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GSM doa 2 ventiladores
mecânicos para o HM

AJUDA PARA COMBATE À COVID

A GSM Mineração doou dois
ventiladores mecânicos e 60
cânulas nasais de alto fluxo
(máscaras) para ajudar o
Hospital Municipal Waldemar
das Dores no tratamento de
pacientes com coronavírus.
Os aparelhos foram entregues
pelo gerente de operações da
GSM em Barão de Cocais, o
engenheiro de minas Thiago
Guerra Cabral. O médico
Fernando Damascena agrade-
ceu aos diretores da empresa,
João Paulo Cavalcanti e
Guilherme Lobato, e afirmou
que a doação da GSM salvará
vidas. “Esta doação está
sendo primordial para salvar
vidas no hospital. Esses
aparelhos doados pela GSM
com vários acessórios vão
evitar que os pacientes aco-
metidos com lesão pulmonar
evoluam para o processo de
intubação oro traqueal e será
de uma serventia importante”,
explicou o médico.

Empresa também entregou 60 máscaras nasais

8

Guilherme Assis



Diretor Geral: Luiz Müller
Diretora Comercial: Sandra Araújo

diariodebarao@gmail.com

Plantão de redação:

(31) 99739-3440

CNPJ:15.440.525/0001-15 - Insc. Est. isento

rua Geraldo Cleofas Alves 10, sala 102, Centro
Barão de Cocais (MG) - CEP: 35970-000

circulação: de terça a sexta-feira
assinaturas para entrega domiciliar (perímetro urbano):

mensal: R$ 21,80 - trimestral: R$ 64,90 - anual: R$ 258,90

2 quarta-feira, 7 de abril de 2021

REGISTROS

Prefeitura compra três
respiradores para o PA

Vale é denunciada à
ONU por deputado

VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

O deputado federal Igor
Timo (Podemos-MG) protoco-
lou denúncia na Organização
das Nações Unidas (ONU)
contra a mineradora Vale por
violação de direitos humanos
às vítimas de Mariana e Bru-
madinho. Entre as transgres-
sões, o deputado cita o artigo
25º da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, que
assegura que “toda a pessoa
tem direito à segurança no de-
semprego, na doença, na inva-
lidez, na viuvez, na velhice ou
noutros casos de perda de
meios de subsistência por cir-
cunstâncias independentes da
sua vontade”.

Além do atraso no paga-
mento das indenizações, Igor
Timo aponta a ausência dos
familiares no processo de
acordo feito entre a minerado-
ra e as autoridades. “A Vale
continua a violar os direitos
humanos das pessoas atingidas
pelo rompimento de suas bar-
ragens. O acordo deve ser ela-
borado por meio de um amplo
e transparente processo de
participação de todas as pesso-
as atingidas pelo rompimento
da barragem da Vale, de Bru-

madinho a Três Marias, pas-
sando por toda a bacia do rio
Paraopeba, inclusive aqueles
ainda não reconhecidos, os po-
vos tradicionais e demais co-
munidades, nos termos da
convenção 169 da Organização
Internacional do Trabalho”,
denuncia o deputado.

Conforme o jornal Folha de
São Paulo, enquanto atrasa as
indenizações às vítimas, a Vale
autorizou o pagamento de R$
34,2 bilhões em dividendos
para acionistas. Essa reparação
está sob responsabilidade da
Fundação Renova, empresa cri-
ada pela Vale, que teve seu pe-
dido de extinção feito pelo Mi-
nistério Público por irregulari-
dades e “grave desvio de finali-
dade na utilização de recursos”.

“Em violação ao artigo 25º
da Declaração dos Direitos Hu-
manos, as vítimas experimen-
tam o atraso nos programas de
retomada de renda, levadas a
cabo pela Fundação Renova –
organização criada pela Samar-
co e por suas controladoras,
Vale e BHP Billiton, para repa-
rar os danos causados pelo
rompimento da barragem de
Fundão. Esses programas de-

Igor Timo encaminhou denúncia à Organização das Nações Unidas contra a mineradora

veriam ajudar na reinserção so-
cial e na manutenção da digni-
dade dos atingidos; contudo
praticamente não saíram do
papel”, assinala Igor Timo.

Em 2019, uma auditoria
contratada pelo Ministério Pú-
blico revelou que apenas um
dos 42 programas de repara-
ção vinha sendo executado de
maneira satisfatória. Outros
dados apontam que 51% das
solicitações de cadastro não
foram atendidas; apenas 34%
das famílias foram indenizadas
e só 1,7% foram reassentadas.

“Demonstrado como as ga-
rantias basilares da humanida-
de são reiteradamente negadas
às vítimas dos colapsos das
barragens em Mariana e em
Brumadinho, rogamos a assis-
tência do Alto Comissariado da
Nações Unidas para os Direitos
Humanos. Esperamos que o
Alto Comissariado, no marco
de seu mandato provido pela
resolução 48/141 da 20ª As-
sembleia-Geral das Nações
Unidas, ajude a restabelecer e
garantir os direitos humanos
das vítimas”, finaliza a denún-
cia, encaminhada dia 30 pelo
deputado Igor Timo à ONU.

A Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo recebeu
ontem três respiradores [foto] para instalação no Pronto
Atendimento (PA), na ala destinada a pacientes com
covid-19. O PA já tinha quatro respiradores. “Estamos
fazendo de tudo para minimizar os impactos do corona-
vírus em nosso município. Sabemos que é um problema
mundial, mas vamos fazer o que estiver ao nosso alcan-
ce para amenizar essa situação”, garantiu o prefeito Rai-
mundo Nonato Barcelos “Nozinho” (PDT).

SÃO GONÇALO

Michel Jesus/Agência Câmara

Acom PMSGRA
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Resgate Voluntário: Prefeitura já
tem edital para credenciamento

Socorristas buscam o credenciamento junto à Prefeitura para o GRVE receber verba de manutenção

O prefeito Décio Ge-
raldo dos Santos (PSB)
abriu edital de credencia-
mento para parcerias
com organizações da so-
ciedade civil, que pode
resultar no credencia-
mento do Grupo de Res-
gate Voluntário de Emer-
gência (GRVE), de Barão
de Cocais. “Já estamos
preparando toda a docu-
mentação para entregar à
Prefeitura. Para nós, esse
credenciamento será uma
conquista muito impor-
tante”, afirmou o presi-
dente do GRVE, Ueliton
Rodrigues da Silva
“Tico”. O prazo para en-
trega dos documentos
termina sexta-feira (9).

O edital é o terceiro
aberto pela Prefeitura,
sendo que em outubro
do ano passado, apesar
de ter apresentado todos
os documentos referen-
tes à lei federal 13.019/
2014 – que estabeleceu
o Marco Regulatório das
Organizações da Socie-
dade Civil –, o GRVE
não conseguiu ser cre-
denciado. Na época, a
secretária municipal de
Saúde, Joseane Batista,
informou que o grupo de

socorristas não apresen-
tou a relação de todos os
itens requeridos no edital.

Ueliton Rodrigues ga-
rantiu que o GRVE está
“em dia com todos os
documentos” e, por
isso, ele espera que com
esse novo edital a Prefei-
tura possa fazer o cre-
denciamento. “Não te-
mos nenhuma pendência
jurídica ou com dívidas.
Nossos documentos já
estão separados e orga-
nizados para levar até a
Prefeitura. O nosso so-
nho é que o GRVE pos-
sa manter sua estrutura
organizada, a exemplo
do Sevor, de João Mon-
levade, que cresceu na
mesma filosofia e tem
total apoio da Prefeitu-
ra”, comentou.

Sede - Dirigentes do
GRVE tiveram uma reu-
nião com vereadores em
fevereiro e saíram da Câ-
mara Municipal com a
promessa de que o gru-
po, finalmente, terá uma
sede própria, na antiga
estação ferroviária, na
avenida Leonardo Silva
“Leozinho”, mais conhe-
cida como avenida do
Contorno. Quem garantiu
que conseguirá do Go-
verno Federal o comoda-

to do prédio foi João Re-
sende (PSB), com apoio
dos outros vereadores.

Na reunião, João Re-
sende afirmou que sabe
os caminhos a percorrer
em Brasília para que o
Governo Federal ceda o
prédio aos socorristas.
“Isso vocês podem dei-
xar comigo, que eu re-
solvo. Eu sei onde con-
seguir que a União [Go-
verno Federal] empreste
na forma de comodato

essa estação ferroviária
para vocês. Só temos
que fazer um projeto do
espaço que vocês preci-
sam e o resto deixa co-
migo”, garantiu.

Questionado pelo Diá-

rio sobre como está o
processo para que os so-
corristas ocupem a anti-
ga estação, Ueliton Ro-
drigues disse que João
Resende ainda “não
trouxe uma resposta de-
finitiva”. “Tem uns 15

dias que ele me falou
que iria em Brasília, mas
com essa situação da
pandemia, com certeza,
inviabilizou a viagem.
Estamos no aguardo
dessa nova sede própria
em um lugar bem estra-
tégico”, comentou.

Durante essa reunião
com os vereadores, o di-
retor do conselho fiscal
do GRVE, Richarlison
Rezende, disse que a si-
tuação do grupo de so-

corristas é crítica. “A
documentação do Resga-
te está certa, não falta
nada. Mas sempre quan-
do chega à Prefeitura tra-
va. O prefeito Décio [dos
Santos] demonstrou boa
vontade e fez um com-
promisso de ajudar. O
Resgate não fechou por-
que é Deus e o povo que
estão ajudando. Falta é
competência da secretá-
ria de Saúde para funcio-
nar”, afirmou.

Guilherme Assis
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PERSEGUIÇÃO ATÉ COM HELICÓPTERO

PM faz cerco regional para capturar
cinco que roubaram carros em sítio

Policiais militares de
quatro cidades foram
mobilizados, até com uso
de helicóptero, para cap-
turar cinco assaltantes
que invadiram um sítio
em Barão de Cocais on-
tem e roubaram dois veí-
culos. Houve perseguição
e um dos veículos rouba-
dos capotou. Dois assal-
tantes, de 21 anos e de
20, foram presos e dois
menores, de 16, que tam-
bém integravam a quadri-
lha, foram apreendidos.

Os bandidos chega-
ram ao sítio por volta das
7h40, em um Gol rouba-
do em Bela Vista de Mi-
nas, renderam os mora-
dores e fugiram levando
um Chevrolet Tracker e
um Fiat Linea, além de
equipamentos. O Gol foi
deixado na propriedade
rural. Policiais de Barão
de Cocais, Itabira, São
Gonçalo do Rio Abaixo e
Bom Jesus do Amparo
foram mobilizados para o
cerco aos criminosos, na
região da MG-434.

“Veio uma aeronave
da PM, com ajuda dela,
localizamos e prendemos
cinco autores na comuni-
dade dos Bambas, em
São Gonçalo. Eles tenta-
ram fugir pela mata, mas
a aeronave ajudou a gente
no movimento. Por sinal,
a aeronave percebeu que
três autores estavam na
carroceria de um cami-
nhão em Timirim, deu o
aviso e a gente fez o cer-
co e prendemos eles”,
comentou o comandante
da 57ª Companhia da PM,
tenente Vanderlei Lino.

Os criminosos fugi-
ram em direção a Itabira.
Um rapaz de 21 anos e
um menor, de 16, esta-
vam no Linea, que caiu
em uma ribanceira na
MG-434 e capotou, na
localidade de Bambas,
em trecho pertencente a
São Gonçalo. O acidente
foi tão violento que o
Fiat quebrou uma árvore
e parou a cerca de 30m
da rodovia, com as ro-
das para cima.

O rapaz de 21 anos
fugiu pelo mato e o me-
nor foi apreendido rapi-
damente, devido aos feri-
mentos. Os policiais lo-
calizaram o Tracker
abandonado na estrada
do distrito de Ipoema,
em Itabira. O helicóptero

sobrevoou a região para
localizar os outros mem-
bros da quadrilha.

Pouco depois das 12h,
os policiais localizaram
no bairro Chapada, em
Itabira, dois rapazes, de
20 e 21 anos, que foram
presos, e o outro menor,

de 16, que foi apreendi-
do. Nesse meio tempo,
um motorista informou à
PM que viu um homem
saindo de uma área de
mato no km-7 da MG-
434, na localidade de
Ponte dos Machados, e
andando com dificulda-

de. Policiais foram até o
local e prenderam o jo-
vem de 21 anos que diri-
gia o Linea.

Os cinco assaltantes
foram trazidos para o
quartel da PM de Barão
de Cocais e depois enca-
minhados à Polícia Civil.

Polícia Militar usou até um helicóptero para localizar os bandidos que assaltaram o sítio em Barão

fotos Fabiano Palauro
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A GSM Mineração fez
a doação de dois ventila-
dores mecânicos e 60
(máscaras) cânulas nasais
de alto fluxo (CNAF) ao
Hospital Municipal Wal-
demar das Dores, em Ba-
rão de Cocais. Os equi-
pamentos reforçarão os
atendimentos contra a
covid-19 no município,
em um dos momentos
mais críticos da pande-
mia, com o aumento de
pacientes internados e
necessitando de ventila-
ção mecânica.

Os aparelhos foram
entregues na última quar-
ta-feira (31), na Unidade
de Pronto Atendimento
(UPA) pelo gerente de
operações da GSM em
Barão de Cocais, o enge-
nheiro de minas Thiago
Guerra Cabral. Recebi-
dos pelos médicos Fer-
nando Damascena, Lean-

dro Ferreira, Rony Ge-
raldo e pela fisioterapeu-
ta Joice de Araújo, os
ventiladores mecânicos e
as máscaras nasais fo-
ram considerados pelos
profissionais como “um
verdadeiro reforço ao
hospital e à saúde de
toda a cidade”.

Para o diretor da UPA,
o médico Azenclever Ro-
gério, a doação da GSM é
sinônimo de “responsabi-
lidade social e uma visão
ampliada de ajuda à co-
munidade”. “A GSM de-
monstra equilíbrio e em-
patia com a doação des-
ses equipamentos para o
enfrentamento desse ví-
rus, no momento que o
sistema de saúde está es-
gotado. Como médico,
parabenizo a atitude da
mineradora por prezar
pela saúde da população.
Só quem está aqui [no

AJUDA PARA O WALDEMAR DAS DORES

GSM doa dois ventiladores
mecânicos para o hospital

hospital] sabe como essa
doação da GSM vai aju-
dar diretamente as pesso-
as”, afirmou.

O médico Fernando
Damascena agradeceu
pessoalmente aos direto-
res da empresa, João
Paulo Cavalcanti e Gui-
lherme Lobato, e afir-
mou que a doação da
GSM salvará vidas.
“Esta doação está sendo
primordial para salvar vi-
das no hospital. Esses
aparelhos doados pela
GSM com vários acessó-
rios vão evitar que os pa-
cientes acometidos com
lesão pulmonar evoluam
para o processo de intu-
bação oro traqueal e será
de uma serventia impor-
tante”, explicou.

O representante da
GSM, Thiago Cabral,
destacou o fortalecimen-

to da área de saúde e a
união entre o meio públi-
co e o privado no enfren-
tamento da pandemia. As
doações dos respiradores
e das máscaras, disse o
engenheiro, fazem parte
dos pilares da empresa,
que são a valorização das
pessoas, da segurança,
do meio ambiente e das
comunidades. “Sabemos
das dificuldades que o
setor de saúde está pas-
sando. São nessas horas
que temos que ter união
para passarmos desta
fase e sair fortalecidos lá
na frente. Esses ventila-
dores mecânicos são
equipamentos importan-
tes, porque não é todo
hospital que tem recurso
disponível para os paci-
entes que estão enfren-
tando esse vírus”, refor-
çou o gerente da GSM.

Empresa também forneceu 60
máscaras nasais para uso em
pacientes com coronavírus

Thiago Guerra Cabral, gerente de operações da GSM, entregou os novos equipamentos para o hospital

fotos Guilherme Assis

Médicos do Hospital Municipal já podem usar os novos equipamentos doados pela GSM Mineração


