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GSM e Prefeitura calçam
a estrada de Bananal

FIM DO SOFRIMENTO

Uma parceria público-privada (PPP) da GSM Mineração com a Prefeitura garantiu o calçamento de um trecho da estra-
da de Bananal, em Córrego da Onça. A obra é no ponto mais crítico da estrada, com morros íngremes e muito barranco,
onde van escolar não passava em época de chuva intensa, obrigando alunos a seguirem a pé ou deixarem de ir à aula. nn8
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Dono da CNN Brasil
compra a Itatiaia

MAIOR RÁDIO DO ESTADO TROCA DE COMANDO

O empresário Rubens Me-
nin, dono da CNN Brasil e da
MRV Engenharia, comprou
100% da rádio Itatiaia, tradici-
onal veículo de Minas Gerais
fundado em 1952 e comanda-
do por Emanuel Carneiro des-
de 1994. As tratativas para a
aquisição duraram cerca de 30
dias. O valor da compra não
foi divulgado.

“Estou feliz por transferi-la
a um mineiro de coração,
comprometido com a missão
de perpetuar este legado de 70
anos”, afirmou Emanuel Car-
neiro ao anunciar a novidade
na rádio durante uma conversa
com Rubens Menin ontem.

Segundo Menin, a nova
gestão vai priorizar a manuten-
ção da reputação da rádio,
manter a ampla cobertura es-
portiva e aumentar o investi-
mento nos canais digitais. “A
Itataia está indo muito bem no
mundo digital, vamos manter,
ampliar esses investimentos.

Tudo está no desenvolvimento
digital e não vamos deixar que
[a rádio] perca o bonde da his-
tória”, disse o empresário.

Mineiro e investidor do
Atlético (idealizou o estádio
Arena MRV, além de empres-
tar dinheiro por meio do Banco
Inter), Menin destaca a impor-
tância da cobertura esportiva
da rádio, que tem o futebol
como carro-chefe. “A Itatiaia é
muito importante ao futebol de
Minas, para Atlético, Cruzeiro
e América, porque produz
muita informação de qualidade.
O futebol precisa da Itatiaia.”

Para Rubens Menin, sua
gestão também pretende am-
pliar a abrangência da emisso-
ra, que tem uma audiência de
cerca de 900 mil ouvintes por
dia. Um comitê de transição
será estruturado para que o
processo da troca de coman-
do seja “o mais transparente e
colaborativo possível, com
base na escuta e respeito aos

colaboradores, jornalistas da
casa e parceiros”, de acordo
com comunicado oficial.

Segundo o empresário, o
controle da CNN e a aquisi-
ção da rádio Itatiaia não têm
qualquer tipo de relação. A
grade de programação, bem
como as equipes devem per-
manecer inalteradas.

Memória - Ao lado do jor-
nalista Douglas Tavoralo, Ru-
bens Menin fundou a CNN
Brasil, que estreou em março
de 2020. Tavolaro deixou a
empresa neste ano, vendendo
seus 35% de participação para
Menin, que agora detém
100% da emissora.

O empresário diz que, por
ora, não tem planos de adquirir
outro veículo de comunicação.
“Sinceramente, nada previsto.
Isso foi algo que aconteceu,
que era importante para Minas,
queremos dar sequência a esse
projeto maravilhoso”.

Rubens Menin (dir.) anunciou ontem a compra da rádio Itatiaia de Emanuel Carneiro (esq.)

Lixo ‘interdita’ passeio
da rua Clóvis Salgado

FLAGRANTE DE DESRESPEITO

Mesmo com uma placa improvisada pedindo para não
jogar lixo na rua Ministro Clóvis Salgado, bairro São
Miguel, os moradores não obedeceram e literalmente
fecharam o passeio de lixo doméstico e restos de mate-
rial de construção. Para piorar, o local fica ao lado do
córrego São Miguel. Um morador do bairro disse à
reportagem do Diário, no momento do flagrante, que
ele “estava cansado de pedir às pessoas para respeitar a
placa, o passeio e o leito do córrego, mas parou de
avisar, porque recebeu até ameaça de morte”.

divulgação/Itatiaia



sexta-feira, 14 de maio de 20213

Joseane admite que foi vacinada
e tenta ‘justificar’ como ‘normal’

DENÚNCIA DE “FURA-FILA” DA VACINAÇÃO

A secretária municipal
de Saúde, Joseane Batista
dos Santos, confirmou
que os donos de farmáci-
as não foram avisados
individualmente para atu-
alizar o Cadastro Nacio-
nal de Estabelecimento
de Saúde (CNES) e afir-
mou que o secretário de
Comunicação, Marden
Chaves, fez um comuni-
cado no site oficial da
Prefeitura e redes soci-
ais pedindo que os ca-
dastros fossem regulari-
zados. As afirmações fo-
ram durante depoimento
à Câmara Municipal, na
condição de convocada,
sobre denúncias de
“fura-fila” na vacinação
contra o coronavírus em
Barão de Cocais.

Questionada pelo ve-
reador Flávio José Go-
mes “Figueiredo” (Patri-
ota) sobre como foi feita
a comunicação às far-
mácias para atualização
do CNES, Joseane Batis-
ta admitiu que não houve
“comunicado exclusi-
vo”, embora o cadastro
tenha sido usado como
base para os proprietári-
os de farmácias e funci-

onários serem vacinados
contra o coronavírus.
“Nós não fizemos comu-
nicado exclusivo, mas
sim através da Secretaria
de Comunicação, pedin-
do que as farmácias de-
veriam estar com seus
CNES atualizados. Nós
não ligamos. O comuni-
cado foi de forma geral,
que haveria necessidade
de atualização para que
todos fossem contempla-
dos com a vacina”, ga-
rantiu Joseane Batista.

A secretária de Saúde
argumentou que, à medi-
da que as farmácias fo-
ram atualizando o CNES,
as informações foram re-
passadas para o setor
Epidemiológico da Pre-
feitura e, “por ordem de
entrada e atualização do
CNES os profissionais
vão sendo vacinados de
acordo com a disponibili-
dade de vacina”.

Flávio Figueiredo pe-
diu para a secretária dizer
o dia em que foi feita a
comunicação aos farma-
cêuticos no site da Pre-
feitura, mas Joseane Ba-
tista não soube respon-
der. “Eu tenho que ver
junto à Comunicação que
dia que foi. Até porque
as farmácias são obriga-

das a atualizar seu cadas-
tro. Uma vez que você
fica sem enviar por seis
meses, o próprio Minis-
tério da Saúde desativa.
Não temos a obrigação
de ficar cobrando, é de
interesse do próprio esta-
belecimento”, alegou.

O vereador Washing-
ton Seara (Avante), pre-
sidente da Comissão de
Saúde, questionou por-
que a secretária de Saúde
foi vacinada como enfer-
meira, já que não exerce
a função, e se ela faz al-
gum atendimento à co-
munidade. Joseane Batis-
ta admitiu que não atua
na área e que quando “é
necessário” faz teste de
covid-19 em funcionári-
os da Secretaria de Saú-
de. “Quando necessário
eu realizo teste de covid
nos profissionais de saú-

de. Diretamente na popu-
lação, não. Ajudei outro
dia uma pessoa que foi
atropelada na rua, parei o
meu carro e fiz os primei-
ros atendimentos”, disse.

“Momentos” - A reu-
nião para ouvir a secretá-
ria de Saúde, Joseane Ba-
tista, sobre graves de-
núncias de “fura-fila” na
vacinação contra o novo
coronavírus teve início
às 19h35 e terminou às
22h08. Entre os casos
mais pitorescos registra-
dos durante o evento está
o do vereador Onézio
Rodrigues de Lima Filho
“Nezinho” (PDT), que
culpou o “Ministério da
Saúde de Minas Gerais”
pela situação de um pos-
sível “fura-fila” da vaci-
nação na cidade. “Aqui
em Barão está funcionan-

do e povo está tomando
vacina. Joseane [Batista]
está comandando certo.
A vossa excelência está
de parabéns”, afirmou.

João Rezende (PSB),
que agora está em “lua
de mel” com o governo,
disse que a culpa da va-
cinação lenta e dos “fura-
filas” é do presidente Jair
Bolsonaro (sem partido).
“Quem criou esse tumul-
to foi o presidente [Jair
Bolsonaro], que não dis-
tribui a vacina com quan-
tidade e no tempo hábil.
A gente fica aqui apagan-
do fogo. Não queria estar
na pele de Joseane [Ba-
tista]. Quero mesmo
agradecer a vossa exce-
lência”, defendeu.

O vereador Gláucio
Ezequiel Magela “Glau-
ção do Trecho” (Patrio-
ta) por pouco não cho-

rou quando pediu “per-
dão” ao secretário de
Fiscalização, Juvenal Cal-
deira, que também com-
pareceu à reunião. “Peço
perdão a Juvenal [Caldei-
ra] e parabéns. Seu tra-
balho está indo muito
bem”, afirmou.

A reunião ocorreu de
maneira virtual, com os
vereadores em casa e no
plenário da Câmara ape-
nas o presidente João
Lima (PSDB), o primeiro
secretário Rafael Augus-
to Gomes (PSB) e os se-
cretários Joseane Batista
e Juvenal Caldeira. Tam-
bém compareceram à
reunião a enfermeira Lu-
mênia Duarte, funcioná-
ria do setor de Epidemi-
ologia, e o fiscal Emanu-
el Domingues. A im-
prensa, mais uma vez,
foi proibida de entrar.

Guilherme Assis

DA REDAÇÃO

Washington
Seara, que
preside a
Comissão
de Saúde,
questionou
Joseane
Batista sobre
o motivo de
ela ter sido
vacinada, se
não exerce a
função de
enfermeira na
secretaria;
veradores
participaram
da reunião
apenas
por internet
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PDR TAMANDUÁ VAI GERAR 1,1 MIL EMPREGOS NA OBRA

Vale anuncia que São Gonçalo terá
um investimento de R$ 1,69 bilhão

O prefeito de São
Gonçalo do Rio Abaixo,
Raimundo Nonato Barce-
los “Nozinho” (PDT),
comemorou o anúncio da
Vale de que investirá R$
1,69 bilhão para implan-
tar o projeto da pilha de
disposição de rejeitos fil-
trados (PDR) Tamanduá,
com a geração de 1,1 mil
postos de trabalho no
pico da obra.

Segundo Pedro Scal-
dini, relações institucio-
nais da Vale, a PDR Ta-
manduá e suas estruturas
auxiliares são para dar
continuidade às opera-
ções do complexo de
Brucutu, entre São Gon-
çalo do Rio Abaixo e Ba-
rão de Cocais. A PDR
Tamanduá tem vida útil
prevista de 28 anos e ca-
pacidade de armazena-
gem de 30 milhões de to-
neladas por ano.

A Vale explicou que,
inicialmente, estava pre-

vista a implantação da
barragem Tamanduá,
mas a proposta evoluiu
para a PDR Tamanduá. O
projeto industrial da PDR
Tamanduá está dividido
em cinco etapas: estradas
de manutenção, reloca-
ção de linhas de trans-
missão, relocação da es-
trada municipal, projeto
estrada mina a PDR e
projeto geotécnico.

Para Nozinho “a nova
obra movimentará a eco-
nomia, gerando emprego
e renda e desenvolvi-
mento de fornecedores
locais, além de gerar im-
postos”. Porém, o pre-
feito questionou diversos
pontos do projeto como:
a altura das pilhas de re-
jeito, o impacto da poei-
ra ao meio ambiente e a
localização dos depósi-
tos devido à proximida-
de das localidades rurais
do município.

Pontos também ques-

tionados pelos secretári-
os Eduardo Quaresma
(Obras e Serviços Urba-
nos) e Eunice dos San-
tos (Meio Ambiente). A
equipe da Vale explicou
que a estrutura de pilha
será construída ao longo
dos 28 anos, em um
processo lento e com
semeadura.

Memória - O comple-
xo de Brucutu, localizado
em São Gonçalo do Rio
Abaixo e Barão de Co-
cais, tem como atividade
a exploração de minério
de ferro (hematita e itabi-
rito). Sendo a produção
da ordem de 30 mil to-
neladas por ano e uma
vida útil projetada de 34
anos (considerando 2020
como o ano inicial dessa
cronologia). Atualmente,
o complexo emprega
cerca de 3 mil pessoas,
entre funcionários e tra-
balhadores terceirizados.Vale substituiu projeto de barragem por pilha de rejeito em São Gonçalo

Ricardo Teles / Agência Vale
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O secretário municipal
de Esportes, Alex Batista,
confirmou que a Prefei-
tura vai substituir os
brinquedos dos parqui-
nhos na praça São José e
na rua Moura Monteiro.
A licitação para compra
dos playgrounds seria
realizada ontem, mas a
equipe do prefeito Dé-
cio Geraldo dos Santos
(PSB) pediu alterações
no edital, como local de
instalação dos equipa-
mentos, o que provocou
o adiamento, segundo in-
formou a pregoeira Josi-
ele Micheline Espindola.

Os novos brinquedos
não serão de madeira,
para garantir mais segu-

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS -
ABERTURA do Processo Licitatório Nº 30/2021, Sequência
da Modalidade Nº 01/2021, sendo uma Concorrência Pública
do tipo menor preço por lote, sob regime de empreitada por
preço unitário, visando a contratação de empresa para
construção de estruturas de contenção de taludes do tipo
gabião na margem direita do rio São João próximo a feira
dos produtores rurais na Rua Waldemar das Dores e na margem
direita do Córrego São Miguel próximo à Rua João Gonçalves
e construção de contenção do tipo concreto armado na
margem direita do Córrego São Miguel, próximo ao poço
artesiano da Copasa, na Rua Ministro Clóvis Salgado,
conforme detalhamentos constantes dos projetos, planilhas
e demais elementos integrantes do respectivo procedimento
licitatório. Protocolo dos envelopes: até 17h00min do dia
15/06/2021, na Sala 14 – Órgão Gestor de Registro de Preços.
Abertura dos envelopes: 16/06/2021 às 9h00min, na Sala de
reuniões das Licitações, situada no 1º andar do prédio da
Prefeitura, na Avenida Getúlio Vargas nº 10, Centro. O Edital
estará disponível no site do Município - www.baraode
cocais.mg.gov.br – Transparência – Licitação – CO 1/2021.
Douglas Aleixo Pena – Secretário Municipal de Obras e
Saneamento. Barão de Cocais, 13 de maio de 2021.

Brinquedos de parques no São José e
na Moura Monteiro serão substituídos

PREFEITURA VAI LICITAR PLAYGROUNDS

rança. “Esse modelo de
parque [de madeira] não
pode nem ser mais utili-
zado. Leva risco de aci-
dente constante aos usu-
ários”, disse Alex Batista.

Nós estamos com pla-
nejamento de trocar esse
modelo aqui no São José
e em outros espaços da
cidade como o parque do
Centro, perto da pista de
skate. Importante deixar
bem claro para os mo-
radores que vamos lici-
tar novos equipamentos
de playground, que são
brinquedos mais seguros.
Temos a obrigação de le-
var lazer e esporte com
segurança”, garantiu o
secretário de Esportes.

Esse modelo
de parque [de
madeira] não
pode nem mais
ser utilizado.
Leva risco de
acidente
constante aos
usuários

Alex Batista

secretário

Guilherme Assis
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A GSM Mineração e a
Prefeitura, por meio de
uma parceria público-pri-
vada (PPP), fizeram o
calçamento de um trecho
da estrada do vilarejo do
Bananal, no Córrego da
Onça, em Barão de Co-
cais. A obra coloca um
fim ao sofrimento de di-
versas famílias, que em
épocas de chuva ficavam
ilhadas, impedidas até
mesmo de levarem seus
filhos à escola.

A obra ocorreu na
parte mais crítica da es-
trada que liga o vilarejo à
rua principal de Córrego
da Onça, com morros ín-
gremes e muito barran-
co. Na parceria, a Prefei-
tura comprou os bloque-
tes utilizados para a reali-
zação do calçamento e a
GSM disponibilizou a
mão de obra dos seus
funcionários.

No pacato vilarejo, a
obra está sendo conside-
rada “um sonho realiza-

do”, segundo confirma a
moradora mais antiga de
Bananal, a aposentada
Nair Batista do Couto, 71
anos. “Tem 53 anos que
moro aqui. Ali [trecho
agora calçado] era difícil
demais para passar. Ti-
nha época que a gente
não conseguia nem sair
de casa. Eu já precisei ir
muitas vezes ao médico
ou fazer compras e não
tinha como ir. Já passei
muita dificuldade espe-
rando a chuva passar
para poder sair com as
crianças. Foi muito sofri-
mento, que agora aca-
bou, graças a Deus”, dis-
se Nair do Couto, em
tom de agradecimento.

A sinaleira Maria Apa-
recida Mateus, 40, re-
lembrou dos traumas de
tentar sair da comunida-
de para trabalhar e não
conseguir passar pelo
trecho da estrada. “Esta
estrada aqui era muito
ruim. Muitas vezes eu

deixei o carro no cami-
nho, porque eu não con-
seguia passar e tinha que
ir trabalhar. Só Deus
sabe o sofrimento que
era. A van escolar para-
va lá embaixo e os meni-
nos tinham que vir a pé
para casa. Essa obra da
GSM foi muito importan-
te para nós”, falou, bas-
tante emocionada.

O mesmo sentimento
tem a trabalhadora rural
Cleusa Aparecida do

Couto Santos, 50, que é
mãe de dois filhos, um
de 10 e outro de 15
anos. O calçamento da
estrada de Bananal repre-
senta um alívio, segundo
ela, já que seus filhos,
muitas vezes, precisa-
vam abandonar a van es-
colar e seguir para casa
a pé e de baixo de chu-
va, o que é ainda pior.

“Esse calçamento foi
uma bênção. Meus filhos
vinham a pé porque a

van não passava. Meus
filhos vinham debaixo de
chuva e molhavam todo
o material escolar. A van
não subia e eles tinham
que vir a pé. Era triste
demais. Um dia eles co-
locaram os meninos até
para empurrar a van no
meio do barro. Agora,
graças a Deus, melhorou
muito”, comentou Cleusa
Aparecida, aliviada.

O gerente de opera-
ções da GSM em Barão

de Cocais, Thiago Ca-
bral, disse que é emocio-
nante ver a alegria das
pessoas. “Os pilares da
GSM são: pessoas, segu-
rança, meio ambiente e
comunidade. Essa obra
aqui em Bananal repre-
senta exatamente a nossa
visão. Esse calçamento
traz dignidade aos mora-
dores e tranquilidade para
as crianças”, destacou.

Simplicidade - Quem
conhece o vilarejo de Ba-
nanal sabe: a simplicidade
mora ali por perto. Lá, as
pessoas levantam bem
cedo, sentam numa pe-
dra no canto do terreiro e
“tomam o sol da manhã”.

As crianças brincam
em um riacho que corre
no fundo das casas e
sobem em árvores. Sem
sinal de celular, e muito
menos de internet, a con-
versa é pessoalmente.
Até então, a única preo-
cupação era a “bendita”
estrada de terra, que nos
dias de chuva deixava o
povo sem sossego.

GSM e Prefeitura garantem novo
acesso à comunidade de Bananal

FIM DO SOFRIMENTO

Cleusa Aparecida: “Uma bênção” Nair Batista: “Acabou, graças a Deus”

Estrada não permitia passagem da van escolar em épocas de chuvas e estudantes tinham que ir a pé

arquivo

Calçamento agora garante acesso fácil a Bananal
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