
“A cidade boa para o turista é 
a cidade boa para o cidadão que nela vive”

Caio Luiz de Carvalho
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População paracatuense não descuide nenhum dia e continuem fazendo diariamente a vistoria em seus 
quintais e terrenos eliminando os focos e possíveis criadouros nos quintais de casa, principalmente 
agora que ainda estamos enfrentando  essa pandemia da Covid-19, precisamos  evitar o surto de ou-
tras doenças como a dengue, que dependendo da evolução pode levar a óbito também.

Período de chuvas facilita a proliferação 
do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.

Poda e Corte de árvores 
e a falta de orientação 

tem destruído um 
Patrimônio natural.
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Câmara muniCiPal abre 
as Portas Para a semana 
naCional de Promoção da 

igualdade raCial.
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Prefeitura muniCiPal 
de ParaCatu 

lança o “ParaCatu 
avançar” 
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ligue e Denuncie

 ExpEDIEntE

Uma leitura sobre a banalidade do mal, de Hannah Arendt
Segundo Hannah Arendt, a banali-

dade do mal é o fenômeno da recusa do 
caráter humano do homem, alicerçado na 
negativa da reflexão e na tendência em 
não assumir a iniciativa própria de seus 
atos. A violência e a dominação social 
e política são conceitos relacionados ao 
processo descrito por Arendt, assim como 
o conceito de ética (entendido como o es-
tudo do comportamento moral).

Quando o individuo se afasta da res-
ponsabilidade e do domínio de suas ati-
tudes, pensamentos e comportamento, fa-
talmente, não realiza o exercício da refle-
xão, desconectando-se do sentido do que 
é ser humano. O campo ético é “engolido” 
pela visão limitada e empobrecida dessa 
relação, está, portanto, instalado o esta-
do de banalização do mal, no qual nem a 
violência ou a agressividade perturbam a 
ordem social. Partindo desse pressuposto, 
é possível compreender como a sociedade 
consegue se manter mesmo diante de si-
tuações caóticas, como foi o nazismo, as 
grandes guerras e, atualmente, a desigual-
dade social e o levante fascista.

Dizer que nossa época é pobre de pen-
samentos, significa dizer que estamos pre-

sos em um modelo de organização social 
no qual não há interação com a subjetivi-
dade do outro. Nossa percepção do que é 
ser humano está limitada pelo movimento 
de alienação e banalização do mal.

O ser contemporâneo se relaciona com 
a imagem fabricada de si, distanciando-se 
cada vez mais de sua essência humana. A 
mídia e as redes sociais acabam sendo os 
facilitadores desse processo de dissocia-
ção. Este, para Arendt, seria um dos aspec-

tos do fenômeno de banalização do mal, 
tendo em vista que não pensar a respeito 
de sua existência quanto humano fortalece 
a propagação dessa imagem inumana.

Figuras políticas, como o presidente Jair 
Bolsonaro, aproveitam a lacuna da base ética 
social para propagar a sua ideologia, que, na 
verdade, é em si uma agressão a existência 
humana. Similaridades podem ser observa-
das nas falas do presidente e de Adolf  Ei-
chmann (descrita no livro “Eichmann em 

Jerusalém”, de Hannah Arendt), como a fala 
vazia e redundante, a incongruência e o teor 
de propaganda de um ideal que parece pouco 
sólido perante uma análise crítica.

Através do conceito da filósofa ale-
mã, é possível compreender como um 
político que propaga aspectos negativos e 
não éticos possuí tantos apoiadores; vie-
mos de um processo (de sucesso) de ne-
gativa de nosso caráter humano.

fonte:https://naomekahlo.com/uma-leitu-
ra-sobre-a-banalidade-do-mal-de-hannah-
-arendt/?fbclid=iwar2KffrpyoXPHbsvQ
5r4q7-e42r7aPe6maHonatvqJkiwh0jae_
WJcdl5za#google_vignette

Esse artigo a cima nos mostra que não 
há dúvida de que vivemos uma banalização 
da violência, por motivações políticas. Por 
sorte, eleições passam, e a maior parte dos 
eleitores esquece seu ardor de defesa, suas 
posições políticas inquebrantáveis, provan-
do que a tese de Arendt tem sua aplicação: a 
mediocridade do não pensar não é ontológi-
ca, mas política é histórica.

A editora

“Nenhum homem é o ato em si, pois converge diversos acontecimentos, incluindo aqueles que o precede.”

Há 140 anos, em 17 de novembro de 
1881, nasceu Alfredo Balena, médico, 
farmacêutico e humanista ítalo-brasileiro. 
Alfredo nasceu em Nápoles, na Itália, mas 
chegou ao Brasil com quase dois anos de 
idade. Seu desejo era cursar Medicina no 
Rio de Janeiro; entretanto, se viu obrigado 
a adiar seus planos e matricular-se na Es-
cola de Farmácia de Ouro Preto, vindo a 
formar em 1901. Em seguida parte para a 
Capital do país, onde cursa a Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro, em 1907 se 
torna médico e defende a tese com o títu-
lo: “Preservação da Infância, contra a tu-
berculose”. Foi fundador, juntamente com 
outros onze médicos, da atual Faculdade 
de Medicina da UFMG, em 1911.

Muda-se para Belo Horizonte em 
1908, começa a clinicar em consultório e, 
nesse mesmo ano, passa a chefiar a Primei-
ra Enfermaria de Clínica Médica da Santa 
Casa de Misericórdia até o ano de 1949, 
tendo sido, neste hospital, membro do Con-
selho Médico Consultivo.

Alfredo Balena presidiu a Associa-

ção Medico-Cirúrgica de Minas Gerais em 
1916, de 1921 a 1927 e 1935, e o Sindicato 
Médico de Minas Gerais. Foi membro do 
Instituto Histórico de Ouro Preto, membro 
honorário da Academia Paulista de Medici-
na, membro honorário da Academia de Ci-
ências Psicoquímicas de Palermo, na Sicília, 
membro correspondente da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia de São Paulo, membro 
correspondente da Sociedade de Neuriatria 
e Psychiatria do Rio de Janeiro. Participou 
do Conselho Científico da Revista Médica 
de Minas na área de Clínica Médica, sob a 
direção científica do professor Lopes Rodri-
gues catedrático de Clínica Psiquiátrica da 
Faculdade de Medicina de Minas Gerais e 
docente da Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro. É o patrono da cadeira nº 57, Me-
dicina Interna - Clínica Médica, da Acade-
mia Mineira de Medicina.

Na Faculdade de Medicina, foi pro-
fessor de Fisiologia, Patologia Geral, Pro-
pedêutica Médica, Neurologia, Psiquiatria 
e catedrático de Clínica Médica. Era par-
ticipante da comissão de redação da Re-
vista Annaes da Faculdade de Medicina da 
UMG, colaborador efetivo da Revista Mi-
neira de Medicina, órgão oficial da Asso-
ciação Médico Cirúrgica de Minas Gerais, 
da Associação Mineira dos Farmacêuticos 
e da Sociedade Mineira de Odontologia.

Alfredo Balena faleceu em 
23/12/1949, dias após do decreto que 
federalizava a Faculdade de Medicina da 
Universidade de Minas Gerais (UMG), 
outro velho sonho seu, para cuja concre-
tização lutou obstinadamente. Morreu 
após quatro anos de terrível sofrimento, 
durante os quais conviveu estoicamente 
com repetidas crises de angor pectoris.

Homenagem ao médico
Alfredo balena
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Por: Carlos Lima (*)

As águas que outrora sediaram os ve-
lhos garimpos artesanais, o labor das não 
mais vistas lavadeiras de roupa e a tantas 
outras atividades humanas – inclusive à 
pescaria!- são aquelas que hoje poderiam, 
pelo menos em tese, abrigar opções natu-
rais de lazer que atendessem aos anseios 
dos cidadãos em Paracatu.

Os registros históricos disponíveis no 
Arquivo Público Municipal revelam o po-
tencial dos atrativos naturais bastante apre-
ciados no passado, como a Gruta de Vênus 
(a gruta faz parte do contexto das praias!), a 
Praia do Matinho no Córrego Rico (o nome 
vem da existência e ouro neste córrego!), a 
Praia do Lajedo (em frente à antiga Chácara 
dos Padres), a Praia do Sant’Ana, a Praia do 
Vigário e um pouco mais distante, as do São 
Domingos e São Sebastião.

Em seu nostálgico artigo “Nossas 
Praias… ainda vivem!”, publicado no Jor-
nal O Movimento de novembro de 1997, a 
escritora Coraci Neiva perpetua o cotidiano 
das lavadeiras na praia: “Descendo, desta 
[Gruta de Vênus] até a praia dos Macacos 
encontramos as lavadeiras esfregando, ba-
tendo as roupas já ensaboadas na pedra; em 
seguida deixando-as coarar sobre o cascalho 
Usavam anil para ficar alvas e azuladas e fo-
lhas de patichuli para deixar cheiro. Vestidas 
de combinação, cantavam felizes. Paravam 
para o almoço que traziam de casa numa va-
silha e pescavam enquanto a roupa secava”.

No álbum de nº 01 do Fundo Oliveira 
Mello, o distinto historiador registra através 
de fotografias uma agradável visita reali-
zada pelas normalistas do 3º ano da Escola 

Normal de Patos de Minas no ano de 1959 à 
exuberante Gruta de Vênus, localizada nas 
imediações da Praia do Macaco no Córrego 
Rico em Paracatu. De acordo com relatos 
dos Srs. Mauro Neiva e Eduardo Rocha, 

essa gruta não mais existe.
Em seu precioso artigo já citado ante-

riormente, a também membro da Academia 
de Letras do Noroeste de Minas Gerais, Sra. 
Coraci Neiva (1997), rememora ainda a im-
portância dos atrativos naturais em meio 
urbano para o lazer da população: “Havia 
entre o Vigário e o Matim um gramado 
onde eram realizadas todas as brincadeiras 
e esportes: andar de bicicleta, jogar peteca, 
vôlei, futebol, pular corda, cantar, correr, 
depois lanchar. Namorar também, embaixo 

dos grandes arvoredos.”
As lentes do saudoso memorialista 

Olímpio Gonzaga não deixaram escapar mo-
mentos prazerosos de diversão vivenciados 
por crianças e adultos nos afamados atrati-
vos naturais de Paracatu. Na foto de nº 926 
do acervo deixado pelo referido historiador e 
fotógrafo, veem-se crianças em pleno banho 
no Córrego Rico. Noutra foto, a de nº 933 
(ver no rodapé), Olímpio Gonzaga registra o 
momento do belo salto do jovem Juca Costa 
no trampolim existente na barragem do açu-
de (provável Lago do Açude, hoje imerso no 

bairro ao qual emprestara seu nome).
No açude também se realizavam aprazí-

veis piqueniques, como se vê na foto nº 934 
(ver no rodapé) de autoria de Olímpio Gon-
zaga, onde são vistos ali reunidos as pessoas 
de Geraldo Neiva, Maria de Lourdes, Con-
ceição, Edite Novais e Dolores. No mesmo 
local, jovens fazem pose atlética e exibem a 

bola para o futebol e a câmara de ar para o 
banho mais seguro, conforme expõe a foto 
de nº 942 também daquele exímio fotógrafo.

Um pouco mais distante do centro da 
cidade, o antigo Arraial de São Sebastião 
também mantinha a sua praia, que por meio 
da foto nº 1072 (ver no rodapé) de Olím-
pio Gonzaga, revela o tráfego de tropeiros 
pelo local e o momento em que seus ani-
mais podiam ali saciar a sede.  Reportagem 
do Jornal O Movimento de abril de 1993, 
edição 53, traz um relato do que possivel-
mente restara do Córrego do Neto (em cujo 
curso possivelmente estaria a praia de São 
Sebastião): “As águas, que já serviram até 
de lazer nos finais de semana, estão conta-
minadas, e ninguém sai em seu socorro”.

Em “Paracatu do Príncipe: Minha Ter-
ra” (MELLO, 1978), o autor sintetiza as 
boas lembranças e o fim daquele lazer ur-
bano de outros tempos: “Eram os animados 
piqueniques domingueiros das famílias e 
pessoas amigas às famosas praias do Mati-
nho, do Vigário, do macaco, à poética Gruta 
de Vênus. Como fruto do progresso, o Cór-
rego Rico, com as suas praias, tornou-se 
quase seco, coberto apenas de areia”.

A possibilidade de trazer de volta pelo 
menos parte desse lazer natural e gratuito e 
devolvê-lo à população, é algo que soa bem 

distante, diriam alguns mais aviltados com 
o desenvolvimento urbano, contudo um in-
cipiente e relevante passo já fora dado com 
a criação em 2011 do chamado Parque Li-
near, que margeia pequeno trecho do Cór-
rego Rico, mais precisamente onde outrora 
existira a Praia do Siô Leopoldo (Faria). Alí 
parte da mata ciliar encontra-se razoavel-
mente preservada e foram instaladas pistas 
de caminhada e quadra poliesportiva.

(*) Carlos lima é graduado em arquivologia 
pela universidade federal da bahia (ufba), 
é Pós-graduado em oracle, Java e gerência 
de Projeto e é conservador e restaurador de 
documentos. elaborou este artigo a partir de 
suas pesquisas nos fundos documentais do 
arquivo Público de Paracatu – mg.
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Praias de Paracatu: o lazer urbano de outros tempos

lavadeira na Praia do lajedo
(Próximo à Chacara dos Padres)

no Córrego rico em Paracatu

Praia do sant’anna no Córrego rico

estudantes normalistas de Patos de minas 
em visita à gruta de vênus em Paracatu

gruta de vênus em Paracatu

Crianças no banho no 
Córrego rico em Paracatu

Jovens saltam no açude em Paracatu

Jovens em pose atlética no Açude

salto de Juca Costa no açude

Piquenique no açude

Praia de são sebastião

Em homenagem aos 223 anos de  Pa-
racatu, na noite de 20 de outubro dará de 

aniversário da cidade aconteceu à apresen-
tação do show Valencianas, uma parceria 
entre o cantor e compositor pernambucano 
Alceu Valença e a Orquestra Ouro Preto.

Uma grande estrutura foi montada para 
receber os espectadores. O concerto foi gra-
tuito e contou com patrocínio Kinross Para-
catu, realizado no Jóquei Clube, seguindo 
todos os protocolos de saúde e segurança 
sanitária, uma organização impecável. 

 A apresentação foi um show, e a lua 
fez parte da noite abrilhantando ainda mais  
o espetáculo.

No final da apresentação Alceu Va-
lença fez um pedido ao público, “a pan-
demia ainda não acabou, usem máscara 
e vacinem-se eu já tomei a 3ª dose, logo 
todos nós ficaremos bem”. 

Com regência do Maestro Rodrigo To-
ffolo e Alceu Valença como solista nos vocais, 
“Valencianas” apresenta um recorte na biogra-
fia musical do artista. As canções dele foram 
adaptadas para a música de concerto, sem 
descaracterizar a essência de sua obra e seu 
compromisso permanente com a cultura po-
pular nordestina. No concerto, estão versões 

orquestrais de canções como Anunciação, 
Tropicana, Girassol, Coração Bobo, La Belle 
Du Jour, Sete Desejos, Junho, Porto da Sau-
dade, Acende a Luz, Sino de Ouro e Ladeiras.

Orquestra Ouro Preto e Alceu Valença show 
em homenagem aos 223 anos de Paracatu

O reencontro da musicalidade mineira com a poesia e a arte pernambucana
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A importância do turismo na sociedade

EsTAmOs dE OLHO

A hospitalidade é primordial para o tu-
rismo e, no âmbito da cidade, se traduz na 
disponibilidade de serviços, estruturas e 
equipamentos turísticos hábeis. O visitante, 
por meio de sua percepção subjetiva, avalia 
o destino como hospitaleiro ou inospitaleiro, 
o que pode acarretar no seu retorno ou em 
uma propaganda negativa do local visitado. 

Paracatu
Temos em Paracatu o agronegócio e a 

mineração que são pontos fortes no turismo 
de negócios. Além disso, temos um patri-
mônio histórico que chama muita atenção 
daqueles que por aqui passam, são casarios, 
igrejas, patrimônio natural como cachoei-
ras e grutas belíssimas, e ainda patrimônio 
cultural como a caretada, quitandeiras, me-
moráveis mestres das letras que compõem 
a história da cidade, (escritores, políticos, 
médicos entre outros).

Ao pensar no turismo, pensamos no que 

a cidade tem a oferecer. O turismo também 
acontece pelo despertar do desejo de ter a 
experiência de quem vive em um local es-
pecífico, pelas experiências que usufruímos 
que só ali vivemos, por isso se fala em pa-
trimônio, o que é herdado de onde se nasce.

 O patrimônio histórico, cultural e na-
tural, no entanto, só permanece enquanto 
preservado e cuidado, como parte da expe-
riência dos moradores da cidade. A coletivi-
dade, ou seja, o que é comum a todos pode 
ser fortalecido a partir dos vínculos com o 
patrimônio, cada um com sua responsabili-
dade de cuidado com o que é seu e de toda 
comunidade. Aqui o poder público também 
se faz importante ao criar políticas públicas 
de incentivo financeiro aos coletivos que 
promovem arte e cultura, a partir da manu-
tenção das áreas urbanas comuns e de entre-
tenimento,  produção de festivais, etc.

Quem ganha? Todos, pois com uma ci-
dade limpa, calçada bem cuidada, sem lixo 

nas ruas, com locais para o lazer,  se vive 
melhor e, além disso fomenta a economia 
da cidade, beneficiando a educação, a saúde 
e gerando ainda mais empregos.

desenvolvimento
O Turismo, desde que bem trabalha-

do, pode ser uma excelente fonte de renda 
para o município. É, ainda, um importante 
fator para o desenvolvimento por conta da 
qualidade de vida que proporciona para a 
população.

É fato que o turismo pode contribuir 
significativamente com a economia de um 
destino, gerando empregos e movimentan-
do receitas. A Organização Mundial do Tu-
rismo - OMT estima, afirma, inclusive que 
a atividade é responsável por 1 em cada 10 
empregos no mundo, correspondendo a 7% 
das exportações mundiais e 30% se con-
siderado apenas o setor de serviços. Sem 
contar sua contribuição para a valorização 

cultural, proteção do meio ambiente, propa-
gação da paz e do respeito (afinal de contas, 
respeitamos aquilo que conhecemos!).

A atividade turística é, sem dúvida, im-
portante para o desenvolvimento de cidades 
históricas (Paracatu faz parte do patrimônio 
cultural brasileiro), mas este desenvolvimento 
deve estar de acordo com a capacidade am-
biental que as cidades oferecem. O ambiente 
natural e construído deve ser protegido e va-
lorizado para continuar atraindo visitantes, as 
cidades têm uma singularidade em sua histó-
ria: os alinhamentos das edificações, os deta-
lhes de suas construções e sinalizações.

Paracatu precisa de cuidados
A cidade precisa de cuidados e para que 

isso aconteça é necessário restaurar e cuidar 
dos casarios, dos lotes vagos, enfim, cuidar 
de tudo aquilo que possa transformar a ci-
dade em um lugar melhor para seus habi-
tantes e visitantes.

 “A cidade boa para o turista é a cidade boa para o cidadão que nela vive” - Caio Luiz de Carvalho 
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No dia 20 de novembro, comemora-se o 
Dia Nacional da Consciência Negra. A data 
foi escolhida por conta do Zumbi dos Pal-
mares (foto), símbolo maior da luta dos ne-
gros contra a escravidão, que foi morto em 
20 de novembro de 1695. Se por um lado o 
dia deve ser comemorado – nos últimos dez 
anos, por exemplo, políticas públicas ado-
tadas em diferentes níveis de governo têm 
sido capazes de impulsionar a construção 
de bases de igualdade –, por outro faz-se 
necessário destacar que a população negra 
continua sendo alvo de discriminações.

Paracatu e a conscientização
Em Paracatu esta data de 20 de novem-

bro, vem mantendo a tradição em reafirmar a 
luta e a resistência do povo negro. 

A Câmara Municipal, na noite de 17 
de novembro, realizou a abertura oficial 
da Semana Nacional da Promoção da 
Igualdade Racial. 

O evento realizado pela Secretaria de 
Cultura, COMPIR por meio da Câmara 
Municipal seguiu os protocolos sanitários, 
e contou com uma programação cultural 
muito significativa. 

Durante o evento teve vários nomes de 
pessoas negras homenageadas pessoas de 
personalidades que contribuíram e contri-
bui com a implementação de diversidade 
para Paracatu, todos receberam o troféu 
Aureliano Lopes.

Ao som do berimbau, atabaque e pan-
deiro, o Grupo Axé Dendê se apresentou 
marcando a abertura das atividades alusivas 
ao Dia da Consciência Negra. A capoeira é 
símbolo da resistência negra e uma das ma-
nifestações populares mais expressivas da 
cultura brasileira, daí a atividade integrar a 
programação desta data.

Câmara municipal abre 
as portas para a semana 
nacional de Promoção da 

Igualdade Racial

Vinicius Sá e Marcos Henrique 
são os proprietários da SG Sá Guima-
rães DECOR, loja diversificada, para 
agradar o público com opções cheias 
de estilo, ideais para presentear e de-
corar a sua casa.

São variados produtos disponíveis no 
espaço amplo da loja, organizados por ten-
dências e ocasiões do dia a dia. 

A SG Sá Guimarães DECOR dispo-
nibiliza uma miscelânea de peças entre 
porcelana (vasos, vide poche, abajur, 
potiche, pote, esculturas, bowl, bustos, 
almofadas) e muito mais.

SG Sá Guimarães DECOR está locali-
zada no centro de Paracatu em frente à Pra-
ça do Rosário um lugar agradável e muito 
aconchegante!

Coquetel de inauguração 
da sg sá guimarães dECOR
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Alertar a população sobre a importân-
cia da prevenção e do tratamento da doença 
está entre os principais objetivos da criação 
do Dia Nacional de Combate à Tuberculo-
se, celebrado no dia 17 de novembro. Ainda 
que a doença seja amplamente reconhecida, 
há muitas dúvidas junto à população sobre 
as formas de tratamento. A boa notícia é 
que essa é uma condição que tem cura, des-
de que o diagnóstico e o tratamento sejam 
realizados de forma precoce.

A tuberculose é uma infecção con-
tagiosa que afeta principalmente os pul-
mões. Ela é causada por uma bactéria 
com características específica chama-
da Mycobacterium tuberculosis, também 
conhecida como bacilo de Koch.

Em 10% a 15% dos casos, essa doença 
pode atingir outros órgãos, recebendo então 
o nome de tuberculose extrapulmonar. De-
pois dos pulmões, os locais mais afetados 
são a pleura (membrana que recobre o pul-
mão) e os gânglios linfáticos (ínguas), mas 
ela também pode se instalar nos ossos, na 
meninge, nos rins, entre outros locais.

Nos últimos anos, observou-se um au-
mento nos casos de tuberculose entre ho-

mens de 25 a 40 anos de idade. Porém, em 
geral, os grupos mais vulneráveis são indí-
genas, pessoas com HIV/Aids, indivíduos 
privados de liberdade e pessoas em situa-
ção de rua, pois a doença está fortemente 
associada às defesas do organismo e às 
condições socioeconômicas da população.

Paracatu
A Secretaria Municipal de Saúde infor-

ma que os atendimentos dos serviços básicos 
de saúde continuaram e continuam durante a 
pandemia. No ano de 2020, foram 14 casos 
confirmados e em 2021 nove casos confir-
mados da doença, sem registro de mortes.

oms
A OMS (Organização Mundial da Saú-

de) lançou no dia 14 de outubro, o “Rela-
tório Global de Tuberculose 2021“, que 
mostra que, pela 1ª vez em uma década, o 
número de mortes por tuberculose aumen-
tou devido à pandemia de covid-19. 

Segundo o relatório, mais pessoas mor-
reram por tuberculose e menos pessoas fo-
ram diagnosticadas ou tratadas em 2020 do 
que em 2019. 

17 de novembro: dia Nacional 
de Combate à tuberculose

miguel Francisco do sêrro

Desempenhamos vida afora incontá-
veis papeis enquanto gastamos as horas, 
dias,...e anos das nossas vidas.   Muitos 
de nós conseguimos nos dar bem (levar 
vantagem) em várias ocasiões, movidos 
por uma boa dose de esperteza ou malan-
dragem seguimos, papel de dublê ou coad-
juvante nem pensar, antes de conhecer o 
caminho vivemos correndo atrás dos cha-
mados “atalhos”, se formos escutar todo 
mundo nem dá para produzir filmes, só 
tem artista (mocinho), ninguém quer ser 
bandido na telinha ou vida real.   É a típica 
vida de ter direito e não suportar deveres, 
um exercício de PROTAGONISMO de in-
teresse, baseado apenas e tão somente na 
conveniência.   Uns anos antes enquanto 
viajava para frequentar aulas na faculdade, 
um conhecido meu me questionou se valia 
a pena o desgaste de morar numa cidade, 
trabalhar noutra, ainda deslocar para uma 
terceira cidade e “mandar o traseiro” num 
banco de escola, honestamente, o bendi-
to questionamento me deixou pensativo.   
Naquele dia, lembro que chovia, cheguei 
atrasado à Fafisio, mas assisti às aulas.   
Tempos depois esse mesmo colega me 
procurou, buscava ele uma forma “mais 
rápida” de concluir o ensino médio, pois 
fora aprovado num concurso, ajudei com 
informações.   Ocorre que em relação ao 
tão almejado PROTAGONISMO, nota-
-se que os humanos, modo geral, adoram 

holofotes, mas só quando “são pedras”, 
quando ficam na condição de “vidraças” 
as pessoas saem de fininho, tipo, “esta-
va aqui”, “não estou mais”, concluindo a 
maioria de nós somos PROTAGONISTAS 
de araque, trocando em miúdos queremos 
ir à festa, encher a cachola de pinga e ficar 
alegre, só que não queremos participar ou 
estar incluídos no grupo dos que sofrerão 
os tombos.   Parece ser da essência huma-
na o egoísmo, não se sabe de onde mas nós 
(ou a grande maioria de nós) colocamos 
na cabeça que só temos direitos, já os de-
veres e obrigações os “outros” têm para 
comigo.   Creio que podemos tirar daqui 
a explicação de que o planeta, a cada dia, 
se apresenta mais destruído e com espaços 
impróprios para a vida natural.    Em resu-
mo, caminhamos num caminho sem volta 
rumo ao fim, a menos que, urgentemente, 
alteremos significativamente nossos con-
ceitos para recuperar ao menos parte do 
que estamos perdendo.

*Historiador/advogado

PROTAgONIsmO

o Legado de edgar morin: 
100 anos de vida

*Robson stigar / Vanessa Ruthes

Edgar Morin pode ser considerado 
um divisor de águas tanto na educação 
como na ciência. Está atualmente com-
pletando um Século de vida. Nasceu em 
Paris, em 08 de julho de 1921. Graduou-
-se em história, geografia e direito, mas 
deu ênfase em seus estudos nas áreas da 
antropologia, epistemologia, filosofia e 
sociologia. Edgar Nahoum é o seu nome 
verdadeiro, mas dotou o codinome “Mo-
rin” quando serviu como tenente das for-
ças combatentes francesas.

É um entusiasta e visionário na área 
da Educação, considerado um dos maiores 
pensadores contemporâneos da interdis-
ciplinaridade. Transita nas diversas áreas 
do saber, promovendo, assim, um diálogo 
entre os diversos tipos de saberes e ciên-
cias, buscando as mais diversas relações 
entre todos os mais variados pensamentos 
possíveis, sendo considerado como um dos 
maiores intelectuais da Modernidade.

Morin elabora os pressupostos de uma 
nova racionalidade para um pensar livre, 
multidimensional, multiocular e, portan-
to, complexo, a partir dessas influências 
filosóficas, sociológicas e históricas. 
Possui uma larga experiência social e 
educacional e enorme visão panorâmi-
ca interdisciplinar. Escreveu inúmeras 
obras, ao longo desses setenta anos de 
atividades ininterruptas de produção 
intelectual. Dentre estas obras, citamos 
mais de meia centena de livros, capítulos 
em livros, prefácios, artigos, dentre ou-
tros, mas sem dúvida, a obra O Método, 
podemos dizer que é a mais relevante e 
densa, onde expõe o Pensamento Com-
plexo de forma detalhada e aprofundada. 

Na obra O Método, Morin apresenta 
como a ciência está “quadrada”, fechada 
e manipulada pela tecnologia. Procura, 
abordar, a partir do paradigma da comple-
xidade, a teoria e o método na construção 
do saber, e do desenvolvimento da ciência 
sob um novo ponto de vista, denominado 
Paradigma da Complexidade. 

O seu método começa a construir a 
chamada epistemologia da complexidade, 
que se contrapõe ao pensamento redu-
cionista e disjuntivo presente na ciência 
e no mundo acadêmico de forma geral. 

Pretende reunir o conhecimento, o que o 
pensamento fragmentado da modernida-
de superespecializado e disciplinar rom-
peu, propondo, assim, uma reforma para o 
modo de pensar o ser humano, a ciência, a 
educação e na sociedade.

O pensamento de Morin desenvolve-
-se a partir da teoria da complexidade. 
Esta contempla, a partir de uma perspec-
tiva transdisciplinar, os diversos saberes, a 
fim de produzir um conhecimento amplo 
e profundo da realidade analisada. Esta 
perspectiva metodológica, nos possibilita 
perceber que todos os fenômenos são de-
pendentes e interligados. Não se pode ad-
mitir que uma realidade é simples, ou iso-
lada, pois tudo possui uma interconexão e 
interdependência.

A consciência planetária não poderá 
florescer com base em um pensamento li-
near, disjuntivo e simplificador; ela é resul-
tante, sem dúvida, de formas de pensar e de 
agir que contemplem uma visão sistêmica 
e complexa da realidade. A compreensão 
da complexidade do universo consiste em 
percebermos que os componentes ou os 
aspectos de um todo – econômico, políti-
co, ético, biológico, ecológico, mitológico, 
emocional, sociológico, entre outros – são 
interligados e inseparáveis, compondo um 
tecido complementar, inter-relacionado, 
interdependente e inter-retroativo entre as 
partes e o todo e vice-versa.

As características dos tempos atuais 
que contrapõem, de um lado, os riscos 
iminentes de autodestruição da humani-
dade e do planeta e, de outro, as ricas pos-
sibilidades da continuidade da humanida-
de pelo acesso à pátria terrestre, motivam 
Morin a propor uma reforma urgente e ra-
dical do pensamento educacional vigen-
te, propondo uma reforma na educação, 
que contemple as diversas dimensões do 
ser humano, pois o ser humano não con-
segue viver apenas da racionalidade. Ele 
necessita do caráter afetivo, do lúdico, do 
imaginário, do religioso, pois todas essas 
dimensões são indissociáveis da totalida-
de do ser humano.

*doutor em Ciências da religião pela PuCsP. 

e-mail: robsonstigar@gmail.com

*doutora em teologia pela PuCPr. 

e-mail:vanessa_ruthes@yahoo.com.br
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Por Josué da silva brito

Não gosto de 
textos professorais. 
Odeio autoajuda e 
sou alérgico a oti-
mismo. Faço essa 
apresentação breve 
para que ninguém 
pense que aqui, 
atrás dessas pági-
nas, está alguém 
que olha para a vida e saí por aí assobian-
do Come Fly With Me. Não. É alguém 
que tem os seus problemas... Que traba-
lha 64 horas semanais, às vezes até mais 
que isso, e passa o único dia de folga em 
um quarto de hotel sem mesmo abrir a 
janela. Ora por cansaço, ora por pura de-
silusão com a vida.

Mesmo envolto em uma visão nada 
idílica da vida, muito pelo contrário, a mor-
te recente da cantora e compositora Marília 
Mendonça me pôs, como a tantos de nós, 
brasileiros, a pensar sobre a efemeridade 
da nossa existência. Primeiro, passei pelo 
velho clichê: a vida é um sopro. É um ven-
to que surge sem rumo e igualmente parte 
sem destino. Muito mais breve e discreto 
do que os ventos de agosto. Mas o que sig-
nifica isso? E, se isso traz alguma lição, 
qual sua aplicação na vida real?

Todos nós já perdemos amigos jovens, 
nos abalamos com a morte de um ídolo e 
fomos levados a pensar na fugacidade. Fi-
camos tristes, pensamos na nossa vida e, no 
outro dia, estamos de novo nas nossas ro-
tinas. Acordamos, tomamos café, trabalha-
mos freneticamente... Chegamos cansados 
à noite e esquecemos de tudo. Se algum 
desavisado nos pergunta a razão de tudo 
isso, fácil... Estamos perseguindo nossos 
sonhos. Lutando pelos nossos objetivos!

Por quarenta anos, ou mais, estaremos 
com essa resposta afiada, pronta. Vamos 
acreditar nela. Estamos em busca de uma 
casa própria, independência financeira, car-

ros e várias outras infinidades de bens mate-
riais. Parte de nós alcançará esses “sonhos”. 
Parte de nós construirá um patrimônio... Tal-
vez falte energia para aproveitar o que foi 
construído, mas a meta foi cumprida.

A maior parte de nós... e basta uma 
rápida olhada nas estatísticas brasileiras, 
ficará pelo caminho. Passará uma vida em 
empregos estressantes, desvalorizados, 
que continuam no WhatsApp pelo resto da 
noite e nos dias de folga. É... Viram quan-
do eu disse que não sofria de otimismos?! 
Essa é a vida como ela é...

Pois voltemos ao sopro. O que signifi-
cará todo o caminho de ventos que nasceram 
no Norte e padecerão no mais próximo Sul 
à maior parte de nós?! Muito pouco. Nosso 
sopro será dividido em metas, em mil objeti-
vos. No fim, não viveremos o caminho.

Esqueceremos de abrir a janela do apar-
tamento, de sentar e ver um casal de pica-
-paus abrindo caminho em um galho de ipê, 
de ver o voo das araras, de tomar chuva em 
silêncio a olhar para o céu, de simplesmen-
te parar, dar dois toques no celular e colo-
car para tocar aquela balada romântica que 
achamos brega, mas adoramos dançar so-
zinho... “eu sou feliz tendo você sempre ao 
meu lado/ e sonho sempre com você mesmo 
acordado...”. Alguns de nós, poderemos ter 
esquecido até mesmo de amar...

É isso. A vida ser um sopro é sobre 
aproveitar os galhos da frondosa árvore. 
É sobre as folhas que balançamos e todo 
mundo que há lá fora e precisa do vento. 
É sobre as pipas, sobre os balões... E isso 
também vale para mim. Até mais, amigo 
leitor. Agora vou abrir a janela, colocar 
para tocar Manias, na voz de Dolores Du-
ran, claro, “dentre as manias que eu tenho 
uma é gostar de você/ mania é coisa que a 
gente tem mas não sabe porque...», mais 
tarde, caminharei um pouco sem rumo, 
procurando pássaros e os galhos que esse 
leve sopro consegue suprir. Aconselho que 
faça o mesmo. Só não esqueça de que é 
mortal (memento mori). Carpe diem! Você 
está de fato aproveitando o caminho?

Caminho

Atire a primeira pedra quem nunca viu uma 
 descartável jogada na rua

Em época de pandemia o uso de máscara 
é obrigatório em lugares públicos  e em locais 
de convívio coletivo. A máscara se tornou um 
assessório necessário no dia a dia das pessoas. 

Ao fazer caminhadas matinais depara-
mos com o descarte de máscaras nas ruas, 
assim percebemos que a função de evitar a 
propagação do  coronavírus pode ser inefi-
caz se as máscaras não forem descartadas 
da forma correta.

No canteiro da Avenida Olegário Maciel, 
em várias ruas no centro da cidade está sendo 
“normal” encontrar máscaras jogadas no chão, 
sem nenhum cuidado. Isso com certeza podem 
trazer riscos para a saúde da comunidade e 
principalmente dos nossos garis, que recolhem 
o lixo no decorrer da semana e estão na linha 
de frente da limpeza da cidade. Gostaríamos 
de alertar a população, pois mesmo com todos 
os cuidados, o perigo de se contaminar é maior 
com os itens espalhados ao ar livre, já que as 
máscaras podem estar infectadas.

As máscaras descartáveis devem ser 
colocadas em saco plástico e descartas na 
lixeira e nunca com material reciclável, 
pois a máscara pode estar com o vírus da 
gripe ou do coronavirus.

Nunca jogue fora máscaras no chão ou 
na rua para não ocorrer possíveis contami-
nações nem prejudicar o meio ambiente. Se 
estiver na rua, descarte a máscara no lixo de 
um banheiro ou deixe para jogar na lixeira 
comum ao chegar em casa.

“Com milhares de máscaras descar-
tadas diariamente em todo o país, o lixo 
produzido para se proteger da Covid-19 já 
mostra seu impacto no meio ambiente. 
Segundo o Instituto Akatu, ONG voltada 
para o consumo consciente, desde o início 
da pandemia, já foram mais de 12 bilhões 
de máscaras jogadas fora. Com uma média 
de decomposição que pode chegar a até 
500 anos, dependendo do material, além 
dos impactos ambientais, o descarte incor-
reto pode proliferar o vírus. ”

máscara descartada nas 
ruas pode trazer riscos para a 

população de Paracatu

Em setembro de 2015, os 193 países 
membros das Nações Unidas adotaram uma 
nova política global: a Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável, que tem 
como objetivo elevar o desenvolvimento do 
mundo e melhorar a qualidade de vida de 
todas as pessoas.

Com finalidade de discutir medidas 
para alavancar e diversificar as atividades 
econômicas no município foi desenvol-
vido através do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável de Paracatu 
(CMDS), a 2ª Conferência de Desenvolvi-
mento Sustentável..

A evolução da economia global sofre de-
safios constantes que geram incertezas e insta-
bilidades no mundo dos negócios. Reinventar, 
inovar e diversificar, nesta seara, é sinônimo 
de superação em momentos de retomada do 
desenvolvimento e sustentabilidade.

Foi com esse propósito de trazer esta 
discussão para a realidade do município, 
que o Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Sustentável de Paracatu (CMDS) 
promoveu no dia 11 de novembro, a 2ª Con-
ferência de Desenvolvimento Sustentável 
com o tema “Desenvolvimento, inovação e 
retomada econômica, no auditório do Cen-
tro Administrativo”.  

Durante a Conferência foram debatidas 
ideias para fortalecimento dos pilares da 
economia local. O intuito do encontro foi 
propor a interlocução entre autoridades e 
gestores públicos com os diversos segmen-
tos das sociedades sobre as políticas de de-
senvolvimento sustentável de Paracatu.

O evento contou com duas palestras. 
A primeira delas é “Inserindo as cidades 
na agenda global de desenvolvimento sus-
tentável”, conduzida por Anderson Cabido, 
mestre em Administração pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e atual 
coordenador do Programa Estadual de Re-
conversão Produtiva em Territórios Minera-
dores. 

A segunda palestra trouxe como tema 
“Transformação territorial sustentável - 
Integrando as Inteligências Locais”, e foi 
apresentada pela professora Regina Helena 
Alves da Silva, graduada em Ciência Social 
e História pela UFMG, mestre em Ciência 
Política pela mesma universidade, doutora 
em História Social pela Universidade de 
São Paulo (USP) e pós-doutorado em Ar-
quitetura e Urbanismo pela Universidade 
Federal da Bahia (UFBA).

A especialista tem amplo conhecimen-
to e atuação em vários campos de pesquisa, 
tendo atuado na área de urbanismo, territó-
rios urbanos, espaços digitais, letramento e 
inclusão digital em escolas e participação 
popular. Atualmente é vice-coordenadora 
do Instituto Nacional de Ciência e Tecno-

logia (INCT) de Políticas Públicas e Desen-
volvimento Territorial (INPUT). 

“Entre as rodadas de palestras, o públi-
co teve a oportunidade de conhecer dois ca-
sos de sucesso: das empresas Grupo Minas 
e Nutribem Refeições.

A segunda conferência atingiu o seu 
objetivos principal , que foi unir. Unir pode 
público, instituições e empresas para jun-
tos ouvir os palestrantes e também elaborar 
proposta para fomentar ainda mais o desen-
volvimento econômico de nossa cidade, to-
das as propostas colhidas nessa assembleia 
irão pautar muitas das ações do conselho 
municipal de desenvolvimento econômico e 
também as ações do poder público.” Ailson 
Secretário de Desenvolvimento Econômico 

 “O tema “Desenvolvimento, inova-
ção e retomada econômica” debatido du-
rante a II Conferência Munic. de Desenv. 
Econômico em Paracatu, promovida pelo 
Conselho Municipal de Desenv. Sustentá-
vel - CMDS, levou os participantes à re-
flexões sobre tendências e oportunidades 
em um cenário desafiador.

Como membro do CMDS, represen-
tando o Sebrae Regional Noroeste e Alto 
Paranaíba, pude conhecer e contribuir com 
a construção de estratégias focadas na re-
tomada econômica dos pequenos negócios, 
na inovação e outras formas de intervenção 
em prol de uma Paracatu mais competitiva.”

Rosely Vaz -Analista sebrae mg

Paracatu promoveu 
a 2ª Conferência de 

desenvolvimento sustentável
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Na Semana do Médico 2021, que 
comemora os profissionais médicos pelo 
seu dia, festejado em 18 de outubro, a As-
sociação Médica de Minas Gerais presta 
homenagem ao paracatuense Dr. Mau-
ricio Maia médico oftalmologista com 
vasta ficha de serviços prestados à comu-
nidade de Paracatu.

Ao conceder o prêmio Médico Mi-
neiro em Destaque 2021 ao paracatuense, 
a Associação Médica de Minas Gerais 
destaca que a escolha de seu nome se 
deve por sua atuação no interior do es-
tado, destacando-se pelo exercício digno 
da profissão, conduta ética e pela impor-
tância dos serviços médicos prestados à 
comunidade de Paracatu e região.

O evento de entrega da premiação, 
que tem a assinatura da Associação Mé-
dica, Conselho Regional de Medicina de 
Minas Gerais e SINDMED-MG, acon-
teceu em Belo Horizonte  no dia 21 de 

outubro, no auditório do Teatro Oromar 
Moreira, sede da AMMG, com a presen-
ça dos homenageados de 2021. A cerimô-
nia foi transmitida online através do ca-
nal do YouTube da AMMG e também de 
formato hibrido por causa da pandemia. 

sobre o dr. mauricio maia 
Graduou pela Universidade Federal de 

Goiás em 1977 e fez residência em Oftal-
mologia pelo Hospital da Universidade de 
Brasília. Membro fundador da Associação 
Médica de Paracatu e da Unimed Noroes-
te de Minas, participando ativamente na 
construção do Hospital São Lucas da cida-
de. Ocupou posições de liderança, inclusive 
participando como diretor da Unimed em 
diversas gestões, sempre pautando seu tra-
balho na valorização profissional e como 
elemento de coesão da classe médica local. 
Realiza um trabalho social ímpar, muito ad-
mirado pela comunidade.

Paracatuense é homenageado 
pela Associação médica de 

minas gerais
O oftalmologista Dr. Maurício Maia Ferreira, médico em Paracatu 
recebeu homenagem pela Associação Médica de Minas Gerais

A partir de 25 de outubro, os mais de 13 
mil cartórios brasileiros passaram a serem 
pontos de apoio às mulheres vítimas de vio-
lência doméstica. As unidades agora integram 
a campanha “Sinal Vermelho”, que visa esti-
mular e facilitar denúncias de qualquer tipo de 
abuso dentro do ambiente doméstico.

As mulheres não estão seguras em suas 
casas durante a pandemia. Os números de 
denúncias de violência doméstica aumenta-
ram significativamente no período do iso-
lamento social: os índices de feminicídio 
cresceram 22,2% em 2020 em comparação 
com os meses de março e abril de 2019. 
Para impedir que esse fenômeno continue 
a evoluir, o Conselho Nacional de Justiça 
se uniu à Associação dos Magistrados Bra-
sileiros (AMB) e lançaram, em junho de 
2020, a campanha Sinal Vermelho contra a 
Violência Doméstica.

A criação da campanha foi o primeiro 
resultado prático do grupo de trabalho cria-
do pelo CNJ para elaborar estudos e ações 
emergenciais voltados a ajudar as vítimas 
de violência doméstica durante a fase do 
isolamento social. O grupo foi criado pela 
Portaria n. 70/2020, após a confirmação 
do aumento dos casos registrados contra a 
mulher durante a quarentena, determinada 
em todo o mundo como forma de evitar a 
transmissão do novo coronavírus.

A ideia central é que a mulher consiga 
pedir ajuda em farmácias, órgãos públicos e 
agências bancárias com um sinal vermelho 
desenhado na palma da mão. As vítimas já 
podem contar com o apoio de cerca de 15 
mil farmácias, prefeituras, órgãos do Judi-
ciário e agências do Banco do Brasil em 
todo o país. Nesses locais, atendentes, ao 
verem o sinal, imediatamente acionam as 
autoridades policiais.

Como funciona a Campanha
O sinal “X” feito com batom vermelho 

(ou qualquer outro material) na palma da 
mão ou em um pedaço de papel, o que for 
mais fácil, permitirá que a pessoa que aten-
de reconheça que aquela mulher foi vítima 
de violência doméstica e, assim, promova o 
acionamento da Polícia Militar.

Atendentes recebem cartilha e tutorial 
em formato visual, em que são explicados 
os fluxos que deverão seguir, com as orien-
tações necessárias ao atendimento da víti-
ma e ao acionamento da Polícia Militar, de 
acordo com protocolo preestabelecido.

Quando a pessoa mostrar o “X”, o aten-
dente, de forma reservada, usando os meios à 
sua disposição, registra o nome, o telefone e o 
endereço da suposta vítima, e liga para o 190 
para acionar a Polícia Militar. Em seguida, se 
possível, conduz a vítima a um espaço reser-
vado, para aguardar a chegada da polícia. Se 
a vítima disser que não quer a polícia naquele 
momento, entenda. Após a saída dela, trans-
mita as informações pelo telefone 190. Para a 
segurança de todos e o sucesso da operação, 
sigilo e discrição são muito importantes. A 
pessoa atendente não será chamada à delega-
cia para servir de testemunha.

Se houver flagrante, a Polícia Militar 
encaminha a vítima e o agressor para a dele-
gacia de polícia. Caso contrário, o fato será 
informado à delegacia de polícia por meio 
de sistema próprio para dar os encaminha-
mentos necessários – boletim de ocorrência 
e pedido de medida protetiva.

Como aderir à campanha
O jornal O Lábaro entrou em contato 

com Anoreg-BR -  Associação dos Notários 
e Registradores do Brasil que passou a se-
guinte informação:

Os cartórios aderem à campanha da 
seguinte maneira: eles assinam o Termo de 
Adesão (disponível no site da Anoreg-BR), 
enviam por e-mail e recebem o material 
para utilizar na divulgação da campanha.

Para integrar os cartórios à iniciativa, a 
Anoreg/BR produziu e disponibilizou uma 
série de materiais a suas unidades de todo o 
país, como vídeos, cartilha, cartazes e mate-
rial para as redes sociais, como forma de pre-
parar os funcionários para oferecer auxílio. 
As mulheres serão abrigadas em uma sala 
reservada de cada unidade, de onde poderão 
registrar a denúncia e acionar as autoridades.

dados da AmB  
Segundo dados da AMB, mais de 17 milhões 
de mulheres sofreram violência física, psico-
lógica ou sexual entre agosto de 2020 e ju-
lho de 2021, número que representa 24,4% 
da população feminina com mais de 16 anos 
residente no Brasil. Já as chamadas para o 
número 180, serviço que registra e encami-
nha denúncias de violência contra a mulher, 
tiveram aumento de 34% em comparação ao 
mesmo período do ano passado, conforme ba-
lanço do governo federal. Ao longo de 2020, 
foram registradas 105.671 denúncias de vio-
lência contra a mulher pelo Disque 180. 

Cartórios aderem à campanha 
“sinal Vermelho”, contra 

violência doméstica
Campanha Sinal Vermelho auxiliará 

mulheres de modo discreto e sigiloso
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Em cerimônia no auditório do Centro 
Administrativo na manhã do dia 22 de no-
vembro, foi lançado o programa “Paracatu 
Avançar”, o maior programa de infraestru-
tura, desenvolvimento socioeconômico e de 
geração de empregos da história da cidade de 
Paracatu. Esse programa representa “A Cons-
trução de Um Novo Tempo Para Todos”.

A mesa foi composta pelo prefeito Igor 
Santos, vice-prefeito Gabriel Ferrão, presi-
dente da Câmara Municipal Manoel Alves, 
Secretário de Gestão Pública, Maikon Frei-
tas e a representante da Caixa Econômica 
Federal a Superintendente Executiva de 
Governo a senhora Gesilany Renk.

o PRogRAmA
Esse programa teve um vasto estudo 

onde puderam avaliar as necessidades es-
truturais; de Desenvolvimentos socioeco-
nômicos e educacionais da cidade de Para-
catu. A Administração Municipal traçou um 
plano de metas capaz de dar soluções a es-
sas importantes e necessárias demandas que 
ainda comprometem o desenvolvimento do 
município e região e também a qualidade de 
vida das pessoas. Daí desta análise conjun-
tural da cidade e suas prioridades, nasceu 
o “Paracatu Avançar”, que está arquitetados 
sobre o tripé: Estrada do Entre Ribeiros, 
FINISA ( Financiamento à Infraestrutura e 
ao Saneamento voltado ao Setor Público), e 
duplicação de vias do Sistema Viário.

O “Paracatu Avançar” foi formatado de 
modo a permitir à Administração Municipal 
dar respostas satisfatórias a questões de má-
xima urgência para o avanço do município e 
região e claro, o bem-estar da comunidade. 

O “Paracatu Avançar” ainda contará 
como aro agregado a geração de milhares 
de novos empregos, mobilizando inves-
timentos no valor de R$ 176.000.000,00 
(cento e setenta e seis milhões de reais).

Deste valor, 71.850.000,00 (setenta e um 
milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), se-
rão provenientes do FINISA para investimen-
tos necessários na área de Infraestrutura.

Fizeram o uso da palavra o Secretário de 
Gestão Pública Maikon, bem empolgado fa-
lou da importância do programa para o desen-
volvimento do município, sobre os recursos 
do FINISA que serão empenhados para me-
lhorar ainda mais a infraestrutura de Paracatu.

Representando a Caixa a senhora Gesi-
lany Renk falou sobre este grande momento 
para a população paracatuense, Segundo ela, 
a parceria entre a instituição e o Governo 
Municipal é sempre recebida de forma po-
sitiva, já que as obras, entre elas pavimenta-
ções e construções de creches e escolas tra-
zem benefícios para toda a população.

O presidente da Câmara Municipal 
Manoel Alves parabenizou o executivo por 
esta iniciativa de grande relevância para o 
munícipio e deixou as portas abertas do Le-
gislativo para o que for necessário em bene-
ficio da população.

O Vice-prefeito Gabriel Ferrão acredita 
muito no potencial da cidade e que é impor-
tante para esta alavancada no desenvolvimen-
to, um momento certo para colocar a mão na 

massa e fazer de Paracatu uma cidade reco-
nhecida mundialmente. Falou dos recursos do 
FINISA que será empenhada em obras im-
portantes para melhorias da infraestrutura na 
cidade  e a qualidade de vida dos munícipes. 

No final como é de praxe a fala do jo-
vem Prefeito Igor Santos, que em seu pri-
meiro ano de governo, em plena pandemia 
vem se desdobrando para melhorar a vida 
dos paracatuenses. 

Para o prefeito esse programa “Para-
catu Avançar” é o que Paracatu precisa no 
momento depois de anos alguns setores te-
rem ficado de lado. 

“O Programa “Paracatu Avançar” tem 
três pilares um é a estrada do Entre Ribeiros, 
porque é impossível se falar em desenvolvi-
mento econômico de Paracatu sem falar do 
desenvolvimento do agronegócio. Então é 
uma bandeira que nós assumimos desde o 
inicio é um sonho de 40 anos e que hoje 
já está publicado no diário oficial, o edital 
de asfaltamento da estrada do Entre Ri-
beiros. Este investimento é transformação, 
empregos para a cidade, A LMG 680 que já 
chamamos de rodovia da produção, será a 
grande locomotiva da produção, temos ali 
uma das maiores áreas irrigadas da Améri-
ca Latina. Locação do agronegócio gigante 
e que a gente vai entrar para que Paracatu 
possa dar um salto gigantesco. 

Assim também o Programa “Compre-
ende Turismo” que é outra locação que pre-
cisamos explorar dentro desse tempo, tam-
bém dentro do programa está nosso sistema 
viário e gostaria de destacar sobre a conti-
nuidade que nós estamos dando nas obras 
do governo anterior, primeiro tivemos a 
oportunidade clara de transformar Paracatu 
num cemitério de obras abandonadas, por-
que nós recebemos inúmeras obras em está-
gio muito inicial, prematuro e tivemos uma 
decisão muito sábia de seguir toda e qual-
quer obra e melhorar os projetos. Esta obra 
viária 50% concluídas, hoje temos previsão 
e investimentos de 20 milhões de reais, e 
a obra viária mais importante das ultimas 
décadas de Paracatu que realmente vai abrir 
o desenvolvimento da cidade e começar a 
desafogar o transito de Paracatu. O FINISA 
que nós temos preparado há muito tempo. 
O FINISA é um investimento volumoso 
na cidade que trás algumas respostas, pri-
meiro trás uma reposta da pandemia, todos 
sofreram com a pandemia, todos perderam 
dinheiro com a pandemia, e o poder público 
tem que atuar em momentos difíceis foi só 
assim que o poder público conseguiu su-
perar esse momento de crise foi assim em 
1930 quando aconteceu a maior crise do 
mundo, em 2008 quando o país deu a res-
posta com grandes obras. O que a FINISA 
nos oferece é a melhoria da infraestrutura. 
A construção de mais de 36 obras faz que 
com nós geramos mais de mil empregos di-
retos, mais de três mil empregos indiretos. 
Mais de 100 milhões de reais serão inves-
tidos aqui na cidade que vão aos poucos 
transformando Paracatu. Nós estamos aqui 
numa corrida de 10 anos em dois anos. Isso 
nos dá a segurança que tomamos a decisão 

correta e no momento certo. Paracatu tem 
uma saúde financeira excelente.”

O prefeito citou um exemplo interes-
sante comparando a cidade de Paracatu com 
uma pessoa .” Uma pessoa que ganha 20 
mil, tá ganhando muito bem. Seria possível 
esta pessoa comprar uma casa de meio mi-
lhão de reais agora? Não a não ser que ele 
para, espera muitos anos economizando ou 
faz um financiamento, é o que a gente está 
fazendo agora. O munícipio de Paracatu é o 
cara que ganha bem. A gente consegue fa-
zer este investimento de 76 milhões com o 
caixa do município, não consegue, até por-
que se conseguisse ia pergunta, porque não 
foi feito ainda? Porque que em 40 anos se 
é tão fácil, se o dinheiro está disponível, se 
o dinheiro está sobrando, porque durante s 
40 anos ninguém fez. Imagino que ninguém  
queria ver o povo sofrer. Se não fizeram por-
que realmente não dava, porque realmente 
as condições não eram oferecidas, até de-
safio a quem dizer que  município está com 
dinheiro sobrando consegue fazer. O muni-
cípio tem seus compromissos, esses com-
promissos não podem ser cortados, como 
ficam todos os serviços do município, é 
importante dizer que só nesta pandemia nós 
gastamos 60 milhões de reais, nós não tive-
mos medo nenhum ou precaução nenhuma 
de investir em recursos da saúde para poder 
salvar vidas e é por isso que Paracatu não 
teve ninguém nos corredores com oxigênio 
sentado no chão. É por isso que Paracatu 
teve condição de dar dignidade, atendimen-
to e por isso nenhum paracatuense fico sem 
atendimento durante esse período tão difí-
cil, porque nós realmente investimos muito, 
não tivemos medo de investir, tivemos uma 
equipe da saúde fantástica que abraçou esta 
causa e fez que nosso munícipio avançasse. 
Hoje entregamos com muita tranquilidade 
o projeto da cidade. O que nós oferecemos 
aqui hoje é muito especifico para a cidade. 
Pela Caixa nós precisaríamos dizer assim, 
precisamos de 72 milhões de reais para fa-
zer investimentos na infraestrutura. Infraes-
trutura o que a gente decidir depois, bastava 
isso. Mas nós estamos fazendo exatamente 
o contrário, estamos descrevendo aqui um 
investimento de 80 milhões de reais para 
que todo mundo saiba e possa cobrar exa-
tamente para onde está indo cada real desse 
projeto aqui hoje. É um projeto muito es-
pecifico muito detalhado, muito realista que 
atende as necessidades das pessoas.”  Tre-
cho da fala do prefeito Igor Santos

Esse programa “Paracatu Avançar” tem 
como objetivo de promover obras de infra-
estrutura, habitação, saneamento, sistema 
viário, além da criação de banco de projetos.  

Ato de assinatura do projeto de Lei que 
autoriza o Poder Executivo a contratar a 
operação de crédito com a Caixa Econômi-
ca Federal – CEF.

As ações contempladas pelo financia-
mento serão executadas em todas as regiões 
da cidade, garantindo a execução de obras 
de grande relevância para a dinâmica da ci-
dade, tais como:
Construção de Praça no Paracatuzinho

Investimento: R$ 2.000.000,00
Construção da Delegacia de Polícia Civil                  
Investimento: R$ 4.500.000,00
Construção e Manutenção de Viveiros Comunitá-
rios Autossustentáveis, com montagem de usina 
fotovoltaica (Assentamento Lagoa Rica)
Investimento: R$ 800.000,00
Construção do Almoxarifado
Investimento: R$ 600.000,00
Aquisição:  Mobiliário, equipamentos de informáti-
ca e climatização do Centro Administrativo
Investimento: R$ 2.455.000,00
Construção da Praça Primavera
Investimento: R$ 1.5000.000,00
Construção Praça do Jóquei Clube
Investimento: R$ 500.000,00
Revitalização de Praça Júlia Camargos
Investimento: R$200.000,00
Construção de Praça Rua das Margaridas, bairro 
Aeroporto
Investimento: R$ 150.000,00
Construção de Praça Rua Everardo Vevé, bairro Pa-
racatuzinho - Investimento: R$ 150.000,00
Construção de Praça Vila Militar
Investimento: R$ 800.000,00
Construção de Praça Vila Militar
Investimento: R$ 800.000,00
Construção de Praça no Cidade Jardim
Investimento: R$ 200.000,00
Construção de Praça Bairro Bela Vista
Investimento: R$ 800.000,00
Revitalização Praça Firmina Santana
Investimento: R$ 1.500,000,00
Construção Biblioteca Municipal, Arquivo Público 
e Memorial;
investimento: R$6.000.00,00
Reforma e Revitalização Praça do Rosário;
Investimento: R$ 1.500.000,00
Revitalização e construção de Portal de via de 
acesso ao Município (MG 188)
Investimento: R$ 500.000,00
Construção e Revitalização de praça 
Rua Cândido Ulhoa
Investimento: R$ 800.000,00
Reforma de Quadra - Lagoa de Santo Antônio
Investimento: R$ 200.000,00
Construção Ginásio Poliesportivo Municipal
Investimento: R$ 11.000.000,00
Distrito Indústrial
Investimento$ 10.000.000,00
Pavimentação/terraplanagem/drenagem/ilumina-
ção - acesso de ligação do Bairro - Alto do Açude ao 
Distrito Industrial - Investimento: R$ 2.000.000,00
Pavimentação asfáltica trechos no Povoado do 
Cunha, Lagoa de Santo Antônio, Povoado de São 
Domingos, Povoado de São Sebastião, Jardim Serrano.
Investimento: R$ 4.000.000,00
Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde
Alto do Córrego - Investimento: R$ 850.000,00
Construção da Unidade Básica de Saúde - JK
Investimento: R$ R$ 850.000,00
Construção Clínica veterinária Municipal
Investimento$ 2.000.000,00
Construção Espaço Saúde
Investimento: R$3.000.000,00
Ponte Córrego Rico
Paracatuzinho/Arraial D’Angola
Investimento: R$1.500.000,00
Construção de Ponte Córrego Rico - Cidade Nova/ 
Centro
Investimento: R$ 1.500.000,00
Construção de Unidade de Educação Infantil (Cre-
che) - São Domingos
Investimento: R$ 1.600.000,00
Construção de Unidade de Educação Infantil (Cre-
che) - Paracatuzinho
Investimento: R$ 1.600.000,00
Construção de Escola Técnica Agrícola
Investimento:  R$ 2.000.000,00
Construção da sede própria do Banco Municipal
de Alimentos
Investimento: R$ 1.100.000,00
Construção da Sede do Conselho Tutelar
Investimento: R$ 750.000,00

Prefeitura municipal de Paracatu lança o “Paracatu Avançar”
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FAz sABER qUE PRETENdEm CAsAR-sE:

015148 - RODRIGO MARQUES PEREIRA, solteiro, maior, Fotógra-
fo, natural de São Gotardo-MG, residência Rua Salgado Filho, nº 
469, Aptº 104 Bairro: Bela Vista, Paracatu-MG, filho(a) de AUTAIR 
PEREIRA DE CAMARGOS e MARIA ELEUZA MARQUES PEREIRA; e 
ELIJANE DE JESUS XAVIER, divorciada, maior, Comerciante, natural 
de Unaí-MG, residência Rua Salgado Filho, nº 469, Aptº 104 Bairro: 
Bela Vista, Paracatu-MG, filho(a) de EUSTÁQUIO XAVIER DE PAULO 
e MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS;  

015149 - JOSÉ PEREIRA BARBOSA FILHO, solteiro, maior, Cons-
trutor Civil, natural de São José do Egito-PE, residência Rua Antonio 
Neto Siqueira nº 562 Bairro: Vista Alegre, Paracatu-MG, filho(a) de 
JOSÉ PEREIRA BARBOSA e QUITÉRIA TIZEI BARBOSA; e BREN-
DA CAROLINE DE ARAÚJO, solteira, maior, Autônoma, natural de 
Morrinhos-GO, residência Rua Antonio Neto Siqueira nº 562 Bairro: 
Vista Alegre, Paracatu-MG, filho(a) de  e ELISÂNGELA DE ARAÚJO;  

015150 - BRENO HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS, solteiro, 
maior, Analista de Almoxarifado, natural de Vazante-MG, residên-
cia Rua Amália de Souza Camargos nº255 Bairro: JK, Paracatu-
-MG, filho(a) de MANOEL ADINILSON DOS SANTOS e MARTA 
CLEI GONÇALVES; e THAÍS NEIVA JORDÃO VARGAS, solteira, 
maior, Atendente, natural de Paracatu-MG, residência Rua Amália 
de Souza Camargos nº255 Bairro: JK, Paracatu-MG, filho(a) de 
RODRIGO VARGAS e MICHELLE NEIVA JORDÃO VARGAS;  

015151 - DANIEL SOARES DE OLIVEIRA, solteiro, maior, Agente de 
Combate de Endemias, natural de Paracatu-MG, residência Rua José 
Dias nº 974 Bairro: Alto do Açude, Paracatu-MG, filho(a) de GESSI JOSÉ 
DE OLIVEIRA e MARIA ANTONIA GOMES SOARES; e SELINA ELIOENAI 
DE ARAÚJO, solteira, maior, Do lar, natural de Brasília-DF, residência Rua 
José Dias nº 974 Bairro: Alto do Açude, Paracatu-MG, filho(a) de SE-
BASTIÃO ANTÔNIO DE ARAÚJO e ELZA MARIA DA SILVA DE ARAÚJO;  

015152 - JOHN KLEBERSON RIBEIRO DOS SANTOS, solteiro, maior, 
Instalador e Técnico de Som, natural de Paracatu-MG, residência Rua 
Romualdo Silva Neiva nº46 Bairro: Paracatuzinho, Paracatu-MG, filho(a) 
de  e EFIGÊNIA RIBEIRO DOS SANTOS; e ANA LAURA RODRIGUES DO-
ROTEU, solteira, maior, Secretária, natural de Paracatu-MG, residência 
Rua Benedito do Carmo nº141 Bairro: Bom Pastor, Paracatu-MG, filho(a) 
de JOSÉ RODRIGUES DOROTEU e LÁZARA ROSA DE SOUZA;  

015153 - DIÓGENES DUARTE FERNANDES, solteiro, maior, Líder de 
Logística, natural de Paracatu-MG, residência Travessa dos Operários, 
nº 87, apt103, Vila Mariana, Paracatu-MG, filho(a) de ANÉSIO FER-
NANDES DA SILVA e SEBASTIANA PIMENTEL DUARTE; e CAMILA 
MELO SAMPAIO, solteira, maior, Op. Produção, natural de Paracatu-
-MG, residência Travessa dos Operários, nº 87, apt103, Vila Mariana, 
Paracatu-MG, filho(a) de ANTÔNIO CARLOS SAMPAIO e SOLANGE 
TEIXEIRA DE MELO;  

015154 - THIAGO HENRIQUE DIAS SANTOS, solteiro, maior, 
Tratorista Agrícola, natural de Unaí-MG, residência Rua Tira-
dentes, nº874, Santo Eduardo, Paracatu-MG, filho(a) de JOSÉ 
DE OLIVEIRA SANTOS e SEBASTIANA DIAS; e DARA XAVIER 
ALVES DOS SANTOS, solteira, maior, Estudante, natural de Pa-
racatu-MG, residência Rua Tiradentes, nº874, Santo Eduardo, 
Paracatu-MG, filho(a) de WALDEMAR ALVES DOS SANTOS e 
SOLANGE XAVIER ALVES DOS SANTOS;  

015155 - LEONÍDIO FERNANDES DE MELO, viúvo, maior, Bor-
racheiro, natural de Presidente Juscelino-MG, residência Rua 
Gil Silva Neiva nº 23 Bairro: Novo Horizonte, Paracatu-MG, 
filho(a) de ANTONIO DA COSTA MELO e RITA FERNANDES DOS 
SANTOS; e SÔNIA PEREIRA DE ARAUJO, solteira, maior, Do lar, 
natural de Arinos-MG, residência Rua Gil Silva Neiva nº 23 Bair-
ro: Novo Horizonte, Paracatu-MG, filho(a) de VITOR PEREIRA 
ALVIM e MARILDA ARAUJO DE MATOS;  

015156 - HUDSON RÉGIO MARTINS DA SILVA, solteiro, maior, Vigi-
lante, natural de Santa Cruz-RN, residência Rua Raul Botelho nº 319 
Alto do Córrego, Paracatu-MG, filho(a) de FRANCISCO REGINALDO 
MEDEIROS MARTINS e MARIA EDINALVA DA SILVA; e MISLENE PI-
RES MACIEL, solteira, maior, Op. Produção, natural de Paracatu-MG, 
residência Rua Raul Botelho nº 319 Alto do Córrego, Paracatu-MG, 
filho(a) de ARNALDO PIRES MACIEL e MARIA DIVINA MENDES MA-
CIEL;015157 - EBERSON DA COSTA PEREIRA, divorciado, maior, 
Técnico Agrícola, natural de Abaeté-MG, residência Rua Marcos 
Neves Teixeira nº47 Novo Horizonte, Paracatu-MG, filho(a) de EDE-
VILSON DA CUNHA PEREIRA e SÔNIA MARIA DA COSTA PEREIRA; 
e EVA MARIA CASTRO FERREIRA, divorciada, maior, Encarregada 
Administrativa, natural de Paracatu-MG, residência Rua Marcos Ne-
ves Teixeira nº47 Novo Horizonte, Paracatu-MG, filho(a) de AVANIAS 
SOUZA FERREIRA e ANA MARIA CASTRO FERREIRA;  

015158 - LUIZ HENRIQUE DE FREITAS, divorciado, maior, Comer-
ciante, natural de Coromandel-MG, residência Rua Julio Pereira de 
Castro, 79. Nossa Senhora Aparecida, Paracatu-MG, filho(a) de CÉ-
SAR DE FREITAS GOULART e MARISTELA DE OLIVEIRA FREITAS; e 
THAMARA ALVES PIMENTA, solteira, maior, Enfermeira, natural de 
Vazante-MG, residência Rua Julio Pereira de Castro, 79. Nossa Se-
nhora Aparecida, Paracatu-MG, filho(a) de DÁCIO CÉSAR PIMENTA 
e VALDIRENE ALVES PEREIRA PIMENTA;  

015159 - TIAGO TAVARES FERREIRA, solteiro, maior, Gerente 
de Loja, natural de Paracatu-MG, residência Rua do Cajueiro, 
300, Primavera, Paracatu-MG, filho(a) de JOSÉ DO CARMO 
FERREIRA DA SILVA e MARIA DE FÁTIMA TAVARES FERREI-
RA; e VANESSA DE JESUS MENDES, solteira, maior, Atendente, 
natural de Paracatu-MG, residência Rua do Cajueiro, 300, Pri-
mavera, Paracatu-MG, filho(a) de ELISMAR MENDES PAIXÃO e 
MARIA PEREIRA DE JESUS MENDES;  

015160 - LUCAS MACHADO DE MELO, solteiro, maior, Operador 
de Máquinas, natural de Paracatu-MG, residência Rua Professora 
Maria Lúcia A. Ferreira nº416 Aeroporto, Paracatu-MG, filho(a) de 
VALDINEY TEIXEIRA DE MELO e ROSIMAR APARECIDA MACHADO 
DE MELO; e ROSIANE GONÇALVES RODRIGUES, divorciada, maior, 
Fiscal de Loja, natural de Paracatu-MG, residência Rua Expedito 
Nascimento nº 60 Bandeirantes, Paracatu-MG, filho(a) de  e ILDA 
GONÇALVES RODRIGUES;

015161 - VICTOR DOS SANTOS RUELA, solteiro, maior, Auxiliar de 
Almoxarifado, natural de Paracatu-MG, residência Rua Eliseu Oswaldo 
Macedo nº36, Vila Mariana, Paracatu-MG, filho(a) de ALAOR PEREI-
RA RUELA e IVETE VERÔNICA MASCARENHAS DOS SANTOS RUE-
LA; e ISABELA ARAÚJO DA SILVA, solteira, maior, Enfermeira, natural 
de Paracatu-MG, residência Rua Alameda das Orquídeas, 221, Cidade 
Jardim, Paracatu-MG, filho(a) de  e LEANDRA ARAÚJO DA SILVA;  

015162 - LUCAS ALVES VALERIO DOS SANTOS, solteiro, maior, 
Advogado, natural de Santo Antônio do Descoberto-GO, residência 
Rua Rogério Pereira Gonçalves, 163, Paracatuzinho, Paracatu-MG, 
filho(a) de SADRAQUE VALERIO DOS SANTOS e NOÉLIA ALVES DOS 
SANTOS; e ALICE GONÇALVES MARTINS, solteira, maior, Químico, 
natural de Paracatu-MG, residência Rua Leonor da Silva Neiva, 44, 
Santa Lúcia, Paracatu-MG, filho(a) de HÉLIO ALONSO DAS NEVES 
MARTINS e MARIA ILENE GONÇALVES MARTINS;  

015163 - CELMO JOSÉ DA SILVA, solteiro, maior, Operador de Máqui-
nas, natural de Patos de Minas-MG, residência Rua Ana Silva Neiva nº60 
Bairro: Paracatuzinho, Paracatu-MG, filho(a) de JOSÉ SEVERINO DA SIL-
VA e MARIA JOSÉ VIEIRA; e ROSIMAYRE PEREIRA MACHADO, solteira, 
maior, Auxiliar de Educação Básica, natural de Paracatu-MG, residência 
Rua Ana Silva Neiva nº60 Bairro: Paracatuzinho, Paracatu-MG, filho(a) 
de OSVALDO PEREIRA MACHADO e ODETE ALVES DIAS MACHADO;  

015164 - SALVIO RAMOS DE OLIVEIRA, divorciado, maior, Encarregado 
de Produção, natural de Paracatu-MG, residência Rua Antonio Mendes 
Nascimento, nº35, Paracatuzinho, Paracatu-MG, filho(a) de SALVADOR 
RAMOS DE OLIVEIRA e HELENA SILVA OLIVEIRA; e ANA MARIA PAI-
XÃO CORREIA, divorciada, maior, Técnica de Enfermagem, natural de 
Paracatu-MG, residência Rua Antonio Mendes Nascimento, nº35, Para-
catuzinho, Paracatu-MG, filho(a) de TOMAZ PAIXÃO CORREIA e MARIA 
LUCIA GONZAGA PAIXÃO CORREIA;

015165 - MARCELO CARLOS DA SILVA, solteiro, maior, Administrativo, 
natural de Valente-BA, residência Rua Joaquim Costa Carijó, 131, Vila 
Mariana, Paracatu-MG, filho(a) de NERIVALDO FERREIRA DA SILVA e 
NORMA LÚCIA CARLOS DA SILVA; e FRANCELE MACHADO GUIMA-
RÃES, divorciada, maior, Enfermeira, natural de Paracatu-MG, residência 
Rua Belmira Araújo Neves, 66, Novo Horizonte, Paracatu-MG, filho(a) de 
HELTON BENEDITO DE SÁ GUIMARÃES e IONE MACHADO GUIMARÃES;  

015166 - LUIS FELIPE SILVA GUIMARÃES, solteiro, maior, Téc-
nico em Telecomunicações, natural de Rio de Janeiro-RJ, resi-
dência Rua Getúlio de Melo Franco, nº420, Centro, Paracatu-MG, 
filho(a) de MARIO LUIS GUIMARÃES e SONIA SILVA GUIMARÃES; 
e THAMIRES DE MELO GOMES, solteira, maior, Autônoma, natural 
de Paracatu-MG, residência Rua Getúlio de Melo Franco, nº420, 
Centro, Paracatu-MG, filho(a) de JOÃO BOSCO GOMES PEREIRA e 
BENEDITA APARECIDA DE MELO GOMES;  

015167 - FÁBIO DA SILVA XAVIER, solteiro, maior, Técnico em 
Telecomunicações, natural de Paracatu-MG, residência Rua Cris-
tiano Pimentel, 215, Paracatuzinho, Paracatu-MG, filho(a) de 
DONIL LUIZ XAVIER e MARIA APARECIDA DA SILVA NEIVA; e 
LINANE SILVA RICARDO, solteira, maior, Autônoma, natural de 
Paracatu-MG, residência Rua Cristiano Pimentel, 215, Paracatu-
zinho, Paracatu-MG, filho(a) de JOSÉ ANTONIO RICARDO PEREI-
RA e ADÉLIA SIMÃO DA SILVA RICARDO;  

015168 - DANILO DE OLIVEIRA SILVA, solteiro, maior, Auxiliar de Produ-
ção, natural de Paracatu-MG, residência Travessa Geraldo Francisco da 
Silva, 637, Chapadinha, Paracatu-MG, filho(a) de GILMAR GERALDO DA 
SILVA e JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA; e LAYLA ARAÚJO XAVIER, sol-
teira, maior, Auxiliar Administrativo, natural de Paracatu-MG, residência 
Rua Amaro Soares França, 145, Alto do Córrego, Paracatu-MG, filho(a) 
de EDNILSON LUIZ XAVIER e ANDREA ARAÚJO XAVIER;  

015169 - MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, solteiro, maior, Vaquei-
ro, natural de Felisburgo-MG, residência Avenida Romualdo Ulhoa 
Tomba, 83, Centro, Paracatu-MG, filho(a) de DELFINO PEREIRA 
DOS SANTOS e MARIA GONÇALVES DE JESUS; e SELMA MIRANDA 
BARBOSA, solteira, maior, Do lar, natural de Felisburgo-MG, resi-
dência Avenida Romualdo Ulhoa Tomba, 83, Centro, Paracatu-MG, 
filho(a) de AGENOR JOSÉ MIRANDA e LAURA PEREIRA BARBOSA;  

015170 - WENIS FERREIRA COSTA, solteiro, maior, Operador de Má-
quinas, natural de Paracatu-MG, residência PA Jambeiro, Lote 184, 
Zona Rural, Paracatu-MG, filho(a) de PEDRO FERREIRA COSTA e 
IRENE CORREIA BARBOSA SANTOS; e ANA LUIZA ALVES BARBOSA, 
solteira, maior, Monitora, natural de Paracatu-MG, residência Avenida 
Israel Pinheiro nº481 Paracatuzinho, Paracatu-MG, filho(a) de JAR-
BAS DOS SANTOS BARBOSA DE BRITO e EDNA ALVES PACHECO;  

015171 - FILIPE GONÇALVES CARNEIRO, solteiro, maior, Empre-
sário, natural de Paracatu-MG, residência Travessa dos Rochas, 
18, Centro, Paracatu-MG, filho(a) de MARCOS CARNEIRO e LEDA 
SOUSA GONÇALVES CARNEIRO; e JANAÍNA BARBOSA PEREIRA, 
solteira, maior, Engenheira Civil, natural de Iporá-GO, residência 
Travessa dos Rochas, 18, Centro, Paracatu-MG, filho(a) de PAULO 
ALVES PEREIRA e IRENI SEVERINO BARBOSA PEREIRA;  

015172 - FELIPE ARAÚJO DA SILVA, solteiro, maior, Empresário, 
natural de Paracatu-MG, residência Rua Comendador Rui Jordão, 
418, Vila Mariana, Paracatu-MG, filho(a) de BENEDITO DA SILVA e 
ELZA SALVINA DE ARAÚJO SILVA; e LORENA WILLIANS SOARES 
DOS SANTOS, solteira, maior, Maquiadora, natural de Paracatu-MG, 
residência Rua Jorge Araujo de Caldas nº771 Bom Pastor, Paracatu-
-MG, filho(a) de NORBERTO WILLIANS DOS SANTOS SOUZA e SO-
LANGE SOARES BARBOSA SANTOS;  

015173 - MAICON PEREIRA DA SILVA, solteiro, maior, Agrônomo, 
natural de Paracatu-MG, residência Rua Monte Carmelo, 56, Paraca-
tuzinho, Paracatu-MG, filho(a) de CIRO PEREIRA DA SILVA e MARIA 
ÉDNA RIBEIRO CALDAS SILVA; e GABRIELE APARECIDA DE OLIVEI-
RA, solteira, maior, Técnica de Enfermagem, natural de Luziânia-GO, 
residência Rua Monte Carmelo, 56, Paracatuzinho, Paracatu-MG, 
filho(a) de  e ROSELI ALVES DE OLIVEIRA;  

os contraentes apresentaram os documentos exigidos pelo art.1525 
do Código Civil brasileiro. se alguém souber de algum impedimento, 
que os impeçam de se casar, que o faça na forma da lei.

Prefeittura recebe 
visita do delegado 

regional da 
Receita Federal
Na ocasião, foram discutidas ações 
para aprimoramento dos serviços da 

Receita Federal prestados no município, 
entre outras propostas de cooperação 

técnica e convênios

A Prefeitura de Paracatu recebeu, no dia 11 de 
novembro, a visita oficial do Delegado da Recei-
ta Federal de Uberlândia, Eduardo Antônio Cos-
ta, do chefe do Centro de Atendimento ao Contri-
buinte (CAC) de Uberlândia, Pedro Antônio Silva, 
e da chefe do Posto de Atendimento da Receita Fe-
deral de Paracatu, Geisa Angélica Barbosa Xavier. 
A comitiva foi recepcionada pelo vice-prefeito e também 
Secretário Municipal de Governo, Gabriel Ferrão, o Se-
cretário Municipal de Fazenda, Sávio Barbosa Amâncio, 
o diretor do Departamento de Receitas, Almir Silveira 
Albernaz, além da equipe do Posto de Atendimento da 
Receita Federal de Paracatu. 

O encontro teve por objetivo discutir propostas para 
aprimoramento dos serviços da Receita Federal presta-
dos no município. O delegado regional da Receita Fede-
ral aproveitou a ocasião para elogiar o trabalho realizado 
pelas servidores municipais, Alcione Aparecida Santana 
Costa Marques, Alessandra Mercedes de Souza Werner e 
Sirlene Barbosa de Brito, e também enaltecer a parceria 
com o município na instalação e adequação do Posto de 
Atendimento Presencial e Virtual da Receita Federal do 
Brasil (POPAV). 

Na oportunidade, o delegado explanou sobre o 
Imposto de Renda Solidário, ação que permite aos 
contribuintes a destinação do seu imposto de renda 
para programas voltados para crianças, adolescentes 
e idosos. Na prática, o valor do imposto permanece 
no município, possibilitando o desenvolvimento de 
projetos locais. 

Além deste assunto, foi apresentada a proposta Coo-
peração Técnica - Intercâmbio de Informações Cadastrais 
e Fiscais. O programa de cooperação técnica-fiscal, desen-
volvido com os municípios e a Receita Federal do Brasil, 
tem por objetivo aperfeiçoar o planejamento e execução da 
fiscalização e cobrança dos tributos federais e municipais.

O Órgão Federal propôs a implementação do con-
vênio para compartilhamento de Escrituração Contá-
bil Digital (ECD) no ambiente do Sistema Público de 
Escrituração Digital (SPED), com o qual o município 
terá acesso às informações relativas às Escriturações 
Contábeis Digitais disponíveis no ambiente nacional 
do SPED no limite de sua competência e sem prejuízo 
da observância referente aos sigilos comercial, fiscal 
e bancário.

Outra proposta, que foi pauta de discussão, foi o 
convênio do  Imposto Territorial Rural (ITR), vigente 
em Paracatu. Conforme sua disposição, os municípios 
optantes passam a ter direito à totalidade da arrecadação 
do ITR.

Durante a reunião, ainda, houve espaço para dis-
cutir a possibilidade de ampliação do serviço aos ci-
dadãos por meio de novos postos de atendimento em 
parceria com os municípios. 
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A Receita Federal em Uberlândia e 
a Faculdade Finom assinaram Acordo de 
Cooperação Técnica (ACT) para implan-
tação do Núcleo de Apoio Contábil e Fis-
cal (NAF) em Paracatu.

A cerimônia para assinatura do ACT 
aconteceu no dia 11 de novembro na sede 
da Finom.

Participaram da solenidade o delega-
do da Delegacia da Receita Federal em 
Uberlândia, o auditor-fiscal Eduardo An-
tônio Costa, a chefe do Posto de Paracatu, 
a assistente-técnico administrativa Geisa 
Angélica Barbosa Xavier, junto com a 
diretora geral da Finom, Ananere Resen-
de, o diretor acadêmico, Ailton de Sousa 
Gonçalves, o coordenador do Núcleo de 
Contábeis e do Núcleo de Práticas Jurídi-
cas, Dr. Pedro Henrique Ferreira, a coor-
denadora do curso de Ciências Contábeis, 
a Mestre Valéria de Fátima Sousa, e o de-
legado regional do Noroeste de Minas Ge-
rais do Conselho Regional de Contabilida-
de em Minas, Cláudio André do Amaral.  

A apresentação do NAF para a comu-
nidade acadêmica da faculdade aconteceu 
em evento on-line, no dia 16 de novembro.

O objetivo da Receita Federal com a 
implantação do NAF, em parceria com as 
instituições de ensino superior, é promo-
ver uma melhor qualificação dos futuros 
profissionais de Contábeis, disponibilizar 
a prestação de serviços fiscais a contri-
buintes carentes e desenvolver a moral tri-
butária e a cidadania na sociedade.

O NAF traz benefícios para todos os 
parceiros envolvidos no projeto: a Re-
ceita Federal, a sociedade, a instituição 
de ensino e os alunos. A Receita Federal 
dissemina o conhecimento fiscal, contri-

buindo para a diretriz internacional de 
melhoria contínua de programas de as-
sistência tributária. Os contribuintes que 
não têm acesso ao serviço de um escri-
tório de Contabilidade conseguem obter 
orientação contábil e fiscal de forma 
gratuita. Os estudantes chegam melhor 
capacitados ao mercado de trabalho. E 
as instituições de ensino formam melho-
res profissionais e aumentam o envolvi-
mento com a comunidade.

“Para a comunidade acadêmica a 
parceria da Receita Federal através do 
NAF representa a oportunidade de fo-
mento à pesquisa e extensão na área 
contábil, sendo também um núcleo de 
iniciação prática para os acadêmicos 
com a finalidade de uma formação pro-
fissional sólida”, afirmou a coordena-
dora do curso de Ciências Contábeis da 
Finom, Valéria de Fátima Sousa.

“O Acordo de Cooperação Técnica 
assinado entre a Receita Federal e a Finom 
vai propiciar aos alunos e professores o 
acesso a uma qualificação profissional di-
ferenciada, através de treinamentos ofer-
tados pelos instrutores da própria Receita 
Federal. Assim, estes alunos poderão rea-
lizar atendimentos à população carente e 
ao microempreendedor individual (MEI), 
visando colocar em prática, em prol da 
sociedade, o conhecimento adquirido. 
Reforçamos que o principal objetivo do 
NAF é contribuir para a melhor formação 
do futuro contador. Por isso, é necessário 
alinhar teoria e prática na formação pro-
fissional, buscando sempre capacitar este 
aluno para o mercado de trabalho”, pala-
vras do delegado da Receita Federal em 
Uberlândia, o auditor-fiscal Eduardo.

Receita Federal em 
Uberlândia em parceria com 
a Faculdade Finom inaugura 
núcleo de Apoio Contábil e 

Fiscal em Paracatu

*Arquimedes borges

O número de estudantes inscritos para 
o Enem 2021 é um alerta para todos nós e 
isso não apenas pela redução do número de 
aspirantes a um Curso Superior em com-
paração aos anos anteriores. Ainda assim, 
não podemos deixar de destacar: o Enem 
2021 é a edição com a menor quantidade 
de inscrições confirmadas desde 2005. 
Ao todo, são 3.109.762 estudantes, sen-
do 3.040.871 para as provas impressas e 
68.891 para as provas digitais. 

Estes egressos ou concluintes do Ensi-
no Médio das escolas públicas e privadas de 
todo o Brasil passarão por uma peneira que 
definirá bem três grupos: 1) os felizardos 
que terão acesso às melhores instituições 
públicas de Ensino Superior; 2) os que terão 
a chance de optar por uma boa faculdade 
privada, porque tiveram boa nota de corte 
para contar com o ProUni; 3) e os que terão 
os sonhos adiados para o próximo ano ou 
para um futuro mais longínquo.

Destes últimos, muitos desistirão no 
meio do caminho. Descobrirão, pela dor 
das derrotas sucessivas, que não estavam 
preparados para tal disputa, pois foram co-
locados frente a frente aos que tiveram uma 
melhor base nos Ensinos Fundamental e 
Médio. É bem verdade que a pandemia es-
cancarou tal abismo entre os felizardos e os 
excluídos, mas sabemos que o problema é 
bem mais complexo e tem suas origens em 
tempos bem anteriores a estes dois últimos 
anos de isolamento social.

O debate sobre a necessidade de mo-
dernização das escolas é antigo, bem como 
é histórica a precarização dos salários e 
condições de trabalho dos professores das 
escolas públicas no país. A consequência 
disso é que nem todos conseguem se man-
ter qualificados para os novos tempos, es-
pecialmente quanto à utilização e ao acesso 
às novas tecnologias aplicadas à Educação. 
Este problema – típico das nossas redes de 
ensino público – foi escancarado pela pan-
demia. Afinal, a adoção das “aulas a distân-
cia” (necessárias por conta da pandemia) 
aumentou a brecha da desigualdade, já que 
boa parte das crianças e jovens brasileiros 
não contava com recursos tecnológicos, 
equipamentos ou mesmo com ambiente 
doméstico adequado para seguir estudando 
neste novo contexto de educação digital. 

Da mesma forma, os estudantes mais 
pobres foram dramaticamente afetados na 
disputa pelas vagas no ensino superior. E, 
diferentemente dos anos anteriores, pou-
cos tiveram condições de correr atrás do 
prejuízo em cursos de preparação, sejam 
gratuitos ou pagos, porque agora já não se 
trata de “andar a pé ou a cavalo” por lon-
gas distâncias para buscar conhecimento, 
como já ocorreu para outras gerações de 

vencedores das adversidades.
Vivemos hoje um quadro mais com-

plexo e mesmo desafiador. Agora, a ques-
tão precisa ser vista sob o ponto de vista do 
acesso a recursos tecnológicos que sejam 
capazes de minimizar os eventuais efeitos 
excludentes da educação à distância. 

A verdade é que as estruturas de educa-
ção nas redes públicas ainda são incapazes 
de atender plenamente às necessidades dos 
professores, dos alunos ou mesmo dos go-
vernos municipais (pois estas últimas tam-
bém precisam de ajuda). As escolas preci-
sam ser alvo de investimentos em tecnolo-
gias, capacitação de seu corpo técnico-do-
cente e em estratégias de manutenção das 
estruturas remotas de ensino que venham a 
ser instaladas. É preciso reconhecer que, às 
vezes, os governos municipais não têm re-
cursos para isso. E, como parte da solução, 
eles precisam de auxílio.

Então, eu entendo que, sendo a edu-
cação um direito do cidadão e um dever 
do Estado, é tarefa também de represen-
tantes avançados da sociedade nas assem-
bleias legislativas e na Câmara Federal, 
manterem-se atentos a estas questões e a 
linhas de recursos que possibilitem o aces-
so a ela. Sim, em regiões como a Noro-
este, onde eu vivo, os jovens precisam ter 
acesso a investimentos que possibilitem 
a melhoria da educação, seja no formato 
presencial ou à distância. Não existe outro 
caminho para que o Brasil seja uma terra 
de oportunidades reais para todos. 

Por tudo isso posto, cada um de nós – es-
pecialmente os dotados de visibilidade e ca-
pacidade de comoção pública – precisamos 
ir bem além do discurso e fazer a nossa par-
te. E digo isso com a tranquilidade de quem, 
como prefeito de uma importante cidade do 
Noroeste de Minas logo após a redemocra-
tização, liderou um importante processo de 
modernização da nossa rede municipal de 
ensino e que ainda segue como referência na 
gestão educacional de nossa região.

O Noroeste é parte de um Brasil que 
clama por educação de qualidade a partir 
da alfabetização, passando por um processo 
consistente de ensino das disciplinas bási-
cas, do desenvolvimento do senso crítico 
para a correta interpretação de questões 
mais complexas e da leitura correta de uma 
realidade que precisa ser transformada. 
Só assim teremos jovens confiantes para 
enfrentar processos seletivos como os do 
Enem, que apenas ilustra os desafios da 
vida adulta que os esperam. Então vamos 
juntos construir estes novos caminhos, por-
que a vitória de nossos estudantes se tradu-
zirá, em pouco tempo, em novos e ainda 
melhores tempos para a nossa Economia.

* economista, produtor rural 
e ex-prefeito de Paracatu

questões que desafiam
o próprio enem

A cerimônia foi no dia  11 de novembro, 
na sede da Faculdade Finom
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O Governo de Minas, por meio das se-
cretarias de Estado de Governo (Segov) e 
de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), 
publicou, no dia 18 de novembro, o edital 
de obras da LMG-680, rodovia localizada 
na região de Paracatu, também conhecida 
como “Estrada de Entre Ribeiros”. O docu-
mento foi lançado oficialmente no dia 17 de 
novembro em Belo Horizonte com a pre-
sença do Prefeito de Paracatu Igor Santos.

O edital contempla a pavimentação e o 
melhoramento de um total de 68 quilôme-
tros de extensão de dois trechos da rodovia 
(um trecho com 40,4 quilômetros e outro 
com 27,6 ), além da construção de uma 
ponte sobre o Rio Paracatu. 

Os custos previstos das obras são de 
R$ 45 milhões. Os recursos são provenien-
tes do Termo de Medidas de Reparação de 
Brumadinho e da prefeitura de Paracatu, 
que repassará, por meio de convênio a ser 
firmado, verbas próprias e doações realiza-
das pela Associação dos Beneficiários da 
LMG-680. 

O Termo de Reparação visa reparar 
integralmente os danos decorrentes do 
rompimento das barragens da Vale S.A. 
em Brumadinho, que vitimou fatalmente 
272 pessoas e gerou uma série de impactos 
sociais, ambientais e econômicos na bacia 
do Rio Paraopeba e em todo o Estado de 
Minas Gerais.

Crescimento 
O edital foi assinado pelo secretário de 

Estado de Governo, Igor Eto, pela chefe de 
gabinete da Seinfra, Carolina Vespúcio e 
pelo diretor-geral do Departamento de Es-
tradas de Rodagem de Minas Gerais (DER/
MG), Robson Santana. 

“A viabilização do projeto levará mais 
crescimento socioeconômico, emprego e 
geração de renda para a região. A LMG-
680 é a principal via de escoamento de toda 
a produção agropecuária da região e espe-
ra, há anos, por pavimentação adequada. O 
lançamento deste edital é mais um exemplo 
de que quando os setores 
público e privado se unem 
para poder gerar desenvol-
vimento para a sociedade, 
as mudanças necessárias 
acontecem e é possível 
melhorar a qualidade de 
vida dos mineiros”, desta-
ca Igor Eto.

O secretário de Esta-
do de Infraestrutura e Mo-
bilidade, Fernando Mar-
cato, participou de forma 
remota do lançamento do 
edital. “Essa será mais 

uma importante do programa Abrace uma 
Rodovia. A ação tem permitido a deputa-
dos estaduais e federais destinarem emen-
das parlamentares para a recuperação de 
trechos da malha rodoviária mineira em 
diversas regiões do estado”, ressalta.

marco histórico
O anúncio das obras na LMG-680 le-

vou esperança às lideranças da região. Para 
o prefeito de Paracatu, Igor Santos, o lança-
mento do edital é o maior investimento pú-
blico na região Noroeste de Minas nos últi-
mos 40 anos. “É um investimento robusto, 
que não estamos acostumados a receber, e 
isso vai transformar a produção agrícola na 
região, que tem as áreas mais irrigadas da 
América Latina. A pavimentação da LMG-
680 é um marco na história de Paracatu e 
no Noroeste mineiro”, afirma. 

O presidente da Associação LMG-680, 
Geraldo Pimentel Barbosa Filho, lembra 
que a pavimentação é uma antiga deman-
da da região. “Tivemos promessas de pre-
sidentes e governadores que estiveram na 
rodovia pra ver de perto as necessidades e 
essa obra nunca saiu. Hoje é um dia muito 
especial, fizemos nossa parte com a doação 
à prefeitura de Paracatu, tamanha a impor-
tância que a melhoria da Estrada de Entre 
Ribeiros tem para o desenvolvimento so-
cioeconômico da região”, conclui. 

Também participaram da cerimônia de 
assinatura do edital a secretária de Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento, Ana Va-
lentini; o deputado estadual Bosco (Avan-
te); o deputado estadual Doorgal Andrada 
(Patri); o prefeito de João Pinheiro, Edmar 
Xavier Maciel, e o prefeito de Natalândia 
e presidente da Associação dos Municípios 
do Noroeste Mineiro (Amnor), Geraldo 
Magela.

O convênio que permitirá o repasse 
dos recursos da Prefeitura Municipal de 
Paracatu ao Governo de Minas ainda será 
finalizado e publicado oficialmente.

governo de minas lança 
edital para obras na Lmg-
680, no Noroeste mineiro

Demanda de melhorias na rodovia é antiga; recursos 
previstos são de R$ 45 milhões e obras compreendem 

dois trechos com total de 68 quilômetros

A festividade de inauguração foi reali-
zada no dia 4 de novembro e contou com 
a participação do Secretário Estadual de 
Saúde, Fábio Baccheretti, do Prefeito Igor 
Santos, do Secretário Municipal de Saúde 
Vinicius Biulchi, do Secretário de Obras e 
Infraestrutura, Pedro Adjuto, do Deputado 
Federal Zé Vitor (PL), o Deputado Estadual 
Dorgal Andrada (Patriota), o Presidente da 
Câmara de Vereadores de Paracatu, Manoel 
Alves, o Pró-reitor da Universidade Atenas, 
Roberto Rabelo, do Diretor de operações da 
Kinroos, Rodrigo Gomides e do filho do ex-
-prefeito homenageado, Diógenes Soares.

Centro de especialidades 
médicas – Cem

O CEM teve inicio no governo do ex 
prefeito Olavo Condé com a compra do pré-
dio e a construção do Cem foi uma iniciativa 
da gestão atual, que enxergou no espaço do 
antigo Hospital Santa Lucia uma oportunida-
de de crescimento para a saúde local. Toda a 
obra de reforma do espaço foi realizada atra-
vés de doações feitas pela iniciativa privada.

“Em um momento em que muitos di-
ziam que era impossível uma obra dessa di-
mensão em um curto espaço de tempo, par-
timos para a ação, e mesmo em um período 
crítico de pandemia,  nos unimos e conse-
guimos alcançar nosso objetivo de oferecer 
para a sociedade uma unidade de saúde que 
nos trará acolhimento” afirmou o Pró-reitor 
da Universidade Atenas, Roberto Rabelo.

Avanços na saúde

Durante a inauguração, o prefeito Igor 
Santos e o Secretário Estadual de Saúde, Fá-
bio Baccheretti, anunciaram grandes conquis-
tas para a saúde do município, a criação da 
UTI neonatal e pediátrica e a aquisição de um 
novo tomógrafo para o Hospital Municipal.

“Parabenizo a gestão do Prefeito Igor 
Santos e a todas as empresas envolvidas pelo 
legado deixado na saúde nessa data. Paraca-

tu está no caminho certo da boa assistência, 
investindo na atenção primária, ambulatorial 
especializada e hospitalar”, afirmou o Secre-
tário de Estado da Saúde, Fábio Baccheret-
ti, que reforçou os futuros investimentos na 
saúde, como a implantação do SAMU Re-
gional e abertura de novos leitos.

O Secretário Municipal de Saúde, Vi-
nicius Biulchi, comemorou com muita 
emoção a entrega do CEM para a popula-
ção. “Com a entrega do CEM, uma obra 
do povo para o povo, percebemos que a 
população soube reconhecer a importância 
dos profissionais de saúde. A pandemia nos 
mostrou que dependemos um dos outros e 
com a doação e colaboração de todos que 
acreditaram nesse sonho estamos entregan-
do uma obra que surgiu da nossa fé. Nós, 
profissionais, temos a obrigação de atender 
a população de Paracatu com excelência e é 
isso que faremos nesse novo espaço”. 

“É uma felicidade enorme estarmos 
aqui com quase onze meses de governo en-
tregando esse presente para o povo, agrade-
ço a todos que acreditaram no nosso poten-
cial de deixar esse legado para a saúde de 
Paracatu. A entrega do CEM já torna esse 
dia em um dia histórico, estamos aqui con-
cretizando a realização de grandes sonhos 
e um deles é a criação dos leitos de UTI 
Neonatal e pediátrica, declarou o prefeito 
Igor Santos, que destacou o trabalho que o 
Governo de Minas tem realizado o desen-
volvimento, no Noroeste Mineiro.

Homenagem
O Centro de Especialidades Médicas leva 

o nome do ex-prefeito Diogo Soares Rodri-
gues, que atuou no governo de Paracatu por 
dois mandatos (1971 a 1973 e 1983 a 1988) 
e teve sua gestão marcada por uma caracte-
rística visionária, investindo em urbanização, 
construção de escolas e da  Fundação Casa de 
Cultura. Além disso, Diogo foi presidente da 
Conferência São Vicente de Paulo, sócio-fun-
dador do Lions Clube de Paracatu, presidente 
do Jóquei Clube, dentre outros cargos impor-
tantes, que fizeram história na cidade.

Diogo Rodrigues faleceu em julho de 
2015 deixando filhos e netos.

do sonho à realidade – 
Prefeitura de Paracatu 

inaugura Centro de 
Especialidades médicas - CEm
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Fundação Logosófica de 

Paracatu comemora 25 anos
Homenagem da Câmara Municipal à 

Fundação Logosófica de Paracatu, pelos seus 25 anos

CULTURA

sobre o homenageado
O Secretário Leônidas Oliveira pro-

fessor da PUCMinas,  possui reconhecida 
experiência em gestão das áreas de Cultu-
ra e Turismo no Brasil e no exterior, tendo 
sido presidente da Fundação Municipal de 
Cultura de Belo Horizonte e da Empresa 
Municipal de Turismo de Belo Horizonte 
(Belotur). O secretário da Secult também 
ocupou os cargos de presidente interino da 
Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) 
e de diretor-executivo da Fundação Nacio-
nal de Artes (Funarte), ambas autarquias do 
governo federal. Além disso, presidiu o Fó-
rum Nacional de Secretários de Cultura.

Homenagem
O Secretário de Cultura e Turismo de 

Minas Gerais, Leônidas Oliveira recebeu 
da Câmara Municipal de Paracatu o título 
de “Cidadão Honorário” em sessão solene 
realizada no dia 18 de Outubro. A homena-
gem foi proposta pelo Vereador Presidente 
da casa Manoel Alves e aprovada por unani-
midade pelos demais parlamentares.

Mais do que prestar uma homenagem, a 
solenidade de outorga do Título de Cidadão 
Honorário significa prestigiar e reconhecer o 
trabalho de pessoas que tenham se dedicado 

a atuar de forma exemplar tanto eticamente, 
quanto moralmente e por prestar relevantes 
serviços a cidade, ajudando no seu desenvol-
vimento na promoção do bem comum.

A solenidade teve início com a compo-
sição da mesa, com o Prefeito Igor Santos, o 
Secretário de Cultura e Turismo Igor Diniz. 
Os Vereadores Beto Codorna, Claudirene Ro-
drigues, Vera Lemos, Denis Dantas, Donato 
Silva, professor Alex, GIlsão do Paracatuzi-
nho e Paulinho Ferreira estiveram presentes.

Apresentações
Execução do Hino Nacional e Hino a Pa-

racatu e apresentação do Grupo de Capoeira 
e Folia de Reis e em sequencia a presidente 
da Câmara Manoel, autor do Projeto, usou 
a palavra para parabenizar o homenageado.

“Hoje é um dia importante, em que 
concedemos a maior honraria que esta Casa 
pode dar; e você Leônidas é merecedor, 
pois vem contribuindo muito com o nosso 
município. Trazendo o progresso, empreen-
dedorismo e, sobretudo ações da causa Cul-
turais e Turísticas”, ressaltou Manoel.

Diante do exposto, o senhor Leônidas Oli-
veira agradeceu as homenagens. “A palavra 
orgulho ela excede toda a sensação de respon-
sabilidade que tenho ao receber essa honraria”.

Câmara concede título de 
Cidadão Honorário ao Leônidas 
oliveira secretário de Cultura e 

turismo de minas gerais

“É necessário dar ao homem os ele-
mentos que lhe faltam para orientar sua vida 
com segurança pelos caminhos do mundo.“ 
A frase é de  Carlos Bernardo Gonzalez Pe-
cotche, autor da Logosofia, uma ciência 
humanística que apresenta uma concepção 
original do homem, em sua organização 
psíquica e mental, e da vida humana em 
suas mais amplas possibilidades.

A logosofia é uma ciência que através 
do estudo permite conhecer uma nova for-
ma de sentir e conceber a vida e conhecer 
o potencial individual do ser humano. Ela 
não dá respostas, mas cria condições para 
entender este processo. O conceito desta 
ciência fundada em 1930, pelo professor 
argentino Carlos Bernardo González Peco-
tche, que no mundo completa 91 anos.

Paracatu
No dia  8 de outubro foi um dia es-

pecial para Logosofia, que dentro de suas 
comemorações a Câmara Municipal, além 
de homenagear abriu espaço para o repre-
sentante Danilo Ulhoa para falar um pouco 
sobre os 25 anos da Fundação Logosófica.

Alguns trechos da 
fala de danilo Ulhoa

“A Câmara Municipal atenta aos pro-
blemas da comunidade, sempre pautou 
projetos direcionados a temas medulares 
para a cidade, onde a cultura e a educação 
norteiam alguns destes projetos. Ressalto 
que a Logosofia pode colaborar muito a es-
tes nobres quesitos.

Manifesto minha eterna gratidão a 
Deus, ao autor da Logosofia e aos seres, 
aos estudantes de Logosofia de Brasília, 
que trouxeram esta Obra até aqui.

O autor da Logosofia é um exemplo para 
nós de altivez, realização, dedicação e amor à 
humanidade. Como pai, educador e humanis-
ta trabalhou durante muitos anos de sua vida 
em prol de uma humanidade melhor, através 
desta escola com sua pedagogia singular. 
Foi instituída em 1930 por Carlos Bernardo 
González Pecotche, criador da Logosofia, em 
Córdoba (Argentina), e começou suas ativi-
dades no Brasil cinco anos depois.

Muitas mãos estão presentes na obra 
que estamos fazendo em nossa cidade ; e 
ainda realizações e experiências registradas 
por cada colaborador, que fez, faz ou fará a 
história desta escola.

E, recentemente, formalizamos a con-
dição de Intituição que proporcionarar se-
gurança jurídica á nossa instituição, junto 
ais governos, federal, estadual e municipal;

O movimento logosófico em Paracatu 
nasceu de um pensamento de bem no seio 
da filial da Fundação Logosófica de Brasí-
lia. Muitos pensamentos altruístas de dis-
tribuir o bem recebido e expandir as outras 
regiões o conhecimento logosófico.

Conta nos a história que muitas reuni-

ões foram realizadas de bixo de um pé de 
manga, na casa de um amado estudante de 
Paracatu, em longas conversas amistosas, 
de uma família muito querida: Dr. Elmo 
Araújo Caldas, que neste momento elevo 
minhas considerações e lembranças eternas 
de respeito e gratidão.

Os registros históricos informam: Rua 
do Ávila, Rua Guarani, Rua Goiás e, ago-
ra, Rua Coronel Lindolfo Garcia, uma área 
nobre da cidade. A aquisição de imóveis 
e utilitários para abrigar e organizar o lo-
cal de estudos antecedeu o pensamento da 
aquisição da sede própria. Esta aquisição 
tem um papel primordial desta casa que 
aprovou a doação do lote a nossa institui-
ção. A construção foi um marco para os 
estudantes colaboradores.

A sede própria tão esperada por todos, 
foi inaugurada no dia 02 de julho de 2011, 
com uma grande festa. Contando com au-
toridades da câmara municipal, prefeitura e 
outras entidades do município.

A Logosofia é uma ciência que possi-
bilita o ser humano ao conhecer a si mes-
mo. Ela apresenta uma nova concepção 
do homem, do universo e das leis que re-
gem os processos universais, e, por meio 
de um método cientifico, conduz o ser 
humano ao seu aperfeiçoamento psicoló-
gico, moral e espiritual.

Atualmente a Logosofia tem sede em 
quase todos os países da América Latina e 
nos cinco continentes. No Brasil, são mais 
de com sede nas principais capitais e deze-
nas cidades do interior. “Em várias cidades 
do Brasil, a Fundação Logosófica possui 
colégios que atendem aos estudantes do 
ensino básico e médio com a direção da pe-
dagogia logosófica que ensina e faz feliz”.

Vinculadas a sede central de Belo Ho-
rizonte, a nossa sede aqui em Paracatu, está 
completando suas “bodas de prata”, 25 anos 
de atividades regulares. Estamos felizes em 
compartilhar com a câmara municipal esta 
data importante para nós, estudantes, e os 
munícipes, amigos da obra logosófica.

Finalizando, Danilo Ulhoa agradeceu 
a todos que direta ou indiretamente cola-
boraram com a obra presente em Paracatu, 
que tem muito a oferecer em vários âmbi-
tos da cultura e educação.

sede antiga e 
atual da Logosofia Rua goias

Os interessados em obter mais conheci-
mentos sobre a logosofia podem procurar a 
fundação na Rua Coronel Lindolfo Garcia.
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Jornal O Lábaro - Uma das queixas da 
população está relacionada à mobilidade urba-
na e ao trânsito. Governos anteriores trataram 
essas questões como problemas menores e a 
cidade, com poucas e estreitas vias, não supor-
ta o volume diário de veículos. Que planos o 
governo tem para esse setor?

Igor Santos: Nós estamos, atualmente, 
desenvolvendo o PLANMOBI – que é um 
conjunto de ações para planejar e dar organiza-
ção ao trânsito da cidade. A gente acredita que 
todo projeto necessita de planejamento, e não 
é diferente com o trânsito. Porém a população 
precisa ter consciência de que o trânsito de Pa-
racatu viveu no abandono nos últimos 40, 50 
anos. Não foi realizado, nas gestões anteriores, 
nenhum planejamento de longo prazo. Neste 
momento, nós  estamos resolvendo a obra do 
sistema viário com a extensão da Avenida Ole-
gário Maciel, que passa por um investimento 
muito relevante, de 20 milhões de reais. Nosso 
governo está executando 84% da obra. 

Jornal O Lábaro - Paracatu tem sérios 
problemas ambientais, como lotes vagos com 
lixo e mato, cortes desnecessários de árvores, 
podas drásticas, falta de coleta do lixo reciclá-
vel. São problemas de décadas, especialmen-
te os de saneamento básico. Como pretende 
minimizá-los?

Igor Santos: Questões como lixo descar-
tado em lotes vagos sempre foram um gravís-
simo problema ambiental, uma vez que viram 
focos de mosquitos de dengue e leishmaniose, 
além de atrair baratas, ratos e escorpiões.  Este 
problema nunca foi encarado a contento em 
Paracatu, mas agora está sendo em nosso go-
verno por meio da superintendência de fisca-
lização, que vem atuando fortemente na noti-
ficação desses proprietários para que efetuem 
a limpeza. O trabalho da fiscalização muni-
cipal conta com o apoio da campanha Alerta 
Verde, do Corpo de Bombeiros, que consiste 
em prevenir incêndios em lotes vagos. Temos 
também um projeto ousado de coleta de lixo. 
Capinas sistemáticas são realizadas, a varre-
ção das ruas foi ampliada e plantamos mais 
de seiscentas árvores este ano. Então, a gente 
tem estado atento à questão ambiental e do 
paisagismo, que leva Paracatu a ter uma me-
lhor qualidade de vida urbana, o que reflete 
diretamente na sensação de bem-estar do ci-
dadão. 

Jornal O Lábaro – Em relação à Praça 
do Rosário, para a qual o Ministério Públi-
co emitiu uma recomendação judicial, como 
anda o projeto?

Igor Santos: Nós temos um acordo com 
o Ministério Público de que primeiro faremos 
serviços de reparação que já estão em execu-
ção como, por exemplo, a limpeza da praça e 
a manutenção dos bancos que estão deterio-
rados. Mas já temos um projeto aprovado no 
Conselho Municipal de Preservação do Pa-
trimônio Histórico, Cultural, Artístico e Pai-
sagístico de Paracatu (COMPHAP), que está 
sendo listado junto ao Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para 
aprovação da reforma completa da praça. A 

ideia é construir um calçadão e voltar com a 
bela fonte.Será feito um investimento subs-
tancial, de 1,5 milhão de reais, o maior inves-
timento feito em praças nos últimos anos, para 
reafirmar a Praça do Rosário como um ponto 
turístico importante de Paracatu.

Jornal O Lábaro – Que incentivos acre-
dita ser possível oferecer para trazer novas 
empresas ao município, ampliar o parque 
industrial, estimular o turismo, colaborar na 
geração de empregos e fazer com que a eco-
nomia possa, mesmo que lentamente, voltar a 
crescer?

Igor Santos: Nós estamos, atualmente, 
desenvolvendo o “Paracatu Avançar’’, que 
é o maior projeto da história da cidade, com 
grande investimento em infraestrutura que 
contempla também os Distritos Industriais I 
e II. Nós também já estamos trabalhando na 
política de atração de empresas e, neste ano, 
estamos desenvolvendo o Paracatu Juro Zero, 
que é uma política de financiamento para que 
as pequenas empresas possam ter acesso ao 
crédito subsidiado pelo município - uma for-
ma de responder às grandes dificuldades ge-
radas pela pandemia, sobretudo para a econo-
mia do município.

Jornal O Lábaro – Em pronunciamentos 
e entrevistas, o senhor ressalta as inovações 
para sua gestão. O que a população deve espe-
rar para os próximos três anos?

Igor Santos: A população já viu e perce-
beu qual é o tom de nossa administração, que é 
inovar e transformar Paracatu. Será assim até o 
último ano, até o último dia de governo. Nunca 
medimos esforços e jamais mediremos  no en-
frentamento  dos desafios e dos problemas da 
cidade. Nós tivemos muitos desafios que não 
esperávamos enfrentar, como, por exemplo, a 
maior crise da história da humanidade provo-
cada pela pandemia da Covid-19, que passou 
pelo seu momento mais grave no primeiro se-
mestre deste ano. Uma crise terrível, onde a 
gente pôde enfrentar um tipo extremo de desa-
fio. E o nosso governo deu uma resposta muito 
eficiente a essa crise. A população pode esperar 
que nós continuaremos enfrentando esses gran-
des problemas, que possivelmente encontrare-
mos, com bravura e planejamento.

Jornal O Lábaro – Como o senhor ava-
lia esse primeiro ano de governo?

Igor Santos: Avalio de forma extrema-
mente positiva. Primeiro, nós fizemos um 
investimento absurdo para que o município 
pudesse ter condições de enfrentar a pande-
mia. Isso é muito importante, porque Paracatu 
é um dos poucos municípios, num recorte re-
gional muito grande, e a gente pode incluir aí 
mais de cem municípios, onde não se faltou, 
por exemplo, leite para nenhum cidadão. Isso 
é um resultado muito efetivo, porque garante 
o cumprimento de uma questão humanitária, 
a de salvar vidas. E lembrando que a saúde 
de Paracatu é toda municipal, não se tem saú-
de federal nem saúde estadual, e a rede parti-
cular é muito aquém do que poderia ter uma 
cidade do nosso porte. Nós também estamos 
celebrando grandes conquistas como o lança-
mento do edital da rodovia Entre Ribeiros, um 
sonho de 40 anos, a vinda da UTI neonatal 
que está muito perto de se concretizar, a inau-
guração do Centro de Especialidades Médicas 
(CEM), que foi construído a partir da gestão 
de nossa administração e com a parceria com 
empreendedores da cidade. Avanços muito  no 
combate à fome. Nós criamos o Banco de Ali-
mentos e distribuímos mais de 700 toneladas 
a que precisava. São dezenas de realizações 
urgentes e estruturais para o primeiro ano de 
governo. E agora é importante destacar que te-
mos um programa que aponta para o futuro e 
que cuida do desenvolvimento econômico da 
cidade,  que é o Programa Paracatu Avançar, 
que inclui a obra do Entre-ribeiros, Sistema 
Viário e outras 36 grandes obras provenientes 
do FINISA. O Paracatu Avançar tem capaci-
dade de gerar até 3000 novos empregos. Será 

uma marca histórica na economia da cidade. 
Jornal O Lábaro – Quais as principais 

dificuldades encontradas neste ano de pande-
mia dentro da Prefeitura Municipal de Para-
catu?

Igor Santos: Bom, o mais importante 
a dizer é que a gente encontrou um serviço 
muito precário no combate à pandemia. Na 
primeira semana que nós estivemos no hos-
pital, o paciente com Covid-19 ficava ao lado 
do paciente com pedra nos rins, por exemplo. 
Um excelente cenário para o desastre né? Nós 
tivemos um desafio gigantesco de transforma-
ção de toda essa política e de enfrentamento à 
pandemia. Nós passamos de 21 para 82 leitos 
em pouco mais de dois meses. Nós contamos 
muito apoio da sociedade e investimos muitos 
recursos. A prefeitura investiu, no primeiro 
semestre, 60 milhões de reais para o combate 
da pandemia, o que é um valor muito vultoso 
para os cofres de um município do porte de 
Paracatu. Depois veio o desafio da vacinação, 
algo que o município não estava habituado. 
Fazer uma campanha em tão grande escala as-
sim em um momento tão sério foi um grande 
desafio. Atualmente, nós já aplicamos 140 mil 
doses. Então foram desafios extraordinários 
que nós enfrentamos com a pandemia. 

Jornal O Lábaro - Há intenção de, além 
de ajudar a Apap, abrir um espaço público 
para acolhimento, tratamento e posterior co-
locação para adoção desses animais? 

Igor Santos: Nós temos um projeto 
muito avançado do CATA, que é o Centro 
de Atendimento e Triagem de Animais, é um 
projeto financiado pelo Ministério Público, 
através de recursos de multas. Esse projeto 
está andando e avançado, e será mais uma das 
respostas que o governo vem dando à questão 
da causa animal. Assim como nós aumenta-
mos a subvenção às Associações Protetoras, 
nós estamos dispostos a investir dinheiro 
municipal em outras associações, para que 
as pessoas da sociedade civil organizada pos-
sam continuar trabalhando com a questão da 
causa animal. Nós também estamos criando 
o Conselho de Direitos Animais, formulando 
uma lei municipal de proteção aos animais, 
e pleiteando um edital de microchipagem do 
Governo do Estado de Minas. Estamos, de 
fato, cercando todas as questões que criam 
maus tratos, abandonos e dor aos animais em 
Paracatu. Para completar, seremos o primeiro 
município em toda a região a construir uma 
Clínica Veterinária Municipal. Essa obra está 
prevista no Paracatu Avançar e depende ainda 
de aprovação da Câmara.

Jornal O Lábaro - Quais as ações que o 
senhor gostaria de já ter executado, mas ainda 
não conseguiu?

Igor Santos: Dos projetos que nós ainda 
não conseguimos executar e que eu acredito 
que já poderia estar executando, quero desta-
car o hemocentro. Nós tivemos alguns entra-
ves burocráticos no processo, mas é um pro-
jeto que nós já queríamos dar andamento. O 
SAMU, apesar de não depender tanto do mu-
nicípio e sim do SIS reúne e do Governo do 
Estado, é um projeto que está muito perto de 
acontecer e queríamos que já tivesse aconteci-
do. E também a construção do novo Sesc Pa-
racatu. Infelizmente, não conseguimos ainda 
finalizar todo o processo, mas muito em breve 
nós começaremos a construção desse espaço, 
que possibilitará, a partir da permuta feita, que 
a Prefeitura assuma o local onde atualmente 
está o Sesc. Com isso, nós poderemos ofertar 
diversos serviços à população. Nós pretende-
mos fazer isso o mais rápido possível.

Jornal O Lábaro - Como tem se dado à 
aceitação da população deste novo governo? 
De que maneira a municipalidade tem sentido 
essa aceitação?

Igor Santos: De forma muito positiva, a 
população tem entendido que nós temos ten-
tado buscar resolver os problemas. E não ape-
nas resolver problemas, mas inovar e apontar 

novos rumos para a saúde, a educação, o agro, 
enfim, ao desenvolvimento da cidade. A po-
pulação entende que não podemos resolver os 
problemas dos últimos 220 anos em seis me-
ses. Mas, na medida do possível, temos avan-
çado em muitas áreas, priorizando a educação, 
investimento em infraestrutura, as aberturas 
para a cidade. E com certeza vamos colher 
frutos no futuro. Nós não chegamos para fa-
zer uma mudança radical, mas uma mudança 
profunda, e é o que estamos fazendo. 

Jornal O Lábaro - Qual a relação que o 
Executivo estabeleceu com o Legislativo nes-
te primeiro ano de governo? Essa relação tem 
sido satisfatória ao Executivo?

Igor Santos: : Nós temos o privilégio 
de contar com uma Câmara Municipal muito 
boa, muito responsável e parceira do desen-
volvimento da cidade. Acredito que seja uma 
das melhores legislaturas dos últimos tempos, 
e isso facilita o  trabalho para a cidade. Nós 
temos conversado, trabalhado juntos pelo 
município. O pessoal tem entendido isso, tem 
uma vontade muito grande de trabalhar. Nós 
devemos chegar a mais de 10 milhões de reais 
de emendas recebidas por deputados federais 
e estaduais, números muito positivos para o 
município. 

Jornal O Lábaro - O projeto “Prefeitu-
ra no Bairro” foi implantado em seu governo. 
Qual a real função e o saldo deste programa?

Igor Santos: Bom, a função da Prefeitura 
no Bairro é estarmos de fato presente nos bair-
ros da cidade. Nós fomos a muitos bairros. No 
ano que vem, pretendemos estar em todos os 
51 bairros de Paracatu para levar nossa men-
sagem, para conversar e ouvir. Político, nor-
malmente, só volta na época de eleição. Então 
ele só volta para pedir voto mesmo, e nós qui-
semos fazer diferente. Voltamos para prestar 
contas e saber também que rumo seguir. Do 
Prefeitura no Bairro saíram diversas ações 
que hoje estão listadas no “Paracatu Avançar”. 

Jornal O Lábaro - Quais os planos para 
melhoria da acessibilidade em espaços e ór-
gãos públicos? Podemos notar a carência des-
se aspecto em obras novas, como o CEM e 
a Praça do Santana, onde faltam piso tático, 
pintura de rampas e sinalização para vagas 
preferenciais.

Igor Santos: O Centro de Especialidades 
Médicas tem sinalização de vagas preferen-
ciais, ele está adequado à acessibilidade, tanto 
que isso foi averiguado pela Anvisa. É claro 
que ainda faltam ajustes, faltam melhorias que 
podem ser feitas. Nós temos, enquanto poder 
público, que estar atentos e ser pioneiros nis-
so. Paracatu tem um problema gigantesco de 
acessibilidade e a sensação que se tem é que 
nunca se fez nada para resolver o problema. 
O nosso governo tem proposta para solucio-
nar também este problema e ela está no “Pa-
racatu Avançar”. A partir de projetos como a 
construção das novas sedes da Polícia Civil 
e Biblioteca Pública, a gestão irá contemplar 
aspectos de acessibilidade. 

Jornal O Lábaro - Há muitos anos a 
população se queixa do abandono das praças 
da cidade, nos aspectos de ajardinamento, ar-
borização, modernização e manutenção. Os 
cidadãos devem esperar algo diferente desta 
administração?

Igor Santos: Nós enviamos para a Câ-
mara Municipal, agora, um projeto que cria a 
diretoria de paisagismo, que irá focar nas pra-
ças da cidade. É um aspecto muito importante 
da organização urbana. Ao mesmo tempo, nós 
praticamente dobramos o orçamento da pasta 
do Meio Ambiente em 2022. Então, nós espe-
ramos que isso dê resultado. 

Jornal O Lábaro – Uma mensagem para 
os paracatuenses.

Igor Santos: Quero deixar uma men-
sagem de esperança e muito trabalho. Nós 
continuamos acreditando que é possível fazer 
diferente, e que nós consigamos construir esse 
novo tempo que tanto sonhamos.

Prefeito Igor santos apresenta resultados da sua gestão e novos 
rumos da sua administração em entrevista ao Jornal o Lábaro
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As árvores são parte importante do pa-
trimônio natural do município. A existên-
cia delas afeta diretamente o equilíbrio do 
meio ambiente. É por este motivo que não 
se pode fazer qualquer intervenção indiscri-
minada nelas. 

“Podar vem do latim putare, que signi-
fica limpar, derramar.”

Poda sim, corte sim, mas em que mo-
mento?

Enquanto poucos se preocupam com 
plantar e cuidar das árvores e arborização 
da nossa cidade o poder público vem e faz 
cortes e podas drásticas e não orienta os fun-
cionários em como fazer uma poda correta.

Acredito que todos já ouviram falar 
que devemos cortar nosso cabelo com certa 
frequência para que ele cresça mais forte e 
saudável.  Bem, o mesmo acontece com as 
plantas. Mas nem sempre sabemos qual a 
hora certa para fazer isso. Em primeiro lu-
gar, precisamos saber quais tipos de plantas 
precisam de poda e por quê.

Infelizmente, não existe uma resposta 
simples. Quando tratamos  de assuntos com-
plexos, como as fases da vida das plantas, 
a biodiversidade e tantos climas diferentes 
num mesmo país, as respostas podem ser tão 
variadas quanto às situações, mas podemos 
partir do principio de que esse costume de 
podar existe por causa da coexistência das 
plantas com os seres humanos. Afinal, na 
natureza a poda não existe, já que ela ocorre 
naturalmente sem a intervenção humana.

A poda natural acontece, por exem-

plo, quando animais recorrem às folhas 
para se alimentar ou então, a temperatura 
das estações do ano faz seu papel: o frio 
do inverno ou o calor do verão delimitam 
o crescimento das plantas.

Mas vamos falar da poda e corte de 
arvores em nossa cidade, entra governo 
sai governo e o corte de árvores desneces-
sariamente acontece porque fulano pediu, 
e a poda sempre contrariando a natureza, 
ás vezes leva á morte, aqui se faz apenas 
podas drásticas, não tem nenhuma técnica 
para as podas, infelizmente.

A ação de corte de árvores é uma ati-
vidade necessária para obter um melhor 
desenvolvimento da arborização, bem 
como, oferecer a forma adequada para 
que esta cresça corretamente, por isso, 
deve ser executado por uma empresa de 
corte de árvores especializada. 

Ao cortar árvore da maneira adequada é 
possível notar a sua harmonização e desenvol-
vimento bem-sucedido, sendo indispensável o 
acompanhamento de um técnico para uma ava-
liação antes da execução do corte de árvores.

O Aquecimento Global é real e todos 
têm que fazer nossa parte, plante arvores ao 
invés de corta-las, economize água, não co-
loque fogo em mato, recicle o lixo. A Nature-
za agradece e suas futuras gerações também!

Não apenas é urgente plantar mais, 
como manter de forma correta as árvores 
que já existem.

qUAL O VALOR dE UmA ÁRVORE
 Considerando os valores e potencias da 

arborização em mitigar os efeitos negativos 
ocorrentes no complexo urbano, é necessário 
tomar decisões e ações prioritárias, determi-
nando os benefícios e vantagens ao munícipe, 
visando à sustentabilidade do meio urbano, 
tanto no ponto de vista econômico e ambien-
tal. As árvores contribuem para o processo 
fotossintético (produção de glicose), puri-
ficação do ar, fixação de poeiras e de gases 
tóxicos, retenção de umidade do solo, evapo-
-transpiração e redução de ruídos (Oliveira, 
2012 apud Pedrosa, 1983). Outra função das 
árvores é servir de corredor ecológico, interli-
gando as áreas verdes da cidade, como ruas, 
praças, parques e até mesmo o meio rural.

Em qualquer cidade do Brasil, a poda ou 
o corte de uma árvore em ambiente público 
ou particular só é considerada legal depois 
de receber autorização órgão competente.

Poda e corte de árvores e a
falta de orientação tem destruído 

um patrimônio natural

Na busca por atrair mais investimentos 
e novos negócios para Paracatu, o Sebrae 
Minas e a Prefeitura do município, com o 
apoio de entidades parceiras e lideranças 
locais, estão iniciando um projeto de place 
branding para posicionar a cidade como um 
lugar economicamente atraente. A ideia é 
identificar vocações, fortalecer a identidade 
local e qualificar Paracatu como uma marca 
diferenciada em Minas Gerais e no Brasil. 

A construção da marca passa essencial-
mente pela participação e colaboração dos 
moradores da cidade. Por isso, a partir do 
dia 27 de novembro, começa uma campa-
nha de engajamento à iniciativa. Até o dia 
3 de dezembro, serão realizados encontros, 
entrevistas e rodas de lego e de cocriação 
com grupos divididos por temáticas. Além 
disso, em alguns pontos da cidade serão 
instalados quadros com post-its, para que 
as pessoas possam expressar suas ideias de 
como deve ser a Paracatu do futuro. 

De acordo com o consultor Caio Este-
ves, da Bloom Consulting – empresa res-
ponsável pela condução do projeto –, para 
compreender todas as potencialidades do 
município será necessária a participação 
do maior número de pessoas possível. “A 
etapa de engajamento é um processo de co-
laboração e de criação coletiva. Vamos reu-
nir as informações trazidas pelas pessoas e 
transformar essa potência em uma identida-

de, em algo que a torne conhecida pela po-
pulação e desejada pelas pessoas de fora”.

Nesta fase, como amostragem de pes-
quisa, serão realizados encontros com em-
presários, estudantes, professores, turistas, 
crianças, idosos, influenciadores, quilom-
bolas, quitandeiras, representantes do se-
tor hoteleiro e de restaurantes, gestores 
públicos, entre outros grupos. Os quadros 
com post-its serão levados para a Feira do 
Produtores Rurais, nas praças do Santana, 
da Matriz e do Rosário, e nos bairros Vila 
Mariana, Paracatuzinho e Cidade Nova. Os 
moradores também poderão participar por 
meio da plataforma www.somosparacatu.
com.br. Outras informações podem ser ob-
tidas na unidade do Sebrae Minas em Para-
catu, pelo telefone (38) 3679-8300.

PROgRAmAÇÃO POsT-ITs:
27/11 - sábado
9h - POST-IT: Feira de Produtores
17h - POST-IT: Praça do Santana 
e Largo do Rosário
28/11 – domingo
17h - POST-IT: Praça do Paracatuzinho 
e Praça da Matriz na saída Missa
02/12 – Quinta-feira
17h - POST-IT: Céu das Artes
03/12 – seXta-feira
17h30 - POST-IT: Praça da Vila Mariana 
e Praça do Cidade Nova

Paracatu vai identificar 
principais vocações e 

potencialidades do município
Projeto de place branding ouvirá a população 

para elaborar estratégias com o intuito de posicionar 
a cidade como uma marca atrativa

Por Petrônio Costa

Porque a sombra era boa 
E a terra fértil,
Por entre muros 
Germinou tímida semente 
Lá no canto da praça

Cresceu exuberante
Espalmando-se para o alto
E lá de cima perto do céu
Via tudo que acontecia 
na cidade 

Ficou tão importante 
que a praça passou 
a se chamar 
largo da jaqueira

Além da sentinela,
De vez em quando
Gostava de brincar com as crianças
Jogando das alturas

As jacas maduras

Plac ti.. plof ti... plafit...
Espalhando seus favos amarelos 
Por toda parte

A vida era doce 
A vida era alegre,
Mas veio o tempo 
Com sua marca de fogo
Deixando apenas
 Uma grande mancha 
De terra queimada
Lá no canto da Praça.

Jaqueira

Ivar Hartmann

Vacina contra a Covid, seja de que mar-
ca for, é do nosso dia a dia hoje. Afora alguns 
bolsões de ignorância pelo mundo, a maioria 
da população está convicta de seus resulta-
dos positivos.  Não fora isso, a palavra dos 
cientistas de variadas nacionalidades, que 
tem entre si em comum sua competência, 
passados tantos meses de vacinação, mos-
tram pelos números que a vacina é a solução, 
querendo-se ou não. Na nossa infância toma-
mos uma porção de vacinas que nem lembra-
mos: tuberculose, paralisia infantil, varíola, 
etc. Vacinas infantis obrigatórias. E grátis. 
Gripe, é a doença anual também atacada pela 
vacina. Aliás esta vacinação dos brasileiros, 
ao correr dos anos, criou uma expertise en-
tre os profissionais de saúde da rede pública, 
que possibilitou, quando abastecida, de vaci-
nar contra a Covid rapidamente, milhões de 
pessoas. Muitos estão deixando de tomar a 
segunda ou terceira dose.

Alertem: 90% das novas mortes são cau-
sadas pela vacinação incompleta. Metade dos 
adultos jovens (entre 18 e 29 anos) não toma-

ram a segunda dose. Estão na linha de frente 
para morrer, com apenas 60% da imunidade 
garantida. São 670 mil.  230 mil gaúchos jo-
vens não receberam a primeira dose. São os que 
mais circulam. Enquanto 75% da população já 
tomou a primeira dose, apenas 57% completa-
ram a imunização. É justo então que quem não 
se vacinar ou o fizer de forma incompleta, seja 
barrado, como na Europa, no trabalho ou no la-
zer. Injusto, imoral, seria que a população que 
busca proteção a si e a outrem, seja posta em 
risco pelos dissidentes. Não há desculpa válida. 
Existe vacina sobrando, a vacinação é rápida, 
indolor e sem sequelas. Grátis. Minoritários, 
seja os motivos que tenham, não deveriam pre-
judicar os majoritários.

VACINA: sIm OU NÃO?
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