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GSM faz a alegria da
criançada com kits

PAPAI NOEL EM BRUMAL, GALEGO E CONCEIÇÃO

A GSM Mineração entregou mais de 500 brindes de Natal para crianças de Brumal, Galego e Conceição do
Rio Acima, em Santa Bárbara, com guloseimas e um ioiô personalizado. A mesma ação também foi promovi-
da na comunidade de Córrego da Onça, em Barão de Cocais. O Papai Noel e as ajudantes tiraram muitas fotos

com a criançada, mas não se esqueceram das medidas de segurança devido à pandemia do coronavírus - p.8
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ASSOCIAÇÃO MICRORREGIONAL

Fernando Rolla sucederá Leris
Braga na presidência da Amepi

A Associação dos Mu-
nicípios da Microrregião
do Médio Rio Piracicaba
(Amepi), que é presidida
pelo prefeito de Santa
Bárbara, Leris Braga,
será comandada, a partir
de 1º de janeiro, pelo
prefeito eleito de São
Domingos do Prata, Fer-
nando Rolla.

A eleição foi realizada
ontem na sede da Amepi,
em João Monlevade. O
prefeito eleito de Itabira,
Marco Antônio Lage será
o vice-presidente e o pre-
feito reeleito de Barão de
Cocais, Décio Geraldo
dos Santos, o novo se-
cretário. Os três também

comandarão o Consórcio
Intermunicipal Multisse-
torial do Médio Piracica-
ba (Consmepi).

Também ontem foi
eleita a nova diretoria do
Consórcio de Saúde do
Médio Piracicaba (Cis-
mepi), que terá como
presidente o prefeito elei-
to de João Monlevade,
Laércio Ribeiro, e o futu-
ro prefeito de Rio Piraci-
caba, Augusto Henrique
Silva, como vice.

Integram o Cismepi a
cidades de Catas Altas,
João Monlevade, Bela
Vista de Minas, Nova
Era, Rio Piracicaba e São
Domingos do Prata. Futuros prefeitos das cidades da região e os reeleitos participaram ontem da eleição da Amepi

divulgação

Santa Bárbara
tem 10ª morte
e 98 pessoas
em tratamento

CORONAVÍRUS

A Prefeitura de Santa
Bárbara confirmou a 10ª
morte por coronavírus
no município, mas não
informou a idade e o
sexo do paciente e nem o
local onde estava interna-
do. Também há mais um
óbito “em investigação” –
aguardando resultado de
exames para confirmação.

O boletim epidemioló-
gico de ontem aponta
que a cidade tem 98 pes-
soas em tratamento por

covid-19, sendo 95 em
isolamento domiciliar e
três internadas em hospi-
tais de outras cidades.
Não há nenhum paciente
com coronavírus na San-
ta Casa Nossa Senhora
das Mercês, único hospi-
tal de Santa Bárbara.

O total de infectados
em Santa Bárbara, se-
gundo o boletim da Pre-
feitura, chegou ontem a
860 pessoas, desde o iní-
cio da pandemia. Santa Casa Nossa Senhora das Mercês não tem nenhum paciente internado com o novo coronavírus

arquivo
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Chegamos afinal ao final do
ano de 2020. Um ano verdadei-
ramente atípico para todos nós.
Inesperado, turbulento, dramáti-
co e trágico para muitos.

Nenhum de nós foi capaz de
prever o que seria este fatídico
ano em nossas vidas. Fomos
atropelados por acontecimentos
que jamais poderíamos imaginar
que iríamos vivenciar.

Foi assim. Um ano muito
difícil, imprevisível e sinistro.
As mortes, consequências
sociais, econômicas e ainda a
exploração política da pandemia
do coronavírus criaram um
cenário de tempestade perfeita.

Um ano inesquecível em nossas
vidas, não resta a menor dúvida.
Finalmente terminou. O ano...

O importante durante o ano
que passou foi nossa atitude
diante dos acontecimentos, a
capacidade que tivemos para
nos adaptar às mudanças, supe-

rar obstáculos e vencer as
dificuldades. Encontramos
soluções e criamos estratégias
para enfrentar e superar as
adversidades. Algumas deram
certo, outras nem tanto. Conse-
guimos sobreviver. Esta primei-
ra batalha foi vencida, não sem
muitas baixas. A guerra contra o
coronavírus continua.

Aprendemos que os hábitos
que tínhamos antes da pandemia
não eram, como não são, a
essência de nossas vidas. São
meramente costumes que deixa-
mos de ter. Outras mudanças
ocorrerão e precisamos estar
preparados.

As coisas são como são e não
como nós gostaríamos que
fossem. Não aceitar a realidade
é, provavelmente, a maior fonte
do sofrimento humano.

 Com tudo que aconteceu
durante este ano ficaram vários
aprendizados que permanecerão
pelo resto de nossas vidas. O
mais inquestionável de todos é o
de que vivemos todos no mesmo

mundo e sujeitos às mesmas
adversidades. Seja rico ou
pobre, culto ou analfabeto,
alegre ou triste, seja lá o que
for, todos nós – sem exceções
– somos vulneráveis nesse
mundo de meu Deus.

Outra importante lição é a de
que se estivermos mais prepara-
dos para enfrentar qualquer
dificuldade teremos mais êxito
do que se ficarmos imobilizados
pelo medo, à espera de que
milagres aconteçam.

Depois do que passamos
durante este ano que termina,
certamente estamos mais fortes.
Ao final deste ano chegamos
mais preparados para o que der e
vier daqui para frente. Isso é o
que verdadeiramente importa.

Nós, seres humanos, somos
capazes de realizar feitos incrí-
veis e para isso fomos feitos!

Elsias Nascentes Neto “Dr. Cici”

ESPECIAL PARA O DIÁRIO

Elsias Nascentes Coelho Neto “Dr. Cici” é
médico-legista da Polícia Civil de Minas
Gerais aposentado, médico auditor da Prefeitura
de Santa Bárbara e também advogado.

Fim de ano
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PROJETO CAPANEMA

Vale reabrirá mina entre Santa
Bárbara, Ouro Preto e Itabirito

A Vale informou que
conseguiu as licenças ne-
cessárias para início da
construção do projeto
Capanema, localizado
nos municípios de Santa
Bárbara, Ouro Preto e
Itabirito. Os investimen-
tos serão para reativar a
mina de Capanema, com
instalações e aquisições
de novos equipamentos,
implantação de transpor-
tador de correia de longa
distância (TCLD) e ade-
quações no pátio de esto-
cagem e carregamento

de Timbopeba, em Mari-
ana, totalizando investi-
mentos esperados com
valor plurianual de US$
495 milhões – cerca de
R$ 2,5 bilhões pelo câm-
bio de ontem, com o dó-
lar valendo R$ 5,12.

Com início de produ-
ção previsto para o se-
gundo semestre de 2023,
o projeto terá capacidade
para produzir 18 milhões
de toneladas de minério
de ferro por ano (Mtpa),
a umidade natural (sem
geração de rejeitos) e nos

Todo o minério extraído na região seguirá para o complexo de Timbopeba, em Mariana, onde será embarcado

primeiros anos trará uma
adição líquida para a Vale
de 14 Mtpa de capacida-
de com embarque atra-
vés de Timbopeba. As li-
cenças foram liberadas
na última sexta-feira
(18), segundo a Vale.

Obras na região
A Vale também infor-

mou esta semana que
concluiu a descaracteri-

zação do dique Rio do
Peixe, em Itabira, no
complexo da mina de
Conceição. A estrutura,
segundo a mineradora,
“faz parte do programa
de descaracterização de
barragens a montante,
que busca aumentar a se-
gurança das operações e
das comunidades”.

Com o término da
obra, o dique foi total-

mente removido e deixou
de funcionar como reser-
vatório de rejeitos da mi-
neração. Na parte central
do dique, foi implantado
um canal de pedras para
direcionar a água da chu-
va e evitar que ela se acu-
mule no local. Em janeiro,
a área ainda passará por
serviços de plantio de mu-
das, conforme previsto
no plano de revegetação.

A Vale também já está
executando obras prepa-
ratórias (construção de
reforço) para a descarac-
terização do dique 2 do
sistema da barragem de
Pontal, em Itabira. A em-
presa também quer des-
caracterizar, nos próxi-
mos anos, os diques 3, 4
e 5 de Pontal, Minervino,
Cordão Nova Vista, 1A e
1B, além de Ipoema.

Vale terá mina entre Santa Bárbara, Ouro Preto e Itabirito, mas com embarque feito em Mariana

divulgação
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A GSM Mineração en-
tregou mais de 500 brin-
des de Natal a crianças
do distrito de Brumal e
das comunidades de Ga-
lego e Conceição do Rio
Acima, em Santa Bárba-
ra. Os kits, montados
com pipoca, chocolate,
pirulito, balas e um ioiô
personalizado, foram en-
tregues pelo Papai Noel.

Tomando todos os
cuidados necessários de-
vido à pandemia do coro-
navírus, o bom velhinho
tirou inúmeras fotos e di-
vertiu a criançada. A mi-
neradora promoveu a
mesma ação na comuni-
dade do Córrego da Onça,
em Barão de Cocais.

A alegria das crianças
quando viam o Papai
Noel pelas ruas ficou es-
tampada nos sorrisos,

mantendo viva a magia
do Natal nas comunida-
des. “Eu pensei que você
não iria vir este ano Papai
Noel”, disse Kauan Guer-
ra, de apenas 7 anos, ao
sair correndo pelas ruas
para pegar seu presente.

A vinda do Papai Noel
também emocionou os
adultos que acompanha-
vam os filhos e netos na
porta de suas casas. A
aposentada Geralda Ni-
colina Pereira, 69 anos,
moradora do distrito de
Brumal, se emocionou.

“Este ano a gente não
vai poder reunir a famí-
lia, mas tem que pedir a
Deus saúde, porque as
coisas não estão fáceis
com essa doença [coro-
navírus]”, disse Geralda
Pereira chorando, com a
neta no colo.

GSM entrega mais de 500 brindes de Natal
para crianças de Brumal, Galego e Conceição

fotos Guilherme Assis
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