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sua família 
precisa de 
você para 
prevenir 
doenças graves 
como a Dengue, 
a febre Zika e a 
chikungunya.
não deixe 
água parada.
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 ExpEDIEntE

edITORIAL / CULTURA

maria gorete

No dia 13 de abril é comemorado o Dia 
do Hino Nacional Brasileiro, um dos quatro 
símbolos oficiais da República Federativa 
do Brasil. Algumas mudanças ocorreram na 
época da sua criação para que ele chegasse 
à forma como conhecemos atualmente.

Olá leitores de lenço amarelo. MARA-
NATA! Você conhece a história do Hino 
Nacional Brasileiro?

Esta história foi encontrada no site 
no site do “O Guia dos Curiosos” e vou par-
tilhar com vocês. 

“1. Em 1831, Dom Pedro anunciou 
que estava deixando o trono de imperador 
do Brasil para seu filho, e que voltaria a 
Portugal. Foi a oportunidade que o músi-
co Francisco Manuel da Silva estava espe-
rando para apresentar sua composição. Ele 
colocou a letra de um verso do desembarga-
dor Ovídio Saraiva de Carvalho e Silva, e o 
hino foi cantado pela primeira vez no dia 13 
de abril de 1831, na festa de despedida de 
Dom Pedro I. Durante algum tempo, porém, 
a música teve o nome de «Hino 7 de Abril», 
data do anúncio da abdicação. 

2. A letra de Ovídio Saraiva foi conside-
rada ofensiva pelos portugueses. Eles foram 
chamados até de “monstros”. Por isso, não de-
morou muito para que ela fosse rejeitada. No 
entanto, a partir de 1837, a partitura de Francis-
co Manuel da Silva começou a ser executada 
em todas as solenidades públicas. 

3. Para comemorar a coroação de Dom 
Pedro II, em 1841, o hino recebeu novos ver-
sos, de um autor desconhecido. Por determi-
nação do novo imperador, a música passou a 
ser considerada o Hino do Império, e deveria 
ser tocada todas as vezes em que ele se apre-
sentasse em público, em solenidades civis 
e militares. Era também tocada no exterior 
sempre que o imperador estivesse presente. 
Francisco Manuel ficou bastante famoso. 
Recebeu vários convites para dirigir, fundar 
e organizar instituições musicais. Mas o Bra-
sil continuava com um hino sem letra.

4. Quando a República foi proclamada, 
em 1889, o governo provisório resolveu 
fazer um concurso para escolher um novo 
hino. Procurava-se algo que se enquadrasse 
no espírito republicano.

5. Primeiro, escolheram um poema de 
Medeiros e Albuquerque que tinha sido pu-
blicado no jornal Diário do Comércio do 
Rio de Janeiro em 26 de novembro de 1889. 
É aquele que começa com o verso “Liber-
dade, Liberdade, abre as asas sobre nós”. A 
letra se encontrava à disposição dos maes-
tros que quisessem musicá-la. No primeiro 
julgamento, no dia 4 de janeiro de 1890, 29 
músicos apresentaram seus hinos.

6. A Comissão Julgadora selecionou 
quatro para a finalíssima. No dia 15 de 
janeiro, numa sessão em homenagem ao 
Marechal Deodoro no Teatro Santana, per-
guntaram ao novo presidente se ele estava 
ansioso pela escolha do novo hino. Ele dis-
se: “Prefiro o velho”.

7. O mais aplaudido foi o do maestro 
Miguez, que também foi escolhido pela Co-
missão Julgadora. O presidente Deodoro e 
quatro ministros deixaram o camarote ofi-
cial e voltaram em seguida. Foi então que 
o ministro do Interior, Aristides Lobo, leu 
o decreto que conservava a música de Fran-
cisco Manuel da Silva como hino nacional. 
Mesmo sem a partitura, a orquestra tocou a 
música e a plateia delirou.

8. Como prêmio de consolação, a obra 
de Medeiros e Albuquerque e de Leopoldo 
Miguez ficou conhecida como o Hino da 
Proclamação da República. Só que o pro-
blema persistia: o Brasil tinha um hino sem 
letra. Mas, se a música já era tão bonita, por 
que precisava de uma letra? A resposta é 
simples: por mais que alguém se habitue a 
uma música, se ela não tiver letra, fica mais 
difícil de ser memorizada.

9. Só em 1909 é que apareceu o poema 
de Joaquim Osório Duque Estrada. Ainda 
não era oficial. Tanto que, sete anos depois, 
ele foi obrigado a fazer 11 modificações na 
letra. Duque Estrada ganhou 5 contos de réis, 
dinheiro suficiente para comprar metade de 
um carro. O presidente Epitácio Pessoa de-
clarou a letra oficial no dia 6 de setembro de 
1922, um dia antes do centenário da Inde-
pendência. Como Francisco Manoel já tinha 
morrido em 1865, o maestro cearense Alber-
to Nepomuceno foi chamado para fazer as 
adaptações na música. Finalmente, depois de 
91 anos, nosso hino estava pronto!

10. É desrespeito bater palmas durante 
a execução do Hino Nacional Brasileiro. De 
acordo com o Artigo 30 da Lei nº 5.700, de 
1º de setembro de 1971, “durante a execu-
ção do Hino Nacional, todos devem tomar 
atitude de respeito, de pé e em silêncio, os 
civis do sexo masculino com a cabeça des-
coberta e os militares em continência”. O 
parágrafo único do mesmo Artigo ressalta 
ainda que “é vedada qualquer outra forma 
de saudação”. Não há, no entanto, nenhu-
ma lei que proíba esse tipo de manifestação 
após a execução do Hino.”

Uma análise da segunda parte,
terceira estrofe 
Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro dessa flâmula 
– Paz no futuro e glória no passado.

Outra inversão bem estranha para os 
brasileiros do século XXI pode-se reescrever 
esses dois primeiros versos assim: “O lábaro 
que ostentas estrelado, Brasil, seja símbo-
lo de amor eterno”. Considerando que ver-
de e amarelo são cores presentes na tradição 
brasileira desde o Império, o autor almeja 
que a “glória do passado” imperial e a “Paz 
no futuro” da República estejam representa-
das na Bandeira (flâmula) do Brasil.

a editora

História do Hino do brasil Prefeitura de Paracatu 
conquista o XI Prêmio Sebrae 

Prefeito empreendedor
Paracatu conquistou o prêmio na categoria Marketing 

Territorial e Setores Econômicos com o projeto 
‘Paracatu Cidade Criativa e Empreendedora’

A cerimônia de premiação, realizada 
na manhã de sexta-feira (29/04), na sede 
do Sebrae Minas, em Belo Horizonte, 
reuniu cerca de 200 convidados, entre os 
quais o governador Romeu Zema, pre-
feitos das 29 cidades finalistas da com-
petição, secretários, lideranças e autori-
dades municipais e estaduais.

A XI edição do Prêmio recebeu a ins-
crição de 209 projetos, de 153 municípios. 
Na fase final, disputaram 32 trabalhos, de 
29 cidades. Os oito vencedores foram: 
Divinópolis, na categoria Cidade Empre-
endedora – Região Sudeste; Conselheiro 
Pena (Compras Governamentais); Ca-
taguases (Desburocratização); Chapada 
Gaúcha (Empreendedorismo na Escola); 
Guimarânia (Governança Regional e Co-
operação Intermunicipal); Uberaba (Ino-
vação e Sustentabilidade); Paracatu (Ma-
rketing Territorial e Setores Econômicos) e 
Couto de Magalhães de Minas (Conceito, 
Serviços e Gestão Empresarial).

O diretor técnico do Sebrae Nacional, 
Bruno Quick, destacou a importância do 
trabalho que é feito nos municípios para 
incentivar os pequenos negócios. “Temos 
duas forças que são importantes ferra-
mentas de desenvolvimento do país: os 
pequenos negócios e os municípios. E o 
Sebrae trabalha para potencializar essas 
forças que vão levantar o país e levá-lo o 
ao patamar de primeiro mundo.”

A solenidade contou com a participa-
ção do governador de Minas Gerais, Ro-
meu Zema. “Eu não poderia faltar a este 

evento, pois simboliza aquilo que mais 
precisamos em Minas Gerais: mais em-
preendedorismo, inovação e boas práti-
cas. Esse evento faz parte do meu sonho: 
que Minas se desenvolva”, ressaltou.

categoria marketing territorial
e setores econômicos
município: Paracatu
Prefeito: Igor Pereira dos Santos

Com o fim da mineração previsto 
para o ano de 2030, o município do No-
roeste mineiro identificou a necessidade 
de diversificar sua matriz econômica. Daí 
surgiu o projeto Paracatu Cidade Cria-
tiva e Empreendedora, que possibilitou 
iniciativas como a rota turística – Trilhas 
do Patrimônio de Paracatu – e o festival 
do Patrimônio Cultural de Paracatu. O 
projeto também viabilizou a realização 
do Place Branding, que consolidou uma 
estratégia de atratividade aos novos turis-
tas e negócios.

O engajamento das pessoas, dos 
atores culturais e do trade turístico é um 
dos resultados mais visíveis do projeto. 
O festival do Patrimônio Cultural trou-
xe impactos relevantes para a economia 
do município, disseminando a cultura, a 
culinária, a música, o artesanato e o teatro 
paracatuense. A capacitação dos restau-
rantes contribuiu para melhoria na ges-
tão dos empreendimentos, mudanças em 
modelos de negócios, abertura de novos 
empreendimentos e ampliação da capaci-
dade de atendimento.
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Queria muito te ver e te 
abraçar de novo, mas me per-
doe, não deu tempo de ir e fi-
camos nas nossas últimas con-
versas dessa semana no Zap.

Você acreditava que ain-
da teria um tempo, mas Deus 
sabe de tudo. 

Nessa semana você me 
disse que estava perto de virar 
borboleta e virou…,aliás, você 
sempre foi borboleta. E será 
assim, lembrada como tal.

Você sempre foi e será a Borboleta. A 
nossa borboleta que sempre escolheu seus ca-
minhos. Que sempre soube onde ir. Indepen-
dente, criativa e a mais inteligente de todas.

Amiga que sempre respeitou as dife-
renças e as escolhas de cada um. Sempre à 
frente do tempo, anos luz. 

Saiba prima e amiga querida, que você 
também é o amor de minha vida e sempre 
foi muito importante pra mim.

Vou te amar pra sempre. 
Você foi muito guerreira e nos encheu 

de orgulho pela sua força e coragem. 
Sempre te verei como exemplo de 

quem nunca se deixou abater. 
Levantou, sacudiu a poeira 

e deu a volta por cima diversas 
vezes, mesmo que estivesse 
sangrando por dentro. 

Deus sempre esteve conti-
go e nós estamos todos juntos 
com você em oração. 

Daqui a pouco você esta-
rá ao lado da sua pititinha….
Dizem que é a primeira pes-
soa que agente vê, quando 
retornamos à casa do pai. E 

eu sei da sua espiritualidade. 
Sua estrada está coberta de luz. 
Amiga, vê se aquieta quando chegar aí. 
Já te vejo daqui escrevendo seus lindos 

textos poéticos, encantadores e criativos, ir-
reverentes e politicando pra variar. 

Descansa amiga. Eu sei que você está 
bem. 

Ah ! E quanto as fotos que escolhi; É 
assim que eu te vejo. 

maria gorete

amiga, até breve….

alho negro é destaque em projeto do Polo 
de inovação iftm e a unidade EmBraPii 
soluções agroalimentares

O Polo de Inovação IFTM e a Uni-
dade EMBRAPII Soluções Agroalimen-
tares celebraram acordo de parceria no 
valor de R$319.815 mil com as empresas 
Chisato Kondo e Vittay Alimentos para 
desenvolvimento de novos produtos de-
rivados do alho negro.

O projeto consiste na elaboração de três 
novos produtos, sendo eles: 1) produto deri-
vado do alho negro tradicional com modifi-
cações na estrutura física de forma que não 
haja aderência entre os pedaços, facilitando 
sua utilização em diferentes preparações no 
segmento de food service ou mesmo para 
uso doméstico; 2) extrato obtido a partir do 
alho negro tradicional, mantendo as prin-
cipais características bioativas do produto 
original, com aspectos físico-químicos que 
favoreçam a sua utilização em diferentes 
propósitos tais como ingrediente na fabri-
cação de alimentos, para fins terapêuticos 
e até farmacêuticos; e 3) barra alimentícia 
vegetal à base de alho negro contendo alto 
teor proteico e propriedades funcionais, tais 
como aumento de imunidade e efeito an-
tienvelhecimento.

O alho negro é basicamente o alho 
comum fermentado por um determinado 
período, geralmente em alta temperatura e 
alta umidade. O processo escurece os den-
tes do alho, conferindo sabor adocicado e 
alterando a sua consistência para uma tex-
tura mastigável e gelatinosa. As mudanças 
nas propriedades físico-químicas aumen-
tam a bioatividade do alho negro que pas-
sa a apresentar benefícios mais eficazes à 
saúde, tais como efeito antioxidante, an-
tialérgico, antidiabetes, anti-inflamatório e 
até anticarcinogênicos.

Segundo o pesquisador responsável 
pelo projeto, professor Lucas Arantes Pe-
reira, o alho negro é um produto relativa-

mente novo no mercado brasileiro, porém 
já é comercializado e pode ser utilizado 
em diversos segmentos como o mercado 
de food service, farmacêutico e gourmet, 
em diferentes formatos como descascado, 
com casca, em pasta e em produtos deriva-
dos como molhos e geleias. Por outro lado, 
a consistência pegajosa e gelatinosa limita 
uma maior diversidade de utilização, ma-
nuseio e armazenamento deste produto.

“Este projeto vai ao encontro à eviden-
te necessidade de elaborar produtos deriva-
dos do alho negro, que carreguem consigo 
as propriedades bioativas já conhecidas do 
produto, porém com diferentes aspectos, 
estados físicos e formas de apresentação, 
trazendo maior versatilidade e usabilidade 
deste rico produto na alimentação e saúde 
da população”, afirma Lucas Arantes.

Será investido neste projeto um montan-
te de R$ 319.815 mil, sendo cerca de 33,3% 
do valor financiado pela EMBRAPII, 10% 
pelas empresas Chisato Kondo e Vittay Ali-
mentos, 23,3% pelo SEBRAE e 33,3% pelo 
Polo de Inovação IFTM. A equipe executora 
contará com pesquisadores do IFTM Cam-
pus Uberaba, UFU, UFTM e USP.

Nos últimos 12 meses o Polo de Ino-
vação do IFTM contratou mais de R$1,8 
milhão em projetos de pesquisa e inova-
ção em parceria com empresas de dife-
rentes Estados e regiões do Brasil.

fonte: https://iftm.edu.br/
noticias/?id=11540

Viver em harmonia no trânsito. Você 
acha difícil? Para que se torne possível 
um convívio agradável entre os indiví-
duos é preciso que se tenha consciência 
dos direitos e deveres sejam eles indivi-
duais ou em grupo.

O trânsito é, sem dúvida, um seguimen-
to resultante das aglomerações humanas. O 
que precisa ser levado em conta são essas 
relações das pessoas nas vias públicas. Pois 
envolvem uma série de fatores, que quando 
não levados em conta acabam por tornar o 
trânsito violento e sujeito a acidentes.

Não é preciso esperar muito para vermos 
maus exemplos no transito. Pedestres fora das 
faixas ou até mesmo motoristas deixando de 
dar preferência aos mesmos, o que, aliás, é 
considerada uma infração gravíssima.

Motorista falando no celular enquanto di-
rige, pessoas atravessando a faixa falando ao 
celular, motociclistas cortando em lados erra-
dos, um verdadeiro caos o trânsito de Paracatu. 

Dirigir falando ao celular quase sempre 
é infração de trânsito. Todavia, mais gra-
ve do que uma infração, esta prática pode 
caracterizar crime da mesma natureza do 
homicídio causado por quem faz a ingestão 
de bebida alcóolica e assume a direção de 
veículo automotor.

O Código de Trânsito Brasileiro ao 
tratar da prática de dirigir utilizando-se de 
telefone celular, reservou apenas um inciso 
para tutelar o tema.

No Brasil, falar ao celular na direção é 
infração de trânsito, e consta no art. 252, pa-
rágrafo único do CTB:

Vejamos:
Art. 252. Dirigir o veículo:
VI - utilizando-se de fones nos ouvidos 

conectados a aparelhagem sonora ou de te-
lefone celular;

Infração - média;
Penalidade - multa.
É fundamental ter responsabilidade no 

trânsito. Ao dirigir, o motorista deve evitar 
quaisquer distrações que possam acarretar 
riscos, como o celular — motivo pelo qual 
existe a multa por dirigir com celular.

Quais são as sanções por dirigir com 
celular?

Segundo o Código de Trânsito Brasilei-
ro (CTB), usar o aparelho celular enquanto 
dirige é proibido. Apesar de essa atividade 

não ser considerada um crime de trânsito, 
trata-se de uma infração gravíssima, que 
gera multa no valor de R$ 293,47, além da 
aplicação de 7 pontos na Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) do motorista.

Essa infração se dá pelo uso o celular 
para realizar qualquer tipo de tarefa: fazer 
chamada de voz ou vídeo, mandar mensa-
gem, enviar áudio, usar redes sociais etc.

Agora que você já sabe mais sobre a mul-
ta por dirigir com celular, evite condutas ina-
dequadas no trânsito para não ter problemas 
ou prejuízos, bem como para não colocar em 
risco a sua segurança e a de terceiros.

seta
Já levantamos esse assunto em outras 

edições o não uso da Seta. Indicar com an-
tecedência quando for fazer qualquer movi-
mento com o carro é obrigatório e essencial 
para a segurança no trânsito.

Conforme prevê o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB), deixar de dar a seta é con-
siderado infração grave, que gera multa e 
cinco pontos na habilitação. O proprietário 
do veículo precisa ficar atento às condições 
do sistema de iluminação e mantê-lo sem-
pre devidamente regulado, com lâmpadas 
em bom estado.

Portanto, para reforçar sua segurança e 
a das pessoas com as quais está dividindo 
a via, nunca negligencie a seta; nunca dei-
xe de usá-la. Afinal temos a  compreensão 
de que devemos praticar a direção segura e 
consciente e, para isso, as setas contribuem 
muito. Além disso, acioná-la não requer 
qualquer esforço e pode salvar vidas.

E vale ressaltar: a seta é a principal alia-
da no trânsito para evitar acidentes, não cus-
ta nada e não consome mais combustível.

trânsito em Paracatu
um caos total

O celular é o responsável por inúmeros acidentes que 
ocorrem, portanto, quem usa o aparelho no volante 

expõe tanto a própria vida quanto a de terceiro

Polo de Inovação IFTm 
assina projeto de mais de

R$ 319 mil para desenvolvimento 
de novos produtos derivados 

do alho negro
Alho negro possui propriedades bioativas 

de interesse do mercado consumidor
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Hasteamento das  bandeiras
O feriado do Dia da Inconfidência Mi-

neira em 21 de abril começou com uma ho-
menagem da Prefeitura M. de Paracatu  aos 
230 anos da execução de Tiradentes, reco-
nhecido como um herói.

A homenagem teve início no Centro 
Administrativo, com hasteamento das 
bandeiras de Paracatu, Minas Gerais e do 
Brasil. Na cerimônia, discursaram o vice 
Prefeito Gabriel Ferrão, a representante 
da Câmara a vereadora Marli Ribeiro e o 
Prefeito Igor Santos.

O ato cívico de hastear a Bandeira ao 
som do hino nacional representa a identi-
dade da nação.

tiradentes
O Dia de Tiradentes é uma homena-

gem a Joaquim José da Silva Xavier, co-
nhecido como herói nacional e Patrono da 
Nação Brasileira. Ele deve ser sempre lem-
brado como o herói nacional que foi, pois 
batalhou pela independência do nosso país 
para que hoje tivéssemos LIBERDADE.

Personagem símbolo da conspiração 
denominada Inconfidência Mineira, é pa-
trono cívico do Brasil, além de patrono 
das Polícias Militares e Polícias Civis

Para homenagear a data e lembrar a 
celebração a Prefeitura Municipal, contou 
com a participação do Prefeito Igor San-
tos, vice Prefeito Gabriel Ferrão, Secretá-
rios, Segurança Pública, Pelotão do Corpo 
de Bombeiros de Paracatu, Policia Civil, 
Policia Militar, Policia Penal, Guarda Mi-
rim, 1º Grupamento de Meio Ambiente de 
Paracatu representando a Câmara de Vere-
adores Marli Ribeiro e servidores.

Descerramento da Placa com o Poe-
ma “Paracatu Pede Passagem”

 Na oportunidade foi descerrada uma 
placa com o poema do Professor, escri-
tor, cineasta Lavoisier Albernaz.

Na abertura da solenidade ao Dia de 
Tiradentes, o prefeito de Paracatu Igor San-
tos ao pronunciar sobre a segunda parte do 
evento, referiu a Lavoisier Albernaz como 
o grande escritor paracatuense do momen-

to e que sua obra literária; “Paracatu Pede 
Passagem”, ilustrado em gravação de uma 
moderna placa no saguão de entrada do Pa-
lácio Municipal do Centro Administrativo, 
Igor Santos ainda referiu ao Paracatu Pede 
Passagem como a segunda mais bela com-
posição literária paracatuense, paixão do 
povo, pois a primeira é sem dúvida o “Bu-
riti Perdido” de Afonso Arinos, então Pa-
trono de Lavoisier Albernaz na Academia 
de Letras do Noroeste de Minas.
Paracatu Pede Passagem 
Lavoisier Albernaz
Era uma vila morena 
Toda enfeitada de penas 
Nos congos, nas tapuiadas; 
Negras desciam as calçadas 
Nas noites enluaradas 
Nos tempos de chafariz. 
Toca o sino da matriz 
A cai de matiz, 
No tempo feito de ouro, 
Vila do príncipe louro, 
Que os anos se contradizem! 
Hoje a cidade morena 
Deixou de vestir de penas… 
De cantar seu “Bangolê”; 
Eu queria tanto ver, 
Seu nome virando um hino 
E a terra de Afonso Arinos 
Me transformou no menino 
Qu’a viu, hospitaleira crescer! 
Tem um sobradinho ali, 
De lá outro casarão; 
No portão velho do tempo, 
Tem um sino com saudades, 
Que repica com vontade, 
Com vontade de voltar. 
Amor não precisa idade 
Hoje ela é dona do zinco! 
Vem, passageiro, vem cá! 
Temos amor pra dar, 
Ouro também no baú 
Tem muita coisa que ver 
Quem vem a Paracatu!
Livro: Viagem Absoluta – Editora Itiquira, 
1984, p.66.
O poema de Lavoisier Albernaz, publicada 
no livro ‘Viagem Absoluta’ de 1984.

Dia de tiradentes é 
marcado por homenagem 
pela Prefeitura municipal

“Se todos  quisermos poderemos fazer 
deste país uma grande nação. Vamos fazê-la.”

Poucos sabem, mas existe um mês de-
dicado ao combate à violência contra nossos 
amigos animais: é o Abril Laranja, iniciativa 
criada pela Sociedade Americana para a Pre-
venção da Crueldade a Animais (ASPCA).

A campanha tem como objetivo prin-
cipal a conscientização da população sobre 
o que é considerado maus-tratos contra 
animais, quais são as consequências deste 
comportamento e como combatê-lo.

Os animais, assim como nós, possuem 
direitos. Privar qualquer ser vivo de seus di-
reitos é uma forma de mau trato e, por isso, 
deve ser combatida. 

Viu algo estranho? Denuncie!
Maus-tratos aos animais é crime, por isso 

não deixe de denunciar! Se você viu algo que 
achou estranho ou teme pela vida ou pela saú-
de de um bichinho, não hesite em denunciar.

Para isso, saiba que você pode recorrer 
a qualquer órgão público, como Ministério 
Público, IBAMA ou delegacias de polícia. 
Assim, é possível evitar que mais um animal-
zinho entre para as estatísticas de maus-tratos.

Muitas pessoas não sabem, mas no Bra-
sil, de acordo com a Lei federal nº 9605/98, 
maltratar animais domésticos, silvestres, 
nativos ou exóticos é crime e a pena pode 
variar de três meses a um ano de prisão, 
além de ser passível de multa. E em caso de 
morte do animal, a pena pode ser alterada.

conselho municipal de
Proteção e Defesa dos animais

Prefeitura de Paracatu, através do pre-
feito Igor Santos empossou no dia 8 de abril 
o primeiro Conselho Municipal de Proteção 
e Defesa dos Animais - (COMDEA)

 Este Conselho O conselho será o ins-
trumento parceiro do Município no sentido 

de políticas públicas relacionadas aos ani-
mais, como a implementação de projetos, 
programas e ações para promoção do bem-
-estar, combate a maus-tratos, prevenção de 
zoonoses, entre outros. A composição do 
Conselho abrange diversos segmentos, com 
componentes da sociedade civil, do Execu-
tivo e Legislativo Municipal. 

A criação do Conselho Municipal dos 
Direitos dos Animais é o ponto inicial 
para instituir uma política de defesa ani-
mal no município.

Com essa iniciativa, o poder público 
volta o seu olhar para estes seres indefesos, 
que tanto necessitam dos nossos cuidados. 
para tanto, a Administração Municipal 
criou uma legislação que criminaliza maus 
tratos e institucionaliza os direitos dos ani-
mais em todo território de Paracatu. 

É importante salientar, que Paracatu é 
hoje, um dos poucos municípios em todo 
Brasil a implantar uma política pública 
completa de defesa do bem estar animal. 

A posse da diretoria contou com a pre-
sença do Prefeito Igor Santos, Vice-Prefeito 
Gabriel Ferrão, Secretária de Estado de 
Meio Ambiente Marília Carvalho de Melo, 
Secretário de Meio Ambiente Dênys San-
tiago, Promotora de Justiça doutora Maria-
na Leão, Diretor do Departamento da Causa 
Animal Leandro Maroclo, Comandante da 
Polícia de Meio Ambiente Tenente Norber-
to Wiliam e vereadora Marli Ribeiro.

abril laranja: Paracatu 
adere à campanha contra a 

crueldade animal
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banco de talentos 
uma realidade 

importante em Paracatu 

Cidades Irmãs - História
Foi em uma época de superação da 

crise de 1929 que surgiram ideias redes e 
organizações de solidariedade, parceria e 
que estabeleceram os primeiros acordos in-
ternacionais entre cidades. O new deal foi 
o nome dado à série de programas imple-
mentados nos Estados Unidos entre 1933 e 
1937, sob o governo o presidente Franklin 
Delano Roosevelt como objetivo de recupe-
rar e reformar a economia norte-americana, 
e assistir aos prejudicados pela grande de-
pressão, nas décadas seguintes surgiram 
no campo internacional uma série de ini-
ciativas, inclusive das nações unidas, que 
reforçaram a ideia de que não teriam outro 
caminho se não da união e da troca de expe-
riências e estímulos entre as cidades.

 Paracatu – Cidades Irmãs
O termo Cdades-irmãs é usado para 

descrever um acordo de cooperação feito 
entre cidades, municípios, estados e pro-
víncias com o objetivo de promover laços 
culturais e de amizade. 

Em 8 de abril foram assinados proto-
colos de intenções Cidades-irmãs, e os pro-
jetos de lei do Programa Pró Emprego, do 
Programa 1º emprego.

Estiveram presentes o Prefeito de Nova 
Lima, Sr. João Marcelo Dieguez, o Assessor 
do Prefeito do Município de Itabira, Sr. Ga-
briel Duarte de Alvarenga Quintão, ambos 
integrantes do Programa Cidades Irmãs. 

banco de talentos uma 
realidade importante em Paracatu  

A Prefeitura Municipal de Paracatu, em-
penhada em melhorias para o cidadão para-
catuense, fomenta a geração de empregos, e 
na sexta-feira dia 8, inaugurou o Banco de 
Talentos, setor vinculado à Secretaria Muni-

cipal de Desenvolvimento Econômico, que 
poderá ser usado por quem deseja se ca-
dastrar e participar de processos seletivos e 
treinamentos, bem como para empresas que 
queiram contratar profissionais qualificados. 

Os atendimentos serão realizados de 
forma gratuita na sede do Banco de Talen-
tos no endereço, Rua Dr. Sergio Ulhoa Nº 
72 – Centro.

A cerimônia de lançamento do Banco de 
Talentos foi realizada no dia 8/04 na Praça da 
Igreja Matriz de Santo Antônio e contou com 
a presença do Prefeito Igor Santos, vice-pre-
feito Gabriel Ferrão, representante da Câmara 
Municipal Claudirene Rodrigues, Secretária 
M. de Desenvolvimento Econômico Deicy 
Lorrane Rodrigues, , Prefeito de Novo Lima, 
Sr. João Marcelo Dieguez, o Assessor do Pre-
feito do Município de Itabira, Sr. Gabriel Du-
arte de Alvarenga Quintão, ambos integrantes 
do Programa Cidades Irmãs. 

No último fim de semana, durante o 
feriado de 21 de abril, dia de Tiradentes, a 
Prefeitura Municipal de Paracatu através da 
Secretaria M. de Esportes com o apoio da 
Secretaria M. de Cultura, e com as parce-
rias da Vila do Tênis e LM Promoções de 
Eventos realizaram nos dias dia 22 a 24 de 
abril o Circuito de futevôlei, onde envolve-
ram três categorias: iniciante, intermediário 
e misto. De acordo com os organizadores, 
ao total, 46 duplas participaram da disputa.

a origem
A origem do futevôlei foi em função 

de uma proibição policial que impedia 
de jogar futebol na praia. Uma forma 
de driblar isto era usar a quadra de vô-
lei, com espaço e rede delimitados, o 
que era permitido. Foi assim que o ex-
-jogador Otávio Moraes, o Tatá e sua 
turma criaram o futevôlei em 1962.

Esse mesmo grupo de amigos deci-
diu enfim continuar a praticar exercícios 
físicos em grupo e na zona de areia fina, 
próximo ao calçadão da famosa Praia 
de Copacabana na cidade do Rio de Ja-
neiro, local onde se estavam campos de 
vôlei de praia devidamente delimitados. 
Encontrados nessa situação, os amigos 
decidiram formar duas equipes e jogar 
futebol com a rede de vôlei no meio da 
quadra. Assim surgiu uma nova modali-
dade desportiva: o futevôlei.

o circuito
Este evento esportivo teve o objetivo 

de proporcionar lazer, entretenimento e a 
socialização dos atletas.

O Circuito em Paracatu reuniu ao 
todo 46 duplas que estiveram nesses 3 
dias de competição debaixo de sol quente 
o ingrediente para  aquecer o torneio.

Na sexta-feira dia 22 o jogo de exi-
bição levou o público ao delírio com a 
dupla Gugu e Dandan, destaque em com-
petições nacionais no futevôlei e os pio-
neiros no município, Artur Pulguinha e 
Ramon Guirra.

No sábado, a manhã foi de jogos pela 
categoria misto sendo os campeões Ar-
tur  Pulguinha e Klenda

2º Lugar: Borá e Amandinha
3º Lugar: Evandro e Clara
Já à tarde os jogos foram pela cate-

goria intermediária, sendo os campeões 
Arthur Pulguinha e Ramon Guirra

2º Lugar: Brayan e Luiz Fernando
3º Lugar: Gustavo e João
No último dia do circuito (24), jogan-

do fora de casa e com a pressão da tor-
cida adversária, a dupla unaiense Thiago 
e Dudu, conquistou o título da categoria 
Iniciante.

2º Lugar: Ratinho e Jefinho
3º Lugar: Théo e Guilherme.

Circuito de Futevôlei agitou 
o feriado em Paracatu

O futevôlei traz muitos benefícios à saúde, desenvolve um 
excelente condicionamento físico ao praticante e, ainda, 

uma habilidade com técnicas e jogadas combinadas.
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NINGUÉM FAZ IDÉIA 
(Por Sabrina Ferigato)
Lenine já dizia: 
“ninguém faz ideia de quem vem lá”… 
Quem vem, quem chega, pra nossa vida mudar 
E a parteira já sabia 
que a Vida é maior que o risco de chegar
Ninguém faz ideia de quem vem lá… 
Se um músico, um advogado ou um líder mundial 
Ninguém sabe se chega uma dona de casa, uma professora ou um policial 
Se chega um conservador, padre ou anarquista; 
Católico ateu ou umbandista
Ninguém faz ideia de quem vem lá 
Mas todo mundo sabe que vem gente, 
Que respira, pulsa e sente 
Gente como a gente, 
Que guarda no corpo a memória fria ou quente
Ninguém faz ideia de quem vem lá… 
Nem pra onde vai ou em que vai dar, 
Mas a gente sabe o modo de chegar de quem vem 
A gente pode escolher como receber a vida em forma de neném 
Se com frieza ou com leveza, com protocolo ou natureza 
E aí dá até pra estimular a capacidade de sentir e de amar, 
No primeiro minuto de vida de quem vem lá.

martha neiva
um ser iluminado!

O Jornal O Lábaro faz uma home-
nagem a Lila Lee Martha da Silva Nei-
va, conhecida como Martha Neiva. Foi à 
primeira enfermeira formada de Paracatu. 
Parteira de várias vidas vinda ao mundo, 
juíza de menores... uma verdadeira mu-
lher que muito contribuiu para a cidade 
de Paracatu. E que na sexta-feira, dia 22 
de abril faleceu aos 98 anos.

APAE de Paracatu que trabalha para 
garantir direitos da pessoa com deficiência 
intelectual e/ou múltipla, conta atualmente 
com 500 alunos.

Fundada em 24 de agosto de 1977, com 
a finalidade atender crianças e adolescentes 
com deficiência.

Na manhã de 26 de abril a APAE rece-
beu uma doação de uma rádio para atender 
a APAE Paracatu internamente. 

comunicação
A comunicação interna nas organiza-

ções, empresas ou entidades nem sempre 
foi valorizada ou reconhecida como de vital 
importância para o desenvolvimento e so-
brevivência dessas organizações.

E a APAE entrou para esta eficiente 
comunicação através de uma radio inter-
na doada por uma ex-presidente da en-
tidade, Maria Costa Brochado conhecia 
como Lilia, esta doação vai melhorar e 
interagir ainda mais a comunicação entre 
funcionários e alunos. 

Rádio Interna
Foi um investimento de R$ 17 mil em 

hardware e software. A rádio não é transmiti-
da pelo ar, ela é transmitida por fibra óptica é 
o meio usado para o som chegar até as salas, 
corredores, pátios e o estúdio está instalado 
na Assessoria de Comunicação, na sede da 
APAE. Portanto ela não é uma rádio pública. 
A rádio não tem fins comerciais.

APAe - Associação de Pais 
e amigos dos excepcionais 

ganha rádio para 
comunicação interna

Começa ontem segunda-feira (4), em todo 
o Brasil, a 24ª Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Influenza. Em várias cidades, 
também está sendo realizada a 8ª Campanha 
Nacional de Seguimento contra o Sarampo.

A meta do Ministério da Saúde é va-
cinar, no mínimo, 95% das crianças que 
fazem parte do público-alvo. Para os traba-
lhadores da saúde não haverá meta de co-
bertura vacinal.

Paracatu
Os moradores de Paracatu que perten-

cem aos grupos prioritários da etapa inicial 
da gripe ou do sarampo podem procurar as 
unidades de saúde no horário de funciona-
mento: Segunda a Sexta-feira: 8h às 11h e 
13h às 18h. 

sarampo 1° etapa 
de 05/04 a 30/04
Trabalhadores da saúde.
Influenza 1° Etapa - De 05/04 a 30/04
Idosos (60 anos ou mais) e trabalhadores da 
saúde
Sarampo 2° Etapa - De 02/05 a 03/06
Crianças (6 meses a 4 anos)
Influenza 2° Etapa - De 02/05 a 03/06
Gestantes
Puérperas
Povos Indígenas
Professores
Comorbidades
Pessoas com Deficiência 
Permanente
Caminhoneiros

Trabalhadores de Transportes Coletivo 
Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo 
Curso
Trabalhadores Portuários
Forças de Segurança e Salvamento
Forças armadas
Funcionários do Sistema de Privação de 
Liberdade
População privada de liberdade
Adolescentes e jovens em medidas 
socioeducativas
Trabalhadores Portuários
Forças de Segurança e Salvamento
Forças armadas
Funcionários do Sistema de Privação de 
Liberdade
População privada de liberdade
Adolescentes e jovens em medidas 
socioeducativas

LOCALIZAÇÃO
Todos os postos de saúde da cidade
Comunidades Rurais
Postos de saúde do São Sebastião
Postos de Saúde Lagoa de Santo Antônio
Postos de Saúde Morro Agudo.

campanha de vacinação 
contra sarampo e influenza já 

começou em Paracatu
Serão imunizados na 1º etapa idosos, 

profissionais da saúde e crianças.
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Durante a pandemia, quem precisava 
fazer a renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação – CNH – teve um prazo maior 
até que o órgão responsável pelo processo 
voltasse a operar regularmente. Nesse sen-
tido, agora o Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) divulgou o novo prazo para quem 
está com o documento vencido desde 2020.

Renovação da cnH
A Carteira Nacional de Habilitação é 

um documento obrigatório para quem deseja 
dirigir algum veículo no Brasil. No intuito 
de manter sempre regulado e ajudar na fis-
calização dos órgãos responsáveis, é preciso 
fazer a revalidação do documento no tempo 
previsto. O uso da CNH vencida pode gerar 
alguns desconfortos para o motorista, como 
multa e até mesmo retenção do veículo.

Durante a pandemia em 2020, os ór-
gãos responsáveis por fazer a renovação do 
documento se encontraram inoperantes par-
cialmente ou totalmente, o que ocasionou 
no aumento de tempo do período previsto 
para renovação da CNH. No entanto, desde 
2021 alguns estados voltaram a aplicar os 
prazos de validade e agora em 2022 é ne-
cessário que todos os motoristas com isso 
pendentes se regularizem.

Sendo assim, confira agora a lista dis-
ponibilizada pelo Contran e descubra se 
você precisa renovar sua CNH, e caso sim, 
até quando será o prazo.

Prazos para renovação da CNH
Para quem estava com o documento 

vencido entre setembro e outubro de 2020, 
teve até dia 31 de março de 2022 para reva-
lidar a carteira. No caso das pessoas que a 
CNH venceu entre novembro e dezembro 
de 2020 precisam renová-la até 30 de abril.

As que estão vencidas entre janeiro e fe-
vereiro de 2021 terão até 31 de maio de 2022, 
já as CNHs vencidas entre março e abril pre-
cisam realizar a renovação até 30 de junho. 
No caso do documento vencido entre julho e 
agosto de 2021 têm até 31 de agosto de 2022.

Para as pessoas que estão com a Carteira 
de Habilitação vencida entre setembro e ou-
tubro de 2021 precisam regularizar até 30 de 
setembro de 2022. Por fim, as que estão ven-
cidas entre novembro e dezembro de 2021 
precisam renovar até 31 de outubro de 2022.

Veja como tirar a carteira 
de habilitação de graça com 
o programa cnH social

São vários os estados que contam com 
esse recurso que deve ser acessado por um 
grupo específico de cidadãos.

Tirar a carteira de motorista é um proces-
so que envolve muitas etapas e também muito 
investimento, de modo que nem todos conse-
guem acessar o recurso. Entretanto, a CNH é 
uma documentação extremamente importan-
te, inclusive para a garantia de oportunidades 
de trabalho, além de ser uma necessidade so-

cial. Por isso, uma opção para quem não tem 
dinheiro é recorrer ao procedimento gratuito e 
com toda a qualidade dos pagantes. Caso pos-
sua interesse, veja aqui como tirar a CNH de 
graça em sua própria cidade.

como tirar a cnH de graça
Desde 2011 os cidadãos brasileiros de 

estados específicos podem entrar com a 
solicitação para tirar a carteira de motoris-
ta por meio do programa CNH Social. No 
caso, o recurso tem como destino cidadãos 
em situação de vulnerabilidade social e de 
baixa renda e para confirmar as condições 
sociais dos interessados, o governo federal 
estipulou as seguintes condições:

Receber até dois salários-mínimos;
Ser maior de idade;
Ter sido ou ser estudante da rede públi-

ca com um bom rendimento escolar;
Não constar registro prévio na carteira 

de trabalho;
Não tem infração de trânsito;
Estar desempregado há pelo menos 12 

meses;
Ser um trabalhador do setor de trans-

porte com desejo de regularizar a situação 
junto ao governo;

Receber o Auxílio Brasil.
Ser ex-presidiário;
Ser agricultor;
Ser pessoa com necessidades especiais.
Lembrando que não é necessário haver 

todas as condições, mas se enquadrar em al-
guma dessas situações pode garantir o acesso. 
Dessa forma, é possível recorrer à garantia de 
ter todos os custos pagos pelo poder público 
para a primeira habilitação tanto para as cate-
gorias A (motocicleta) e B (carros).
 
Inscrições CNH Social 2022

O Departamento de Trânsito (DE-
TRAN) de cada estado possui a responsabi-
lidade de abrir seleções para as novas opor-
tunidades do CNH Social. Portanto, as datas 
de abertura do edital dependem de cada es-
tado federativo, de modo que o cidadão deve 
ficar atento. Ademais, vale ressaltar que nem 
todos os estados da federação oferecem esse 
serviço, e atualmente, em 2022, a CNH so-
cial funciona nos seguintes estados:

Amazonas;
Bahia;
Ceará;
Espírito Santo;
Goiás;
Mato Grosso do Sul;
Maranhão;
Minas Gerais;
Paraíba;
Pernambuco;
Rio Grande do Norte;
Rio Grande do Sul;
Roraima; e
São Paulo.

fonte: Escola educação

cnH: saiba quem 
precisa renová-la e até 
quando deve ser feito

Esteja sempre com a sua Carteira de Habilitação 
dentro da validade!

O governador Romeu Zema parti-
cipou, no dia 25 de abril, da assinatura 
do acordo de cooperação firmado entre 
o Governo de Minas, por meio da Se-
cretaria de Cultura e Turismo (Secult), a 
Federação do Comércio Bens, Serviços e 
Turismo (Fecomério-MG), Sesc e Senac. 
A parceria tem o objetivo de fomentar a 
atividade turística no estado, por meio do 
projeto Via Liberdade.

Com o termo, as entidades que re-
presentam o comércio mineiro irão con-
tribuir com a realização de ações pro-
mocionais, capacitação de empresários e 
agentes de turismo, marketing turístico e 
o intercâmbio cultural do Via Liberdade, 
projeto que cria uma nova rota turística e 
cultural conectando Rio de Janeiro, Mi-
nas Gerais, Goiás e Brasília, por meio de 
ações e programas estratégicos ao longo 
da BR-040.

assinatura do acordo 
de cooperação 

O Governo de Minas lançou, na terça-
-feira (26/4), a Via Liberdade: a maior rota 
turística e cultural do país. O governador 
Romeu Zema assinou o decreto que dá 
início oficialmente ao percurso de 1.179 
quilômetros da BR-040 que vai interligar 
as belezas, as histórias, a cultura e a arte 
de Minas, Rio de Janeiro, Goiás e Distrito 
Federal.

Rota turística
O Via Liberdade será a maior rota 

turística da América Latina, ligando 309 
municípios nos três estados e Distrito 
Federal. O projeto busca oportunidades 
turísticas no percurso de 1.179 quilôme-
tros da BR-040, sendo 830 km em Minas 
Gerais, por meio de ações e programas 
estratégicos, que incluem patrimônios da 
humanidade, paisagens entre montanhas 
e mar, natureza, comidas típicas, tradi-
ções e arte.

O projeto faz parte do programa Re-

viva Turismo, lançado pelo Estado para 
a retomada do turismo pós-pandemia, e 
prevê R$ 12,2 milhões em investimentos, 
incluindo parceiros e captações.

A expectativa é a de que o novo traje-
to, que passa por 188 municípios mineiros, 
fomente o turismo e a cultura da região, 
aumentando a geração de emprego e renda 
e o tempo de permanência dos turistas em 
Minas.

A cidade de Paracatu, localizada no 
noroeste de Minas, está inserida no cami-
nho da Liberdade. De acordo com o pre-
feito Igor Santos, a iniciativa vai impulsio-
nar a economia do município e a atração 
de turistas.

“A BR 040 é um ativo para o desen-
volvimento dos municípios e agora o go-
verno vai transformar a rodovia em uma 
importante rota para a cultura e turismo. 
Paracatu será bastante beneficiada, uma 
vez que poderemos mostrar ainda mais 
nossa cidade, vendendo para os turistas 
a nossa gastronomia e outras potenciali-
dades que fazem do município um patri-
mônio cultural brasileiro” disse.

Reviva turismo
O programa Reviva Turismo, da Se-

cretaria de Estado de Cultura e Turismo, 
tem potencializado as ações de retomada 
das atividades do setor em todo o esta-
do. Já foram investidos R$ 9,2 milhões 
em ações de promoção dos destinos mi-
neiros, capacitação de gestores, além de 
repasse de recursos via edital para reto-
mada da atividade.

A previsão é a de que até 2023 sejam 
investidos R$ 26 milhões para o desen-
volvimento turístico das cidades mineiras. 
Entre as ações do programa estão as que 
contemplam lançamento de novos editais, 
realização de pesquisas e levantamento de 
indicadores, capacitações presenciais e a 
distância, promoção e iniciativas para fo-
mentar a competitividade de mercado dos 
destinos.

Paracatu na
Via da liberdade

Acordo assinado prevê o apoio da Fecomério, Sesc e 
Senac no desenvolvimento do Via Liberdade, rota turística 

que liga Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Brasília.



O LÁBARO - PARACATU - mg - ABRIL de 20228 esPoRte

Nos dias 15, 16 e 17 de abril aconteceu o 1º Encontro dos 
Caminhantes do Sertão. Exercitar o corpo, observar a paisa-
gem rural e percorrer trilhas. Foi essa a experiência proporcio-
nada pelo 1º Encontro dos Caminhantes do Sertão, no feriado 
da Semana Santa.

Caminhar por lugares diferentes trás uma ótima sensa-
ção de liberdade, o contato com a natureza nos renova, além 
de proporcionar cenários únicos.

objetivo do encontro

O primeiro Encontro dos Caminhantes do Caminho do 
Sertão teve como propósito o congraçamento dos caminhan-
tes, promovendo o intercambio das experiências dos mesmos 
após a participação no projeto, fortalecer os laços de amizade 
e companheirismo, apresentar o estado da arte do processo 
de implantação do turismo de base Comunitária na rota e re-
animar a rede dos caminhantes do Caminho do Sertão. 

trajeto 

Trata-se da “Rota dos Quilombos”, um recorte da grande 
rota do  Caminho do Sertão. A região foi majoritariamente 
povoada por descendentes de escravos e a rota atravessa 4 
quilombos: Morro do Fogo, Barro Vermelho I, Buraquinhos 
e Buracos. São comunidades negras rurais que preservam a 
cultura e práticas ancestrais, são empobrecidas e marginali-
zadas, dependem do auxílio de programas governamentais, 
praticam a agricultura de subsistência. São hospitaleiros, 
solidários e alegres. As comunidades do Morro do Fogo e 
Barro Vermelho estão localizadas na área do Parque Estadual 
Serra das Araras. A rota atravessa uma belíssima paisagem de 
amplas veredas, expressivas composições rochosas e areais e 
o encantador “canion” do Vão dos Buracos.

Participantes
Para o Encontro não foi feito seleção, bastava ter par-

ticipado de uma das edições do Caminho e se inscrever. 

Participaram em torno de 40 pessoas. A seleção ocorre é 
no processo do edital do Caminho do Sertão. O edital para 
a edição de 2022 está aberto até o próximo dia 26 de abril. 
Favor conferir nas redes sociais do Caminho.

moradores da região e benefícios

As edições anuais do Caminho do Sertão, constituem-
-se no principal polo difusor dos potenciais turísticos de 
toda a região, seja do ponto de vista da paisagem e da di-
versa cultura regional, sejam aqueles vinculados ao princi-
pal patrimônio imaterial da região: a obra do escritor João 
Guimarães Rosa. O turismo criativo e de base comunitária, 
estimulado e promovido pelo Caminho do Sertão aponta 
para a possibilidade concreta de ampliação e diversificação 
da renda das famílias que moram nos povoados e principal-
mente no meio rural.

o Portal

Trata-se do “Enigma do Caminho do Sertão” e, portan-
to, precisa ser decifrado pelos caminhantes. O que se pode 
dizer é que tal enigma bebe na paisagem e na cultura local 
e se inspira na enigmática linguagem Roseana que, além de 
filosófica e de raiz popular, tem expressivo cunho existencial.

caminho do sertão

O Caminho do Sertão como toda rota de longa distância 
invariavelmente ocasiona impacto muito significativo na vida 
de quem o realiza. As transformações orgânicas e psíquicas fru-
tos dessas experiências costumam deixar marcas profundas e 
reorientar, do ponto de vista existencial, a vida do caminhante. 

Informações passadas pelo Organizador e idealizador 
do Projeto Almir Paraca.

Cada parada, um carinho especial dos moradores das 
comunidades, comida quentinha e muito aconchego.

Depoimentos dos caminhantes do sertão

“Como voltar ao sertão se ele nunca saiu de mim, e eu 
dele, depois que pisei aquelas poeiras, veredas, areias...? O 
hiato cronológico (2019-2022) parece que só existiu na lógica 
linear, porque, no berço da memória, tudo estava lá. O gosto 
da comida, o cheiro do cerrado, o sabor das conversas, o bailar 
dos corpos, a rigidez dos cajados. Foram dias intensos e incrí-
veis, onde os quatro elementos, propostos como guiança, se fi-
zeram presentes sem pedir licença. A chuva nas barracas e nas 
roupas, o vento e a brisa das serras, o fogo da terra queimando 
os pés e o coração. Tudo ali escondidinho. A risada solta, as 
lágrimas de limpeza, as danças marcadas pelas palmas das 
mãos,  o cuidado, a escuta, a acolhida, a alegria em estar ali. 
Uma imensidão de singos para reforçar o significado e o senti-
do da travessia entre o nascer e o morrer. Um desejo de correr 
pelos campos e de ficar um pouco mais na barraca quando o 
sol dava “um tapa de luz”. Mas dessa vez, o medo de voltar 
para casa, passando pelos corredores do aeroporto como um 
abapuru conselheiro, foi menor: porque, tenho compreendido, 
cada vez mais, que “o sertão é dentro da gente”. Obrigado, 
gente, por estar em minha travessia. Gratidão mesmo!!! Trago 
todo mundo em minhas vivências, em minhas memórias, em 
meus pés ainda tingidos do terroso chão e no coração que an-
seia pelo dia em que nos veremos de novo para fazer do céu, 
telhado e do chão, o piso. Travessia!”

marcos cajaiba
“Boa noite, minha gente!
Chegando atrasada por aqui para as partilhas (dos re-

gistros) e para o agradecimento...
É que com tudo que é muito intenso e profundo, o co-

ração, às vezes, silencia...
Vou compartilhar uns poucos registros que fiz... E apro-

veitar para agradecer pela beleza do caminhar juntos...por 
todas as partilhas, alegrias, cantorias e cada passo dado, que 
nos mostra que o sertão é dentro da gente, está em todas as 
partes e é do tamanho do mundo! 

Riobaldo já dizia que “amizade dada é amor”...Por isso, 
muito agradecida, de coração, pelo amor, pela entrega, pela 
CURA e pela experiência do que é essencial na existência 
para ser.tão.

Um xêro pra vocês!”

Patrícia Cruz
“Caminho do Sertão. Terá mesmo existido além do meu 

fantasioso imaginário? Essa ligação da magia que penetra  com 
os pés no chão o real, o Ser Tão? Eu quis reencontrar, rever, 
ressentir, recordar... Mas os passos antes dados só voltam em 
redemunho. Cada travessia é única. Essa foi de cura. Para os 
caminhantes, cidadãos do mundo, bichos criados soltos; cura-
rem o resguardo de tempos fechados e sombrios. Borandá pra 
amplidão das chapadas, borandá ligeiro nos vales onde os pés 
grudam e as proteções se perdem. Meu imenso agradecimento, 
do tamanho do sertão em que os pastos carecem de fecho, aos 
que nos acolheram e proporcionaram esse caminhar.”

Até breve!

giselle
Que lugar, que viagem, que cenário de fundo… A cada 

quilômetro conquistado uma vista única, uma surpresa 
nova.

“Geodésica: a forma mais forte, leve e eficiente de en-
cerrar espaço desenhada pelo homem.”

1º encontro dos  caminhantes do sertão
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entrevista com evaldo 
Batista de Oliveira, o Zuza do 

Paracatuzinho, 
pré-candidato a deputado 

estadual pelo Pt

Jornal o lábaro - Em relação a esse 
momento difícil que estamos vivendo, pan-
demia, crise econômica, isso afeta muito a 
vida das pessoas. Qual a importância de tra-
balhos sociais, humanizados para estender 
a mão para essas famílias neste momento 
tão complicado?

Zuza do Paracatuzinho - Sem essas 
ações humanitárias, o sofrimento da popu-
lação teria sido e seria muito maior. Ajuda-
mos a salvar muitas vidas. Tenho orgulho 
por ter feito parte de tudo isso.

Jornal o lábaro – a pandemia vem cau-
sando um impacto na vida das pessoas, 
você tem acompanhado de perto estas fa-
mílias, quais os tipos de atendimento que o 
senhor dá nesse trabalho social?

Zuza do Paracatuzinho - Participo 
de um projeto social de extrema importân-
cia que leva dignidade às pessoas através 
de ações sociais consistentes. O nome do é 
“Projeto Juntos Somos Mais Fortes”, da Ana 
Paula Caldas. E também prático  ações soli-
dárias com recursos que vem  do  Partido dos 
Trabalhadores através dos deputados (as).

Jornal o lábaro – onde o poder público 
falha, em que momento o poder publico dei-
xa de ajudar os necessitados nesta pande-
mia, teve ajuda de iniciativa privada como 
doações de alimentos e outros. o que o se-
nhor acha que o poder público precisa fazer 
para melhor a assistência a estas pessoas?

Zuza do Paracatuzinho - As famí-
lias assistidas recebem algo além da aju-
da material, tenho a consciência de que 
elas  precisam receber muito mais  do 
que alimentos, precisam ser acolhidas e 
ter orientações sobre seus deveres e di-
reitos, me preocupo muito com o pleno 
exercício da cidadania.

Jornal o lábaro – o senhor teve conta-
tos com família que não tinha o que comer 
durante esse período de pandemia?

Zuza do Paracatuzinho - Para mim 
é importante ressaltar o valor e o cuidado 
que tenho com minha família, é ela minha 
inspiração política, o meu motivo para ter 
constantemente coragem e forças para lutar 

pela democracia.
Carregar a bandeira de um partido forte 

que trabalha com princípios de igualdade e 
constrói políticas públicas que valorizam 
nosso povo, não é fácil.

Estou sempre procurando construir laços 
de amizade e cooperação com a minha comu-
nidade, para tornar todos os nossos sonhos de 
ter uma vida digna, algo viável e possível.

Jornal o lábaro – fala um pouco sobre 
seu trabalho social e como isso tem ajudado 
as famílias.

Zuza do Paracatuzinho - Nunca se 
falou tanto sobre políticas públicas e se fez 
trabalhos sociais, quanto na pandemia.

O mundo reconheceu a importância e 
a necessidade de um espírito unificado e 
solidário.  Houve uma grande mudança de 
pensamento social nesse sentido, e acredito 
que ele trará grandes benefícios coletivos.

Jornal o lábaro – o que te levou a plei-
tear uma candidatura a nível Estadual?

 Zuza do Paracatuzinho - O motivo que 
me levou a colocar meu nome como pré-
-candidato a deputado estadual, foi ver ne-
cessidade que o noroeste tem  de ter seu  re-
presentante na Assembleia Legislativa para 
levar as  demandas da nossa região.

Jornal o lábaro – Porque  Zuza do Pa-
racatuzinho?

Zuza do Paracatuzinho - Por que é no 
paracatuzinho que estão as minhas raízes, é 
onde  cresci e moro. É a Minha referência 
social  pra toda vida.

Jornal o lábaro – o noroeste há muito 
tempo  não tem representatividade  à nível 
Estadual, caso seja eleito, como o senhor 
pensa em concretizar essa representação?

Zuza do Paracatuzinho - Me dedican-
do integralmente para trazer o  desenvolvi-
mento político e socioeconômico que tanto 
precisamos. Já passou da hora do Noroeste 
de Minas avançar.

Jornal o lábaro –  o que é a política 
para o senhor?

Zuza do Paracatuzinho - A melhor 
maneira de se criar bem, uma arte de nego-
ciação para compatibilizar interesses. A po-
lítica acontece justamente no ato de existir 
em coletivo.

Jornal o lábaro – algo mais que não 
perguntamos e que considera importante?

Zuza do Paracatuzinho - Tenho orgu-
lho em dizer que: Durante a pandemia par-
ticipei  de algo grande e maravilhoso, um 
projeto de pessoas corajosas, humanas que 
fizeram a diferença na vida de muita gente, 
promovendo  mudança social, não levamos 
só mantimentos, levamos alegria, acolhi-
mento, amor e vida.

E a grande lição que aprendi e que acho 
que também pude ensinar, é que, “JUNTOS 
SOMOS MAIS FORTES”.

Pouco menos de um ano antes das 
eleições, quem sonha em concorrer ainda 
não pode fazer campanha ou pedir votos

O Brasil está a pouco menos de um 
ano das eleições gerais de 2022 e, com 
isso, vários pré-candidatos já começa-
ram a preparar a campanha eleitoral.

O Metrópoles fez um guia do que 
é permitido e do que não é até o início 
oficial das campanhas, para quem tem o 
objetivo de se candidatar.

o que pode
Antes do dia 15 de agosto de 2022, 

os pré-candidatos podem mencionar a 
candidatura, debater e discutir políticas 
públicas e divulgar atos parlamentares e 
debates legislativos. A única exigência é 
que não peçam votos.

“Eu posso falar que eu sou bom, das 
minhas qualidades pessoais, mas não 
posso falar ‘vote em mim para gover-
nador’. Essa menção específica à candi-
datura não é possível”, explica Antônio 
Carlos de Freitas, especialista em direito 
constitucional e eleitoral pela USP.

Até mesmo divulgar posicionamen-
tos pessoais, distribuir material informa-
tivo e realizar debates entre pré-candi-
datos é permitido, sempre com caráter 
informativo e não eleitoral.

Além disso, o pré-candidato pode 
fazer eventos públicos, como participar 
de homenagens e eventos, além de divul-
gar fotos e vídeos nas redes sociais. Tam-
bém é permitido dar entrevistas e partici-
par de programas na televisão, rádio ou 
internet para expor seu projeto político, 
desde que não peça votos.

A realização de encontros, seminários 
e congressos em ambientes fechados e cus-
teados pelo partido político são permitidos. 
Esses eventos servem para organização 

dos processos eleitorais, planos de gover-
nos e alianças partidárias para as eleições.

o que não pode
No período que antecede o início da 

campanha, é permitido anunciar uma can-
didatura, mas seguindo o princípio de não 
pedir votos explícita ou implicitamente. 
Assim, o pré-candidato não pode usar ou-
tdoors, banners e panfletos para autopro-
moção. Também não é permitido que haja 
transmissão ao vivo das prévias partidá-
rias por emissoras de rádio e televisão.

A linha entre permitido e proibido, 
no entanto, fica mais tênue quando os 
pré-candidatos já ocupam cargos de po-
der. Segundo o especialista em direito 
eleitoral Alexandre Rollo, há três tipos 
principais de infrações nesses casos. O 
primeiro é o abuso do poder econômico, 
quando o presidente, deputado, senador 
ou governador gasta mais do que é per-
mitido com o intuito de se autopromover.

Também é proibido que ele abuse dos 
meios de comunicação social, convocan-
do rádios ou canais de televisão para di-
vulgarem propaganda política ou ataques 
a partidos políticos e instituições.

O terceiro tipo de infração é o abuso 
do poder político, quando o pré-candida-
to usa a máquina administrativa para se 
autopromover. “Um prefeito ou governa-
dor candidato à reeleição não pode usar 
a máquina administrativa a seu favor pra 
se reeleger com base nesse uso da má-
quina”, explica Rollo.

Caso alguma infração seja cometida, 
qualquer cidadão pode denunciar o pré-
-candidato no Sistema Pardal, ferramen-
ta da Justiça Eleitoral utilizado para que 
a população apresente suas denúncias.

fonte: metrópoles

saiba o que
pré-candidatos

à eleição de 2022
podem ou não fazer
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015324 - DIEGO PORFÍRIO DE ARAÚJO, divorciado, 
maior, Auxiliar Administrativo, natural de Vazante-MG, 
residência Rua Dionízio Coelho Filho nº 130, Paraca-
tuzinho, Paracatu-MG, filho(a) de OZIMAR PORFÍRIO 
DE ARAÚJO e JOSILENE ANDRÉ DE SOUZA ARAÚJO; 
e RAIANE VIEIRA DE SOUZA, solteira, maior, Analista 
ambiental, natural de Paracatu-MG, residência Rua 
Alameda das Acácias, nº 71, Cidade Jardim, Paraca-
tu-MG, filho(a) de BELCHIOR TAVARES DE SOUZA e 
VÂNIA SANTOS VIEIRA SOUZA;  

015325 - ADENIR JOSÉ DE OLIVEIRA, solteiro, maior, 
Motorista, natural de Martinho Campos-MG, residên-
cia Rua Antonina Rosa de Jesus, nº 189, Paracatuzi-
nho, Paracatu-MG, filho(a) de VICENTE JOSÉ DE OLI-
VEIRA e ZILDA DA VEIGA OLIVEIRA; e EURICA BOI-
TRAGO, solteira, maior, Do lar, natural de Paracatu-
-MG, residência Rua Antonina Rosa de Jesus, nº 189, 
Paracatuzinho, Paracatu-MG, filho(a) de FRANCISCO 
JOSÉ BOITRAGO e JOSEFA BARBOSA DE BRITO;  

015326 - LUCAS DE SOUZA ALMEIDA, solteiro, maior, 
Mecânico, natural de Paracatu-MG, residência Rua Be-
nedito do Carmo, nº 290, Bom Pastor, Paracatu-MG, 
filho(a) de VALDEIR OLIVEIRA ALMEIDA e MARIA ISA-
BEL PEREIRA DE SOUZA ALMEIDA; e INGRID THAINA-
RA RABELO SILVA, solteira, nascida em 1 de julho de 
2004, Estudante, natural de Paracatu-MG, residência 
Rua Benedito do Carmo, nº 301, Bom Pastor, Paracatu-
-MG, filho(a) de CHARLES OLIVEIRA SILVA e ROSE DE 
MELO RABELO;  

015327 - ODILEY ROCHA DA CRUZ, solteiro, maior, 
Operador de Máquinas, natural de Vazante-MG, resi-
dência Fazenda Várzea Bonita, Paracatu-MG, filho(a) 
de SEBASTIÃO ALVES DA CRUZ e MARIA DE FÁTI-
MA ROCHA DA CRUZ; e LAÍS RANIERE GONÇALVES 
DE OLIVEIRA, solteira, maior, Monitora, natural de 
Paracatu-MG, residência Rua Alumínio nº130, Bairro: 
Esplanada, Paracatu-MG, filho(a) de SILVÉRIO MO-
RAIS DE OLIVEIRA e LUZIMEIRE GONÇALVES DOS 
SANTOS;  

015328 - EDILON GONÇALVES DE SOUZA, divor-
ciado, maior, Gerente Industrial, natural de Lagoa 
Grande-MG, residência Avenida Eduardo Ferrei-
ra de Araujo, nº100, Vista Alegre, Paracatu-MG, 
filho(a) de ANTÔNIO GONÇALVES DE SOUZA e 
TEREZA CONRADO GONÇALVES; e FRANCIELE 
BARBOSA SILVA, solteira, maior, Auxiliar de Escri-
tório, natural de Paracatu-MG, residência Avenida 

Eduardo Ferreira de Araujo, nº100, Vista Alegre, 
Paracatu-MG, filho(a) de BENEDITO SILVA CARLOS 
e MARIA ANTONIA BARBOSA DE BRITO;  

015329 - ALAN PEREIRA CORREIA, solteiro, maior, 
Assistente de Laboratório, natural de Paracatu-MG, 
residência Rua Irineu Torres Brochado, nº 180, Nossa 
Senhora Aparecida, Paracatu-MG, filho(a) de IVO COR-
REIA DE OLIVEIRA e LUCIANA DE ARAÚJO PEREIRA 
CORREIA; e JULIANE TEIXEIRA BARBOSA, solteira, 
maior, Supervisora Pedagógica, natural de Paracatu-
-MG, residência Rua Irineu Torres Brochado, nº 180, 
Nossa Senhora Aparecida, Paracatu-MG, filho(a) de 
IDALMIR TEIXEIRA BARBOSA e MARIA TRINDADE 
BORGES NASCIMENTO;  

015330 - DEIVERSON FERREIRA BARBOSA, soltei-
ro, maior, Marmorista, natural de Paracatu-MG, resi-
dência Rua A, nº 167, Alto da Colina, Paracatu-MG, 
filho(a) de DONATO CAETANO BARBOSA e ROMU-
ALDA FERREIRA MORAIS; e WENDY RABELO DOS 
SANTOS, solteira, nascida em 6 de maio de 2004, 
Estudante, natural de Paracatu-MG, residência Rua 
B, nº 139, JK, Paracatu-MG, filho(a) de GUEDISON 
DA SILVA SANTOS e MIRIAN PINTO RABELO;  

015331 - ROBERTO BARBOSA DA SILVA, solteiro, maior, 
Supervisor de Manutenção Elétrica, natural de Vazante-
-MG, residência Rua Dona Mariana  nº 960, aptº 103, 
Jardim América, Paracatu-MG, filho(a) de ILDEBRANDO 
FRANCISCO BARBOSA e JESUINA FRANCISCA DA SILVA 
BARBOSA; e LORENA MOREIRA ALMEIDA, solteira, maior, 
Psicóloga, natural de Vazante-MG, residência Rua Antoni-
na Rosa de Jesus, nº 522, Paracatuzinho, Paracatu-MG, 
filho(a) de UILSON FERREIRA DE ALMEIDA e ROSANE 
BENEDITA MOREIRA ALMEIDA;  

015332 - VALDEMAR BRITO TEIXEIRA NETO, solteiro, 
maior, Barbeiro, natural de Contagem-MG, residência 
Rua Salgado Filho, 12, Bela Vista I, Paracatu-MG, 
filho(a) de DOMINGOS MEIRA BRITO e EDNALVA DE 
SOUZA SANTOS BRITO; e VANESSA CRISTIANE DA 
SILVA RIBEIRO, solteira, maior, Cabelereira, natural 
de Paracatu-MG, residência Rua Salgado Filho, 12, 
Bela Vista I, Paracatu-MG, filho(a) de VANINHO GON-
ÇALVES RIBEIRO e IVANETE PEREIRA SILVA;  

015333 - VINICIUS SANTOS FERREIRA, solteiro, maior, 
Motorista, natural de Paracatu-MG, residência Rua Be-
nedito de Oliveira Melo, nº 450, Paracatuzinho, Paracatu-
-MG, filho(a) de CLAUDOMIRO DOS SANTOS FERREIRA 
e APARECIDA DO CARMO SANTOS FERREIRA; e RÚBIA 

MIRANDA, divorciada, maior, Auxiliar de cozinha, natu-
ral de Paracatu-MG, residência Rua Benedito de Oliveira 
Melo, nº 450, Paracatuzinho, Paracatu-MG, filho(a) de 
NELSON MIRANDA e ROSILENE TEIXEIRA BARBOSA;  

015334 - MATHEUS RICHARD VIEIRA MARQUES, 
solteiro, maior, Motorista, natural de Unaí-MG, re-
sidência Travessa Gouveia, 162, Arraial D´ Angola, 
Paracatu-MG, filho(a) de ANDRÉ MARQUES DE SOU-
ZA e IVANETE VIEIRA DE SOUZA; e PALOMA CHAVES 
DE OLIVEIRA, solteira, maior, Autônoma, natural de 
Paracatu-MG, residência Rua Abel Pimenta Ulhoa, nº 
10, Santa Lúcia, Paracatu-MG, filho(a) de NILSON 
SOARES DE OLIVEIRA e VERIDIANA SOARES CHA-
VES;  

015335 - MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA, solteiro, 
maior, Gerente, natural de Vazante-MG, residência Rua 
Elizeu Osvaldo Macedo, 156,  aptº103, Vila Mariana, Pa-
racatu-MG, filho(a) de AIRTON LINO DA SILVA e GELZA 
JOAQUIM DE OLIVEIRA SILVA; e LORENA OLIVEIRA RA-
BELO, solteira, maior, Gerente Adminstrativo, natural de 
Brasília-DF, residência Rua Cristal, nº603, Amoreiras II, 
Paracatu-MG, filho(a) de ADÉLIO PINTO RABELO e ANA 
MARIA OLIVEIRA RABELO;  

015336 - IURY MONTEIRO GONÇALVES, solteiro, maior, 
Vaqueiro, natural de Paracatu-MG, residência Rua Fábio 
Ciência, 168, Nossa Senhora de Fátima, Paracatu-MG, 
filho(a) de MAX GONÇALVES TEIXEIRA e ARLETE MON-
TEIRO GONÇALVES; e POLIANY PRADO SILVA, solteira, 
maior, Do lar, natural de Paracatu-MG, residência Rua 
Fábio Ciência, 168, Nossa Senhora de Fátima, Paracatu-
-MG, filho(a) de CÉLIO ANTONIO DA SILVA e OSANA 
DIVINA DO PRADO;  

015337 - MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA LOPES, 
solteiro, maior, Supervisor de Frota, natural de 
Curvelo-MG, residência Rua Alameda das Acácias, 
380, Cidade Jardim, Paracatu-MG, filho(a) de GE-
RALDO ARTÚR LOPES e RAIMUNDA DE OLIVEIRA 
LOPES; e JANAÍNA BENISIO DE SOUSA, solteira, 
maior, Analista Contábil, natural de Curvelo-MG, 
residência Rua Alameda das Acácias, 380, Cidade 
Jardim, Paracatu-MG, filho(a) de DANIEL JOSÉ DE 
SOUSA e FLORENTINA BENÍSIO DE SOUSA; 

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.

AGROPECUÁRIA SERRA BRAVA LTDA, por deter-

minação da Superintendência Regional de Meio 

Ambiente do Noroeste de Minas – SUPRAM NOR, 

torna público que solicitou, por meio da Solicitação 

nº 2022.02.01.003.0003285, Licença Ambiental 

Concomitante 1 – LAC2 – LOC, para as atividades 

de Barragem de irrigação ou de perenização para 

agricultura; Criação de bovinos, bubalinos, equinos, 

muares, ovinos e caprinos em regime extensivo; 

Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura 

e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura; Avi-

cultura; Suinocultura; Códigos: G05-02-0; G-02-07-0 

e G-01-03-1; G-02-02-1; G-02-04-6 desenvolvidas 

no empreendimento Fazenda Pedro Pereira, no muni-

cípio de Guarda-Mor, Estado de Minas Gerais.

ReQUeRImeNTO de LICeNÇAFAZ SABeR QUe PReTeNdem CASAR-Se:

José Edgard Novaes Pinto Neto, CPF: 897.290.486-

49 , por determinação do Conselho Estadual de Polí-

tica Ambiental – COPAM, torna público que solicitou, 

através da empresa Eco Cerrado Soluções Ambientais 

Ltda, conforme processo de Solicitação de Requeri-

mento Licença SLA n° 2021.11.01.003.0003524, Li-

cenciamento Ambiental Concomitante – LAC2 (LOC) 

para as atividades: G-01-03-1 Culturas anuais, semi-

perenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipas-

toris, exceto horticultura; G02-02-1 Avicultura; G-02-

07-0 Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, 

ovinos e caprinos, em regime extensivo; G-05-02-0 

Barragem de irrigação ou perenização para agricultura; 

G-02-04-6 Suinocultura; G-02-12-7 Aquicultura e/ou 

unidade de pesca esportiva tipo pesque-pague, exce-

to tanque rede; G-01-01-5 Horticultura (floricultura, 

olericultura, fruticultura anual, vivericultura e culturas 

de ervas medicinais e aromáticas); G-04-01-4 Bene-

ficiamento primário de produtos agrícolas, limpeza, 

lavagem, secagem, despolpamento, descasamento, 

classificação e/ou tratamento de sementes, desenvol-

vidas no empreendimento Fazenda Juca Maria, Escuro 

e Santa Vitória, no município de Paracatu / MG.

ReQUeRImeNTO de LICeNÇA

Fale-me do tempo, pois nele, sinto a presença da vida.
Saboreio as longas e tristes noites sem fim.
Vejo a vida que ficou para depois, aquela que vivi e que não escrevi.
Presencio os pesadelos meus de hoje e de ontem.
Caminho por uma longa estrada...
Sinto as dores e alegrias com as quais
O meu velho amigo tempo me presenteou.
Danço sentindo o saboroso cheiro do tempo.
Amo enquanto o tempo corre e me deixa a saudade, saudade de minha infância.
Doce e pura.
A pureza que o tempo levou.
O tempo vive em mim, mas, não fala.
Pelo menos, eu jamais ouvi a voz do tempo.
O silêncio do tempo dói e fica.
Ele é mudo e também me deixa muda.
Não importa o que eu pense, pois é só o que faço junto ao tempo, pensar.
Este ser, o Tempo!
Nada diz, ele faz, cria transforma, mata, faz desabrochar, sem nunca, nada dizer.
Por isso peço, fale-me do tempo.
Heloisa Alves Oliveira

tempo

Rodrigo Cesar de Moura Nunes, por determinação da Superintendência Regional de Meio Ambiente do Noroeste de Minas – 
SUPRAM NOR, torna público que solicitou, por meio da Solicitação no 2021.10.01.003.0000971, Licença Ambiental Con-
comitante – LAC1 - LOC, para as atividades de Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvi-
pastoris, exceto horticultura; Criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo; Avi-
cultura; Suinocultura; Códigos: G-01-03-1; G-02-07-0; G-02-02-1; G-02-04-6, desenvolvidas no empreendimento Fazenda 
São Severino - Lugar São José, no município de Guarda-Mor, Estado de Minas Gerais. O requerente informa que foram 
apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se 
à disposição dos interessados na Superintendência Regional de Meio Ambiente  o Noroeste de Minas – SUPRAM NOR, Rua 
Jovino Rodrigues Santana, no 10 – Nova Divinéia, Unaí – Minas Gerais, CEP: 38.613-094. O requerente comunica que os 
interessados na realização da Audiência Pública deverão formalizar a sua solicitação, conforme o previsto na Deliberação 
Normativa COPAM no 225, de 24 de agosto de 2018, na Superintendência Regional de Meio Ambiente do Noroeste de 
Minas – SUPRAM NOR, Rua Jovino Rodrigues Santana, no 10 – Nova Divinéia, Unaí – Minas Gerais, CEP:38.613- 094, 
http://sistemas.meioambiente.mg.gov.br/licenciamento/site/consulta, dentro do prazo de quarenta e cinco dias.

ReQUeRImeNTO de LICeNÇA



O LÁBARO - PARACATU - mg - ABRIL de 2022 11HITóRIA

Por: carlos lima (*arquivista)

No ano de 1940, operavam no muni-
cípio de Paracatu 6 estabelecimentos do 
ramo de olaria, atestam os levantamentos 
estatísticos disponíveis no Arquivo Público 
Municipal e que foram produzidos pelo De-
partamento Geral de Estatística do Estado 
de Minas Gerais sob a responsabilidade do 
agente Edson Jorge dos Santos.

Com o maior número informado de 
funcionários (8) e a maior produção de ti-
jolos (250 mil unidades em 1939), a firma 
proprietária denominada José Rodrigues 
Guimarães possuía em seus quadros 1 di-
retor-administrativo, 3 operários adultos e 4 
operários menores de 14 anos de idade. Já a 
empresa José Francisco Natividade, locali-
zada no Arraial de São Sebastião, classifi-
cava-se como a maior produtora de telhas 
curvas (132 mil unidades em 1939) e tinha 
como diferencial competitivo a fabricação 
de cadinhos para fundição, com 20 unida-
des entregues naquele ano.

Ainda de acordo com o notável levanta-
mento do Departamento Geral de Estatística, 
toda a matéria prima utilizada, como argila, 
areia e lenha, era de origem local e toda a 
produção atendia a consumidores da própria 
cidade em que se localizavam as olarias.

Anos mais tarde, a indústria do ramo 
de olaria passaria por profundas transfor-
mações com a instalação das chamadas “ce-
râmicas”, à exemplo da Cerâmica Alvorada 
na década de 1960 no Bairro Amoreiras/
BR-040 e Cerâmica Paracatu, na antiga Rua 
Espírito Santo (hoje Adriles Ulhôa) no bair-
ro Paracatuzinho, na década de 1970.

Há relatos da existência de outras cerâmi-
cas na cidade em tempos pretéritos, de acordo 
com informações oriundas do Dr. José Aluí-
sio Botelho (Blog A Raposa da Chapada) e da 
Professora Maria Eliana Morais (Grupo Me-

mórias de Paracatu no Facebook), porém sem 
maiores detalhes sobre o assunto.

Salvo nos casos em que se torna justi-
ficável o fabrico local de tijolos artesanais 
para fins de preservação de edificações com 
valor histórico, como é o caso do adobe, a 
aquisição de tijolos cerâmicos é geralmen-
te feita a partir dos municípios vizinhos de 
João Pinheiro e Monte Carmelo, o que su-
gere a inexistência, em tempos presentes, 
desses estabelecimentos industriais na cida-
de de Paracatu, que em 1965 já alcançara 
a marca de 800 milheiros de telhas e 1,40 
milhão de tijolos produzidos.  

(*) 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 docu-
mentos. Elaborou este artigo a partir de suas 
pesquisas nos fundos documentais do Arquivo 
Público de Paracatu – MG, com publicação no 

site  https://paracatumemoria.wordpress.com/

Referências
COMARCA DE PARACATU. Processo de execu-
ção fiscal contra Cerâmica Paracatu Ltda. Cx. 
EF-01. 1972. 8 fls.
ESTADO DE MINAS GERAIS. DEPARTAMENTO 

GERAL DE ESTATÍSTICA. Indústria de Olaria, 
Cerâmica e Marmoraria. Paracatu. 1939, 1 fl.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU. Da-
dos estatísticos de Paracatu. 1965. 2fls.
Colaborou com informações sobre a Cerâmica 
Alvorada, o servidor público e pesquisador pa-
racatuense, Sr. Eduardo Rocha.

olarias e cerâmicas de Paracatu
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Edital dE lotEamEnto
(lei federal nº.6.766, de 19 de dezembro de 1.979).

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

FAZ SABER a todos os interessados que o JC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com sede na Rua Lucinda Gonzaga dos Santos, 
nº.14, Sala B, Bairro Alto do Córrego, em Paracatu-MG, CNPJ/MF nº.10.778.643/0001-14, 
depositou neste cartório os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal 
nº.6.766, de 19 de dezembro 1.979, para o registro de um Loteamento denominado “SANTA 
INÊS”, situado no Bairro Santo Eduardo, nesta Cidade e Comarca de Paracatu-MG, com 
área de 29.992,52m2 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e dois metros e cinquenta e 
dois centímetros quadrados), devidamente registrado no CRI desta Comarca, sob o número 
de Matrícula nº.18.125 Ficha 17.684 de 03/08/09.” O loteamento Santa Inês, foi criado da 
seguinte maneira: 11 quadras designadas por: Quadra 01 com área 5.176,28m2, subdivididas 
em 07 lotes, Quadra 02 com área 5.202,12m2 subdivididas em 07 lotes, Quadra 03 com área 
6.746,37m2, subdividas em 18 lotes, Quadra 04 com área 3.968,15m2 subdivididas  em 11 lo-
tes, Quadra 05 com área 6.002,89m2, subdividas em 17 lotes, Quadra 06 com área 5.921,46m2 
subdivididas em 16 lotes, Quadra 08 com área 6.541,54m2 subdivididas em 18 lotes, Quadra 
09 com área 6.362,61m2 subdividas em 17 lotes, Quadra 10 com área 3.663,19m2 subdividas 
em 10 lotes, Quadra 11 com área 865,30m2 subdividas em 02 lotes., Somando-se um total de 
50.449,91m2 subdivido em lotes mistos comerciais/residenciais sendo um total 123 lotes, os 
quais tem as características e confrontações constantes de planilha do Processo do loteamen-
to. Área ocupados por  sistema de lazer, praças, espaços livres de uso público e Área verde 
são designados por: (01) Espaço livre de uso público Área Verde, praças, Floresta com área 
de 1.133,34m2, (02) Espaço Livre de uso Público Área verde com área 838,35m2, (03) Es-
paço livre de uso Público Área Verde, praças com área de 2.154,57m2, (04) Área Verde com 
a área de 412,80m2., Somando-se um total 4.539,00m2 e são Analienáveis, área ocupada por 
Equipamento Comunitário são denominados por: (01) Quadra 07 Equipamento Comunitário 
com área de 4.241,51m2, (02) Quadra 11, Equipamento Comunitário com área de 360,00m2., 
Somando-se um total 4.601,51m2 e são  Analienáveis, Área é composta por 10 ruas, estas de-
nominadas: Avenida Antônio de Souza Porto, Rua Francisco de Souza Porto, Rua José Fran-
cisco de Andrade, Avenida Adelina Andrade Porto, Rua Walderez Porto Gonçalves da Silva, 
Rua José Gonzaga de Jesus, Rua Itacy Roriz Macedo, Rua da Praça, Rua Moacir Ribeiro da 
Silva, Rua Geraldo Antunes dos Reis., Totalizando 29.992,52m2. O loteamento destina-se a 
uma zona ZR2 residencial/comercial, devendo ser, nas construções, observadas as restrições 
do Poder Público Municipal e as constantes do contrato padrão, anexo ao processo de Lotea-
mento. As plantas foram aprovadas pela Prefeitura Municipal local, em data de 09 de setem-
bro de 2019, e pelas repartições competentes exigidas por lei. Os proprietários executarão à 
própria custa, dentro do prazo de dois (02) anos, a contar da aprovação das plantas, as obras 
de infra-estrutura, tais como Piqueteamento de Quadras e Lotes, limpeza da área. Abasteci-
mento de Água Potável, Esgotamento Sanitário, Terraplanagem e Pavimentação Asfáltica, 
Fornecimento de Energia Elétrica e Drenagem pluvial, além dos demais equipamentos urba-
nos exigidos pelo Poder Público Municipal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por três dias consecutivos, podendo 
o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, 
tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal nº.6.766. Paracatu-MG., 05 de abril de 
2.022. Eu, (a) Inah Álvares da Silva Campos, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis e 
anexos, datilografei, subscrevi. A Oficial.

Um dos poucos locais de lazer para a 
população do Bairro Prado e região, o Par-
que Linear inaugurado em 2011 completa 
11 anos. O local mudou a vida de vários 
moradores vizinhos, pois trouxe alegria, 
momentos de lazer, eventos culturais, a 
beleza do verde, caminhadas, e a prática 
de esportes, além da valorização do bairro.

Ao longo dos últimos anos o local não 
tem recebido a manutenção adequada e 
necessária. As placas estão tortas, portões 
sucateados, telas estragadas, quadras co-
bertas pelo mato e arquibancadas trincadas 
e quebradas. Chegando aos seus 11 anos de 
inauguração o local apresenta vários pro-
blemas na sua estrutura e tudo por falta de 
manutenção e demonstrações de falta de ci-
vilidade por parte de quem utiliza o parque 
e falta de zelo por administradores públi-
cos, por prefeitos anteriores que entre esses 
anos não adotaram as medidas de proteção 
a patrimônios como esses.

o Parque
O Parque Linear do Córrego Rico 

foi inaugurado em 5 de junho de 2011, 
parcerias entre a empresa Kinross e Pre-
feitura Municipal, mês e ano que foram 
concluídas a primeira parte das obras de 
revitalização do Córrego Rico. O proje-
to consiste em uma extensa área verde 
denominada Parque Linear que vai des-
de a Rua Euridamas Avelino Barros e 
segue até a escola técnica.

Conforme a empresa Kinross as obras 
foram entregue ao município no ano de 
2011 e foram negociados acordos para 
manutenção por dois anos, 2012 e 2013 
através da Associação do Bairro Prado.

A área está localizada neste bairro, 
em frente à Escola Técnica Unitec, terre-
no com mais de onze mil metros quadra-
dos, quase oito mil metros quadrados que 
foram destinados à construção do Parque 
Linear. O restante foi destinado a Área de 
Preservação Permanente (APP).

Investimentos
Foram investidos R$ 5 milhões na 

revitalização do Córrego Rico, plantadas 
na época 17.800 mudas de plantas nativas 
ao longo dos 5,5 quilômetros que compre-
endem o projeto, entre a BR 040 e a MG 
188.

(Na época da inauguração foi enterra-
da uma capsula que seria aberta depois de 
completar 100 anos). 

Um projeto de tamanha importância 
para o município, tanto para lazer como 
para a preservação Córrego Rico.

Vamos torcer para que o Parque Line-
ar volte a trazer laser para os moradores 
e para isso é necessário envolvimento dos 
responsáveis pela manutenção e por aque-
les que por ali passam.

Na manhã de 26 de abril o Parque 
estava sendo capinado por um rapaz que 
disse ser da prefeitura.

Parque linear 
precisa de manutenção

O LÁBARO - PARACATU - mg - 20 de ABRIL de 2022
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Cerca de mil estudantes e 170 educa-
dores da rede pública de ensino de Paracatu 
será beneficiado pelo Projeto CUTUCAR 
- Cultura e Turismo no Caminho Real: 
Educação Patrimonial e Inclusão Social, 
promovido pela GuiasTur, com patrocínio 
da Kinross, por meio da Lei de Incentivo à 
Cultura do Ministério do Turismo. A ideia 
é promover a educação patrimonial a partir 
de visitações, rodas de conversa, momentos 
de reflexão e registro de saberes. O projeto 
foi lançado oficialmente no dia 14 de abril  
na Fundação Casa de Cultura.

Com o objetivo de sensibilizar e ensi-
nar os alunos sobre a importância do rico 
patrimônio material e imaterial da cidade, 
o Projeto CUTUCAR vai envolver alunos e 
professores de 5º ano do ensino fundamen-
tal de 16 escolas da rede pública municipal 
e estadual e também da APAE de Paracatu, 
totalizando 42 turmas atendidas.

A coordenadora do projeto, Helen Ulhoa 
Pimentel, salienta a relevância do CUTU-
CAR para a formação cidadã das crianças. “A 
oportunidade de participar de uma ação como 
essa é de valor inestimável. As crianças preci-
sam saber de onde vêm, para traçar o caminho 
a ser trilhado no futuro. A aproximação com e 
apropriação do patrimônio é fundamental na 
construção da identidade. A história que eles 
vão conhecer, os espaços eles vão vivenciar, 
os sabores que vão experimentar, com certeza 
ajudarão a formar uma memória afetiva, que 
vai aproximá-los dos seus antepassados e pre-
pará-los para a vida em sociedade”, ressalta.

etaPas
Dividido em três etapas, o CUTUCAR 

começa com a roda de conversa ‘A Cidade 
que Temos’, com a aplicação de um questio-
nário e uma palestra de educação patrimo-
nial. Em outra etapa, os estudantes visitarão 
alguns atrativos turísticos e culturais do mu-
nicípio como a Casa Museu do Quilombo, a 

Casa Kinross, a Igreja do Rosário e a Casa 
de Cultura. A atividade fecha com a terceira 
etapa, que é a roda de conversa de avaliação 
‘A Cidade que Queremos’, que vai estimular 
a produção de conteúdo a partir das experi-
ências vividas pelos estudantes. 

No segundo semestre será realizado um 
evento de culminância na Feira Livre dos Pro-
dutores Rurais de Paracatu, com a exposição 
do conteúdo construído pelos participantes, 
com fotos e apresentações de depoimentos.

HISTóRICO
O Projeto CUTUCAR, uma adaptação 

do projeto aplicado anteriormente intitula-
do de Educação Patrimonial e Turismo para 
a Democracia Cultural, foi escrito em 2019 
de forma colaborativa, a partir do investi-
mento social de fortalecimento das institui-
ções locais de terceiro setor, realizado pela 
mineradora Kinross, por meio do Programa 
Integrar. A execução do CUTUCAR foi au-
torizada pela Secretaria Especial de Cultu-
ra, do Ministério do Turismo, no dia 29 de 
setembro de 2021, mas as aulas presenciais 
no Estado de Minas Gerais na rede muni-
cipal estavam suspensas devido à pande-
mia da Covid-19, iniciando, assim, a fase 
pré-produção do projeto em dezembro do 
mesmo ano.

O projeto vai contemplar diretamente 
991 estudantes e 168 profissionais da edu-
cação, totalizando 1.159 pessoas. Indireta-
mente o projeto CUTUCAR, por meio da 
contratação de serviços prevista, fará girar 
recursos financeiros significativos no trade 
turístico envolvido, em momento que a ati-
vidade turística cultural no país ainda está 
retomando seu crescimento pós-pandemia. 

Toda experiência cultural turística a 
ser ofertada aos participantes atenderá a 
interdisciplinaridade proposta pela grade 
curricular do 5º ano, que prevê o ensino da 
história da cidade e região.

Projeto CUTUCAR levará alunos do 5º ano da rede pública 
de ensino a conhecer e a vivenciar parte da cultura 

local de forma descontraída e lúdica

Projeto de educação 
Patrimonial atenderá 

cerca de mil estudantes 
em Paracatu

Robson Stigar / vanessa Ruthes

Em nosso país temos um grande de-
safio a desigualdade que está presente 
em todos os setores da sociedade. Vive-
mos tão acostumados à pobreza, falta de 
emprego, de oportunidade, de educação 
com qualidade, que muitas vezes não nos 
damos conta de nossas leis que garantem 
todos esses bens a população.

  O Brasil não é um país pobre, 
mas um país extremamente injusto e de-
sigual, com muitos pobres. A desigual-
dade encontra-se na origem da pobreza 
e combatê-la torna-se um imperativo de 
projeto social que deve enfrentar o desa-
fio de combinar democracia com eficiên-
cia econômica e justiça social.

Reduzir a desigualdade tanto por ra-
zões morais, implementação de políticas 
eficazes tem reforçado a vida do cresci-
mento econômico, se reconhecendo a im-
portância crucial de estimular políticas de 
crescimento para alimentar a dinâmica eco-
nômica e social do país definido uma estra-
tégia que confira prioridade à redução da 
desigualdade na formação e distribuição de 
oportunidades, um modelo formal resumi-
do educacional gera desigualdade de poder 
político, reforçando e reiterando a desigual-
dade de poder político, esse equilíbrio é es-
tável, mas desigual e ineficiente.

A pobreza em nosso país apresenta 
dados preocupantes. Segundo pesquisas 
recentes, dentre os países em desenvol-
vimento, o Brasil ocupava o 9º lugar em 
renda per capita. Mas cai para o 25º lugar 
quando se fala em proporção de pobres. 
Isso colocava o Brasil entre os países de 
alta renda e alta pobreza. Ao mesmo tem-
po em que está entre os 10% mais ricos, 
integra a metade mais pobre dos países 
em desenvolvimento.

Nosso país está um dos primeiros do 
mundo em desigualdade social. Aqui, 1% 
dos mais ricos se apropria do mesmo valor 
que os 50% mais pobres. A renda média bra-
sileira é seis vezes maior que o valor defini-
do como linha de indigência. Ou seja, se a 
renda brasileira fosse igualmente distribuída, 
estaria garantido a cada pessoa seis vezes 
aquilo de que necessita para se alimentar. 
Além da distribuição da renda, outro fator 
de desigualdade é a educação. Uma pessoa 
com mais anos de estudo ganha cerca de 15 
vezes o que ganha uma pessoa sem nenhuma 
educação. A renda de uma pessoa rica é 25 a 
30 vezes maior que a de uma pessoa pobre.  

As crianças vêm de famílias em que 
os pais apresentam enorme diferença edu-
cacional, e esta diferença é transmitida 
desde o berço. Parte-se de uma acentuada 
desigualdade, reproduzida pelo sistema 

educacional e ampliada por um mercado 
de trabalho altamente tecnológico. Por 
ser tão escassa, a educação é super valo-
rizada no mercado de trabalho. Pequenas 
diferenças educacionais são transforma-
das em enormes diferenças de renda.

O IPEA indicou que, para avançar no 
combate à desigualdade, é preciso alcan-
çar um nível de crescimento econômico e 
um modelo de desenvolvimento que via-
bilizem a inserção da população no mer-
cado de trabalho, além das ações sociais. 
Hoje os maiores desafios das políticas 
públicas são a geração de oportunidades 
de trabalho, a redução da informalidade 
e a melhoria da renda real do trabalhador.

Nos últimos anos pesquisas tem re-
velado uma diminuição no índice de desi-
gualdade, de acordo com o IPEA, no início 
de outubro de 2008, uma  pesquisa con-
cluiu que houve diminuição da desigual-
dade no Brasil e o crescimento da renda, 
sobretudo do segmento mais pobre da po-
pulação. Isso se deve à melhoria na renda 
dos mais pobres, que evoluiu em maior 
velocidade que a do segmento rico da po-
pulação. Em outras palavras, é a renda do 
pobre que cresce mais rápido do que a do 
rico, gerando a redução da desigualdade.

O Brasil não é um país pobre, mas um 
país injusto com muitos pobres. É possível 
enfrentar a pobreza, mas é necessário fazer 
com que os recursos cheguem aos pobres. 
Assim, a questão da focalização dos gastos 
sociais sobre a população pobre deve assu-
mir um papel central em nossa formulação. 

Podemos verificar o aumento signifi-
cativo da desigualdade com a globaliza-
ção, ao passo que se acreditava que ela 
iria diminuir esse índice, na verdade está 
bem explicito que ela vem acentuado ain-
da mais essa diferença. Os direitos huma-
nos são gravemente descumpridos com a 
implantação da globalização.

 Diante do exposto cabe a socie-
dade lutar para que seus direitos sejam es-
tabelecidos. Exigir mais responsabilidade 
social de nossos representantes políticos. 
Chega-se a conclusão que os direitos 
mais básicos são garantidos quando se 
vive com dignidade, com uma boa renda 
capaz de oferecer-lhe moradia, boa ali-
mentação, boa educação, e certa estabili-
dade para o futuro. Compete a todos nós 
a responsabilidade de contribuir para a 
construção de um mundo novo, para tan-
to se espera que parte dessa construção o 
poder político também cumpra com suas 
responsabilidades combatendo as corrup-
ções buscando a melhoria da sociedade. 
OS resultados reais dessa transformação 
só acontecem quanto se respeita a vida e 
as diferenças que marcam os indivíduos.

Desigualdade social e 
Direitos Humanos em face do 

crescimento econômico
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Dia 19 de abril, Dia Nacional de Luta 
dos Povos Indígenas, o Jornal O Lábaro vem 
demonstrar apoio e solidariedade aos povos 
indígenas pela sua força e garra na luta pela 
dignidade humana e pelas várias tentativas de 
retirada de direitos a todo o momento. Esses 
são os guardiões das florestas, fauna e flora.

“…será que permitiremos ser destruídos 
sem lutar, entregar nossos lares, nosso país 
que nos foi dado pelo Grande Espírito, as co-
vas dos nossos mortos e tudo que para nós é 
caro e sagrado? Eu sei que vocês gritarão co-
migo, ‘Nunca! Nunca!’”  (Dee Brown, líder 
da tribo Shawnee, EUA,1812)

antes da invasão
“Quando os portugueses pisaram as terras 

que depois seriam conhecidas como Brasil, os 
povos nativos viviam em regime de comuni-
dade primitiva. Estima-se, por falta de regis-
tro, a existência de dois a seis milhões de pes-
soas. Não existia propriedade privada. A terra 
pertencia a todos; dela se extraía o sustento, 
por isso, era chamada de Mãe. Todos trabalha-
vam, com tarefas definidas por gênero, sem 
que isso significasse superioridade de uns so-
bre outros. Os produtos eram repartidos entre 
todos os membros da Comunidade, de acordo 
com a necessidade. Descreve o historiador 
francês Jean Léry: “prezam de tal forma essa 
virtude que morreriam de vergonha se vissem 
o vizinho sofrer a falta do que possuem”.”

a resistência de hoje
“Os sobreviventes (280 mil, atualmente, 

dos quatro milhões da época da invasão por-
tuguesa) continuam enfrentando dificuldades 
e perseguições não muito diferentes do pas-
sado.  Grilagem de suas terras, degeneração 
dos costumes, assistencialismo, mortalidade 
infantil, priorização do agronegócio e dos 
grandes empreendimentos (como a Usina de 
Belo Monte), sem diálogo, continuam propor-
cionando a destruição dos povos indígenas. 
Sessenta e sete desses povos estão em situa-
ção de isolamento e sob risco de extinção.

A Constituição Federal prevê a demarca-
ção de suas terras, mas os proprietários de ter-
ras resistem, seja com a violência das armas, 
seja com ações judiciais que se arrastam por 
anos a fio nos tribunais.

Os índios não estão parados. É preciso 
que sua luta se fortaleça, se amplie e se inte-
gre às lutas dos demais oprimidos pelo siste-
ma, numa grande frente capaz de criar o poder 
popular, conquistar um governo popular e 
construir uma sociedade sem explorados nem 
exploradores. Como era antes da invasão.”

constituição
Temos notícia dos diversos ataques às 

comunidades indígenas e ribeirinhas aconte-

cendo de forma brutal ao longo dos últimos 
anos como o resultado do descaso governa-
mental em honrar o compromisso conferido 
aos indígenas na Constituição Federal de 
1988, como expressa o artigo 231.

A Constituição Federal brasileira de 
1988 garante aos povos indígenas os direitos 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
Porém, após quase três décadas da sua pro-
mulgação, a disputa por territórios está cada 
vez mais intensa. “Não era para hoje, em 
pleno século XXI, estarmos discutindo sobre 
demarcação de terra indígena. Mesmo tendo 
isso [o direito] na Constituição não é cum-
prido”, argumenta Kâhu Pataxó, Secretário 
Executivo da Federação Indígena das Nações 
Pataxó e Tupinambá do Extremo Sul da Bahia 
(FINPAT) durante a mesa “Conflito pela terra 
e sua consequência para os povos indígenas”, 
realizada no Abril Indígena UFBA 2016.

A terra não é nossa, nós é que somos da 
terra. Somos terra que anda, fala e pensa.

A natureza está fora de nós
Em seus 10 mandamentos, Deus esque-

ceu-se de mencionar a natureza. Entre as or-
dens que nos enviou do Monte Sinai, o Se-
nhor poderia ter acrescentado, por exemplo: 
“Honrarás a natureza, da qual tu és parte.” 
Mas, isso não lhe ocorreu. Há cinco séculos, 
quando a América foi aprisionada pelo merca-
do mundial, a civilização invasora confundiu 
ecologia com idolatria. A comunhão com a 
natureza era pecado. E merecia castigo.

Segundo as crônicas da Conquista, os 
índios nômades que usavam cascas para se 
vestirem jamais esfolavam o tronco inteiro, 
para não aniquilarem a árvore, e os índios 
sedentários plantavam cultivos diversos e 
com períodos de descanso, para não cansa-
rem a terra. A civilização, que vinha impor 
os devastadores monocultivos de exporta-
ção, não podia entender as culturas integra-
das à natureza, e as confundiu com a voca-
ção demoníaca ou com a ignorância. Para a 
civilização que diz ser ocidental e cristã, a 
natureza era uma besta feroz que tinha que 
ser domada e castigada para que funcionas-
se como uma máquina, posta a nosso servi-
ço desde sempre e para sempre. A natureza, 
que era eterna, nos devia escravidão.

Muito recentemente, inteiramo-nos de 
que a natureza se cansa, como nós, seus filhos, 
e sabemos que, tal como nós, pode morrer.

Eduardo Hughes Galeano, jornalista e 
escritor uruguaio. É autor de mais de qua-
renta livros, que já foram traduzidos em 
diversos idiomas. Suas obras transcendem 
gêneros ortodoxos, combinando ficção, 
jornalismo, análise política e História. Sua 
obra mais famosa é o livro “Veias Abertas 
da América Latina”

Dia 19 de abril 
Dia dos povos indígenas

Isaias Nery Ferreira
Iris Leda Camargos Silva

bruna monteiro

A proposta de construção de outro 
hospital em Paracatu não é nova. Gover-
nos passados chegaram a construir uma 
estrutura física com objetivo de ser outro 
hospital em nossa cidade, pois o exis-
tente, que funciona em uma área públi-
ca e cedido em comodato ao município, 
foi construído nos tempos da Fundação 
SESP, hoje Ministério da Saúde. 

Atualmente alegam que a área é li-
mitada, “muito central” com dificulda-
des para encontrar vagas de estaciona-
mento de carros, dificuldade em alterar a 
planta física do prédio, alterar estruturas 
etc. Mas será que precisamos mesmo de 
outro hospital maior? Estudos mostram, 
como afirma o renomado sanitarista 
Gastão Wagner, que qualquer estrutura 
hospitalar, por melhor que seja, atenderá 
cerca de 20% dos problemas de saúde de 
uma população. Por outro lado, a Aten-
ção Primária de Saúde, ou Atenção Bá-
sica no Brasil, conhecida principalmente 
pela Estratégia Saúde da Família e ou-
tros serviços de saúde, podem responder 
pelo atendimento de cerca de 80% dos 
problemas de saúde que atingem a popu-
lação, além de ser a ordenadora de toda 
a rede de atenção à saúde. 

Na última Conferência de Saúde do 
nosso município (2021), foi deliberada 
e aprovada a proposta de ampliação dos 
atuais 70% para 100% de cobertura da 
Estratégia Saúde da Família, inclusive 
para a área rural do município de Paraca-
tu, pelos participantes da mesma. 

Há duas décadas inaugurou-se a 
primeira equipe da Estratégia Saúde da 
Família, e a ampliação da cobertura (au-
mento do número de equipes) vem sendo 
realizado lentamente, pois muitas cidades 
que iniciaram o processo depois do nos-
so, já atingiram 100% de cobertura.  Se 
temos no atual governo maior dispo-
nibilidade orçamentária, o que é muito 
bom, porque não oferecer uma cobertura 
para toda a população? Temos unidades 
já prontas com capacidade para mais de 
uma equipe de saúde, porque não ampliar 
estas equipes? Projetos como Academia 
da Saúde e Saúde na Escola precisam ser 
incentivados e financiados. As últimas 
ações na área da saúde foram voltadas 
especialmente para a atenção secundá-
ria (Clínica de Especialidades Médicas 
- CEM), e terciária (hospital), justificado 
pela pandemia do Covid que demandou 
ações neste processo com a criação no 

Hospital Municipal da ala covid, CTI 
covid, etc. No entanto, estamos voltan-
do à normalidade e, justamente porque a 
pandemia demandou mais atenção e in-
vestimentos, a atenção básica hoje sofre 
as consequências pois estudos já estão 
sendo publicados sobre a queda de diag-
nósticos nos problemas mais comuns da 
população como diabetes, hipertensão ar-
terial, doenças infecciosas, etc., além de 
diminuição da cobertura dos indicadores 
da atenção básica. Os trabalhos de pro-
moção e educação em saúde ficaram em 
segundo plano. Sabemos que políticos e 
gestores querem obras. Por tradição, o 
bom político é aquele que constrói muito. 
Entretanto, a questão é: como fica o cus-
teio depois? Manter um hospital funcio-
nando é muito caro. 

A contratação de profissionais de 
saúde, inclusive especialistas, equipa-
mentos tecnológicos e insumos em ge-
ral levam grande parte do orçamento da 
saúde do município, não deixando para 
a atenção básica e secundária, recursos 
que garantam as ações de promoção, 
prevenção, diagnóstico, tratamento e re-
abilitação de doenças na porta de entrada 
do sistema de saúde, que são as unidades 
básicas e ambulatórios. Nos países mais 
avançados como na Europa, investe-se 
significativamente em serviços da Aten-
ção Primária, pois objetivam justamen-
te, evitar que os problemas de saúde se 
agravem, não necessitando de hospitali-
zações que aumentam os custos. 

Cabe lembrar que os orçamentos 
do governo federal para saúde e educa-
ção estão congelados por vinte anos pelo 
congresso desde 2016, sendo reajustados 
apenas pela inflação. Que tal mudar a pro-
posta, trocando o pensamento, do modelo 
curativista e hospitalocêntrico que é do 
passado, para uma “nova” estratégia de 
prevenção e trabalhos em prol da saúde. 

O hospital é casa da doença na 
maioria das vezes, precisamos valorizar 
os ambientes saudáveis, promotores de 
saúde. É melhor prevenir ou controlar 
uma doença do que ir parar no CTI quan-
do ela descompensa. Temos que avançar 
e esperamos que nossos gestores encam-
pem estes princípios que são básicos e 
garantidos pela nossa legislação do SUS, 
até porque eles custam menos e poderá 
liberar recursos investimentos necessá-
rios em outras áreas. Obs; Texto publi-
cado no Jornal “O Lábaro” e na Revista 
“Entre Letras’’ da Academia de Letras 
do Noroeste de Minas.

Precisamos de outro 
Hospital em Paracatu?
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