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DÉCIO NEGOCIA COM A VALE

Cava da Divisa pode
render R$ 24 milhões

O prefeito Décio dos Santos (PSB) está negociando com a Vale um repasse de R$ 24 milhões da Compensação Financeira pela
Exploração Mineral (Cfem) que Barão de Cocais deixou de arrecadar com a Cava da Divisa. “A Vale tem um acordo assinado conosco

de que iria começar este ano a minerar até 1,3 milhão de toneladas. Mas, com a barragem Laranjeiras embargada e no nível 2, a
empresa não vai mais explorar a Cava da Divisa. Se a barragem está nessa situação a culpa não é nossa”, argumenta o prefeito.nn

Empresária doa cabelos
para Hospital do Câncer
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GSM doa telhado para igreja do Sagrada Família
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REGISTROS

Minas tem saldo
positivo de 32,8 mil
novos empregos

Câmara Itinerante tem
reuniões até em praça

OUVINDO A POPULAÇÃO

O projeto Câmara Itinerante
está levando os vereadores aos
bairros de Santa Bárbara para
ouvir as reivindicações dos
moradores. Anteontem à noite,
por exemplo, eles foram ao
Monte Carlo, na praça. Tudo
sem formalidades, para deixar
as pessoas mais à vontade, e
sem nenhum “esquemão de
marketing”. As duas próximas
reuniões serão na comunidade
Tangirú, dia 11 de agosto, e no
distrito de Brumal, dia 25.

Moradores do Monte Carlo
reivindicaram o asfaltamento
de ruas para diminuir a poeira,
redutores de velocidade (que-
bra-molas), iluminação e calça-
das. Também foram pedidas
câmeras do sistema Olho Vivo
para aumentar a segurança.
Outra reivindicação, e que
pode ser atendida pelos verea-
dores, é renomear algumas
ruas que atualmente são identi-
ficadas apenas por números.

A iniciativa dos 11 vereado-
res de irem aos bairros de San-
ta Bárbara foi elogiada por mo-
radores do Monte Carlo. “É

um projeto bom demais. Moro
aqui há 17 anos e tem muita
coisa para arrumar no bairro.
Agora poderemos falar o que
precisa ser mudado”, afirmou
a moradora Vilma Paulina Fer-
reira, doméstica.

“A Câmara Itinerante é uma
maneira de aproximar os vere-
adores do povo e isso é muito
bom. Temos tanto o que fazer
por aqui como melhorar as
ruas, o asfalto inacabado, a ilu-
minação. Essa iniciativa nos dá
a esperança de que pode ser
feita alguma coisa”, opinou
Geraldo Martins.

João Francisco Arcanjo, la-
vrador, também gostou muito
da reunião com os vereadores
na praça. “Nosso bairro é mui-
to bom, moro aqui há 25 anos
e nunca vi nada disso aconte-
cer. É uma iniciativa muito im-
portante e que as pessoas pre-
cisam participar mais”, garan-
tiu o lavrador. O presidente da
Câmara, Jorge Germano Batis-
ta (PRTB), disse que ir aos
bairros é importante para que a
população tenha “um canal di-

CAGED DE JUNHO

reto” com o Legislativo. “A
Câmara Itinerante busca ga-
rantir que a população tenha
um canal permanente e direto
de diálogo com seus represen-
tantes, fazendo dessa forma
com que as demandas de cada
localidade sejam consideradas
e, na medida do possível,
transformadas em políticas pú-
blicas voltadas ao desenvolvi-
mento municipal, fazendo ain-
da com que os recursos públi-
cos sejam investidos de forma
cada vez mais participativa”,
destacou Jorge Germano.

Memória - A primeira edi-
ção do projeto Câmara Itine-
rante foi realizada dia 14 deste
mês, na quadra do São Verís-
simo. As principais reivindica-
ções dos moradores foram
acabar com a falta d’agua,
melhorar a iluminação pública
e o atendimento no posto de
saúde, além de reduzir a “bu-
rocracia” para marcação de
exames médicos e que a Polí-
cia Militar tenha patrulhamen-
to regular no bairro.

Todos os 11 vereadores de Santa Bárbara participaram da reunião no bairro Monte Carlo

Minas Gerais manteve a série de resultados positivos
na geração de empregos no primeiro semestre deste ano.
De acordo com dados do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), divulgados ontem pelo
Ministério da Economia, em junho foram abertos 32.818
postos de trabalho formais, resultado de 172.521 admis-
sões e 139.703 desligamentos. No acumulado dos seis
meses de 2021, foram 185.578 empregos gerados.

O saldo de junho é superior ao registrado em maio,
quando foram abertos 31.819 postos de trabalho em
Minas Gerais. O resultado também supera o desempe-
nho de junho de 2020, mês marcado pela retomada da
criação de empregos, com 169 admissões, após um
período de fechamento de postos decorrente da crise
provocada pela pandemia.

“Os resultados do Caged, tanto para o mês de ju-
nho, quanto para o acumulado do primeiro semestre do
ano, demonstram um desempenho sustentado do mer-
cado de trabalho formal em Minas Gerais, decorrente
do aumento de admissões. A ampliação da vacinação
no estado tem possibilitado a redução das restrições
ligadas à mobilidade e o retorno, cada vez maior, das
atividades de produção e consumo, o que implica no
crescimento econômico”, avalia a diretora de Monito-
ramento e Articulação de Oportunidades de Trabalho
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social,
Amanda Siqueira Carvalho.

Os setores da economia mineira que mais contrata-
ram foram o de serviços, com 11.871 admissões, o
comércio, com 8.301 postos de trabalho criados, e a
indústria, com 7.086.

Brasil - No ranking nacional, Minas Gerais manteve
a 2ª posição, assim como nos últimos meses, ficando
atrás apenas de São Paulo, que criou 105.547 postos.
Ao todo, no Brasil, foram abertas 309.114 oportunida-
des de emprego em junho de 2021.

Acom CMSB
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Décio negocia com a Vale R$ 24 mi
por Cava da Divisa não produzir

PAGAMENTO PARA COBRIR A CFEM PERDIDA

O prefeito Décio Ge-
raldo dos Santos (PSB)
está negociando com a
Vale um repasse de R$
24 milhões referentes à
estimativa do valor que
seria arrecadado pela
Prefeitura com a Com-
pensação Financeira
pela Exploração Mineral
(Cfem) caso a minerado-
ra estivesse explorando a
Cava da Divisa. A previ-
são da empresa era de
extrair 1,3 milhão de to-
neladas de minério de
ferro por ano.

A diretoria da Vale,
segundo o prefeito, assi-
nou um documento ga-
rantindo que exploraria a
Cava da Divisa em 2021.
“A Vale tem um acordo
assinado conosco de que
começaria este ano a mi-
nerar até 1,3 milhão de
toneladas na Cava da Di-
visa. Porém, com a bar-
ragem da Laranjeiras em-
bargada e no nível 2, a
empresa não vai mais ex-
plorar a Cava da Divisa.
Se a barragem está nesta
situação a culpa não é
nossa”, comentou.

Décio dos Santos afir-
mou que essa negociação
para a Prefeitura receber
os R$ 24 milhões mesmo

a cava não sendo explo-
rada está prestes a se
concretizar. “Eles [a
Vale] me falaram que a
Brucutu vai produzir este
ano 11 milhões de tonela-
das, numa estrutura que
poderia produzir 33 mi-
lhões. Eles falam que
está assim devido à bar-
ragem do Laranjeiras. E
com isso, a Cava da Di-
visa também fica trava-
da. Na verdade, eles es-
tão retirando muito pou-
co minério da cava. Nós
fizemos o nosso dever de
casa, esses problemas da
barragem foi a Vale que
causou, ela precisa ter
ciência e a responsabili-
dade”, afirmou.

O prefeito garantiu
ainda que Barão de Co-
cais está deixando de ar-
recadar mais de R$ 70
milhões por ano com
“essas situações que a
Vale criou”. “A gente
está perdendo mais de
R$ 70 milhões de impos-
to que a gente poderia
estar recebendo tranqui-
lamente e sem problema
nenhum. Mas todas as
estruturas dela na cidade
estão com problema. A
MR Mineração não pode
minerar no seu limite

porque a barragem Sul
Superior de Gongo Soco
não é liberada, a Cava da
Divisa está parada por-
que Laranjeiras está em
nível dois. A Vale travou

a cidade”, explicou.
Questionando sobre
como vem lidando com
parte da opinião pública
para a qual a Vale tem
fama de “fazer tudo na

cidade”, Décio demons-
trou irritação. “As con-
quistas que a gente tem
com a Vale são fruto de
muitas negociações. As
pessoas precisam enten-

der que as coisas que a
Vale está fazendo na ci-
dade não são favor ne-
nhum, mas sim obriga-
ção da empresa. Eu vou
em todas as audiências
com a Vale para discutir
que ela cumpra os acor-
dos com a cidade. Eu
não estou pedindo nada
para mim, mas para a ci-
dade”, destacou.

“Isso me deixa chate-
ado, sabe, porque a mi-
nha briga é por Barão de
Cocais. Agora, estou ne-
gociando com a Vale R$
24 milhões, mesmo eles
não minerando. Estou lu-
tando para que eles pa-
guem este valor do qual
eles garantiram que iria
minerar. A Vale está sen-
sível em honrar esse
compromisso. Mas é
uma luta. A Vale precisa
saber que se não for Ba-
rão de Cocais, Brucutu
não produz um quilo de
minério”, argumentou
Décio dos Santos.

Décio dos Santos negocia “indenização” da Vale por Cfem não arrecadada

EXTRATO DE EDITAL PARA A INSCRIÇÃO DE JURADOS
Informamos que estão abertas as inscrições para os interessados em atuar

como jurados na Comarca de Barão de Cocais para o ano de 2022. As inscri-
ções  acontecerão no período  do dia 02/08/21  à 30/09/21.

Os candidatos devem residir na comarca, terem mais de 18 anos, bons antece-
dentes e estar em dia com as obrigações civis e militares.

Os jurados não podem sofrer descontos salariais em função de seu trabalho no
Tribunal do Júri, e ainda têm presunção de idoneidade moral e preferência, em

igualdade de condições, em concursos públicos e concorrências públicas. Fazem
jus à prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo.

Os interessados deverão se dirigir ao Fórum, situado na Rua Padre Mauro de
Farias, 290 -  Viúva - Barão  de Cocais.

Deverão  levar  os seguintes documentos:
Xerox da Carteira de identidade e do CPF;

Comprovante de residência;
Os atuais jurados não precisam se cadastrar.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Guilherme Assis



sexta-feira, 30 de julho de 20214



sexta-feira, 30 de julho de 20215

UNIÃO ENTRE EMPRESA E COMUNIDADE

A GSM Mineração concluiu
a construção do telhado de
360m² da igreja do bairro Sa-
grada Família, em Barão de
Cocais. A obra foi um pedido
dos moradores à empresa e
possibilitará que a comunidade
realize a Festa da Sagrada Fa-
mília, comemorada no mês de
agosto. A construção é uma
parceria entre a empresa e a
Paróquia São João Batista e foi
comemorada pela população.

O diácono José Apolinário
dos Santos disse que a cons-
trução do templo “é um sonho
antigo da comunidade” e re-
lembrou o início dos trabalhos,
quando as missas eram cele-
bradas em uma garagem e os
fiéis acompanhavam as prega-
ções na rua, antes do início da
construção da igreja em 2019.

“Com apoio da comunidade,
cada um foi doando o que po-
dia e levantando as paredes. O
engenheiro Fernando Bento faz
o acompanhamento das obras.
A ideia de construir essa igreja
já vem de muitos anos. E ago-
ra estamos conseguindo che-
gar neste ponto que já é possí-

vel realizar a festa”, comentou.
José Apolinário destacou

ainda que o diálogo entre co-
munidade e empresa foi um
passo importante na conclusão
da obra. “A GSM faz o traba-
lho dela na cidade, que é a mi-
neração, e a comunidade tem a
sua função de buscar melhori-
as, com respeito. Eu defendo
essa bandeira de boas parceri-
as e união”, afirmou.

Ao agradecer a GSM, José
Apolinário destacou também o
trabalho de todos os morado-
res na construção da igreja.
“Sem a união e o esforço da
comunidade, as paredes não
teriam sido erguidas”. “Quero
enfatizar o esforço dos mora-
dores desde aquele que doou
um saco de cimento, até mes-
mo o que ajudou com R$ 10.
Aqui não tem ninguém melhor
que o outro. A construção des-
sa igreja, que será uma das
melhores no quesito de estru-
tura da paróquia São João Ba-
tista, é a certeza de que com a
união entre empresários e po-
pulação as coisas podem pros-
perar. A GSM chegou há pou-

co tempo na cidade e já fez
essa doação tão importante”,
agradeceu o religioso.

Quem também destacou a
parceria com a mineradora foi
José Antônio Caetano, 65
anos, ministro da eucaristia e
morador do bairro Sagrada Fa-

GSM entrega a construção de telhado
para igreja do bairro Sagrada Família

mília. Ele relembrou a luta dos
moradores para ter uma igreja
no bairro e agradeceu o apoio
do engenheiro Aloísio de Ma-
galhães Matos, que projetou o
templo para os moradores.

“A construção desta igreja é
uma obra que nós moradores

sempre tínhamos como um
sonho. Essa parceria com a
GSM é muito boa. A nossa co-
munidade é pequena, mas ao
mesmo tempo é grande, todo
mundo abraça a causa, sempre
doando o seu tempo”, afirmou
José Antônio Caetano.

Diácono José Apolinário e o ministro da eucaristia José Antônio Caetano vistoriam as obras

fotos Guilherme Assis
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Vale estuda acelerar a distribuição
de dividendos para evitar taxação

REFLEXO DA REFORMA TRIBUTÁRIA

Após registrar lucro recorde
no primeiro semestre de 2021,
a Vale analisa acelerar a distri-
buição de dividendos extraordi-
nários a seus acionistas para
atender a nova estratégia de
endividamento e evitar possível
taxação após a reforma tributá-
ria que está em discussão no
Congresso Nacional.

Em balanço divulgado on-
tem, a mineradora anunciou
que distribuirá a seus acionis-
tas ao menos US$ 5,7 bilhões
(cerca de R$ 27 bilhões) refe-
rentes ao resultado de R$ 70,6
bilhões acumulado nos primei-
ros seis meses do ano.

O valor refere-se ao retorno
mínimo previsto em sua políti-
ca de remuneração aos acio-
nistas, mas em teleconferência
com analistas ontem a direção
da companhia afirmou que a
cifra deve ser elevada.

O diretor financeiro da Vale,
Luciano Siani, disse que a ges-
tão já tinha a intenção de distri-
buir dividendos extraordinários
para atender a um plano de au-
mentar a alavancagem, indica-
dor que relaciona o tamanho
da dívida à geração de caixa de
uma empresa.

Assim, parte do caixa deve
ser destinado a melhorar o re-
torno aos acionistas pela distri-
buição extraordinária de divi-
dendos e por novo programa
de recompra de ações, que au-
menta o valor dos papéis dis-
poníveis no mercado.

Segundo Luciano Siani, a
meta da Vale é elevar a dívida
expandida da companhia para
US$ 15 bilhões (R$ 77 bilhões,
pela cotação atual), ante os
US$ 11,5 bilhões (R$ 57 bi-
lhões) registrados no fim do
segundo trimestre.

“A forma de chegar lá vai
ser avaliada ao longo do tem-
po e nos permite ser mais
agressivos no retorno para os
acionistas”, afirmou o execu-
tivo. “Deve ser feito por com-
binações de recompra de
ações e dividendos extraordi-
nários”, afirmou.

Questionado sobre os efei-
tos da reforma tributária sobre

os investimentos, Luciano Sia-
ni disse que a companhia pode
também antecipar dividendos
extraordinários sobre a reserva
de lucros hoje no caixa da em-
presa para evitar bitributação.

Ele argumenta que esses lu-
cros já foram taxados pelo Im-
posto de Renda, que deve ser
reduzido na reforma para com-
pensar a taxação dos dividen-
dos. “As reservas de lucros já
estão no balanço e a gente vê
legitimidade de distribuir du-
rante o exercício para preser-
var a equidade.”

Vista pelo mercado como
boa pagadora de dividendos, a
Vale suspendeu temporaria-
mente a remuneração aos aci-
onistas após o desastre de
Brumadinho, que deixou 272
mortos após o rompimento de
uma barragem de rejeitos em
janeiro de 2019.

A distribuição foi retomada
em 2020 e, desde então, já fo-
ram pagos R$ 45,2 bilhões em
dividendos e juros sobre o ca-
pital próprio. Em 2019, a em-
presa distribuiu outros R$ 7,5
bilhões, mas referentes ao re-
sultado de 2018.

Ações - O retorno aos acio-
nistas está na lista de priorida-
des da gestão da companhia,
ao lado do aumento da segu-
rança das operações e da rees-
truturação dos negócios.

Com a escalada do preço do
minério e a retomada de minas
e barragens interditadas após o
desastre, a perspectiva é que
os lucros da empresa se man-
tenham em alta, garantindo
elevados ganhos aos acionis-
tas da companhia.

No encontro de ontem, o
presidente da mineradora,
Eduardo Bartolomeo, disse
que o programa de recompra
de ações anunciado em abril
pela Vale já atingiu 45% da
meta inicial, com o desembol-
so de US$ 4,6 bilhões (cerca
de R$ 24 bilhões). “Estou se-
guro que cumpriremos nosso
compromisso com a maximi-
zação do retorno aos nosso
investidores”, afirmou.
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A empresária Eliane Resen-
de Torquetti, da loja Nacional
Presentes, em Barão de Co-
cais, fez a doação de seus ca-
belos ao Hospital Mário Pena
(Hospital do Câncer), em Belo
Horizonte. Esse tipo de doação,
segundo ela, precisa ser divul-
gado para que mais pessoas
possam ajudar e também entrar
no movimento.

“Todo ano eu corto o meu
cabelo e faço a doação, mas
sinto que esse assunto é muito
pouco divulgado e a demanda
do hospital é alta. O meu cabe-
lo serve para muitas pessoas
que estão em tratamento no
hospital e que perdem o cabe-
lo, bigode e até mesmo sobran-
celhas”, comentou.

Eliane Torquetti disse que
após fazer o corte, o cabelo
deve ser separado e mantido
limpo. “A doação é simples, a
pessoa pode ir até o hospital e

Empresária cocaiense doa cabeços
para o Hospital Mário Pena, de BH

AJUDA NA LUTA CONTRA O CÂNCER

doar, se não puder, pode me
procurar que eu encaminho
para o hospital. São ações que
para quem está cortando o ca-
belo é simples, mas para quem
está em tratamento é triste per-
der o cabelo e uma nova alegria
na vida da pessoa”, explicou.

A comerciante comentou
que já presenciou pessoas utili-
zando o cabelo que ela doou
para confeccionar uma peruca.
“Olha, só quem já passou por
isso sabe a dor que é perder o
cabelo, principalmente para as
mulheres. Essa doença já é
uma dor para pessoas e famili-
ares. Então, quem puder doar
o cabelo para o hospital estará
levando não só um pedaço de
cabelo, mas esperança para
quem quer viver e lutar diaria-
mente contra essa doença. Eu
me sinto revigorada quando
deixo o meu cabelo no hospi-
tal”, contou Eliane Torquetti.

Eliane Torquetti garante: “Me sinto revigorada quando deixo meu cabelo no hospital”

Guilherme Assis



CIRCUITO DE ARTE NA RUA

Quinze artistas, sendo
oito mulheres, vão trans-
formar muros e paredão
em arte, criando a maior
empena grafitada de João
Monlevade e da região,
com 18m de altura e
50m de comprimento. O
projeto, fomentado pela
Lei de Incentivo à Cultu-
ra, apoiado pela Arcelor-
Mittal e realizado pela Fá-
brica de Graffiti, prevê a
pintura de construções
no entorno da área indus-
trial da siderúrgica e es-
paços públicos na região
central da cidade, por
meio de uma parceria
com o poder público.
Será criado um circuito
cultural de amplo acesso
e aproximando a cidade
da prática da arte urbana.

O projeto reúne no-
mes como as belo-hori-
zontinas Barbara Daros,
Gabriella Biga, Ana Ca-
rolina, Mariana Marinato
e Lídia Viber, além de
duas artistas do Vale do
Aço, Silvana Assunção
(Ipatinga) e Sãmela Mo-
reira (Timóteo).

A Fábrica de Graffiti
se consolida em 2021
como o maior projeto de
grafite do Brasil. Além da
ação em João Monleva-
de, no segundo semestre,

estão previstas ações em
Sabará (MG) e em Rio
Claro (SP). O grafite de
João Monlevade se so-
mará às outras ações
promovidas pela Arcelor-
Mittal em parceria com a
Fábrica de Grafitti, res-
ponsável pelo maior mu-
ral das cidades de Conta-
gem e Feira de Santana
(BA). Em Barra Mansa
(RJ), a ação promoveu a
realização do maior mu-
ral em extensão do Bra-
sil. O projeto já ocupou
15.500m² em grafite e,
em sua frente social, for-
mou cerca de 500 novos
artistas urbanos.

“Nosso objetivo é hu-
manizar espaços industri-
ais por meio da valoriza-
ção da street art e capa-
citar novos artistas, valo-
rizando o potencial local.
São projetos de grande
impacto nas cidades anfi-
triãs”, afirma a co-funda-
dora da Fábrica de Gra-
ffiti, Paula Mesquita
Lage. “A maioria dos
projetos de grafite co-
nhecidos no Brasil são
realizados em regiões
centrais das respectivas
cidades e em empenas,
explorando a verticalida-
de do local e não a lineari-
dade como a gente faz”. Lídia Viber, de BH, é uma das artistas de renome nacional que participam do projeto em Monlevade

Monlevade ganhará o maior mural
de grafite da região, com 900m²
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