM) na 
última sexta-feira (17/06) 
tentando vender eletrônicos 
com “gesso” em um posto de 
combus t íve i s  no  ba i r ro 
Amoreiras II, próximo ás 
margens da BR-040 em 
Paracatu.De acordo com a 
PM, o trio estava vendendo 
notebooks e tablets lacrados, 
supostamente, da loja Ponto 
Frio a preços bem abaixo do 
mercado. Diante da suspei-
ção,  os  mil i tares  foram 
acionados até o posto, onde 
constaram que na realidade se 

Homens são presos pela 
PM vendendo eletrônicos 
com 'Gesso' em Paracatu

PM registra tentativas de homicídios com um dos 
suspeitos preso em Paracatu 

Dois homens foram presos na 
terça-feira  (31/05) ,  por 
suspeita de envolvimento em 
desmanches de veículos 
roubados, em Paracatu, MG. 
De acordo com a PM, era por 
volta de 20h39min, quando os 
militares empenhados pelo 
Disque Denúncia Unificado, 
181, foram averiguar denún-
cias de desmanche de veícu-
los em uma residência, na Rua 
Presidente Costa e Silva, 
bairro Nossa Senhora de 
Fátima. No local, os militares 
realizaram um monitoramen-
to e flagraram o momento 
exato que um grupo de 
suspeitos, colocava várias 
peças de veículos em um 
caminhão. Neste momento,  
rapidamente os militares 
realizaram a abordagem dos 
suspeitos. Segundo a PM, 
foram encontradas diversas 
peças de lataria de veículos, 
dentre as quais de dois 
veículos, sendo de um gol de 
cor cinza e de um Palio de cor 
preta. Além de recortes dos 
chassis dos veículos, sendo o 
chassi de um veículo Gol, 

correspondente à placa NGM-
3001, emplacado na Cidade de 
Ocidental–Goiás e outro chassi  
correspondente à placa JHG-
9086 de um veículo Palio, 
emplacado em Brasília-DF. 
Ambos os veículos com queixa 
de furto ou roubo. Ainda 
segundo a PM, no local foram 
localizadas diversas outras 
peças de veículos de procedên-
cia duvidosa. As peças dos 
veículos foram apreendidas e 

removidas para o depósito, 
além da quantia de R$ 
500,00. O proprietário da 
residência utilizada para o 
d e s m a n c h e ,  R a m o n 
Marques, de 22 anos, foi 
preso, juntamente com o 
proprietário das peças, 
Wagner Monteiro, de 37 
anos e conduzidos à delega-
cia de polícia. 

A Polícia Militar registrou 
cerca de quatro tentativas 
homicídios no dia (08/06) 
na cidade de Paracatu. 
Segundo as informações, 
as primeiras tentativas de 
homicídios aconteceram 
em um Bar, localizado na 
Rua Mario Praça, bairro 
N o s s a  S e n h o r a  d e 
Fátima. As vítimas de 33, 
54 e 30 anos estavam no 
estabelecimento comerci-
al, quando foram surpre-
endidas por um indivíduo 
que já chegou atirando 
contra as vítimas. Ainda 
segundo informações, 
após efetuar os disparos, 
o suspeito fugiu a pé, 
entrando em um veículo 
que o aguardava nas 
mediações. As vítimas 30 
e 58 anos sofreram feri-
mentos leves, receberam 
atendimento médico e 
passam bem.  Já outra 
vítima de 33 anos, foi 
socorrida por terceiros ao 
p ron to  socor ro ,  com 

ferimentos nas costas e 
b r a ç o ,  o n d e  s e g u e 
hospitalizada. 

Ciumes

Outra tentativa de homicí-
dio foi registrada também 
em um Bar, no bairro 
Novo  Hor izon te .  De 
acordo com a Polícia 
Militar (PM), um jovem de 
19 anos estava em um 
Bar, na Rua Belmiro 
Araújo Neves, quando foi 
surpreendido por um 
individuo em uma motoci-
cleta Lander,  que efetu-
ou cerca de seis disparos 
contra o jovem, fugindo 
logo em seguida. O jovem 
mesmo ferido com apro-
ximadamente seis tiros, 
conseguiu conduzir sua 
motocicleta até o pronto 
socorro, onde foi socorri-
do e segue hospitalizado. 
Ainda segundo informa-
ções, o possível suspeito 
dos disparos, seria o ex-

Motocicleta Lander de cor preta 
apreendida, possivelmente a mesma 
moto utilizada na tentativa de 
Homicídio.
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tratava de estelionatários e 
que dentro dos supostos 
p rodu tos  t inha  gesso .  
Segundo a PM, um dos 
suspeitos confessou que 
estava na cidade com intuito 
de praticar golpes. Porém a 
casa caiu e graças a uma 
denúncia  anônima,  os 
estelionatários de 27, 21 e 
32 anos, foram detidos em 
flagrante e encaminhados à 
delegacia de Polícia.Os 
materiais também foram 
apreendidos, juntamente 
com um veículo Fiat-Pálio, 
com placas de Goiás.

namorado da atual namorada da 
vítima. O suspeito de 22 anos foi preso 
em casa, mas não confessou a autoria 
de crime, porém foi conduzido à dele-
gacia de polícia. A motocicleta possi-
velmente utilizada na fuga foi apreendi-
da pelos militares, já a arma de fogo e 
um segundo suspeito ainda não foi 
localizado. 
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Paracatu cai de nota 5,3 para 1,90 em avaliação 
do MPF no Ranking da Transparência 
O município de Paracatu que 
antes ocupava a posição de 
148° lugar no Ranking da 
Transparência, passou para o 
638º lugar. Na primeira 
avaliação do Ministério 
Público Federal (MPF), o 
município obteve pontuação 
de 5,3. Já na segunda avalia-
ção do MPF, o município 
a p r e s e n t o u  q u e d a  c o m 
diferença de 64,8%, com 
pontuação baixíssima de 
1 , 9 0 ,  n o  R a n k i n g  d a 
Transparência. A cidade de 
Unaí na primeira avaliação 
apresentou pontuação de 4,8 
com uma leve melhora na 
segunda avaliação subindo no 
Ranking para 5.8. Já Vazante 
com pouco mais de 20 mil 
habitantes, também apresen-
tou queda com diferença de 
13,3% na segunda avaliação, 
onde passou de 1,5 para 1,3 no 
Ranking. Guarda-Mor que 
tinha nota de 3,3 na primeira 
avaliação passou para 3,50 e 
João Pinheiro de 1,6 apresen-
tou um resultado significante 
com nota de 4,10 na segunda 
a v a l i a ç ã o  d o  M P F,  n o 
Ranking da Transparência.   
No primeiro levantamento, 
dos 853 municípios mineiros, 
nenhum obteve nota máxima 

no ranking e mais de 100 
municípios obtiveram nota 
zero em transparência. Mas, a 
partir  da divulgação do 
ranking, todas as unidades do 
MPF no Estado expediram 
recomendações para que os 
gestores municipais e o 
governo estadual regularizas-
sem as pendências encontra-
das nos sites já implantados. 
Após as recomendações, 
vários municípios melhora-
ram a sua classificação a 
exemplo do município de 
Areado, que na primeira 
avaliação saiu de uma nota 
0,8 para a nota máxima 10, 
além de Santa Bárbara, que de 
3,4 foi para uma nota 10 e São 
Domingos da Prata, que 
também tinha nota muito 
baixa, 0,5, e agora conseguiu 
a nota máxima. No atual 
levantamento, 74 municípios 
ainda continuaram com a nota 
zero. O municípios que não 
atenderam às recomendações 
do MPF, ou que não firmaram 
um termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) com o órgão, 
serão alvo de ações civis 
públicas para que sejam 
obrigados a adequar seus 
portais da transparência e a 
disponibilizar informações 

como receitas e despesas, 
licitações e contratos, além de 
contatos e horários de funcio-
namento das Prefeituras, entre 
outros dados exigidos por lei. 
Algumas ações, inclusive, já 
foram propostas. O MPF em 
Uberaba ajuizou quinze ações 
e já obteve liminares contra os 
municípios de Araxá, Delta, 
Ibiá e Pirajuba para que, em no 
máximo 60 dias, promovam a 
correta implantação do "Portal 
da Transparência", como 
previsto na Lei Complementar, 
sob pena de R$ 1 mil por dia de 
descumprimento. Os municí-
pios de Araxá e e Delta, em 
audiência de conciliação feita 
na Justiça Federal, já se 
comprometeram a regularizar 
a situação, tendo inclusive já 
demonstrado avanços.  O 
Ranking da Transparência é 
um projeto de autoria da 
C â m a r a  d e  C o m b a t e  à 
Corrupção e avaliou portais de 
5.567 municípios, 26 estados e 
o Distrito Federal. A avaliação 
se baseou em questionário 
desenvolvido pela Estratégia 
Nac iona l  de  Combate  à 
Corrupção e Lavagem de 
Dinheiro (Enccla), que seleci-
onou as principais exigências 
legais e itens considerados 

boas práticas, avaliação da 
transparência passiva e 
ativa, incluindo divulga-
ção de salários de servido-
res, diárias, cópias de 
contratos ,  l ic i tações, 
empenhos, entre outros. A 
análise mensura o grau de 
cumprimento  de  le i s 
referentes à transparência 
no Brasil, numa escala que 
vai de zero a dez. O Índice 
N a c i o n a l  d e 
Transparência – média de 
notas alcançadas por todos 
os municípios e estados 
brasileiros – aumentou 
cerca de 30% entre a 
primeira e a segunda 

avaliação, indo de 3,92 para 
5,15. A listagem completa 
com a nota de todos os 
municípios está disponível 
p o r  m e i o  d o  p o r t a l 
www.rankingdatransparen-
cia.mpf.mp.br. O principal 
obje t ivo do proje to  é 
fiscalizar o cumprimento 
das leis de transparência 
pelos entes políticos e 
incentivar a publicidade na 
Administração Pública e o 
controle social das receitas 
e despesas, a fim de preve-
nir a prática de corrupção.

            

               Paulo Sérgio/Paracatunews

CidadeÉPág 3

O Dia Mundial do Meio 
Ambiente, comemorado no 
dia 5 de junho, é uma data 
que merece bastante desta-
que no calendário mundial 
por ser dedicada a estimular 
ação e conscientização 
global em prol do meio 
ambiente. Em razão de sua 
importância, as atividades 
realizadas em alusão a esta 
data, visam alertar quanto às 
questões ambientais e à 
importância da preservação 
dos recursos naturais. Para 
atender a essa realidade e 
contribuir  para que as 
pessoas de nossa comunida-
de se tornem agentes que 
promovam atitudes ambien-
tais sustentáveis, localmen-
te, a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente promoveu a 
Semana do Meio Ambiente 
com várias ações ambienta-
is, no período de 02 à 06 de 
junho. Com o apoio de 
parceiros como Polícia 
Militar de Meio Ambiente, 
Kinross, Guarda Mirim e 

pessoas pelo mundo a tomar 
medidas contra a captura 
ilegal e o tráfico de espécies e 
animais selvagens e acabar 
com a demanda que impulsio-
na o comércio ilegal de 
animais silvestres. Para o 
Secretário de Meio Ambiente, 
Igor Pimentel Cruz, a parceria 
com a comunidade é de 
extrema importância para a 
conservação ambiental, onde 
esta ação alusiva ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente 
busca sensibilizar a popula-
ção com práticas que refor-
cem o cuidado com a natureza 
e com os animais. Precisamos 
que  a  comunidade  se ja 
cúmplice para zelar e cuidar 
do Meio Ambiente. 

IEF foi realizado campanhas 
e palestras educativas, 
e x p o s i ç ã o  d e  a n i m a i s 
empalhados, distribuição de 
mudas e atividades recreati-
vas, objetivando a formação 
de multiplicadores socioam-
bientais. Neste ano o foco 
maior da comemoração da 
Semana do Meio Ambiente 
foi a distribuição e plantio de 
mudas (típicas do cerrado, 
frutíferas e decorativas), em 
diversos pontos da cidade, 
como: Parque dos Buritis – 
Chácara dos Padres, Áreas 
Verdes e Ruas, visando a 
conscientização e preserva-
ção ambiental. Outro tema 
de grande relevância aborda-
do por esta Secretaria e a 
Polícia de Meio Ambiente 
durante a realização do 
evento foi o Combate ao 
Comércio Ilegal de Animais 
Silvestres, sendo Tema das 
Nações Unidas para o Dia 
Mundial do Meio Ambiente 
de 2016. A campanha está 
mobilizando milhões de 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente promove semana do Meio 
Ambiente em Paracatu 

Foi promovido  na Semana do Meio 
Ambiente várias ações ambientais, 
como  o combate ao comércio Ilegal de 
Animais Silvestres.
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A presidente afastada 
Dilma Rousseff sofreu um 
novo revés na sua batalha 
para voltar ao Palácio do 
Planalto.Ao apresentar 
nesta quarta-feira 15/06 
seu parecer preliminar 
sobre as contas do gover-
no petista em 2015, o 
ministro do Tribunal de 
Contas de União (TCU) 
José Múcio Monteiro 
apontou 24 possíveis 
irregularidades na gestão 
f i s c a l . A c u s a ç õ e s  d e 
ilegalidades nas despesas 
federais do ano passado 
são o cerne do processo 
que pode cassar definiti-
vamen te  a  pe t i s t a .O 
julgamento do TCU ainda 
está apenas no início, mas 
certamente o parecer 
preliminar será usado 
p e l o s  p a r l a m e n t a r e s 
favoráveis ao impeach-
ment para reforçar as 
acusações de crime de 
responsabilidade contra 
Dilma, que no momento 
enfrenta processo no 
Senado.Representante da 
acusação na comissão de 
impeachment do Senado, 
a  a d v o g a d a  J a n a i n a 
Paschoal citou o parecer 
de Monteiro para reforçar 
as denúncias contra Dilma 
nesta quarta.
P o r  u n a n i m i d a d e ,  o 
tribunal decidiu acompa-
nhar a recomendação de 
Monteiro de abertura de 
prazo de 30 dias para que a 
p r e s i d e n t e  a f a s t a d a 
apresente ao TCU sua 
defesa.Em conta prelimi-
nar do tribunal, os indícios 
apontam para irregulari-
dades que podem somar 
R$ 260 bilhões. Alguns 
ministros, porém, apre-
sentaram dúvidas sobre 
todas as 24 acusações 
serem procedentes.Após 
D i l m a  s e  d e f e n d e r , 
Monteiro apresentará 
novo parecer recomen-
dando se as contas devem 
ser rejeitadas ou aprova-
das .  O  seu  re la tó r io 
preliminar indica haver 
risco concreto de o TCU 
votar, pelo segundo ano 
consecutivo, pela rejeição 
das contas.A primeira vez 
que a corte tomou essa 
decisão foi em outubro do 
ano passado,  quando 
recomendou ao Congresso 
a reprovação das contas de 

2014 do governo Dilma, 
decisão que deu fôlego ao 
pedido de impeachment - 
desde 12 de maio, a presi-
dente está afastada para ser 
julgada."Do mesmo modo 
que ocorreu no ano passado, 
foram identificados indícios 
de irregularidades na gestão 
orçamentária e financeira e 
possíveis distorções nas 
informações contábeis e de 
desempenho (das contas de 
2015)", disse Monteiro, ao 
apresentar seu voto na 
manhã  des ta  quar ta .A 
avaliação negativa do TCU 
também é relevante para o 
impeachment porque o 
processo que corre no 
Senado Federal está focado 
justamente em irregularida-
des cometidas no segundo 
mandato  de  Di lma.Ao 
acolher o pedido de afasta-
mento em dezembro passa-
do, o então presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), aceitou apenas 
as acusações relativas a 
2015 porque há uma contro-
vérsia jurídica sobre Dilma, 
após reeleita, poder ser 
cassada por crimes de 
responsabilidade cometidos 
no mandato anterior.
Para evitar questionamentos 
n o  S u p r e m o  Tr i b u n a l 
Federal sobre esse aspecto, 
C u n h a  e n t ã o  a c o l h e u 
parcialmente a denúncia 
apresentada pelos juristas 
Hélio Bicudo, Miguel Reale 
Junior e Janaína Paschoal, 
deixando de fora as acusa-
ções sobre supostas irregu-
laridades fiscais cometidas 
em 2014.
Demora 
O TCU,  com base  em 
anál i ses  do  seu  corpo 
técnico, apenas emite um 
parecer sobre as contas do 
governo federal. A decisão 
final sobre aprovação ou 
rejeição cabe ao Congresso 
Nac iona l  -  e  cos tuma 
demorar.Até hoje os con-
gressistas ainda não vota-
ram o parecer pela rejeição 
das contas de 2014. Mesmo 
relatórios bastante antigos 
de governos anteriores, até 
mesmo dos anos 90, conti-
nuam sem ter sido aprecia-
dos. Apesar de ser apenas 
uma recomendação ao 
Congresso, a decisão do 
TCU tem peso político nas 
discussões em torno do 
impeachment.

No entanto, mesmo a análise 
do tribunal pode demorar e 
não ser concluída antes do 
julgamento de Dilma pelo 
Senado. A expectativa é que 
acon teça  em agos to  a 
votação final que definirá se 
a presidente retorna ao 
Planalto ou será definitiva-
mente cassada.

Irregularidades 

Das 24 supostas irregulari-
dades listadas por Monteiro, 
19 foram apontadas por 
técnicos do TCU e cinco 
pelo Ministério Público que 
atua junto ao tribunal. Entre 
elas, estão as duas acusações 
que fundamentam o pedido 
de impeachment: a ocorrên-
cia de "pedaladas fiscais" 
(atraso nos repasses para 
bancos públicos) e a publi-
cação de decretos de abertu-
ra de créditos suplementares 
autorizando novas despe-
sas.Na visão do TCU, as 
"pedaladas" configuram na 
prática um empréstimo dos 
bancos ao governo, o que é 
v e d a d o  p e l a  L e i  d e 
Responsabilidade Fiscal. Já 
a defesa de Dilma considera 
que são apenas um serviço 
prestados pelos bancos ao 
operacionalizarem o paga-
mento de benefícios do 
governo à população.
Além disso, a presidente 
afastada argumenta que a 
União  gas tou R$ 72,4 

bilhões no final do ano passado 
para regularizar o rombo no 
final, tendo concluído 2015 
sem pendências (ou seja, com 
as "pedaladas" zeradas).
Quanto aos decretos de abertu-
ra de créditos suplementares, o 
problema, na visão do TCU, é 
que eles foram publicados 
depois que o governo enviou 
uma proposta de redução da 
meta de superavit primário para 
o Congresso.
Isso indicaria que o governo 
aprovou novos gastos mesmo 
já sabendo que não cumpriria a 
meta fiscal original, contrarian-
do a legislação orçamentária. 
Segundo o tribunal, isso só 
poderia ter sido feito com 
a u t o r i z a ç ã o  p r é v i a  d o 
Congresso, o que não ocorreu.
A defesa de Dilma, por sua vez, 

diz que a abertura de créditos 
suplementares não alterou o 
resultado primário porque a 
autorização desses novos gastos 
a determinados órgãos estava 
condicionada ao corte de outras 
despesas previstas previamente 
pelos mesmos.
Na sessão desta quarta, minis-
tros também destacaram a 
importância da gestão fiscal 
correta e transparente para 
evitar crises econômicas. Em 
seu parecer, Monteiro citou uma 
série de leis que teriam sido 
descumpridas.
"Não são meras tecnicalidades. 
Elas (as regras de gestão fiscal) 
são relevantes, têm consequên-
cias graves quando não são 
cumpridas", ressaltou o minis-
t r o - s u b s t i t u t o  A u g u s t o 
Sherman.
                                 BBC  BRASIL

TCU aponta problemas nas contas de 2015 de 
Dilma: o que isso significa para o Impeachment?
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O Projeto de Lei  que 
pretende obrigar universi-
dades e faculdades a 
d e v o l v e r e m  o  v a l o r 
integral pago pela matrí-
cula aos alunos que 
desistam do curso, teve 
parecer  de 1º  tu rno 
aprovado na Comissão 
de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Assembleia 
Legislat iva de Minas 
Gerais (ALMG). O relator, 
d e p u t a d o  B o n i f á c i o 
Mourão (PSDB), opinou 
pela legalidade da maté-
ria, na forma do substituti-
vo nº 1, que propõe 
restituição parcial do 
montante. Segundo o 
autor, deputado Alencar 
da Silveira Jr. (PDT), o 
projeto visa a solucionar 
um problema que ocorre 
de forma reiterada nos 
períodos de matrícula em 
cursos superiores: o 
candidato aprovado no 
vestibular de uma deter-
minada instituição se vê 
forçado a fazer a matrícu-
la, mesmo sem saber o 
resultado de outro pro-
cesso seletivo que tenha 

feito. Em muitos casos, 
ao receber o resultado do 
processo selet ivo,  o 
candidato desiste da 
matrícula feita anterior-
mente. Entretanto, com 
respaldo no contrato 
celebrado com o estu-
dante, algumas faculda-
des e universidades se 
negam a devolver os 
valores correspondentes 
à matrícula. Substitutivo - 
O relator entendeu que se 
deve considerar o ponto 
de vista das instituições 
de ensino, admitindo que 
a matrícula seguida de 
sua desistência gera 
despesas  de  cunho 
operacional e administra-
tivo para a instituição. 
Para tanto, por meio do 
substitutivo nº 1, propõe a 
restituição de parte da 
matrícula (definido em 
80% do total), permitindo 
a retenção de outra parte 
para cobrir os menciona-
dos custos. O projeto 
segue, agora, para a 
Comissão de Educação, 
Ciência e Tecnologia para 
análise quanto ao mérito. 

Estudantes poderão ter 
devolução de valor pago em 

matrícula em caso de 
desistência de curso

A Polícia Civil do Rio de 
Janeiro divulgou hoje 
(17/06) que sete pessoas 
foram indiciadas no caso 
da adolescente que sofreu 
estupro coletivo no mês 
passado.  A t i tu lar  da 
Delegacia da Criança e do 
A d o l e s c e n t e  V í t i m a , 
Cristiana Bento, pediu à 
Justiça a prisão preventiva 
dos indiciados e encami-
nhou o caso ao Ministério 
Público. Apesar disso, as 
investigações continuarão 
a buscar possíveis partíci-
pes do crime, que causou 
comoção nas redes sociais 
após a divulgação de 
imagens em que a adoles-
cente era violentada.O 
inquérito foi concluído com 
o indiciamento de Raí de 
Souza e Raphael Duarte 
Belo pelos cr imes de 
estupro de vulnerável e 
produção e divulgação de 
material pornográfico com 
menor de idade; um menor 
de idade, por ato análogo 
aos  mesmos  c r imes ; 
Moisés Camilo de Lucena 
e Sérgio Luiz da Silva, por 
estupro de vulnerável; e 
Michel Brasil e Marcelo 
Miranda, pela divulgação 
das imagens.O jogador de 
futebol Lucas Perdomo 

Duar te  Santos ,  que 
também foi investigado e 
chegou a ser preso, não 
foi indiciado porque as 
investigações não apon-
taram sua participação 
no crime.A delegada 
Cristiana Bento afirmou 
que a perícia no celular 
de Raí de Souza foi 
fundamental para que as 
investigações determi-
nassem a atuação de 
cada um dos indiciados. 
No  apare lho ,  fo ram 
encontradas mais ima-
gens e conversas em que 
os investigados combina-
vam os depoimentos.-
Cristiana Bento disse 
esperar que os indiciados 
recebam "penas exem-

Polícia Civil do Rio encerra inquérito de 
estupro coletivo; sete são indiciados

plares". "Que sirva de 
exemplo para a comuni-
dade que a mulher não é 
uma coisa, e que deve ser 
respeitada. E que praticar 
sexo com adolescente ou 
qualquer mulher desacor-
dada, que não possa 
oferecer resistência, é 
crime", afirmou ela, que 
acrescentou: "Acredito 
que [esse caso] fez a 
sociedade pensar no 
conceito de estupro e na 
cultura do estupro. A 
cultura do estupro preten-
de colocar a culpa na 
vítima ou despenalizar o 
agressor, absolvendo 
como doente ou psicopa-
ta. É um alerta que se 
faz".

Foto: Da Internet

Agência Brasil

Sobrevivente de ataque a boate em Orlando fala sobre “cheiro de 
morte no ar”

Felipe Marrero – uma 
das vítimas do tiroteio 
em uma boate LGBT 
[sigla para lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais, 
travestis e transgêneros] 
na cidade americana de 
Orlando – contou que 
t e v e  q u e  s i m u l a r  a 
própria morte durante o 
ataque para salvar sua 
v i d a ,  t o r n a n d o - s e 
testemunha ocular dos 
acontecimentos. Há uma 
semana, na noite do 
domingo (12), no clube 
Pulse, foram mortas 49 
pessoas e feridas outras 
53 durante um ataque 
comet ido  por  Omar 
Marteen, que foi morto 
pela polícia local após o 
atentado. Esse foi o 
tiroteio com o maior 
número de vítimas em 
toda  a  h i s tó r i a  dos 
EUA.Marrero informou, 

c i tado pela  agência 
Associated Press, que 
estava entre o criminoso 
e a porta e, por isso, não 
consegu iu  de ixa r  o 
clube. Então, ele caiu no 
chão simulando sua 
morte e se protegendo 
por  um so fá  p róx i-
mo."Estive no chão por 
pelo menos 30 minutos, 
t e n t a n d o  n ã o  f a z e r 
movimentos bruscos. 
Simplesmente estava 
simulando a morte," 
disse.De acordo com a 
testemunha ocular, perto 
dele estava um homem 
com a cabeça atingida 
por um tiro e, ao redor, 
também entre os mortos, 
es tava um dos seus 
amigos. Assim passaram 
30 minutos, 40 minutos 
enquanto, na sala, ainda 
s e  ouv iam g r i t o s  e 
lamentos. "Todo o lugar 

tinha um cheiro terrível tipo 
pólvora, era o cheiro da 
mo r t e  n o  a r, "  co n to u 
Marrero.De acordo com o 
sobrevivente, depois, os 
sons de tiros dentro do clube 

cessaram e, nas janelas, aparece-
ram luzes de carros policiais. 
Depois, o atirador aproximou-se 
de Marrero e atirou, atingindo as 
costas e a mão esquerda dele. 
"Estava todo em sangue, com a 

mão dilacerada, a dor era intole-
rável," lembra a vítima.Depois 
disso, os policiais entraram na 
sala e o criminoso fugiu para 
outra parte do clube.

Foto: Da Internet

Agência Brasil
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A operação conjunta da Polícia Civil, 
desarticula quadrilha que atuava em Paracatu   

A Polícia Civil em conjunto 
com a as Polícias Militar, Polí-
cia Federal e Polícia Rodoviá-
ria Federal, que formam a Força 
Integrada de Combate ao Crime 
Organizado (FICCO), defla-
grou na manhã de quinta-feira 
(02/06) a operação "Perséfone"  
em Minas Gerais e outros Esta-
dos. Objetivo da operação é 
desarticular uma quadrilha cri-
minosa com ramificações em  
Paracatu, Guarda-Mor e Uber-
lândia, envolvida em crimes 
contra produtores rurais, bem 
como, furtos, roubos de imple-
mentos e maquinários agríco-
las, comércio ilegal e clandesti-
no de produtos agrícolas falsifi-
cados e também receptados. 

Atuação da Quadrilha

De acordo com o Chefe do 16° 
departamento de Policia Civil, 
Dr. Marcos Tadeu, a organiza-
ção criminosa atuava em diver-
sas regiões não só do Estado de 
Minas Gerais, mas também em 
outros estados. A operação visa-
va à efetiva prisão decretada 
por diversos juízes de várias 

cidades, onde a quadrilha crimi-
nosa atuava. Ainda de acordo 
com Tadeu, tudo era muito bem 
organizado, pois tudo que era 
furtado ou roubado em Paracatu 
era comercializado no Triângulo 
Mineiro, e o que era furtado no 
Triângulo Mineiro, era comerci-
alizado no Paraná e outros Esta-
dos. A quadrilha também estaria 
envolvida no tráfico de drogas. 

Operações conjuta

O comandante da Polícia Mili-
tar, Tenente Coronel Reinaldo, 
falou da importância das ações 
realizadas em conjunto com as 
policias, que tem dado uma res-
posta rápida e positiva para a 
comunidade. Reinaldo ainda 
falou da importância do apoio da 
população através do disque 
Denúncia 181. De acordo com 
Denis Passos, da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) e de suma 
importância o trabalho conjunto 
das policias, para um melhor 
resultado no combate ao crime 
organizado. Não adianta traba-
lhar isoladamente em nossas 
áreas, e preciso ações em con-

ÊPolícia

junto para melhor resultados. - 
Disse Denis Passos. 

Investigação

A investigação que estava em 
curso a mais de três meses resul-
tou na prisão de 11 pessoas, sendo 
seis delas, na região de Paracatu, 
além da apreensão de quatro veí-
culos,  uma pistola cal ibre 
.380mm, defensivos agrícolas e 
duas maquinas, sendo uma 
máquina colheitadeira e outra 
carregadeira. Além da apreensão 
de cerca de 170 Kg de maconha  e 
uma caminhonete Hilux, produto 

de roubo, que já se encontravam 
com os sinais de identificação 
adulterados.  

Significado da operação

A operação, “Perséfone”, alude 
à deusa grega ligada às plantas e 
aos agricultores, a qual foi “se-
questrada” por Hades, deus do 
inferno.

A operação realizou apreensões de vários veículos, drogas, 
Agrotóxicos, armas de fogo e documentos, em Paracatu e 
outras cidades de Minas Gerais

Fotos: Divulgação / Polícia Civil

Paulo Sérgio
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Redução da criminalidade e o excesso de presos no presídio de Paracatu 
é discutido em Audiência Pública

Aconteceu na segunda-feira 
(20/06) uma audiência 
pública na Câmara munici-
pal de Paracatu, com a 
Comissão de Segurança 
Pública da Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), para tratar sobre 
s e g u r a n ç a  p ú b l i c a  n o 
m u n i c í p i o .  A r e u n i ã o 
proposta pelo vereador Cabo 
Camilo,  contou com a 
p re sença  do  depu tado 
sargento Rodrigues (PDT), 
d e p u t a d o  J o ã o  L e i t e 
(PSDB), prefeito municipal 
Olavo Conde, chefe do 
Departamento de Polícia 
Civil  de Unaí,  Marcos 
Tadeu, comandante do 45° 
Batalhão da Polícia Militar 
(PM), tenente-coronel José 
Reinaldo Parreira, diretor do 
Presídio de Paracatu, José 
Cláudio Pereira da Silva e 
vereadores. Objetivo da 
aud i ênc i a  púb l i ca  e r a 
discutir os índices de crimi-
nalidade no município, bem 
como soluções e ações para 
uma redução maior do nuero 
de crimes no município. De 
acordo com a PM, Paracatu é 
responsável por 50% dos 
chamados de crimes violen-
tos registrados nos 17 
m u n i c í p i o s  d a  r e g i ã o 
Noroeste do Estado. Janeiro 
e fevereiro deste ano foram 
recordistas de assassinatos, 
18 nos dois meses. De março 
a junho, na média mensal, 
houve queda de um terço, 
quando foram computados 
24 assass inatos .  "Eles 
caíram devido ao reforço de 
30 policiais vindos de Belo 
H o r i z o n t e ,  U n a í  e 
Uberlândia. Os policiais 
estão focando seus esforços 

contra o tráfico, homicídios 
e  roubos” ,  a f i rmou o 
comandante da PM. Mas 
a inda  não  é  poss íve l 
comemorar. Foram regis-
trados 51 assassinatos em 
todo o ano passado e a 
projeção indica um número 
bem superior ao fim de 
2016. O representante do 
S i n d i c a t o  Ú n i c o  d o s 
T r a b a l h a d o r e s  e m 
Educação de Minas Gerais 
(SindUte-MG), professor 
Carlos Bartolomeu, pediu 
mais iniciativas sociais que 
envolvam a juventude e 
ocupem o tempo útil dos 
alunos, como atividades 
construtivas que os impe-
çam de se envolverem com 
a criminalidade. “Existem 
políticas públicas interes-
santes que deram certo no 
passado e que deveriam ser 
retomadas, como o Fica 
Vivo!”, afirmou, se referin-
do ao programa da PM 
desenvolv ido  jun to  a 
escolas. "Não acho que a 
redução da maioridade 
penal seja a solução do 
problema. É dolorido saber 
que um aluno seu foi vítima 
da violência”, apontou. O 
comandante do 45° BPM 
ressaltou a importância do 
projeto Guarda Mirim, 
composta por 120 jovens 
entre 13 e 17 anos matricu-
lados em escolas públicas, 
e pediu a construção de um 
centro socioeducativo 
adequado na cidade para 
que a custódia dos menores 
infratores não vá para Unaí 
(Noroeste), Patos de Minas 
(Alto Paranaíba) ou mesmo 
Sete Lagoas (Central). O 
chefe do Departamento de 

Pol íc ia  Civ i l  de  Unaí , 
Marcos Tadeu de Brito 
Brandão, reforçou que a 
cidade ainda vive dificulda-
des na segurança pública, 
mas já vivencia melhoras. 
“Já fomos a 15ª cidade mais 
violenta de Minas Gerais, 
mas tivemos 23 desses 24 
homicíd ios  apurados  e 
diversas operações que 
resul taram em prisões . 
Tivemos 50% de redução da 
violência na área rural, outra 
grande preocupação nossa", 
apontou. O delegado agrade-
c e u  a i n d a  o  a p o i o  d o 
Prefeitura. O prefeito Olavo 
Condé, pediu mais responsa-
b i l idade  do  Execu t ivo 
estadual com o dinheiro 
público e mais apoio à 
segurança na cidade. “É 
nossa a melhor arrecadação 
de impostos do Noroeste 
mineiro, mas não recebemos 
nada de volta. O município 
gasta R$ 600 mil por ano com 
segurança. Temos feito nossa 
obr igação” ,  a ler tou .  O 
presidente da Câmara, João 
Archan jo ,  r e fo r çou  a s 
críticas. “O município é o 
responsável pela maior parte 
do investimento na polícia 
l o c a l .  S o m o s  g r a n d e s 
arrecadadores de impostos e 
estamos sendo desrespeita-
dos pelo Estado”, acrescen-
t o u .  O  v e r e a d o r  C a b o 
Camilo, responsabilizou o 
crescimento do tráfico de 
drogas pela criminalidade na 
cidade. “Muitas armas de 
fogo têm sido apreendidas, as 
pessoas se sentem ameaça-
das, a violência é grande e 
abrange até a zona rural”, 
disse. O diretor do Presídio 
de Paracatu, José Cláudio 

Pereira da Silva, também fez 
uso da palavra e reivindicou 
mais investimentos na unida-
de, que conta atualmente com 
300 presos, mas a capacidade 
seria para menos da metade, 
135. Ele relatou que tem 
recebido presos das comarcas 
de Vazante e Guarda-Mor, na 
mesma região, atualmente 
sem presídios. “Estamos 
e n f r e n t a n d o  p r o b l e m a s 
estruturais sérios, com falta de 
alojamento e banheiro ade-
quados para  os  agentes 
p r i s iona i s .  Além d i sso , 
tivemos problemas no telha-
do. Falta salubridade para os 
nossos funcionários”, com-
pletou. Autor do requerimento 
para a realização da reunião, o 
presidente da comissão, 
deputado Sargento Rodrigues 
(PDT), afirmou que o momen-
to é difícil para a segurança 
pública no Estado, especial-
mente pela falta de efetivo 
policial e a diminuição das 
verbas de custeio às delegaci-
as e batalhões. “Os próximos 
policiais só chegam às ruas em 
janeiro do ano que vem e não 
sabemos como eles serão 
distribuídos. Sem efetivo, 

nada se faz", criticou. Sargento 
Rodrigues defendeu ainda a 
descentralização dos recursos 
sobretudo visando à manutenção 
de delegacias. "O custeio é 
necessário. Nossa comissão tem 
acompanhado  a  execução 
orçamentária e ela tem deixado 
muito a desejar”, afirmou. 
Segundo o parlamentar, enquan-
to em 2014 a verba de custeio da 
PM foi de R$ 376 milhões, em 
2016 caiu para R$ 278 milhões. 
"O impacto disso é inevitável", 
explicou. Já o deputado João 
Leite (PSDB) afirmou que é 
preciso um olhar cuidadoso para 
Paracatu e todas as cidades nas 
divisas de Minas, reforçando que 
o melhor caminho é a mobiliza-
ção da população. “Democracia 
funciona assim. Coisas aconte-
cem de acordo com o grito da 
população. É preciso cobrar dos 
governos. Iremos cobrar tam-
bém”, adiantou. 

Vereador Cabo Camilo, Presidente da Câmara, João Archanjo e
diretor do Presídio de Paracatu, José Cláudio Pereira da Silva 

Reunião de grande relevância, 
mas com pouca presença da 
população.

Fotos: Assessoria Câmara Municipal
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CAIXAS ELETRÔNICOS DESTRUÍDOS

Estudo liga câncer de próstata ao tamanho da 
cintura

Homens de cintura larga têm 
maior risco de desenvolver 
tipos mais agressivos de câncer 
de próstata, indicou um novo 
es tudo .Um levan tamento 
realizado com 140 mil homens 
de oito países europeus mostrou 
que 10 cm a mais na circunfe-
rência abdominal aumentariam 
as chances de desenvolver o 
câncer em 13%. O maior grupo 
de risco, contudo, era o de 
homens com cintura maior do 
que 94 cm, indicou o estudo da 
Universidade de Oxford, na 
Inglaterra. O câncer de próstata 
é o mais comum em homens.O 
estudo, que foi apresentado na 
Cúpula de Obesidade Europeia 
em Gotemburgo, na Suécia, 
analisou a associação entre as 
medidas do corpo de homens na 
faixa dos 50 anos e o risco de 
câncer de próstata em 14 anos. 
Durante o período, houve cerca 
de 7 mil casos de câncer de 
próstata, dos quais 934 foram 
fatais.Os pequisadores desco-
briram que homens com um 
Índice de Massa Corporal 
(IMC) alto e uma cintura larga 
tinha maiores chances de 
desenvolver câncer de próstata 
de alto risco, uma forma mais 
ag ress iva  da  doença .Por 
exemplo, homens com cintura 

de 94 cm tinha 13% maior 
risco de câncer de próstata 
agressivo do que homens com 
cintura de 84 cm. Cientistas 
também observaram um 
maior risco de morte por 
câncer de próstata com maior 
IMC e circunferência abdo-
minal.Aurora Pérez-Cornago, 
da Universidade de Oxford, 
disse que o estudo mostrou 
que a associação entre o 
tamanho do corpo e o câncer 
de próstata é complexa e varia 
conforme a agressividade da 
doença.Segundo ela,  os 
grandes vilões seriam os 
hormônios causadores de 
câncer presentes nas células 
de gordura, mas isso ainda 
não foi provado.
Recomendação
A recomendação da especia-
lista é de que os "homens 
devem manter  um peso 
saudável e se possível perder 
medidas na cintura".Mas ela 
acrescentou que o estudo não 
analisou especificamente o 
impacto da perda de peso no 
risco do câncer de prósta-
ta.Um porta-voz da Prostate 
Cancer UK, maior ONG de 
saúde masculina,  disse: 
"Manter-se ativo e com um 
peso saudável pode proteger 

contra várias doenças, 
incluindo o câncer".
"Essa pesquisa comple-
menta uma série de outras 
evidências segundo as 
quais o peso e o tamanho 
da cintura podem influen-
ciar no surgimento do 
cânce r  de  p rós t a t a " , 
a c r e s c e n t o u . T h e a 
Cunningham, da ONG 
Cancer Research UK, que 
se dedica a pesquisas 

sobre a doença, diz que 
mais estudos são necessári-
o s  pa r a  comprova r  a 
associação entre a circunfe-
rência abdominal e o risco 
de desenvolver câncer de 
próstata. "Não está claro se 
o excesso de peso leva ao 
desenvolvimento de tipos 
mais agressivos de câncer 
de próstata, ou se existe 
uma menor probabilidade 
de o tumor ser diagnostica-

Seja no escri tório,  no 
transporte público, no carro 
ou mesmo em casa, ficar 
sentado por muito tempo 
pode ser muito ruim para a 
nossa saúde. Ao ponto de 
ser tão perigoso quanto 
fumar. É o que defende o 
cientista Rob Copeland, da 
Universidade Sheffield 
Hallam, no Reino Unido, 
sobre os efeitos de se levar 
um estilo de vida sedentá-
rio. "Nos últimos 20 ou 30 
anos, a distância total que 
toda a população britânica 
caminha vem caindo em 
média 96,5 km a cada ano", 
diz Copeland. "Com isso, 
não nos movimentamos o 
q u a n t o  d e v e r í a m o s  e 
gastamos menos energia, 
fazendo com que nosso 
peso aumente e passemos a 
ter problemas de saúde 
crônicos, como diabetes e 
doenças cardiovasculares. 
Além de alguns tipos de 
câncer se tornarem mais 

f r e q u e n t e s . » E s t u d o s 
a n t e r i o r e s  j á  t i n h a m 
apontado para problemas 
de saúde decorrentes da 
vida sedentária, mas uma 
nova pesquisa se concen-
trou específicamente nos 
movimentos diários de um 
trabalhador de escritório na 
Grã-Bretanha. Esse estudo, 
da empresa de planos de 
saúde Westfield Health, 
indica que 51% dos traba-
lhadores só levantam de 
suas mesas no escritório 
para ir ao banheiro. Do 
total, 62% afirmam passar 
o dia ocupados demais para 
fazer um intervalo no 
horário do almoço. E 55% 
dizem andar menos de 20 
minutos por dia. Andar não 
faz bem apenas para o 
corpo, diz Alison Cragg, 
voluntária do grupo de 
apoio Widowed and Young 
(WAY, na sigla em inglês), 
q u e  r e ú n e  h o m e n s  e 
mulheres com 50 anos ou 

menos que perderam seus 
parceiros. Ela organiza 
caminhadas entre seus 
integrantes no condado de 
Hertforshire, no sul da 
Inglaterra. Para o grupo, 
esses passeios trazem 
outros benefícios - princi-
palmente para os novos 
m e m b r o s ,  s e g u n d o 
Cragg."Andar pode ser 
algo solitário, mas também 
pode ser uma atividade 
muito divertida e sociável. 
N e n h u m  d e  n ó s  n o s 
conhecíamos e, agora, 
somos grandes amigos", 
a f i r m a  a  v o l u n t á r i a . 
"Muitos novos membros 
vêm caminhar e se sentem 
à vontade, depois vão 
almoçar com a gente após a 
caminhada."Desta forma, a 
caminhada não é apenas 
uma atividade física barata 
e possível de ser praticada 
para a maioria das pessoas. 
É também o caminho para 
uma vida mais saudável e 
feliz.

Não caminhar durante o trabalho pode ser tão perigoso quanto fumar

do em um estágio inicial 
em homens com sobrepe-
so,. Nesse caso, o câncer 
poderia ser mais agressivo 
ou estar mais avançado 
quando for diagnosticado".
"Manter um peso saudável 
pode ajudar homens a 
reduzir o risco de outros 
tipos de câncer incluindo 
câncer do intestino".

Foto: Da Internet
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O programa Encadeamento 
Produtivo, desenvolvido 
por meio da parceria entre 
Sebrae Paracatu e a Kinross, 
entra em uma nova fase. foi 
realizada uma reunião de 
apresentação da proposta 
para 20 novas empresas. 
Também chamadas  de 
terceira camada,  essas 
empresas são terceirizadas 
das companhias que recebe-
ram as capacitações na fase 
anterior. O objetivo do 
programa Encadeamento 
Produtivo é alinhar os 
interesses das grandes 
empresas e as de pequeno 
porte, de forma a induzir a 
interação e a parceria, por 
meio da comunicação das 
políticas corporativas. Além 
disso, visa aprimorar a 
competitividade individual 
e coletiva das pequenas 
empresas, satisfazendo as 
necessidades dos clientes e 
conquistando novas fatias 
de mercado. Ainda há como 
objetivo construir uma rede 
de  aprendizagem para 
estimular a criação de valor 
e, consequentemente, a 
manutenção de vantagens 

competitivas ao longo do 
tempo. Para Pablo Lopes 
S i l v a ,  p r o p r i e t á r i o  d a 
Paracatu Madeiras e partici-
pante do encontro, o progra-
ma é muito bom e a expectati-
va é de que sua empresa possa 
crescer e se fortalecer no 
mercado .  “O que  mais 
chamou minha atenção foi a 
questão comercial e o contro-
le de qualidade e estoque, 
dois pontos que são funda-
mentais para nossa competiti-
vidade”, comenta Pablo. 
O u t r o  p a r t i c i p a n t e  f o i 
Vanessa Mansur Correa, 
sócia da Ergomed, empresa 
voltada para saúde ocupacio-
nal e ergonomia. Para ela, 
participar do projeto será uma 
grande oportunidade de 
crescimento para a compa-
nhia. “Estamos há um tempo 
estagnados, sem conseguir 
contratar. Então, com as 
qualificações oferecidas, 
pretendemos organizar a casa 
para a empresa crescer de 
modo saudável”, afirma.
Nas próximas etapas, será 
aplicado um diagnóstico de 
avaliação do modelo de 
gestão das empresas partici-

Igrejas evangélicas recebem moção de regozijo na 
Câmara Municipal de Paracatu  

A noite desta quarta-feira 

(01/06) foi de reconhecer a 

história e os trabalhos realiza-

dos pelas igrejas Batista Inde-

pendente, Batista Shalom e 

Comunidade Nova Vida de 

Paracatu. As três igrejas rece-

beram diploma de Moção de 

Regozijo da câmara municipal 

de Paracatu. A honraria foi 

proposta pela vereadora Marli 

Ribeiro que ressaltou o papel 

social que as igrejas têm exer-

cido no município. “Este é um 

dia de agradecimentos, de 

agradecer e reconhecer quem 

no seu silêncio faz um traba-

lho que ecoa por toda a cidade, 

que chega aonde as vezes os 

poderes não chegam, o gover-

no não chega, mas lá chega a 

voz de DEUS.  Um trabalho 

que transforma caráter, trans-

forma vidas, que reestrutura 

famílias, que reestrutura uma 

sociedade. Por lei, a sociedade 

Foto: Assessoria Câmara Municipal

Empresas são apresentadas ao programa 
Encadeamento Produtivo

é coordenada por poderes. 

Temos o poder executivo, o 

poder judiciário e poder legis-

lativo. Mas, nós sabemos que 

o maior de todos os poderes, 

que o verdadeiro poder está 

nas mãos de Deus. Está na 

oração, está na ação e nos tra-

balhos que Ele realiza através 

de homens e mulheres como 

vocês Pastores, Pastoras e 

membros.   Por isso, quero 

agradecer ao Bispo Ozimar, a 

Bispa Josilene, o Pastor Áder-

son, a Lígia, o Pastor Evandro, 

a  Pastora Patrícia, a família 

Comunidade Nova Vida, a 

família Batista Shalom e a 

família Batista independente. 

Vocês, assim como outras igre-

jas da nossa cidade, tem feito a 

diferença na história de Para-

catu.” Ressaltou a vereadora 

Marli Ribeiro, autora das 

moções. Conheça as Igrejas 

Homenageadas A igreja Batis-

ta independente foi emancipa-

da em 14 de novembro de 

1981, há quase 35 anos com o 

trabalho de evangelização em 

Paracatu. Como foco na pre-

gação da palavra de Deus atra-

vés de seus ministérios. A igre-

ja Batista independente é situ-

ada no centro da cidade de 

Paracatu onde são ministrados 

cultos de demais atividades. 

Na área social, é parceira do 

Projeto Despertai que tem 

transformado a realidade soci-

al e espiritual do bairro Alto da 

Colina. A igreja Batista Sha-

lom foi  emancipada em 

dezembro de 2005, na época 

tinha apenas a sede do bairro 

chapadinha. De lá pra cá, a 

igreja já abriu sua sede no bair-

ro Bela Vista e outras duas 

filiais nos bairros Paracatuzi-

nho e Nossa Senhora de Fáti-

ma. Atualmente, é uma igreja 

em células que funciona tam-

bém com o trabalho de 

levar o evangelho aos lares. 

A igreja Batista Shalom 

tem como foco o trabalho 

de evangelização, edifica-

ção da família e educação 

cristã infantil.  A comuni-

dade Evangélica Internaci-

onal Nova vida nasceu no 

dia 25 de janeiro de 2003 

em um culto solene de 

Emancipação da Antiga 

Congregação. Desde sua 

fundação vem realizando 

pantes, além de um desenho e 
apresentação da matriz de 
capacitação. Em seguida, um 
plano de capacitação, com 
instrutores e consultores será 
executado. Nesse âmbito, será 
trabalhada a gestão financeira, 
com o objetivo de capacitar o 
empresário para compreender 
sua atual situação para a tomada 
de decisões. Também 
será abordada a gestão 
tributária,  visando 
c o n t r i b u i r  p a r a  o 
aumento da competiti-
vidade das empresas 
p o r  m e i o  d e  u m 
enquadramento fiscal, 
dos recolhimentos por 
produtos e serviços e 
d o  p l a n e j a m e n t o 
tributário. Isso vai 
orientar o empresário 
sobre as vantagens e 
desvantagens de cada 
regime, analisando o 
mais vantajoso para a 
e m p r e s a  n a q u e l e 
m o m e n t o .  E m 
Paracatu  já  foram 
realizadas seis capaci-
tações do programa, 
atendendo a 36 empre-
sas, com 136 horas de 

curso e 56 horas de consultoria 
sobre os temas: indicadores de 
desempenho, custo de produ-
ção, gestão financeira, gestão 
de  market ing ,  ges tão  de 
pessoas e estratégias empresa-
riais. “Com fornecedores mais 
qualificados não só a Kinross 
será beneficiada, mas também 
todo o mercado consumidor 

trabalhos de assistência espi-

ritual, moral e social, restau-

rando famílias, jovens e pes-

soas com dependência quími-

ca. A comunidade possui três 

congregações em Paracatu, 

uma na cidade de Guarda-

Mor e uma em Goiânia. 

Desde o ano de 2006 o traba-

lho celular que reúne sema-

nalmente os congregados em 

pequenos grupos chamados 

de Células e grupos maiores 

chamados de Redes. 

d e s s e s  s e r v i ç o s  e m 
Paracatu e região”, diz 
Fausto Caser, gerente de 
Suprimentos da Kinross.
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Trio é detido pela PM 
após assalto a posto 

de combustíveis 

Graves acidentes  são registrados 
na MG-188, deixando uma pessoa 

morta

tos e conseguiram localizar, 
prender e apreender em uma 
res idênc ia  na  Rua  do 
Campo no bairro Alto do 
Açude, três suspeitos, sendo 
um de 19 outro de 22 anos e 
um adolescente de 16 anos. 
Ainda de acordo com PM, 
na residência dos suspeitos 
os militares apreenderam 
uma faca, um capuz e uma 
blusa de frio, além da moto-
cicleta utilizada no assalto. 
Os militares ainda localiza-
ram em um balde, grande 
quantidade de rejeitos de 
uma mineradora da cidade. 
Diante do flagrante, o trio 
foi detido e encaminhado à 
delegacia de polícia, junta-
mente com os materiais 
apreendidos. A arma de 
fogo não foi localizada. 

Um jovem de 20 anos foi morto a 
tiros na madrugada deste sábado 
(04/06) por volta de 2h, no bairro 
Paracatuzinho em Paracatu, MG. 
Segundo a PM, era por volta de 
2h, quando a central 190, recebeu 
diversas ligações informando que 
havia ocorrido vários disparos de 
arma de fogo na Rua Irandi. No 
local, os militares depararam com 
a vítima Vinicius Rodrigues 
Andrade, Vulgo “Niquinha”, 
caído ao solo, atingido por vários 
disparos de arma de fogo na 
cabeça e no peito, já sem vida. 
Ainda segundo a PM,  informa-
ções narram que a vítima estava 
conversando com um rapaz, 
quando foi surpreendida por um 
veículo Fiat-Strada Adventure de 
cor preta, ocupado por três 
indivíduos, sendo que um dos 
ocupantes do veículo efetuou os 
disparos contra a vítima. A perícia 
técnica da Polícia Civil compare-
ceu ao local e realizou seus 
trabalhos, liberando corpo para os 
serviços funerários. A Polícia 
segue com os rastreamentos para 

identificar, localizar e prender os suspeitos. 
A cidade de Paracatu que estava a mais ou 
menos 60 dias sem registrar homicídios; 
aumenta os números estáticos de crimes 
contra a vida na cidade.  Disque denúncias 
181, não é preciso se identificar. 

Jovem de 20 anos é 
executado a tiros na 
madrugada de sábado  

da colisão, o motociclista 
de 35 anos foi arremes-
sado alguns metros ás 
margens da rodovia, 
sendo socorr ido em 
estado grave ao pronto 
socorro. Outro grave 
acidente foi registrado na 
ú l t i m a  s e x t a - f e i r a 
(17/06), também na MG-
188, na altura do KM 
161, envolvendo uma 
carreta bitrem carregada 
de algodão e uma moto-
cicleta, onde a vítima um 
homem de 55 anos, foi 
socorrido em estado 
grave pela equipe de 
socorro da VIA 040 e 
encaminhado ao pronto 
socorro, mas acabou 
morrendo. Segundo a 
Polícia Militar Rodoviária 
(PMR),  in formações 
narravam que o motoci-

c l is ta  u l t rapassava 
veículos pelo acosta-
men to ,  quando  ao 
tentar ultrapassar uma 
car re ta ,  co l id iu  na 
l a t e ra l  da  mesma , 
ficando parcialmente 
embaixo da carreta, 
sendo arrastado por 
alguns metros. Ainda 
Segundo a PMR, o 

Três pessoas foram deti-
das na noite de sexta-feira 
(03/06) após um assalto a 
um posto de combustíveis 
que  próximo ao bairro 
Bela Vista, na Marginal da 
BR-040 em Paracatu, 
MG. De acordo com a 
Polícia militar (PM), era 
por volta de 20h22min, 
quando dois criminosos 
em uma motoc ic le ta 
Honda-CG 150 de cor 
vermelha, chegaram a um 
posto de combustíveis 
a rmados  com faca  e 
revolver, anunciando o 
assalto. Os criminosos de 
posse de ameaças de 
morte renderam frentistas 
e o caixa do posto, rouban-
do a quantia aproximada 
de R$ 900, fugindo logo 
em seguida. Os militares 
iniciaram os rastreamen-

G r a v e  a c i d e n t e  d e 
trânsito foi registrado na 
MG-188 no KM 158, 
Entre um veículo de 
passeio e uma motoci-
cleta na tarde do último 
domingo (19/06) em 
Paracatu,MG. Segundo 
informações, um veículo 
Fiat-uno seguia sentido 
Paracatu/Unaí quando 
já próximo a empresa 
Monsanto, parou no 
acostamento à direita e 
iniciou a travessia para 
acessar a empresa que 
fica do outro lado da 
rodovia. Neste momen-
to, o motorista do Fiat-
uno não percebeu que 
s e g u i a  n o  m e s m o 
sentido uma motocicleta 
CB-600 Hornet, que 
colidiu na lateral do 
veículo. Com o impacto 
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O mês de junho começou quente 
em Paracatu, registrando dois 
homicídios na cidade. Um jovem 
foi morto a tiros na tarde de 
quarta-feira (09/06) no bairro São 
João Evangelista. Segundo 
informações, era Por volta de 
17h, quando a vítima Lucas 
Gregory, de 18 anos, estava 
sentando em uma calçada na 
Rua José Felix Caixeta, quando 
foi surpreendido por uma motoci-
cleta  de  cor escura ocupada por 
dois indivíduos, sendo que o 
passageiro ao avistar a vítima, 
efetuou vários disparos em sua 
direção. Ainda segundo informa-
ções, o jovem foi alvejado por 
pelo menos quatro tiros no peito, 
chegou a ser socorrido, mas 
devido à gravidade dos ferimen-
tos acabou morrendo. A polícia 
segue com os rastreamentos no 
intuito de identificar, localizar e 
prender os suspeitos  de mais 
um crime na cidade.

Jovem de 18 anos 
é morto no São 
João Evangelista 

motorista da carreta 
disse que seguia no 
sentido Unai/Paracatu e 
ao chegar próximo ao 
trevo do bairro Novo 
Horizonte, deu sinal de 
entrada da carreta e não 
visualizou que o motoci-
c l is ta  estava a sua 
direita, não dando tempo 
de evitar o acidente. 
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Câmara derruba Veto do prefeito municipal e 
vota contra redução do numero de vereadores  

Conde anunciou o veto do 
projeto de lei da Câmara 
Municipal, que visava à 
redução dos salários de 
secretários e do vice-
prefeito.  Segundo o Ola-
vo, a redução traria proble-
mas para a administração 
em 2017, pois um salário 
inferior ao atual acarretaria 
grandes dificuldades para 
a próxima administração 
em contratar secretários 
técnicos.  A redução pro-
posta pela câmara prevê 
salários de vice-prefeito e 
secretários para pouco 
mais de R$ 7.700, com salá-
rio do prefeito para o teto 
máximo de 23.500, com 
validade para 2017 até 
2020. Na votação desta 
segunda-feira, o veto que 
barrava a redução de salá-
rio de secretários e vice-
prefeito,foi derrubado 
pelos vereadores. o prefei-
to municipal precisava de 
2/3 dos votos dos vereado-
res para que o veto perma-
necesse, o que não aconte-
ceu e o veto foi derrubado 

A reunião do legislativo 
na Câmara Municipal de 
Paracatu de segunda-
feira (06/06) rolou muito 
bate boca e discussão 
durante a votação de redu-
ção do numero de verea-
dores e veto do prefeito 
municipal referente a 
redução dos salários de 
s e c r e t á r i o s  e  v i c e -
prefeito. O movimento 
Mais Paracatu esteve 
mais uma vez na câmara 
de vereadores, na tentati-
va de pressionar os parla-
mentares para a redução 
do numero de vereadores 
de 17 para 11, para o ano 
de 2017. O vereador 
Ragos Oliveira, pediu 
que fosse apreciado tam-
bém pelos vereadores o 
veto do prefeito munici-
pal, que barrava a redu-
ção dos salários de secre-
tários e do vice-prefeito, 
gerando um início de 
bate boca e discussões 
entre os integrantes do 
movimento. No dia 04 de 
Maio, o prefeito Olavo 

por 9 votos contra e 8 a 
favor do veto. Com a der-
rota, secretários vão pas-
sar a ter salários iguais à de 
vereadores no ano de 
2017. Redução do numero 
de vereadores A vereadora 
Eloisa Cunha, criticou a 
redução do numero de 
vereadores e alegou que a 
câmara ficaria sem repre-
sentatividade, pois exclui-
ria os mais pobres, os 
negros e as mulheres, 
ficando uma câmara eliti-
zada. Jose Maria do Para-

catuzinho também defen-
deu o numero de 17 vere-
adores e ainda ressaltou 
que o numero de verea-
dores em Paracatu, respe-
ita a Constituição Fede-
ral. E que a cidade não 
pode recolher, precisa 
crescer. - Disse o verea-
dor De acordo com João-
zinho contador, 17 verea-
dores geram mais oportu-
nidades para as mulheres, 
os pobres, os negros e os 
menos favorecidos, e que 
a redução do número de 

Oswaldinho da Capoeira obteve pela 4ª vez o 
primeiro lugar de vereador mais atuante 

No dia 20 de Maio de 2016, o 
Instituto Tiradentes concedeu ao 
Vereador Oswaldinho da Capoeira, 
a “Medalha Tiradentes – Colar de 
Ouro”. A aprovação popular se deu 
através de pesquisa realizada no 
Município de Paracatu, e por sua 
ilibada idoneidade moral e relevan-
tes serviços em prol da comunidade, 
Oswaldinho da Capoeira obteve 
pela 4ª vez o primeiro lugar nas 
pesquisas. A sua trajetória e trabalho 
pelo Social vem fazendo a diferença 
na vida das crianças, jovens e Idosos 
de Paracatu.  O Vereador expôs seu 
orgulho em receber a premiação 
pelo trabalho que vem sendo 
realizando a mais de 15 anos, 
Oswaldinho diz: “Não carrego essa 
medalha sozinho, devo este reco-
nhecimento aos meus alunos, 
familiares e amigos que me dão 
força todos os dias para estar em 11 
bairros, dando aula para pessoas que 
precisam apenas de atenção e 
carinho, faço isso de coração e de 
graça, pois é como sempre digo: “A 
solução é  Social” ,  f inal izou 
Oswaldinho. 

Foto: Assessoria/ Câmara Municipal 

Foto:Douglas Fernandes

vereadores, deixaria uma 
eleição mais cara, dei-
xando no topo, quem 
pode gastar muito. Na 
votação, 13 vereadores 
votaram contra a redução 
de 17 para 11, sendo que 
Joãozinho Contador 
Absteve seu voto, Oswal-
dinho da Capoeira, Glew-
ton de Sá e Gilvan Rodri-
gues, foram a favor da 
redução do numero de 
vereadores.   
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