
Barão de Cocais, sexta-feira, 16 de julho de 2021 - Ano IX - nº 1.503 - R$ 1,00

PLANO DE COMPENSAÇÃO

O prefeito Décio Geraldo dos Santos (PSB) disse em entrevista ao
Diário, sem rodeios, que “a Vale está enganando a população de
Barão de Cocais” com o plano de compensação apresentado aos
moradores, Ministério Público e até mesmo ao Tribunal de Justiça de
Minas Gerais (TJMG). “Eu sou o prefeito e só eu sei o que eu passo
com essa empresa. Porque boa parte do que a Vale está apresentan-

‘A Vale está enganando as
pessoas’, desabafa Décio

Asfaltamento e pista de caminhada estão concluídos
8

do, uma grande parte, não aconteceu. A Vale está colocando no
plano de compensação, mas no meu entender é reparação. Exem-
plo: eles estão reformando o campo do bairro Lagoa, ótimo, mas a
Vale ‘esqueceu’ que a gente tinha um campo lá na comunidade do
Socorro. A gente tinha praças no Socorro. Isso para nós não é
compensação, é reparação”, desabafou Décio dos Santos.
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REGISTROS

YouTube remove o canal
bolsonarista Terça Livre

DECISÃO JUDICIAL Congresso aprova o fundo
eleitoral de R$ 5,7 bilhões

MUITO DINHEIRO PARA ELEIÇÕES DE 2022

O Congresso Nacional
aprovou ontem o projeto de
Lei de Diretrizes Orçamentári-
as (LDO) para 2022 com pre-
visão de elevar os recursos
para a campanha eleitoral do
ano que vem de R$ 2 bilhões
para R$ 5,7 bilhões. O texto
segue agora para a sanção ou
veto do presidente Jair Bolso-
naro (sem partido).

Essa verba dos cofres pú-
blicos é dividida entre os parti-
dos políticos para bancar a
campanha e é hoje o principal
mecanismo de financiamento
público dos candidatos.

O relator do projeto, depu-
tado Juscelino Filho (DEM-
MA), alterou a versão original
da proposta, enviada pelo go-
verno em abril. A mudança pre-
vê que o fundo de financiamen-
to da campanha eleitoral terá o
valor de 25% da verba da Justi-
ça Eleitoral em 2021 e em
2022, além de uma parte das
emendas de bancada estaduais.

Sem a mudança feita por
Juscelino Filho, não haveria
um patamar mínimo para o fi-
nanciamento da campanha.
Com o texto aprovado, o Con-
gresso estabelece um piso mí-
nimo para o fundo, que, segun-
do técnicos que participaram
das negociações, é de aproxi-
madamente R$ 5,7 bilhões.

Isso representa quase o tri-
plo do valor defendido pelo
Ministério da Economia, que
queria manter o patamar de R$
1,8 bilhão. Integrantes do mi-
nistério classificaram o aumen-
to como “altíssimo”, mas evi-
tam falar sobre a estratégia a
partir de agora e se o ministro
Paulo Guedes irá defender o
veto a esse dispositivo.

Com medidas de interesse
dos parlamentares, a votação
da LDO foi acelerada. O pare-
cer de Juscelino Filho foi pro-
tocolado na madrugada, a vo-
tação na comissão que cuida
do orçamento ocorreu pela
manhã e, à tarde, já houve ses-
são do Congresso para aprovar
o projeto. Além de inflar o fun-
do eleitoral, o Congresso inse-
riu na LDO dispositivos para
poder ampliar a fatia que con-
trolará no orçamento do próxi-

mo ano, chamados de emen-
das de relator. Apesar das crí-
ticas de deputados e senadores
contrários ao financiamento
público de campanha eleitoral,
houve pouca resistência nas
votações do projeto ao longo
do dia, ontem.

Em 2020, ano de eleição
municipal, o Congresso tentou
emplacar uma transferência de
quase R$ 4 bilhões. Mas teve
que recuar por causa da reper-
cussão negativa e do desgaste
político. O valor foi então esta-
belecido em R$ 2 bilhões.

O montante almejado por lí-
deres partidários para o fundo
em 2022 também é bem supe-
rior ao repartido em 2018, últi-
ma campanha para eleição pre-
sidencial e do Congresso. Em
2018, os recursos somaram
cerca de R$ 2 bilhões, em va-
lores corrigidos pela inflação.

Até 2015, as grandes em-
presas, como bancos e em-
preiteiras, eram as principais
responsáveis pelo financiamen-
to dos candidatos. Naquele
ano, o Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) proibiu a doação
empresarial sob o argumento
de que o poder econômico de-
sequilibra o jogo democrático.

Para as eleições de 2018
foi criado então o fundo elei-
toral, de R$ 1,7 bilhão (cerca
de R$ 2 bilhões com corre-
ção pela inflação), que se so-
mou aos recursos já existen-
tes do fundo partidário, em

torno de R$ 1 bilhão. Apesar
da proibição do Supremo, há
brechas que mantêm o dese-
quilíbrio em favor dos mais ri-
cos, devido às doações de
empresas feitas por meio de
seus executivos, como pessoa
física, além do autofinancia-
mento – ou seja, a possibilida-
de de os candidatos bancarem
suas próprias campanhas, li-
mitados apenas pelo teto esta-
belecido para cada candidatu-
ra. O cálculo da divisão dos
R$ 5,7 bilhões do fundo elei-
toral de 2022 ainda será finali-
zado pelo Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Isso depende
de alguns critérios previstos
em lei, como tamanho das
bancadas no Congresso.

Beneficiários - Em 2020,
PT e PSL foram os que mais
receberam verba. Seguindo a
mesma fatia, esses partidos re-
ceberiam mais de R$ 550 mi-
lhões cada um em 2022. No
entanto, o percentual de cada
partido deve ser alterado para a
campanha de 2022. No PSL,
por exemplo, é esperado que
metade da bancada de 53 depu-
tados irá sair da sigla quando o
presidente Jair Bolsonaro deci-
dir em qual legenda se filiará.

Deputados do Novo tenta-
ram derrubar o aumento dos
recursos, mas tiveram o pedido
rejeitado pela maioria. “Em um
país sem saneamento e com es-
colas fechadas há um ano e
meio, é um absurdo destinar R$
6 bilhões para fazer campanha
política. Essa não é a priorida-
de”, afirmou a deputada Adria-
na Ventura (Novo-SP).

O relator defendeu a amplia-
ção. “Estamos vinculando ele
[o fundo eleitoral] ao orçamen-
to da Justiça Eleitoral e acha-
mos que é importante para o
exercício da democracia dos
partidos”, argumentou.

Novo, Psol, Cidadania e
Podemos foram os partidos
que se manifestaram contra o
aumento do fundo eleitoral na
Câmara. Como a proposta de
redução do valor do fundo foi
rejeitada na Câmara, não hou-
ve votação específica sobre
esse tema no Senado.

O Google removeu o canal bolsonarista Terça Livre
do YouTube após decisão da Justiça favorável à compa-
nhia. A página havia sido suspensa em fevereiro, mas o
influenciador Allan dos Santos, fundador do Terça Livre
e investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por
atos antidemocráticos, conseguiu manter a página por
meio de liminar. Em decisão ontem à noite, a juíza Ana
Carolina de Almeida, da 8ª Vara Cível da Comarca de
São Paulo, julgou improcedente a reativação do canal, o
que deu direito de remoção à pela companhia.

“Com a perda dos efeitos da decisão liminar que
estava em vigor, os canais serão removidos novamente,
de acordo com os termos de serviço e as diretrizes de
comunidade do YouTube”, afirmou a empresa em nota
pouco antes de derrubar a página. A reportagem não
conseguiu contatar Allan dos Santos, mas o Terça Livre
afirmou por meio de nota em seu site que os advogados
irão recorrer da decisão.

O Terça Livre, que tem mais de 1,23 milhão de ins-
critos no YouTube, violou as regras da plataforma ao
publicar um vídeo sugerindo fraude nas eleições presi-
denciais dos Estados Unidos após a derrota do republi-
cano Donald Trump no fim do ano passado.

As políticas das redes sociais tentam coibir esse tipo
de informação durante processos democráticos. Uma
das regras do YouTube se refere à “política de integrida-
de da eleição presidencial” e gera advertências para con-
teúdos com alegações enganonsas, como falhas nas má-
quinas de votação ou cédulas falsas.

O canal de Allan dos Santos também publicou um
conteúdo relacioonado à invasão do Congresso americano
por apoiadores de Trump, em janeiro, que o Google con-
siderou “incitação para que outras pessoas cometam atos
violentos contra indivíduos ou um grupo definido de pes-
soas”. Com esses dois vídeos, a página foi encerrada.
Allan dos Santos criou uma conta alternativa onde per-
maneceu publicando conteúdos. Também conseguiu li-
minar na segunda instância para manter o canal original
ativado. A decisão de ontem julgou que a empresa foi
clara ao informar que o usuário havia violado os termos
de uso. Em live ontem, o influenciador bolsonarista fa-
lou sobre a possibilidade de encerramento do canal e
pediu apoio dos leitores do site.

Em um país sem
saneamento e com
escolas fechadas
há um ano e meio, é
um absurdo desti-
nar R$ 6 bilhões
para fazer campa-
nha política. Essa
não é a prioridade

Adriana Ventura -
deputada federal
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Décio acusa Vale de estar
‘enganando a população’

INDENIZAÇÃO PELO RISCO DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM

O prefeito Décio Ge-
raldo dos Santos (PSB)
disse, em entrevista ao
Diário, que a Vale está
enganando a população
de Barão de Cocais com
o plano de compensação
pelo risco de rompimento
da barragem Sul Superi-
or, da mina de Gongo
Soco, apresentado aos
moradores e até mesmo,
segundo ele, para os de-
sembargadores e promo-
tores em audiência realiza-
da no Tribunal de Justiça
de Minas Gerais (TJMG)
no dia 2 deste mês.

“Nós já fizemos a
quinta reunião no Tribu-
nal de Justiça, junto com
o Ministério Público Fe-
deral, Estadual e a De-
fensoria Pública. Essas
reuniões são importantes,
se a gente não estiver
presente, os promotores
e desembargadores não
têm noção de nada. Na
última reunião que eu fui
no Tribunal de Justiça, a
Vale mostrou o plano de
compensação para o mu-
nicípio e, de uma certa
forma, os desembarga-
dores falaram que a Vale
está ajudando a cidade ”,
relatou o prefeito.

Décio dos Santos dis-
se que precisou fazer
uma intervenção para não
deixar o que ele classifi-
cou de “uma visão enga-
nosa da Vale durante a
audiência”. “Eu fiz uma
intervenção e pedi a fala

para sair em defesa da
cidade. Eu sou o prefeito
e só eu sei o que eu pas-
so com essa empresa.
Porque boa parte do que
a Vale está apresentando,
uma grande parte, não
aconteceu. A Vale está
colocando no plano de
compensação, mas no
meu entender é repara-
ção. Exemplo: eles estão
reformando o campo do
bairro Lagoa, ótimo,
mas a Vale ‘esqueceu’
que a gente tinha um
campo lá na comunidade
do Socorro. A gente ti-
nha praças no Socorro.
Isso para nós não é
compensação, é repara-
ção”, defendeu.

O prefeito ainda co-
mentou que a Vale colo-
cou no plano de compen-
sação a construção de
uma creche no bairro
Garcia. “A Vale apresen-
tou no Tribunal de Justi-
ça a creche que vai ser
construída no bairro
Garcia, que a gente con-
seguiu com muita luta,
mas a Vale não disse que
a gente tinha dois prédios
de escolas no Socorro e
no Gongo Soco. Essa
construção da creche
não paga os dois prédios
que perdemos. Eu tive
que mostrar no Tribunal
de Justiça que boa parte
do que a Vale fala que faz
é reparação e não com-
pensação. E muitas coisas
que nem saíram do papel
até hoje e a Vale mostra
no tribunal”, apontou.

Décio dos Santos ain-

Guilherme Assis

DA REDAÇÃO

da fez uma denúncia
contra a mineradora: os
preços das obras apre-
sentados “estão no dobro
do valor”. “A última reu-
nião no TJMG foi muito
importante. Os desem-
bargadores destacaram a
minha presença. Não es-
tou aqui para ficar falan-

do de valores, mas tem
coisas que eu tenho co-
nhecimento. O plano de
compensação da Vale,
que é de R$ 70 milhões,
ela garante que já gastou
R$ 30 milhões, incluindo
até a creche que nem
saiu do papel. A Vale
fala que vai gastar na

creche R$ 6 milhões,
mas na verdade não pas-
sa de R$ 3,5 milhões”,
garantiu o prefeito.

Outro lado - Procu-
rada ontem pelo Diário
para comentar as decla-
rações do prefeito Décio
dos Santos, a Vale res-

pondeu, através de sua
assessoria de imprensa,
que é terceirizada, ape-
nas que “O Plano de
Compensação e Desen-
volvimento de Barão de
Cocais é construído e
conduzido junto com o
poder público e com as
comunidades”.

O plano de compensação da Vale, que é de R$ 70 milhões, ela garante que já gastou
R$ 30 milhões, incluindo até a creche que nem saiu do papel. A Vale fala que
vai gastar na creche R$ 6 milhões, mas na verdade não passa de R$ 3,5 milhões
Décio dos Santos - prefeito

Guilherme Assis
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Escola Coronel Câncio promove
blitz junina para encerrar aulas

MANTENDO A ALEGRIA NA PANDEMIA

A Escola Municipal
Coronel Câncio encon-
trou uma forma divertida
de encerrar o semestre e
ainda confraternizar com
os alunos nesses tempos
de pandemia do novo
coronavírus: promoveu
uma “blitz junina”. O
evento foi realizado on-
tem de manhã, em frente
à escola, na rua Moura
Monteiro. Alunos fizeram
fotos com as professo-
ras, ganharam saquinhos
de bala e pipoca e uma
garrafa de álcool em gel.

“Foi uma forma de
não perder a tradição da
festa junina. Eles vieram
para a blitz com a roupi-
nha e ao mesmo tempo
curtimos um pouco os
nossos alunos que estão
só no on-line. Ainda tra-

balhamos a conscientiza-
ção de que a pandemia
não acabou e que precisa
usar máscara e álcool em
gel”, comentou a diretora
Micheline Torquetti.

A blitz junina teve uma
adesão muito boa, segun-
do a diretora, e os pais
atenderam ao chamado.
“Escola é comunidade.
Quem faz a educação gi-
rar são as pessoas e nós
não vamos desistir dos
nossos alunos. Eu confio
que essa pandemia vai
passar e nós teremos eles
de volta na escola. A
educação é o motor para
o desenvolvimento hu-
mano. Não existe evolu-
ção sem uma base edu-
cacional forte, equilibra-
da e democrática”, afir-
mou Micheline Torquetti. Escola Coronel Câncio inovou com blitz junina para encerrar o semestre letivo com muita alegria

fotos Guilherme Assis
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NOVA ROTINA NA PANDEMIA

Ipea: 11% dos
trabalhadores
fizeram home
office em 2020

O grupo de brasileiros
que trabalhou de forma
remota entre os meses de
maio e novembro de
2020 chegou a 8,2 mi-
lhões de pessoas, apenas
11% dos 74 milhões de
profissionais que conti-
nuaram a trabalhar du-
rante a pandemia de co-
vid-19. Os dados foram
divulgados ontem pelo
Instituto de Pesquisa
Econômica e Aplicada
(Ipea), que mostrou que
mulheres (56%), bran-
cos (65,6%) e profissio-
nais de nível superior
(74,6%) foram a maioria
dos trabalhadores em
home office.

A pesquisa do Ipea
tem com base dados do
Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE), referentes ao pe-
ríodo de maio a novem-
bro e coletados pela Pes-
quisa Nacional por
Amostra de Domicílios
(Pnad Covid-19).

O estudo do IBGE
mostra que o perfil da
população em trabalho
remoto diverge da com-
posição da população
brasileira, que é formada
por 51,1% de mulheres,
54,7% de pretos ou par-
dos e 13,1% de pessoas
com nível superior.

Os 74 milhões de tra-
balhadores citados pelo
Ipea são a parte dos 83
milhões de brasileiros
que tinham uma ocupa-
ção nesse período e con-
tinuaram trabalhando.
Entre os 9,2 milhões que
se afastaram do trabalho,
6,5 milhões fizeram isso
por causa do distancia-
mento social.

Em termos de faixa
etária, a pesquisa mostra
que os trabalhadores de
30 a 39 anos responde-
ram por 31,8% daqueles
que declararam estar em
home office. Já na com-
paração do setor público
com o setor privado, o
último concentrou 63,9%
do total de profissionais
em trabalho remoto.

Quando a pesquisa se
debruça sobre cada setor
da economia, a educação
privada foi a que atingiu
o maior percentual de
trabalhadores em teletra-
balho: 51%. Esse percen-
tual foi de 38,8%, no
caso do setor financeiro
privado, e de 34,7% na
atividade de comunicação
privada. Por outro lado,
os menores percentuais
estavam nas atividades
de agricultura (0,6%), lo-
gística (1,8%) e alimen-
tação (1,9%).

Entre os funcionários
públicos, a esfera federal
teve 40,7% dos trabalha-
dores em regime de
home office, enquanto a
estadual, 37,1%, e a mu-
nicipal, 21,9%.

No setor público
como um todo, 52,2%
dos trabalhadores em
home office eram profis-
sionais de ensino. Os
menores percentuais fo-
ram verificados entre po-
liciais (0,5%) e profissio-
nais de saúde (2,1%).

Por fim, a maior parte
dos trabalhadores em
home office era da região
Sudeste (58,2%). O Nor-
deste (16,3%), o Sul
(14,5%), o Centro-Oeste
(7,7%) e o Norte (3,3%)
completam a lista.

Profissionais de nível superior
foram maioria no trabalho
remoto, aponta o estudo
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Mariana: cadastro dos atingidos em
tragédia será concluído em 8 meses

QUASE SETE ANOS E NÃO ACABOU

Uma audiência de
conciliação realizada on-
tem no Tribunal de Jus-
tiça de Minas Gerais
(TJMG) fixou um novo
prazo para a conclusão
dos cadastros dos mora-
dores de Mariana atingi-
dos no rompimento da
barragem da Samarco,
acontecido em novem-
bro de 2015. Passados
quase sete anos da tra-
gédia, diversas famílias
ainda aguardam para se-
rem indenizadas.

As negociações que
definiram o novo prazo
envolveram representan-
tes dos atingidos, da Sa-
marco, das suas acionis-
tas Vale e BHP Billiton e
do Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG).
A audiência também teve
a participação da Funda-
ção Renova, entidade cri-
ada para gerir todas as
medidas para reparação
dos danos previstos em
acordo firmado em mar-
ço de 2016 entre as três
mineradoras, o Governo
Federal e os governos de
Minas Gerais e do Espí-
rito Santo. Os 135 ca-
dastros que estão em an-
damento devem ser fina-
lizados em até quatro
meses e os 177 que ain-
da não foram iniciados,
em oito meses.

Na tragédia, 20 pesso-
as morreram e dezenas
de cidades mineiras e ca-
pixabas na bacia do rio
Doce sofreram impactos.
O novo prazo para con-
clusão dos cadastros, no
entanto, diz respeito ape-

nas aos atingidos do mu-
nicípio de Mariana, epi-
centro do episódio. Dois
distritos na área rural da
cidade – Bento Rodri-
gues e Paracatu – fica-
ram destruídos pela
“onda” de rejeitos. Até
hoje a reconstrução das
duas comunidades não
foi concluída.

Diferentemente do
restante da bacia do rio
Doce, onde o cadastra-
mento ficou sob respon-
sabilidade da Fundação
Renova, a comissão de
atingidos do município
de Mariana obteve judici-
almente o direito de reali-
zar o seu próprio cadas-
tro. O processo ficou a
cargo da Cáritas, entida-
de escolhida pelos pró-
prios atingidos para atuar
como assessoria técnica.
Os custos, porém, são
de responsabilidade da
Fundação Renova.

Na audiência, o
MPMG sustentou que o
andamento do processo
dependia dos recursos fi-
nanceiros e cobrou que
fossem garantidos os re-
passes necessários. Fi-
cou acertado que a Fun-
dação Renova fará uma
transferência de aproxi-
madamente R$ 8 milhões
para a assessoria técnica.

De acordo com infor-
mações disponíveis no
site da Cáritas, foram
concluídos 1.199 cadas-
tros de núcleos familia-
res, restando pendentes
os 135 em andamento e
os 177 ainda não inicia-
dos. A partir dos cadas-

tros, são preparados dos-
siês que listam os tipos
de danos sofridos. Tam-
bém foram finalizados os
documentos de 15 de en-
tidades e associações
afetadas na tragédia.

A Cáritas também pre-
parou uma matriz de da-
nos, isto é, uma tabela
com a valoração de cada
prejuízo causado. Para
estipular cada valor, fo-
ram firmados acordos
com instituições de pes-
quisa como o Instituto de
Pesquisas Econômicas e
Administrativas (Ipead) e
o Centro de Desenvolvi-
mento e Planejamento

Regional (Cedeplar), am-
bos vinculados à Univer-
sidade Federal de Minas
Gerais (UFMG). A enti-
dade, no entanto, tem
afirmado que a Fundação
Renova desconsidera in-
formações do cadastro e
oferece frequentemente
valores insatisfatórios.

Ação judicial - Caso
seus danos não tenham
sido reconhecidos ou não
concorde com a propos-
ta apresentada, o atingido
tem a possibilidade de
abrir uma ação judicial, o
que alonga ainda mais o
processo de reparação.

Os primeiros acordos de
indenização individual em
Mariana foram firmados
no final de 2018, três
anos após o rompimento
da barragem. Até então,
haviam sido pagos so-
mente alguns adianta-
mentos: quem perdeu
casa, por exemplo, rece-
beu R$ 20 mil. No entan-
to, era um valor parcial,
a ser descontado quando
fosse definido o montan-
te da indenização final.

Em nota, a Fundação
Renova informa que até
maio deste ano recebeu
1.341 dossiês, dos quais
1.023 tiveram suas análi-

ses concluídas com a
proposta de indenização
formalizada ou com a ne-
gativa por inelegibilidade.
“Foram pagos R$ 251,9
milhões em indenizações
para 607 famílias de Ma-
riana”, diz a entidade.
Também em nota, a Sa-
marco afirmou manter o
compromisso com a re-
paração da tragédia.

Prescrição - Outro
assunto tratado na audi-
ência envolveu o tempo
para prescrição. As mi-
neradoras defenderam
que, uma vez finalizados
os cadastros, se inicie a
contagem de um período
de 13 meses em que os
atingidos podem reivindi-
car valores indenizatóri-
os. Caso não concordem
com a proposta apresen-
tada pela Fundação Re-
nova e não judicializem a
questão dentro desse
prazo, perderiam o direi-
to à indenização.

Para o MPMG, a pro-
posta da Renova é restri-
tiva. Isso porque, após a
conclusão do cadastro
de cada núcleo familiar,
a Fundação Renova ain-
da tem 90 dias para ava-
liá-lo e apresentar sua
proposta ou considerar o
atingido inelegível. As-
sim, o MPMG quer que
o prazo prescricional co-
mece a ser contado a
partir da apresentação da
proposta da Fundação
Renova. O tema deverá
voltar à pauta em nova
audiência marcada para
o dia 29 de julho.

Distrito de Bento Rodrigues foi soterrado pelo “mar de rejeito” de minério

Antônio Cruz / Agência Brasil
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Obra do asfaltamento e pista
de caminhada está concluída

RODOVIA PADRE JERÔNIMO

A GSM Mineração
concluiu as obras de
substituição asfáltica da
AMG9-1225, rodovia Pa-
dre Jerônimo, no distrito
de Brumal, em Santa
Bárbara, que dá acesso
ao Santuário do Caraça.
No total, 3,1km recebe-
ram melhorias, iniciando
da ponte da comunidade
de Sumidouro até o tre-
vo de Brumal, na MGC-
262. Também foi realiza-
do todo o serviço de pin-
tura das sarjetas, faixa
de pedestres e sinaliza-
ção horizontal.

Outra obra concluída,
que era uma reivindica-
ção antiga dos morado-
res, é a construção de 3
km de pista de caminha-
da, com a instalação de
postes de iluminação
com energia solar. As
obras foram feitas em
parceria pela GSM, MR
Mineração e a Prefeitura
de Santa Bárbara.

Quem não escondeu a
felicidade em ter as o-
bras de asfaltamento e
pista de caminhada con-
cluídas é o operador de
máquinas Sebastião Fer-

nandes da Silva, 50
anos, morador de Bru-
mal. “Esse passeio é um
anseio das comunidades
porque atende Brumal,
Santana, Cubas e Sumi-
douro. O povo vinha cla-
mando por esse passeio

há muito tempo. O trân-
sito ficou mais intenso
nessa região e as pessoas
sentiam falta desse pas-
seio para andar com se-
gurança”, comentou.

Sebastião da Silva
destacou que as melhori-

as só saíram do papel
através do diálogo e
união que a comunidade
teve desde o início com a
GSM. “A comunidade
reuniu com o pessoal da
GSM, que deu todo apoio
ao movimento. Foi pela

união da comunidade que
foram prosperando as pro-
postas e resultou em bons
frutos. É exatamente o
que nós estamos colhen-
do hoje: uma pista para
fazer caminhada com ilu-
minação e boa obra de
asfaltamento”, defendeu.

O morador do distrito
disse que a obra de subs-
tituição asfáltica trouxe
mais segurança para os
motoristas. “O recapea-
mento da rodovia ficou
100%. A obra tem quali-
dade no serviço. Esse as-
falto já estava antigo e há
anos não passava por me-
lhorias. Era um asfalto
que foi construído para
levar até o Santuário do
Caraça. Hoje, a realidade é
outra, os tempos muda-
ram, as empresas chega-
ram, a economia do local
cresceu. É preciso que se-
jam feitas essas melhorias.
Essas obras mostram que
quando se tem diálogo e
consenso as obras em
parceria público-privada
ficam boas e atendem a
comunidade”, ressaltou
Sebastião da Silva.Sebastião da Silva: “Passeio era anseio antigo”

Substituição do asfalto garantiu mais segurança na rodovia Padre Jerônimo

Guilherme Assis

Guilherme Assis
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