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MP propõe ação de reparação de danos ambientais de
R$ 5 MI contra empresa de Energia Solar em Paracatu
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MP propõe ação de danos ambientais
de R$ 5 MI contra empresa de
energia solar em Paracatu
O Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG), por
meio da 3ª Promotoria de
Justiça de Paracatu e da
Coordenadoria Regional das
Promotorias de Defesa do
Meio Ambiente das Bacias
dos Rios Paracatu, Urucuia e
Abaeté, ajuizou Ação Civil
Pública (ACP) para a reparação dos danos materiais e
morais, ocorridos pelo
extravasamento de estruturas
de terraplenagem, que
ocasionaram processo
erosivo e atingiram a vereda
do Almoço e o rio Santa
Izabel, em Paracatu, no
Noroeste do estado. Segundo
a ACP, a responsabilidade
pelo desastre ambiental é da
empresa Solaire Holding
Brasil S/A, detentora da
licença de operação; de seu
gerente administrativo; e do
estado de Minas Gerais,
responsável pela aprovação
das licenças de instalação e
de operação. Os fatos
ocorreram a partir da noite
de 24 de novembro do ano
passado, quando o sistema
de drenagem de cerca de
350 hectares da Fazenda
São João, local da instala-

ção de diversas placas solares
(fotovoltaicas), falhou pelo
dimensionamento irregular das
estruturas de conservação do
solo, então em fase prévia de
alinhamento topográfico. Os
serviços de terraplenagem
visavam à instalação dos
equipamentos necessários para
a captação da energia solar.
Diante do ocorrido, a Copasa,
concessionária que presta
serviços de água e esgoto na
cidade, suspendeu, em caráter
de urgência, a captação de água
do rio Santa Izabel, comprometida por intensa turbidez
causada por partículas sólidas.
No dia 4 de dezembro, um

técnico do MPMG foi ao local e
constatou os danos causados aos
espaços de vereda, de áreas
comuns de cerrado e do rio Santa
Izabel. O valor da causa é de R$ 5
milhões, estimativa financeira
para a restauração e compensação
do ecossistema fragilizado. A
ação, assinada pelos promotores
de Justiça Mariana Leão e Athaide
Oliveira, foi distribuída ao Juízo
d a S e g u n d a Va r a C i v i l d e
Paracatu. Para Mariana Leão, é
de suma importância a reparabilidade imediata das ocorrências
destrutivas aos ambientes singulares do bioma cerrado.
Fonte: MPMG Foto: Reprodução Whatsapp

Coopervap sorteia
primeiro carro da
promoção Festival de
Prêmios
A Coopervap de Paracatu
realizou na tarde desta
sexta-feira (12) o primeiro
sorteio da promoção
Festival de Prêmios 2018.
Foram sorteados cinco
vales compras no valor de
R$ 500 reais e um carro
Onix quatro portas 0km.O
sorteio reuniu centenas de
pessoas que puderam ver
de perto a transparência e a
seriedade das promoções e
sorteios realizados pela
Coopervap. O primeiro
GM Onix saiu para o
jovem Marcos Paulo Pires
Campos, morador do
Centro da cidade. Já os
cinco vales compras,
saíram para Ildeu Araújo
Caldas, Maria Aparecida

Araújo, Maria das Graças A.
Cunha, ambas do bairro
Paracatuzinho, Romenia
Vieira de Sousa, do bairro
Santana e Willian Amorin, do
bairro Cidade Jardim. A
Promoção Festival de
Prêmios Coopervap continua
e ainda sorteará diversos
vales-compras e mais dois
carros zero kilômetro. Nas
compras acima de R$70,00, o
cliente recebe um cupom para
concorrer aos prêmios.

Inscrições para o 2º concurso de de
Marchinhas 2018 está a todo o vapor
Estão abertas as inscrições para o segundo
C o n c u r s o d e
Marchinhas do Carnaval
de Outrora 2018 em
Paracatu. Pode se
escrever no concurso
qualquer compositor
que reside em Paracatu,
ou ainda os paracatuenses devidamente identificados. As inscrições

poderão ser feitas na
secretaria Municipal de
Cultural, até 02 de
Fevereiro de 2018. Á
Rua Temístocles Rocha ,
74 Centro Histórico. Das
08h as 11horas e das 14h
as 18 horas. O tema do
concurso deste ano é
“ruas e becos”. Os
participantes concorreram a R$3 mil em

www.paracatunews.com.br
Paulo Sérgio Pereira Santos - ME CNPJ: 14.070-4210001-01

prêmios. Para obter
maiores informações, o
candidato poderá acessar
o edital do concurso no
próprio site da prefeitura
em http://www. paracatu.mg.gov.br/noticia/459/
C o n c u r s o - d e Marchinhas-2018 e clicar
no link do Edital.
Ascom Prefeitura
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Trio é preso pela PM com
drogas e defensivos
agrícolas furtados
Três homens foram presos na
noite de quinta-feira (18/01)
por suspeita de envolvimento
no tráfico de drogas e receptação de defensivos agrícolas
furtados em Paracatu. De
acordo com a Polícia Militar
(PM) os militares receberam
denuncias anônimas que um
homem de 23 anos foragido
da justiça estaria comercializando entorpecentes na Rua
Oito, no bairro Bela Vista II.
No momento que percebeu
que seria abordado o suspeito
jogou ao chão uma balança
eletrônica de precisão,
utilizada para pesar drogas.
Segundo a PM, com o suspeito foi encontrado um tablete
de maconha e uma pedra de
crack. Outros dois suspeitos
ambos de 20 anos, ao presenciar a ação dos militares,
correram para o interior de
uma residência e se esconderam dentro de um banheiro,
sendo também abordados e
submetidos à busca pessoal.Na residência, os militares
encontraram diversas caixas
de defensivos agrícolas
roubados, sendo duas caixas
de fertilizante da marca foliar
nutrekit, foliar abscrtec
copper e mais nove caixas de
fertilizantes foliar misto, além
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Homem é preso com 43 kg de
maconha e carro clonado na BR-365
em João Pinheiro

de 14 caixas de inseticida Up
Myl, 09 caixas de fungicida
Helm Previnil, além de uma
embalagem plástica.Ainda
durante as buscas, foram
localizadas próximo ao local
onde o suspeito de 23 anos foi
abordado duas barras de
maconha, também foram
apreendidos três aparelhos
celulares, sendo dois de
origem duvidosa.O proprietário de uma empresa de revenda
de produtos agrícolas, compareceu a delegacia e reconheceu
todos os defensivos, como
sendo os mesmos furtados da
empresa no dia 25 de novembro de 2017. Diante da situação, o trio foi preso e segue a
disposição da justiça.
Foto: Polícia Militar

Um homem foi preso pela
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) na madrugada desta
terça-feira (23) transportando
43 kg de maconha com carro
clonado na BR-365, próximo a
JK, em João Pinheiro.Segundo
a PRF, os policiais realizavam
uma fiscalização de rotina na
altura do KM 300 da rodovia,
momento que os policiais
deram ordem de parada para
um motorista de um veículo
VW/Gol. O condutor do Gol
tentou fugir da abordagem
policial quase atropelando os
policiais, realizando direção
perigosa pela rodovia colidindo em diversos veículos,

quando o motorista acabou
perdendo o controle do
veículo chegando a rodar na
pista. Neste momento o
suspeito abandonou o carro
entrando em seguida num
matagal. Durante rastreamentos, os policiais conseguiram localizar o suspeito.Durante buscas no veículo,
os policiais encontraram no
porta malas do Gol, 43
tabletes de maconha e três
munições calibre 9mm no
assoalho do carro. O veículo
com placas de Belo
Horizonte era clonado, e
possuía queixa de roubo/furto do município de

Contagem-MG. O suspeito já
tinha passagem por tráfico de
drogas, sendo preso e conduzido para a delegacia de
polícia em Paracatu.Ainda
segundo a PRF, a fiscalização
no Pirapatos é uma ação da
PRF para garantir maior
segurança na região, pois,
atualmente, o Pirapatos é
considerada umas das
regiões de maior índice de
criminalidade nas BR's que
cruzam o estado de Minas
Gerais.

Foto: Polícia Rodoviária Federal

Motorista suspeito de ter atropelado e Caminhão carregado de
matado uma mulher de 51 anos se cimento tomba sobre ponte
do Rio São Marcos
apresenta a polícia, em Paracatu
Motorista suspeito de ter
atropelado e matado uma
mulher de 51 anos, se apresentou a polícia na quintafeira (11/01) em Paracatu. Um
homem de 22 anos é suspeito
de ter atropelado a dona de
casa Eliane de Fátima Batista
Dos Santos, e de não ter
prestado o devido socorro a
Vítima.O acidente foi registrado na noite de domingo
(07/01) por volta das 22hs, no
cruzamento das ruas Ricardo
Adjunto com Joel Batista de
Oliveira, no bairro
Paracatuzinho. Eliane foi
atropelada ao tentar atravessar a rua, sendo socorrida pela
equipe de resgate do Corpo de
Bombeiros ao pronto socorro,
mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo antes
mesmo de dar entrada no
Hospital Municipal.Durante
investigações, a Polícia Civil
conseguiu identificar o
suspeito de ter atropelado e
matado Eliane, e fugido do

local do acidente em seguida.Segundo o Delegado
Regional de Paracatu,
Dr.Carlos Henrique, o suspeito confessou que teria atropelado a vítima, e não possuía
carteira de motorista. O
suspeito ainda disse que fugiu
do local ao notar grande
aglomeração de pessoas.Após
ser ouvido o suspeito foi
liberado. Ainda segundo o
Delegado, o suspeito responderá por homicídio culposo na
direção de veículo automotor,
quando não se tem a intensão
de matar, mas com a pena
agravada em razão de ser
inabilitado e pelo fato de ter
fugido do local sem prestar
socorro à vítima. Por não ter
sido preso em flagrante, e por
não caber prisão preventiva
em crime de homicídio
culposo no trânsito, o suspeito
só poderá ser preso ao final do
processo e se for condenado. Afirmou o Delegado. O

veículo do suspeito seria
apreendido e apresentado
para a realização da perícia. Já
o inquérito policial será
finalizado em até 30 dias e
encaminhando à Justiça. Disse.
Foto: Arquivo Pessola Facebook

Um caminhão carregado
com sacos de cimento
tombou na manhã de quintafeira (11/01) sobre a ponte do
Rio São Marcos, na BR-040
em Paracatu. De acordo com
a Polícia Rodoviária Federal
(PRF) o acidente foi registrado por volta das 08h40min,
no KM 0 da rodovia, após a
carroceira do caminhão
carregado com 400 sacos de
cimento, ter saído da pista,
fazendo com que o motorista
perdesse o controle da
direção do veículo, batendo
de frente no guarda corpo da
ponte tombando em seguida.
Segundo a
PRF, o motorista relatou que
seguia sentido
Paracatu/Crista
lina, quando o
pallet da carga
deslocou,
fazendo com
que ele perdes-

se o controle do caminhão. Com
o tombamento, toda a carga de
cimento derramou sobre a
ponte. O motorista e o passageiro do caminhão, ficaram
levemente feridos e foram
encaminhados para o Hospital
Municipal de Paracatu. A pista
ficou totalmente interrompida
até às 11h50min, quando
apenas uma faixa foi liberada,
com sistema de 'pare e siga'. O
destombamento e remoção do
veículo aconteceu já por volta
de 12h40min, sendo iniciado
pela concessionária Via 040 a
limpeza da pista para a liberação total do fluxo.
Foto: Polícia Rodoviária Federal

К
Pág 4

Paracatu, sexta-feira 26 de Janeiro de 2018

Cidade

Paracatu vence o Samambaia por 1 a 0 no estadio Frei
Noberto e agora encara o Real
Foto:Moreira Mariz/Agência Senado

Dois jogos abriram no
último sábado (20/01) a
primeira rodada do
Candangão 2018. No
estádio Frei Noberto, em
Paracatu, o time do
Paracatu venceu o
Samambaia com um gol
marcado aos 3 minutos do
primeiro tempo pelo
atacante Paulo Renê. No
segundo tempo, precisando da vitória, o
Samambaia voltou mais
ofensivo. Mas apesar de
buscar o ataque, a maiora
das chances criadas pelo
time do DF não levava
perigo aos mineiros. Aos
42 minutos, ocorreu a
grande polêmica da
partida. Após escanteio do

Samambaia, a bola teria
entrado no gol do Paracatu.
Mas a arbitragem, após
paralisar a partida por 5
minutos, resolveu não
validar o gol de empate do
Samambaia. Com isso, o
time do Paracatu conseguiu segurar o placar de 1 a
0 contra o samambaia e
venceu a partida em um
jogo emocionante. No
próximo Sábado (27) o
Paracatu encarará o Real,
no estádio Serra do Lago ás
16h. Já o Samambaia busca
se recuperar da derrota
jogando em casa no
próximo domingo dia 28.
Com informações: Globo Esporte
Foto: Facebook/Paracatu F.C

Prefeitura anuncia início das obras da Escola Municipal Bezerra
de Menezes no bairro Paracatuzinho
A Escola Municipal Bezerra
de Menezes, uma das mais
tradicionais instituições de
ensino de Paracatu, referência na Educação Infantil e
Ensino Fundamental - Anos
Iniciais, está prestes a ter seu
prédio próprio, um antigo
sonho da população paracatuense, em especial das famílias
do Paracatuzinho e bairros
vizinhos.A obra inicialmente
orçada em R$ 2.192.074,73
(Dois milhões, cento e
noventa e dois mil, setenta e
quatro reais e setenta e três
centavos) custará aos cofres
públicos o valor de R$
1.964.897.12 (Hum milhão,
novecentos e sessenta e
quatro mil, oitocentos e
noventa e sete reais e doze
centavos). Desse montante, a
Câmara de vereadores
repassará o valor R$
1.180.000,00 (Hum milhão,
cento e oitenta mil reais) e o
Município irá arcar com o
valor de R$ 784.897.12
(Setecentos e oitenta e quatro
mil, oitocentos e noventa e
sete reais e doze centavos)
para a construção.A obra foi
licitada em 20 de novembro
de 2017. O processo de
homologação foi registrado
em 29 de novembro de 2017 e
o contrato com a empresa
responsável pela execução do
serviço foi publicado em 7 de
dezembro de 2017. O novo
prédio possuirá estrutura com
amplas e arejadas salas de
aula, biblioteca, refeitório,
quadra, playground, entre
outros espaços socioeducati-

vos.Para a secretária municipal de educação Fátima
Ulhoa o município está de
parabéns por investir na
Educação e destinar corretamente os recursos públicos. A
secretária comemora ainda,
os últimos dados do Índice de
Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), que
apontam à Escola Municipal
Bezerra de Menezes com nota
4.9 em 2017, resultado que a
Diretora da Escola
Gracimone do Carmo Alves
atribui ao bom desempenho e
trabalho realizado pelos
professores da instituição.Uma das grandes educadoras
que passou pela escola, a
saudosa Tia Cena também é
lembrada por Fátima Ulhoa
com carinho e muito respeito.
“Hoje ao concretizarmos o
sonho da construção da
Escola Municipal Bezerra de
Menezes, reverenciamos e
homenageamos a memória
dessa mulher, que trabalhou e
lutou em prol da educação da
c o m u n i d a d e d o
Paracatuzinho. Dedicamos
esta conquista in memorian a
querida, Tia Cena. Incansável
no trabalho e na dedicação e
amor ao próximo, Tia Cena
será sempre lembrada com
ternura pela sua grande
família: a comunidade
carente da cidade de
Paracatu” O prefeito Olavo
Condé, afirmou que tão logo
o orçamento de 2018 seja
aberto, a obra será iniciada.
“Há 20 anos a comunidade
aguarda pelo novo prédio da

Escola Bezerra de Menezes.
Graças à união entre o
Executivo e o Legislativo,
essa tão importante obra sairá
do papel e beneficiará centenas de crianças e famílias do
Paracatuzinho e bairros

daquela região.A Escola
Bezerra de Menezes atualmente possui 24 salas de
aulas, um quadro de 80
funcionários e 600 alunos,
sendo 7 turmas da educação
infantil e 17 turmas do

ensino fundamental I. Com a
construção de 2.000mt²
quadrados, o número de
alunos matriculados pode
chegar a 1000.
Com informaçãoes e Fotos:
Ascom/Prefeitura
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Doenças vasculares aumentam em até 30% no verão,
Diz Especialista
Dados da Sociedade Brasileira
de Angiologia e de Cirurgia
Vascular, seção Rio de Janeiro
(SBACV-RJ), indicam que as
altas temperaturas, comuns da
época do verão, aumentam
entre 20% e 30% o risco de
doenças vasculares, ou
venosas, nos membros
inferiores. De acordo com os
números, normalmente elas
são associadas a varizes. “O
motivo de as altas
temperaturas piorarem as
doenças vasculares no verão é
porque o calor provoca
vasodilatação, ou seja, a
dilatação dos vasos
sanguíneos, com uma
sobrecarga nas veias dos
membros inferiores”, afirmou
o presidente da SBACV-RJ,
Breno Caiafa. Segundo ele,
pessoas com doença vascular
prévia tendem a piorar no
verão, enquanto as demais
podem sentir edemas, dores
nas pernas, cansaço, peso,
caimbra, ressecamento da pele
e coceira, “tudo provocado
pelo calor”.
Desidratação
Breno Caiafa explicou que
nesse período aumenta a
secreção de suor e isso pode ser
associado à desidratação.
Lembrou ainda que, como
estão em férias, muitas pessoas
desregulam sua alimentação,
ampliando o consumo de sal e
de bebidas alcoólicas, que
também agravam os sintomas
vasculares.Para Caiafa, a
população brasileira é
propensa a ter varizes. A
estimativa é que isso ocorra em
35% da população,
envolvendo todas as faixas
etárias. Avaliando apenas a
população adulta, o percentual
pode chegar até 70% de
mulheres e a 50% de homens.
Para evitar o agravamento dos
sintomas no verão, Caiafa
informou que o ideal é que as

pessoas com doença vascular
procurem um angiologista ou
Da Internet
cirurgião para um Foto:
tratamento
anterior à chegada da estação, a
fim de, pelo menos, receber
orientação.Além do fator
prévio da doença, existem
agravantes, como a
permanência em longos
períodos com as pernas para
baixo, em posição sentada ou
em pé. Outros agravantes são
excesso de peso e falta de
exercício.
Evolução
“A correção será justamente
fazer atividade física, perder
peso, evitar permanência
sentado ou em pé, alternar essa
movimentação, movimentos
com as pernas, levantar e andar
durante o trabalho, restringir o
uso de sal e de bebida alcoólica,
aumentar a hidratação, alternar
posições de elevação das
pernas e, em alguns casos, com
indicação médica, usar meia
elástica de compressão para
ajudar a circulação, sugeriu o
especialista. Hidratar a pele
também foi recomendado.
Entre os principais sintomas, a
evolução da doença apresenta
inchaço das pernas, que pode
provocar pequenas fissuras na
pele, facilitando infecções
como a erisipela. A
complicação mais temida é a
formação de coágulos nas
veias, a chamada trombose.
Breno Caiafa destacou que a
hidratação nessa época do ano é
fundamental, junto com a
reposição de sais minerais. As
pessoas devem beber de dois a
três litros de água por dia. Se
forem consumir cerveja, devem
alternar a ingestão de água.
Para recuperar sais minerais
perdidos, podem beber sucos
de frutas, isotônicos ou água de
coco.

AGÊNCIA BRASIL
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PMS de Paracatu salvam vida de bebê que engasgou
durante a amamentação
Na madrugada do último
sábado 19 janeiro, o 45º
batalhão da Polícia Militar
recebeu uma ligação onde uma
mulher pedia por socorro
dizendo que seu filho, uma
criança prematura de apenas
três meses de vida, estava
engasgado com leite materno.Em atendimento, o policial
CB. Alexandre tentou orientar
por telefone, a mãe da criança
para realizar os procedimentos, porém, diante ao nervosismo da mãe, ela não conseguia
seguir as orientações dadas
pelo militar, tendo o Policial
Militar CB. Franco, assumido
a ligação na tentativa de
acalmar a mãe, enquanto o CB.
Alexandre se deslocava até a
casa da criança, que era
próxima ao batalhão.Quando o
CB. Alexandre chegou na
residência da criança, graças
as orientações do CB. Franco,
a mãe já havia conseguido
iniciar o procedimento de
desobstrução das vias respiratórias da criança, tendo
Alexandre terminado de
realizar os procedimentos,
obtendo êxito em retirar os
restos de leite materno,

desobstruindo as vias respiratórias do bebê que ainda sufocava. Normalizando a respiração
da criança, sendo acionado o
Corpo de Bombeiros que
realizaram a estabilização e o
encaminhamento da criança ao
Pronto Socorro Municipal. O
cabo Alexandre relatou para o
Jornal os momentos de tensão e
preocupação em salvar a vida
da criança. . ” Tentei por algumas vezes orientar por telefone
a mãe para realizar as técnicas
da manobra de Hemlich.A
Manobra de Heimlich é o
melhor método pré-hospitalar
de desobstrução das vias aéreas
superiores por corpo estranho.
” Porém, a mãe da criança
estava desesperada, sem
condições alguma de seguir
qualquer orientação, ou executar a referida técnica. Daí em
diante perguntei qual o endereço do fato, notei que se tratava a
algumas quadras do Quartel da
PM. De imediato passei o
telefone para o Cabo Franco, e
o orientei a fazer tentativas de
acalmar a mãe. Embarquei em
uma viatura que sempre deixo
em frente ao quartel em condições de uso e em poucos

segundos cheguei ao endereço”. Classifico está ocorrência
como uma ocorrência de alta
complexidade, pois o bebê tem
apenas três meses e nasceu
prematuro de sete meses. Me
senti além de guiado por meus
instintos e treinamentos de
Policial Militar, guiado principalmente por Deus, pois tudo
se deu em segundos 'literalmente' inclusive meu deslocamento em viatura e as orientações do Cabo Franco, à
família, tudo de forma harmoniosa e eficaz. No serviço de
Policial Militar, devemos ser
“Psicólogos, Conselheiros,
Pastores, Padres, Guia
Turísticos, dentre outras
situações que nos surgem.
Mas este tipo de situação
como a do pequeno Venâncio
e que nos dá o “combustível”,
força e determinação para
continuar desenvolvendo as
atividades de forma mais
dedicada possível e que Deus
nos ilumine nessa nossa
jornada sempre. Sinto-me
com dever cumprido de ter
contribuído para salvar um
“anjinho” que me olhou com
olhos de gratidão após ter se

passado a crise. O Policial
Cabo Franco, também
expressou a alegria de ter
ajudado a salvar a vida do
p e q u e n o Ve n â n c i o . “ F o i
muito gratificante como PM
e, também, por eu ser pai de
uma bebezinha, auxiliar para
que o pequeno Venâncio
possa continuar trazendo
alegria para sua família e ter
um futuro pela frente. Vida de
quem atende 190 tem muito

disso! Em 2008 fiz até parto
por telefone. Tem hora que é
Deus mesmo quem nos guia.
E isso é bonito na profissão de
um Policial: vivemos para
servir.” Nesta terça-feira
23/01, ocorreu o reencontro
do bebê Venâncio e seus pais,
Leticia e Danilo, com os PMs
CB. Alexandre e CB. Franco,
que salvaram a vida de
venâncio.
Foto: Luciano Alves

Polícia Civil de Paracatu recebe reforço de Viatura, destinada para a
perícia criminal
A Polícia Civil de Minas
Gerais (PCMG) recebeu, na
tarde da última quarta-feira
(17/01), o reforço de 50
novos veículos em sua frota.
Os carros foram destinados
a 40 municípios de diversas
áreas do Estado, além dos
institutos de Criminalística
e Médico Legal para auxiliar os trabalhados de perícia
criminal da instituição. A
cidade de Paracatu também
foi contemplada com uma
viatura modelo Air Cross
Citroën que foi destinada
para a perícia criminal da
Polícia Civil no município.
O Prefeito Municipal,
Olavo Condé, participou da
cerimônia de entrega das
viaturas. O evento aconteceu no Palácio da Liberdade
em Belo Horizonte. Os
veículos foram destinados a
40 municípios e são os
primeiros a serem entregues
com o novo layout estabelecido pelo Conselho
Nacional dos Chefes de
Polícia – órgão colegiado
que reúne todas as polícias
civis dos estados e do
Distrito Federal. De acordo
com o novo padrão, será
incluído o brasão da Polícia

Foto: Divulgação Polícia Civil

Civil de cada estado.“Tenho
certeza que esses veículos
vêm para aprimorar e qualificar ainda mais as tarefas da
nossa Polícia Civil, além de
garantir um trabalho cada
vez mais eficaz e de qualidade para nossa população”,
destacou o Chefe da Polícia
Civil. A distribuição foi feita
observando as necessidades
de cada município. “Procura-

mos atender a todas as
regionais da melhor forma
possível. Já tínhamos
recebido 14 Pajeros e agora
recebemos essas 50 viaturas, o que possibilitará a
realocação de alguns
veículos, além de comtemplar a todos”, disse o
Superintendente de Polícia
Técnico-Científica, Roberto
Simão.O prefeito Olavo

Condé e o perito Mateus
Iglesias Moraes receberam a
chave do veículo das mãos do
Governador de Minas Gerais,
Fernando Pimentel. A
distribuição foi feita a partir
de análises técnicas e de
estatística, levando em
consideração doações
realizadas recentemente e
considerando a redistribuição
de outros veículos préexistentes.Para o prefeito este
veículo é um ganho para a
segurança pública do
município, já que a investigação criminal é fundamental para fornecer condições
ao judiciário de tomar as
providências necessárias.
“A Polícia Civil em
Paracatu tem realizado um
ótimo trabalho. Esse carro
será muito importante, pois
os peritos criminais daqui
também atendem cidades
vizinhas, precisando
deslocar longas distâncias
para garantir um inquérito
de qualidade”.
“Nós estamos nos esforçando para dar à Polícia Civil as
condições necessárias de
trabalho e de eficiência
naquilo que é sua missão

institucional. E os resultados já
começaram a aparecer em uma
circunstância em que, na maior
parte do Brasil, o que estamos
vendo é o contrário. Em Minas
Gerais estamos assistindo a
uma queda significativa nos
índices de criminalidade e isso,
evidentemente, tem a ver com
o trabalho das nossas forças de
segurança. E destaco a Polícia
Civil, já que sem ela isso
também não seria possível”,
afirmou Pimentel.
Foto:Ascom Prefeitura de Paracatu

