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Polícia Civil prende quadrilha envolvida no tráfico de
4
drogas em Paracatu
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Homem é preso com arma de fogo Mulher sofre tentativa de
estupro no Bairro Alto do
e dinheiro falso em posto de
Corrego
combustível
Na manhã de sexta-feira (07 ameaças de morte disse para ela
Durante policiamento na
noite de domingo(09 julh), a
Polícia Militar se deparou
com os funcionários de um
posto de combustível, com
uma cédula de 100 reais em
mãos, que conversavam
muito com um cliente, o que
chamou atenção dos PMs
que procederam com
abordagem.Em contato com
um frentista esse disse que o
suspeito teria abastecido o
veículo, um Fiat Grand
Siena, efetuando o pagamento com uma cédula de
100 reais, sendo que de
imediato foi constatado que
a cédula era falsa.Em
abordagem com suspeito, de
20 anos de idade, esse disse,
em primeiro momento,
desconhecer que a cédula
era falsa, pois teria recebido
a cédula como pagamento de
uma venda realizada pelo
site OLX, no valor de R$

julh), a PM foi acionada a
comparecer no Bairro Vila
Mariana, onde a vítima, relatou
ter sofrido uma tentativa de
estupro, quando atravessava
um lote baldio, que dá acesso
da Rua Apolinário Alves á Rua
Lucinda Gonzaga, quando saiu
do meio do matagal, um
indivíduo magro, alto e moreno
escuro, que a agarrou jogandoa no chão.Em seguida o autor
deitou-se sobre a vítima e sobre

180,00. Ao ser procedido
busca no veículo do suspeito
a PM localizou um revólver
cal.32 e outra cédula de 100
reais falsa.Ao ser indagado
novamente o autor voltou a
confirmar que teria recebido
as cédulas falsas como
forma de pagamento da
negociação. Porém acabou

confessando que as cédulas
falsas, ele teria comprado de
um indivíduo na cidade
satélite de Ceilândia – DF,
pelo valor de R$ 20,00 cada.
Diante do flagrante o autor
foi preso e conduzido,
juntamente com a arma e as
cédulas falsas apreendidas.

não gritar e ficar quieta que ele
queria beijá-la e passar a mão
pelo seu corpo. Momento em
que a vítima começou a gritar e
se debater, tendo o autor tentado
conter a vítima a estrangulando.
Contudo a vítima conseguiu se
desvencilhar do autor que
evadiu correndo tomando
sentindo o “loteamento do
batota”.A Polícia Militar segue
nos rastreamentos para identificar e prender o autor.

Foto: Reprodução Whatsapp

Foto: Face/ Sgt Cristina

Três homicídios são registrados
em fim de semana violento em
Paracatu
clonada, e ao se conferido o

Adolescente é apreendido com mais de
37kg de maconha na área central
Na manhã de quintafeira(13/07) a PM realizava
patrulhamento pela área
central de Paracatu, quando
na Av. Olegário Maciel, se
depararam com uma
saveiro, de cor vermelha ,
com placas de Santa
Catarina, e que em seu
interior o condutor
apresentou comportamento
suspeito.Diante da suspeita
a PM realizou a abordagem

do veículo, já na Rua
Manoel Caetano,
constatando que o condutor
do veículo era um
adolescente de 16 anos. Ao
ser procedido buscas no
veículo foram localizados
mais de 39 tabletes de
maconha,pesando
37,490kg. durante consulta
no sistema informatizado,
foi constatado que o veículo
saveiro tinha a placa
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Na manhã de sábado (15/07), Terceiro Homicídio
a PM foi acionada a comparecer á Rua Ismael Faustino, Um homem de 41 anos foi
onde ligações davam conta morto a facadas na noite do
que havia ocorrido disparos último domingo (16/07) no
de arma de fogo e que haveria b a i r r o V i l a S ã o J o ã o
duas pessoas feridas dentro de Evangelista, em Paracatu. A
uma residência. No local, a Polícia Militar foi acionada por
PM foi informada por uma volta de 22h40min, á Rua
testemunha que estava no Guimarães Rosa, onde segundo
interior de uma residência, informações de populares, um
que ouviu barulhos de tiros e suspeito de 60 anos, teria
Foto: Reprodução Whatsapp que ao sair, se deparou com as desferido um golpe de faca nas
vítimas, Denner Costa, de 22 costas de outro homem de 41
anos e Lucas, de 21 anos, anos. Uma testemunha relatou
caídos na garagem da casa, á polícia que estava conversansendo socorridos ao Pronto do com a vítima em frente a um
Socorro Municipal, aonde bar, quando o suspeito chegou e
chegaram com vida, mas desferiu um golpe de faca nas
devido à gravidade dos costas da vítima. O homem
Fotos: Polícia Rodoviária Federal
ferimentos não resistiram e chegou a ser socorrido ao
morreram.De acordo com Hospital Municipal por populatestemunhas do local, os res, mas não resistiu aos
autores estavam em uma ferimentos e acabou morrenmotocicleta e que ao verem as do.O suspeito foi encontrado
vítimas na esquina, o garupa em casa debaixo de uma cama e
da moto desceu e começou a não disse a motivação do crime.
atirar na direção das vítimas, A faca utilizada no crime não
que mesmo baleadas conse- foi localizada. O suspeito foi
guiram correr e se abrigarem preso e encaminhado para a
em uma residência. Após o delegacia de polícia.
crime, os autores fugiram
sentido ao bairro Chapadinha.
Diretor e Jornalista responsável
Contato@paracatunews.com.br
Paulo Sérgio-Registro: 0019476/MG Tel: ( 38) 9 9966-3864 / 99845-1210
Impressão
Gráfica
Imprima
Dep. Comercial - Kenia Santos
Jornal digital - Fundado em 02 de
comercial@paracatunews.com.br
Setembro de 2011
chassi foi constatado que o
veículo era produto de furto,
tendo o menor confirmado que o
carro era roubado da cidade de
Goianira/GO.Diante do
flagrante, o menor foi
apreendido e conduzido à
delegacia de polícia,
acompanhado do conselho
tutelar.
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Trio é preso após assaltar loja de eletrodomésticos em
Paracatu
Em ação rápida a PM conseguiu prender os criminosos e recuperar diversos aparelhos roubados.
Um roubo a uma loja da Casas
Bahia terminou com três
assaltantes presos pela Polícia
Militar (PM) na manhã desta
terça-feira (04jul) na área
central de Paracatu.De acordo
com a PM, era por volta de
11hs, quando os militares
realizavam patrulhamentos
pelo centro da cidade, quando
receberam informações que
estaria ocorrendo um roubo
em uma loja de eletrodomésticos, na Rua Joaquim
Murtinho. Dois criminosos
entraram na loja, renderam
funcionários do estoque da
loja, anunciaram o roubo e
começaram a recolher diversos aparelhos celulares.Ainda
de acordo com a PM, testemunhas relataram aos policiais
que estaria ocorrendo o
disparo do alarme do estoque
da loja, que fica no terceiro
andar. Neste momento, os
militares iniciaram o adentramento tático no interior da
loja, quando visualizaram três
suspeitos descendo as escadas
de acesso ao estoque, e ao
perceberem a presença
policial, começaram a fugir
carregando quatro sacolas

grandes cheias de aparelhos
celulares roubados da
loja.Segundo a PM, um dos
criminosos ainda foi preso
na porta da loja carregando
sacolas com aparelhos. já
outros dois assaltantes,
chegaram a fugir do estabelecimento a pé, sendo um
deles abordado na Rua
Olhos D´Água, ainda na
área central. Em poder do
criminoso, os militares
apreenderam uma pistola da
marca Taurus, calibre 09
mm, municiada com 17
munições intactas. Um
terceiro assaltante, foi preso
n a Av e n i d a O l e g á r i o
Maciel, armado com um
revólver da marca Taurus,
calibre .38, municiado com
seis munições intactas. As
câmeras do vídeo monitoram e n t o , “ O l h o Vi v o ” ,
registraram a ação dos
criminosos na parte externa
da loja, o qual ajudou os
militares na identificação
dos criminosos. As câmeras
ainda flagrou um veículo
VW CROSS FOX de cor
vermelha, com placas de
Brasília/DF, com queixa de

furto/roubo dando cobertura
para os assaltantes. O
veículo não foi localizado
Os criminosos de 37 e
outros dois de 33 anos
foram presos e encaminhados para a Delegacia de
Polícia Civil, juntamente
com os aparelhos celulares
roubados da loja.Segundo a
PM após informações, o
veículo CROSS FOX foi
localizado abandonado com
as portas dianteiras abertas
na Rua Brasília, no bairro
Amoreiras.Dentro do

veículo foram localizados
alguns documentos além de
quatro tabletes de maconha e
um cigarro de maconha.
Durante o registro da ocorrência
do roubo, os militares encontraram uma chave de um veículo
GM / ASTRA com um dos
criminosos. Ao ser perguntado
sobre a chave, o suspeito relatou
que a chave era de seu veículo
que estaria estacionado nas
imediações onde ocorreu o
roubo. O veículo foi localizado
estacionado em via pública e
dentro do carro, foi encontrado

outro documento em nome de
um dos criminosos presos.
Diante do fato, os documentos e
a droga foram apreendidos e os
veículos apreendidos e encaminhados para o pátio credenciado.

Fotos: Divulgação/Polícia Militar

Polícia Civil prende sete pessoas envolvidas no tráfico de
drogas em Paracatu
A Polícia civil apresentou na
tarde da última quarta-feira
(19julh) sete pessoas presas
por envolvimento no tráfico
de drogas em Paracatu e
Região.Segundo a PC, os
suspeitos foram presos em
uma operação batizada de
“ S i n e rg i a ” q u e t i n h a o
objetivo de desarticular uma
quadrilha criminosa envolvida no tráfico de drogas no
município e em João
Pinheiro. As investigações
duraram cerca de dois meses,
com a prisão de sete pessoas,
sendo duas mulheres.Os
trabalhos foram executados
em duas fases, nos dias 14 de
junho e 06 de julho. A equipe
apreendeu quatro quilos de
pasta base de cocaína, cerca
de 300 gramas de crack, uma
porção de maconha, uma
motocicleta, três veículos,
duas réplicas de armas de
fogo e mais de R$18 mil,
além de aparelhos celulares e
eletrônicos.Ainda segundo a
PC, a organização criminosa
era bem atuante na cidade, e
em outros municípios da
região, na prática do tráfico

de drogas, associação para o
tráfico e receptação. O grupo
era coordenado pelo suspeito
Robim, de 26 anos, que
distribuía as funções aos
demais criminosos, de forma
bastante articulada, e mantinha sob seu comando vários
indivíduos e locais de ponto
de venda de drogas.Na
primeira fase da operação,
uma mulher foi presa com
quatro quilos de pasta base de
cocaína, na área central de
Paracatu. Na segunda fase,
foi realizada a prisão do
restante do grupo, sendo Iago

de 24 anos, Ana Maria de 46,
Rodrigo de 42, Vanderley de
21,Frederico de 25, e o chefe
da organização Robim, que
foi preso na cidade de João
Pinheiro.O delegado
R e g i o n a l , D r. C a r l o s
Henrique, falou do sucesso
da operação, e ressaltou que a
prisão do grupo criminoso,
foi um duro golpe para o
tráfico de drogas na região. O
delegado ainda disse que a
quadrilha era bem estruturada, e que será indiciada pelo
crime de organização criminosa. ‘’Objetivo da operação

era retirar o financiamento do
tráfico de drogas e isso foi
atingido’’. - Afirmou Carlos
Henrique.A operação foi
Coordenada pela delegada
Dr.Thays, responsável pela

delegacia de combate ao
tráfico de drogas, com a
participação de 13 investigadores e apoio operacional de
Dra. Gabriela e investigadores
de João Pinheiro.
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Julgamento de Lula em segunda instância pode demorar
cerca de um ano
A 8ª Turma do Tribunal
Regional Federal da 4ª
Região (TRF4), responsável
pelos processos da
Operação Lava Jato, julgará
em segunda instância o
processo que levou ontem
(12) à condenação do expresidente Luiz Inácio Lula
da Silva. Os desembargadores, sediados em Porto
Alegre, têm levado em
média um ano para julgar os
casos da operação.Se for
condenado em segunda
instância até 15 de agosto do
ano que vem, quando se
encerra o prazo para registro
de candidaturas no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),
Lula não poderá concorrer a
cargo eletivo. Isso porque a
sentença de Moro prevê que
Lula fique interditado para o
exercício de cargo ou função
pública por 19 anos, caso a
decisão seja confirmada
pelos desembargadores.
Aliados do ex-presidente
têm afirmado que a decisão
tem como objetivo inviabilizar sua candidatura à
presidência da República
em 2018.
Tramitação e prazos
O juiz Sérgio Moro, da 13ª
Vara Federal de Curitiba,

estipulou pena de 9 anos e
meio de prisão e determinou que Lula poderá
responder em liberdade a
fase recursal. O resultado
do julgamento em primeira
instância foi comunicado às
partes por meio de intimações publicadas no sistema
eletrônico da Justiça
Federal do Paraná
(JFPR).Os advogados de
Lula têm até dez dias para
abrir a intimação. A partir
de então, passa a correr
novo prazo de cinco dias
para que a defesa apresente
recurso.Em um primeiro
momento, a apelação será
recebida pelo próprio juiz
de primeira instância,
Sérgio Moro, que fará uma
avaliação técnica da peça e
a remeterá ao tribunal. No
TRF4, os processos são
encaminhados à 8ª Turma,
composta pelos desembargadores federais João
Pedro Gebran Neto,
Leandro Paulsen e Victor
Luiz dos Santos Laus. Ao
chegar no tribunal, as ações
são abertas para vistas do
Ministério Público Federal,
responsável pela acusação,
que pode gerar recursos
contra as argumentações da

defesa.No papel de relator,
Gebran será o responsável
por analisar o processo de
Lula e, em seguida, apresentar um relatório e a sua
decisão a respeito do caso a
Paulsen, revisor da 8ª
Turma. Quando este trâmite
for finalizado, a data do
julgamento será marcada.Paulsen e Laus podem
acompanhar ou discordar do
voto do relator. Caso a
decisão da 8ª Turma seja
contrária ao pedido da
defesa de Lula, os advogados podem entrar com novo
recurso. Caso a
decisão colegiada seja
unânime, encerra-se o
julgamento em
segunda instância.Os
desembargadores da
8ª Turma poderão
votar pela absolvição
de Lula, pela confirmação da sentença de
Moro ou pela alteração da pena para mais
ou para menos.
Julgamento de
processos
Desde a deflagração
da Operação Lava
Jato, o TRF4 concluiu
o julgamento de 12
apelações contra 48

sentenças proferidas em
primeira instância. Até o
momento, o tribunal absolveu
cinco pessoas que haviam
sido condenadas por Moro —
inclusive o ex-tesoureiro do
PT, João Vaccari Neto, em um
dos processos a que responde
na Lava Jato. Ele havia sido
condenado a 15 anos e 4
meses de prisão, mas a 8ª
Tu r m a e n t e n d e u q u e a
sentença em primeira instância havia sido fundamentada
em depoimentos que não
foram comprovados com
outras provas.O TRF4

manteve, ainda, dez sentenças
condenatórias da 13ª Vara. Oito
réus tiveram a pena reduzida e
16 tiveram a pena aumentada
pelo Tribunal. A 8ª Turma está
atualmente com 16 apelações
oriundas da Lava Jato pendentes para julgamento. Destas,
sete já estão sob análise do
revisor. Outras três apelações
foram registradas recentemente e ainda estão na fase de
processamento inicial.

Agência Brasil

Foto da Internet

Falta Foto:Moreira
de dinheiro
obriga PRF suspender atividades nas BRs
Mariz/Agência Senado
A Polícia Rodoviária Federal
anunciou a suspensão de
atividades importantes, como
resgate aéreo e fiscalização das
irregularidades nas BRs por
falta de recursos.A nota
divulgada pela PRF, diz que
em função de contingenciamento orçamentário imposto
pelo Decreto 9.018/17, de 30
de março de 2017, que dispõe
sobre programação orçamentária e financeira do Poder
Executivo Federal para 2017, a
Polícia Rodoviária Federal
adotará medidas para adequação à nova realidade orçamentária.Devido à falta de dinheiro, medidas foram adotadas de
maneira que impactem o
mínimo possível à atividade do
órgão e que possam ter reversão sem prejuízos à administração quando da recomposição orçamentária.Segundo a
PRF, com limites para aquisição de combustível, manutenção e diárias, algumas medidas
serão adotadas, como a suspensão, a partir de 06 de julho, dos
serviços de escolta de cargas
superdimensionadas e escoltas
em rodovias federais.

Suspensão imediata das
atividades aéreas (policiamento e resgate aéreo)
desempenhadas pela instituição, a redução imediata dos
deslocamentos terrestres de
viaturas em patrulhamento e
desativamento de unidades
operacionais.Ainda de
acordo com a PRF, o órgão
tem Buscado diminuir o
prejuízo no atendimento de

ocorrências emergenciais,
priorizando atendimento de
acidentes com vítimas,
auxílios que sejam de competência exclusiva da PRF e
enfrentamento a ilícitos.O
cronograma de desativação de
unidades operacionais se dará
conforme planejamento e
adequação regional, com o
policiamento das áreas das
unidades desativadas sendo

assumido por outras unidades
operacionais, de acordo com
critérios da gestão regional.O
horário de funcionamento das
unidades administrativas
também será alterado, com
priorização de atendimento
ao público no período compreendido entre 09 e 13h. As
superintendências regionais
da PRF divulgarão novos
horários de funcionamento e

atendimento.A Polícia
Rodoviária Federal ainda
esclarece que em conjunto
com Ministério da Justiça e
Segurança Pública, está em
tratativas com Ministério
do Planejamento,
Orçamento e Gestão para
que se tenha uma célere
recomposição do orçamento e o consequente reestabelecimento dos serviços e
normalização da atuação da
instituição.O portal
Paracatunews entrou em
contato com a PRF de
Paracatu para saber se os
cortes vão afetar os trabalhos da Polícia Rodoviária
no município e área atendida pela Unidade, entretanto
formos informados que a
PRF de Paracatu está
aguardando um posicionamento da superintendência
de Minas Gerais, e que a
assessoria de comunicação
em Brasília, ou sindicato da
P R F d e M in as G er ais
repassará maiores informações.
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Engenheiro Paracatuense é destaque na Red Bull Air
Race
O j a p o n ê s Yo s h i h i d e
Muroya levou seus conterrâneos ao delírio no último
final de semana, ao conquistar em seu próprio país o
primeiro lugar na etapa de
Chiba da Red Bull Air
Race.O brasileiro
Engenheiro MecânicoAeronáutico Guilherme
Santana, sócio da empresa
mineira Aeron, é um dos
responsáveis pelos bons
resultados do piloto. Ele e
seus sócios, 3 engenheiros
mecânico-aeronáuticos e 1
engenheiro eletricista,
prestam consultoria ao
piloto e o auxiliam com
projetos de modificações
aerodinâmicas, simulação e
otimização do voo.Confira a
seguir a entrevista com
Guilherme, falando um
pouco mais sobre a incrível
experiência de participar de
um dos mais belos campeonatos esportivos do mundo.

Foto: Da Internet

Às vezes, vamos para corridas
as quais temos um prazo prévio
para trabalhar no avião e testar
modificações, como em Chiba
esse ano, mas não são todas.–
Com relação ao avião dele,
qual o modelo utilizado? É o
mesmo dos outros pilotos?

É o mesmo modelo de avião da
maioria dos pilotos, Edge 540
V3. Porém, altamente modificado. Um Edge 540 V3 stock
– Há quanto tempo você
(sem modificação) pode ser 2 a
trabalha com o Yoshihide
3 segundos mais lento que o
Muroya?
avião do Yoshi.
Trabalho com o Yoshi desde
o final de 2014, quando o
Team Muroya contratou a
minha empresa para realizar
modificações aerodinâmicas
para a equipe.
– Como funciona o serviço
da Aeron? São uma empresa
terceirizada ou fazem parte
do time oficialmente?
Oficialmente existem 4
cargos no Red Bull Air Race:
piloto, mecânico, estrategista e coordenador. Não
possuo nenhum destes
cargos oficiais, mas o time
me considera como o
engenheiro aerodinamicista.
Eu sou sócio da Aeron
Engenharia, empresa de
consultoria em engenharia
aeronáutica e sistemas
e l e t r ô n i c o s , e o Yo s h i
contrata a minha empresa e
todos nós trabalhamos para
deixar o avião dele mais
rápido.
– Pode descrever como
funciona o trabalho de vocês
antes da competição e
também durante os dias de
Air Race?
Nosso trabalho é realizado a
maior parte do tempo em
nosso escritório, pesquisando, projetando, calculando e
simulando maneiras de
deixar o avião mais rápido.

– Como vocês o ajudam em
deixá-lo ainda melhor?
Nós projetamos modificações
aerodinâmicas para diminuir a
resistência do ar ao movimento
do avião (arrasto aerodinâmico), projetamos, calculamos,
simulamos com métodos
computacionais (CFD),
desenhamos em CAD, supervisionamos a construção dos
moldes e a construção final das
peças em fibra de carbono.
Ta m b é m a j u d a m o s c o m
sistemas eletrônicos para
aquisição de dados em voo de
projeto e fabricação próprias, a
fim de medir aspectos que
podem ser melhorados na
aeronave.
– Falando sobre uma parte
mais técnica, qual a importância desses ajustes no avião?
Em todas as fases da corrida:
retas, curvas, chicanes, manobra vertical (VTM), o avião de
corrida está sujeito a diferentes
valores de coeficiente de
arrasto (CD), que ditam o
desempenho da aeronave.
Entender como este coeficiente de arrasto se comporta e
como ele pode ser minimizado
é um dos fatores mais importantes para se ganhar a corrida,
ele dita a performance da
aeronave, pois os motores e

hélices são fixados pelo
r e g u l a m e n t o . To d o s o s
motores são medidos em
bancada de modo que todas as
equipes tenham potências
bem próximas. Resta, portanto, apenas a aerodinâmica das
aeronaves para ser desenvolvida. Muito destes aspectos
apresentam o que nós engenheiros chamamos de análise
de “Trade offs”, ou compromisso em Português.
Significa que, às vezes,
reduzir o arrasto em algum
regime de voo implica
aumentar o arrasto em outro
regime. Portanto, temos que
analisar e simular o movimento da aeronave na corrida
para entender se esse “trade
off”, esta balança, está
pesando para o lado certo.
– O Yoshi os ajuda nisso?
Como é a relação de vocês
com ele?
Sempre fazemos seções de
“Brainstorming” com todos
da equipe. Algumas ideias são
trabalhadas e maturadas em
equipe e o Benjamin
Freelove, analista de corrida,
e o Yoshi ajudam bastante.
Sempre dão possibilidades e
ideias pra gente trabalhar. O
Yo s h i é e x t r e m a m e n t e
inteligente e experiente no
mundo de acrobacia e aviação
geral, tem uma
bagagem que é
sempre muito bem
vinda para nós
engenheiros. A
relação é excelente,
sempre fomos muito
bem tratados por ele e
por todo o pessoal na
equipe, e no japão,
fizemos e fazemos
boas amizades. Ele
sempre elogia nosso
trabalho e tenta nos
motivar a deixá-lo
mais rápido.

– Quais foram as principais mente competentes no setor.
mudanças que fizeram ao Dentre elas cito a USP São
Carlos (EESC – USP) e a
longo desses anos com ele?
UFMG. A última é a minha
Projetamos o capô e muda- Alma Mater, onde passei
mos completamente a manei- grande parte do tempo no
ra como o resfriamento do laboratório do CEA (Centro de
motor acontece, de modo que Estudos Aeronáuticos), um
seja mais eficiente e necessite c e n t r o d e e x c e l ê n c i a e m
de menos ar para a refrigera- aeronaves leves, desde 1970,
ção. Projetamos um canopy fundado pelo querido e eterno
(bolha ao redor do piloto) e professor Cláudio Barros.
“turtle deck” (parte de trás da Foram mais de 10 protótipos
bolha do piloto) com design com design diferenciado,
completamente diferenciado p r o j e t a d o s , c a l c u l a d o s e
dos demais. Auxiliamos no construídos por alunos e
projeto de ponta de asa. professores.
Projetamos as polainas
(carenagem do trem de pouso) O CEA possui 9 recordes
e pernas do trem de pouso, mundiais em aeronaves leves e
além de desenvolver sistemas trazemos parte dessa bagagem
de aquisição embarcados e de para a Air Race. Começamos
medição avançada de desem- trabalhando em conjunto com o
Professor Paulo Iscold no Red
penho.
Bull Air Race em 2009 e desde
– Como a tecnologia vem então sempre tivemos relação
influenciando no Red Bull Air com a competição. Acredito
que esta experiência “hands
Race?
on” (com a mão na massa) que
É muito interessante pois, no tivemos no CEA-UFMG nos
começo, o pessoal olhava f o r m o u b a s t a n t e p a r a o s
para o design e não acreditava desafios do Air Race. Além
muito. Hoje em dia tudo disso, participei por 4 anos da
aponta que estamos entre as 2 competição SAE Aerodesign
ou 3 aeronaves mais rápidas Brasil, na qual trabalho hoje em
da competição e o pessoal dia como voluntário ajudando
sempre vem tentar espionar e na organização. Esta competiperguntar sobre o que estamos ção de engenharia foi muito
f a z e n d o . Te m o s m u i t o s importante para minha formabrasileiros na competição e o ção. São hoje 4 equipes com
pessoal respeita bastante pois brasileiros no Air Race, 3 delas
contra fatos, resultados com engenheiros do CEAconcretos, não há argumen- UFMG e 1 com o coordenador
da equipe.
tos.
– Por que o Brasil tem se
destacado nesse ramo da
aviação?
Temos excelentes engenheiros aeronáuticos, trabalhando
n o m u n d o t o d o . Te m o s
excelentes instituições de
ensino e pesquisa. Começou
com o ITA, mas hoje temos
muitas instituições extremaAssessoria de Imprensa da Red Bull Air Race.

Foto: da internet
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Jovem de 19 anos ganha carro 0KM da promoção Compra
Premiada Coopervap
Fotos: Divulgação/ Facebook Coopervap

A coopervap realizou na última
quinta-feira (20/07) mais um
sorteio de um carro 0km e cinco
vales compras, da promoção
compra Premiada Coopervap.
O sorteio ao vivo aconteceu na
área do posto de combustíveis
da coopervap.
O sortudo que levou um Ônix
0KM pra casa com Ar condicionado, direção hidráulica e
vidro elétrico, foi o jovem
Américo Carvalho, de 19 anos,
do bairro Paracatuzinho.
Já os cinco vales compras no
valor de R$ 500 reais, saíram
para Alivelton P. Ribeiro,
Adriano Cardoso de Oliveira,
Ana Caroline Felipe de Brito,
Graciete Peres e Rita A. Cunha.
O jovem estudante Américo,
não segurou a emoção ao saber
que era o ganhador de um Onix
0km. “Nossa nem posso
acreditar, parece um sonho,
tirei minha carteira de motorista há pouco tempo, e já pensava
em fazer economias para

comprar um carro, e acabei
ganhando o carro da promoção,
estou muito feliz”. - Disse
Américo.
- O presidente da Coopervap,
Vasco Praça Filho (Vasquinho),
falou da felicidade de estar
entregando o terceiro
carro da promoção
Compra Premiada
Coopervap, e de ter
alcançado o objetivo e a
valorização dos clientes.
”É bom Ver um jovem,
estudante do bairro
Paracatuzinho, que deu
preferência para a
Coopervap, juntamente
com com a família’’. Isso
mostra a transparência
dos sorteios e o respeito
conquistado a 54 anos de
existência da Coopervap.
- Disse.
O D i r e t o r Va l d i r
Rodrigues, falou da
grande alegria de estar
comemorando mais um
ano de vida da Coopervap

e aproveitou o momento para
agradecer a todos os presidentes,
diretores e conselheiros, que já
passaram pela Coopervap e que
deram grandes contribuições
pela a empresa. “Agente sabe que
isso é resultado de um conjunto
de ações de varias pessoas”.

Ficamos felizes por mais
este sorteio, e se Deus
quiser virá outros sorteios.
– Finalizou. Após os
sorteios foi celebrada uma
Missa Sertaneja em
comemoração aos 54 anos
da Coopervap. Já está tudo

pronto para a 31ª Expo
Paracatu 2017.
Grandes cantores vão
estar presente neste
mega evento de 02 a 06
de Agosto, no Parque
de Exposições da
Coopervap.

Ê
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Saiba o que muda com a nova lei da reforma trabalhista
Sancionada na tarde de
quinta-feira (13julh) pelo
presidente Michel Temer, a
reforma trabalhista passa a
valer dentro de quatro meses,
conforme previsto na legislação. O projeto, aprovado pelo
Senado em uma conturbada
sessão na noite de terça-feira
(11/07), altera mais de 100
pontos da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT),
permitindo que o acordado
entre patrões e empregados
sobre o previsto em lei nas
negociações trabalhistas.Parte do texto, no entanto, pode
sofrer alterações. Durante a

tramitação, o governo negociou
com os parlamentares a votação
rápida das mudanças em troca da
garantia da revisão de alguns
pontos polêmicos por meio de
Medida Provisória ou novos
projetos de lei do Executivo. A
minuta da MP foi enviada nesta
manhã ao Congresso.O documento toca em dez pontos da reforma,
entre eles temas polêmicos que
foram discutidos durante a
tramitação, como o trabalho
intermitente, a jornada de 12
horas por 36 horas e o trabalho em
condições insalubres das gestantes e lactantes.Veja como era a
legislação trabalhista e como
ficará com a lei sancionada hoje:

Foto: Arquivo Facebook/Prefeitura Municipal

Foto: Da Internet

Justiça Federal em Brasília suspende
Programa de saques de
aumento de impostos sobre combustíveis contas inativas do FGTS
A J u s t i ç a F e d e r a l n o ver as atividades relaciona- passar a vigorar após 90 dias, e entra na última semana

Distrito Federal suspendeu
o reajuste das alíquotas do
Programa de Integração
Social (PIS) e da
Contribuição para o
Financiamento da
Seguridade Social (Cofins)
sobre a gasolina, o diesel e
o etanol, anunciado pelo
governo na última quintafeira (20/07).O juiz Renato
Borelli, da 20ª Vara Federal
de Brasília, entendeu que o
reajuste é inconstitucional,
por ter sido feito por
decreto, e não por
projeto de lei. Para
Borelli, o contribuinte
“não pode ser surpreendido pela cobrança não
instituída e/ou majorada
por lei”, sob pena de ser
lesado em seus direitos
fundamentais."É óbvio
que o Estado precisa de
receitas para desenvol-

das o bem comum da coletividade. Porém, para desempenhar tal atividade, o
Estado deve respeitar e ficar
atento aos preceitos relacionados aos direitos fundamentais inseridos no texto
constitucional", escreveu o
juiz. Na decisão datada desta
terça-feira (25/07) e motivada por uma ação popular,
Borelli diz que, conforme a
Constituição, ainda que
aprovado em lei, o aumento
nos encargos só poderia

não de imediato, como determinado pelo decreto publicado
pelo governo federal.No
decreto, o governo retirou
reduções que haviam sido
implementadas sobre as
alíquotas de PIS/Confins
anteriores, resultando, na
prática, em um aumento de
impostos, o que, segundo o juiz
federal, seria ilegal.A previsão
do governo é arrecadar mais R$
10,4 bilhões com o aumento do
PIS/Cofins sobre os combustíveis, de modo a conseguir
cumprir a meta
fiscal de déficit
primário de R$ 139
bilhões para este
ano.A AdvocaciaGeral da União
informou que, tão
logo seja notificada,
vai recorrer da
decisão.
Agência Brasil

O prazo para a retirada dos
valores das contas inativas do
Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) termina na
próxima segunda-feira
(31/07). Até agora, já foram
pagos mais de R$ 42,8 bilhões,
para 25,3 mSegundo a Caixa
Econômica Federal o montante
pago até o dia 19 de julho
equivale a 98,33% do total
inicialmente disponível para

saque (R$ 43,6
bilhões). O número de
trabalhadores que
sacaram os recursos das
contas do FGTS
representa 83,73% das
30,2 milhões de
pessoas inicialmente
beneficiadas pela
medida.Agora, o saque
está liberado para todos
os trabalhadores que
têm direito ao benefício, não importa a data de
nascimento. Pode fazer o
saque quem teve contrato de
trabalho encerrado sem justa
causa até 31 de dezembro de
2015.Os trabalhadores podem
consultar o saldo a receber na
página da Caixa. Outra opção
é o Serviço de Atendimento ao
Cliente pelo 0800 726
2017.ilhões de trabalhadores.
Foto: Da
Internet
Agência
Brasil
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Entretenimento

Curtinhas da NET

O sal é o cloreto de sódio mais popular utilizado como intensificador de
sabor. A ingestão elevada de sódio é um fator de risco para doenças tais
como hipertensão, azia, osteoporose e outras doenças cardiovasculares.

É
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ÊUBS que atenderá mais de 6 mil moradores é inaugurada no
Pág 10

Cidade

Paracatu, quinta-feira 27 de Julho de 2017

bairro Amoreiras II
Afoi inaugurada na manhã de
terça-feira (11/07) no bairro
amoreiras II, uma unidade
básica de saúde (UBS) tipo
II, em Paracatu. A unidade
aprovada pelo Ministério de
saúde custou R$ 908.255,52,
sendo que R$ 512 mil foi
financiado pelo Governo
federal e 396.255,52 pelo
município.A nova unidade
faz parte do Programa de

Requalificação das Unidades
Básicas de Saúde (Requalifica - UBS) para o fortalecimento da Atenção Básica.
Por meio do programa, o
Ministério da Saúde propõe
uma estrutura física das
unidades básicas, que seja
acolhedora e dentro dos
melhores padrões de qualidade, incentivando a melhoria
das práticas das equipes de

saúde.A UBS que já entrou
em funcionamento hoje,
atenderá mais de 6 mil
moradores dos bairros
Nossa Senhora Aparecida,
Alto da Colina, Bela Vista
II, Esplanada e Amoreiras
II. A unidade suporta em
média duas equipes de
profissionais da saúde.

Foto:Liberdade FM

Concerto com Orquestra Filarmônica de Minas Gerais atrai multidão na
Praça da Matriz
Apresentação abriu o 4º Festival do Patrimônio Cultural de Paracatu realizado de 1º a 9 de julho
Aconteceu no dia 1° de
Julho um grande concerto
com a Orquestra
Filarmônica de Minas
Gerais, abrindo o Festival do
Patrimônio Cultural de
Paracatu. O evento
aconteceu na Praça da
Matriz e contou com a
presença de milhares de
pessoas.O 4º Festival do
Patrimônio Cultural de
Paracatu foi realizado de 1º a
9 de julho e contou com
diversas atividades
espalhadas pelo centro
histórico da cidade. A
programação do evento
ressaltou as riquezas da
cidade, como gastronomia,
música, artesanato e a
dança.Dentro da
programação musical, a
grande atração foi o 12º
Festival da Música
Brasileira de Paracatu, que
tem o objetivo de resgatar os
grandes festivais musicais,
trazendo bandas e cantores
de várias partes do estado e
do país. O Festival da
Música com uma etapa
Regional e Nacional e
recebeu inscrições de
músicos de várias partes do
Brasil.Os músicos
selecionados participaram

nos dias 7 e 8 de julho, no
Largo do Rosário, e foram
avaliados por um júri. Os
três primeiros lugares
receberão prêmio em
dinheiro.A valorização dos
grupos de dança locais e
tradicionais da região
também fizeram parte do
evento como a catira, dança
afrodescendente, cortejos,
violeiros e rodas de samba.
Além de dança, a
programação também
contou com a contação de
causos, oficinas de bonecas,
máscaras e das fiandeiras de
Paracatu.

É
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Jovem de 20 anos morre em grave
acidente de Trânsito em Unaí
Um mulher de 20 anos morreu
em um grave acidente de
trânsito na manhã desta
segunda-feira (24/07) na
cidade de Unaí. De acordo com
a PM, o acidente envolvendo
um caminhão e uma motocicleta aconteceu por volta de
10h, no cruzamento da
Avenida José Luiz Adjuto com
Rua Prefeito João Costa, no
centro da cidade.Segundo a

PM, o motorista do caminhão
de 53 anos, relatou que seguia
pela avenida, sentido crescente
e ao convergir para a rua
prefeito João Costa, colidiu
frontalmente com a motocicleta da vítima, Fernanda
Assunção Marques, de 20
anos, que seguia no sentido
oposto. A jovem também
tentou convergir para a mesma
rua do caminhão quando
aconteceu o
acidente. A
jovem chegou
a ser reanimada por uma

Unidade de Resgate do corpo
de bombeiros, chegando a
ser socorrida ao Pronto
Atendimento Municipal,
mas acabou não resistindo
aos ferimentos e morrendo.
A Perícia Técnica da Polícia
Civil compareceu ao local do
acidente e realizou seus
trabalhos. O motorista foi
conduzido á delegacia para
ser ouvido, os veículos foram
fiscalizados e liberados no
local.

Fotos : Divulgação/PM
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Casal é preso após
assaltar farmácia e atirar
contra PM em Unaí
Um casal que atirou contra
um cabo da PM durante após
um assalto a uma farmácia na
última quinta-feira (06/07)
em Unaí, foi preso no sábado
(08 de julho) pela Polícia
Militar. O casal assaltou uma
farmácia no Centro da cidade
e fugiu levando a quantia de
R$ 300 do estabelecimento.A
Polícia Militar logo iniciou os
rastreamentos e conseguiram
abordar o casal em um
veículo, mas durante buscas
pelo no veículo, o homem
acabou atirando contra um
dos policiais e fugiu juntamente com a mulher a pé por
um matagal.Segundo a
Polícia Militar, o casal foi

detido em um hotel da cidade,
após a mulher ter sido vista
saindo do local por um
policial à paisana. O revolver
utilizado no crime foi apreendido, além de droga e duas
mochilas de roupa. O casal é
do Estado de Goiás, e relataram aos militares que seguiam
para a cidade de João
Pinheiro, quando durante o
trajeto pararam em Unaí, após
o combustível do carro que
estavam ter acabado.O cabo
da PM Rafael Rodrigues
Rocha, está internado em Belo
Horizonte após ter sido
atingido pelo tiro no rosto,
sendo que a bala ficou alojada
no maxilar.
Foto: Reprodução Whatsapp

Criminosos explodem caixas eletrônicos de Um jovem foi morto a
duas agências bancárias em Vazante,MG tiros e outro ficou ferido
Caixas eletrônicos de duas
agências bancárias foram
explodidos por criminosos na
madrugada de quarta-feira
(05/07) em Vazante. De
acordo com a Polícia Militar
(PM), o grupo de aproximadamente 12 criminosos
portava armamento pesado e
realizaram vários disparos
para intimidar população e
policiais.As explosões
ocorreram simultaneamente
contra os caixas eletrônicos

das agencias do Banco do
Brasil e Banco Itaú, que ficam
próximas uma da outra no
centro da cidade. Ação dos
criminosos foi registrada por
volta das 2h da manhã.Segundo a polícia, os bandidos
chegaram em duas caminhonetes, e usaram dinamite para
fazer as explosões. Os caixas
eletrônicos e parte da estrutura
das agências ficaram destruídos com a explosão. Um dos
bandidos ainda chegou a

atirar em uma das câmeras de segurança na tentativa de evitar o registro
do crime.Após a ação, os criminosos
fugiram pela rodovia MG-354 que dá
acesso à cidade de Guarda-Mor. A
quantia levada pelos criminosos não
foi revelada.A PM realiza rastreamentos na tentativa de localizar e
prender os criminosos.A perícia
técnica da Polícia Civil foi acionada e
realizou seus trabalhos.

Foto: Reprodução Whatsapp

em João Pinheiro
Um Jovem foi morto e
outro ficou ferido a tiros
no assentamento Fruta
Dantas, na tarde do último
sábado (22/07) em João
Pinheiro. O crime ocorreu
em uma estrada vicinal
que dá acesso ao local por
volta das 16h.Segundo a
Polícia Militar, Samuel
Cesar Lourenço Queiroz,
de 20 anos, foi alvejado
por vários tiros e morreu
no local do crime. Outro
jovem de 18 anos, foi
alvejado por dois tiros no
rosto e outro na mão
esquerda e segue

internado no Hospital
Municipal em estado
grave. Segundo
informações, três homens
suspeitos estavam em um
veículo Kadett vermelho e
teria obrigado às vítimas a
entrar no veículo, tomando
rumo ignorado. A polícia
segue com as buscas na
tentativa de identificar e
localizar os suspeitos do
crime.O corpo de Samuel
foi encaminhado ao
Instituto Médico Legal
(IML) de Paracatu.

