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FLAGRANTE DE POLUIÇÃO

Gerdau lança ‘água
preta’ no São João

Representantes do Núcleo
de Emergência Ambiental
(NEA), do Governo do
Estado, fiscalizaram ontem
a Gerdau após um flagran-
te de despejo irregular de
resíduos industriais no rio
São João, ocorrido segun-
da-feira de manhã. O
secretário municipal de
Meio Ambiente, Cristiano
Lage, recebeu denúncia,
foi ao local, constatou o
lançamento de “água
negra” e comunicou ao
órgão estadual. “Isso não
vai terminar em pizza”,
garantiu o secretário.

Computadores doados pela GSM
vão agilizar trabalho da Polícía
Civil, afirma o delegado regional

EQUIPAMENTOS NOVOS NA DELEGACIA

A doação de 10 computadores e um scanner de mesa feita pela mineradora GSM vai
permitir mais agilidade e uma melhor qualidade de atendimento na Delegacia de
Polícia Civil de Barão de Cocais, garantiu o delegado regional Helton Cota Lopes. 5
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REGISTROS

Catas Altas agora tem
nota fiscal eletrônica

MAIS AGILIDADE E SEGURANÇA

Saulo Morais implantou nota fiscal eletrônica em Catas Altas

O sistema ISS Digital, que
inclui o serviço de emissão de
nota fiscal de serviços eletrôni-
ca (NFS-e), entrou em funcio-
namento ontem em Catas Al-
tas. O sistema foi implantado
pelo prefeito Saulo Morais de
Castro (Patriota), para melho-
rar o atendimento aos contri-
buintes, cumprindo o determi-
nado no decreto 380/2021.

O novo sistema garantirá às
empresas de Catas Altas mais
agilidade e segurança na emis-
são das notas fiscais, desburo-
cratizando os processos. A
NFS-e desempenha a mesma
atividade que a nota em papel,
o que a difere é que o registro
ocorre de forma mais rápida e
eletrônica. A partir de então, o
bloco de notas não deverá
mais ser utilizado.

Para utilizar o novo serviço,
os empresários precisam aces-
sar o link: “https://www.
catasaltas.mg.gov.br/detalhe-
da-materia/info/nota-fiscal-ele-
tronica/27011”. No espaço, o
contribuinte encontrará manu-
ais, modelos, vídeos tutoriais e
o link de acesso ao sistema
para emissão das notas fiscais.

arquivo

Cemig deixa rua Principal
de Sumidouro sem
energia desde sábado

MORADORES RECLAMAM

Os moradores da rua Principal, no subdistrito de Su-
midouro, em Santa Bárbara, ficaram sem energia elétrica
desde sábado (29), quando um vendaval derrubou um
bambu, que danificou a rede elétrica. Cansada de espe-
rar pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig)
e também pela Prefeitura, a moradora Elizabete Jesus
Rodrigues encaminhou um vídeo ao Diário, como for-
ma de chamar a atenção das autoridades.

Segundo Elizabete Rodrigues, os moradores ficaram
incomunicáveis, já que os telefones celulares descarre-
garam, as geladeiras estão desligadas, portanto, os ali-
mentos foram perdidos, os chuveiros não esquentam e
na comunidade existem muitas crianças e idosos. Além
dos transtornos com a falta de energia, a moradora está
preocupada com a segurança da população, já que o fio
está exposto e encostado no chão. O problema não tinha
sido resolvido até o fechamento desta edição.



quarta-feira, 2 de fevereiro de 20223

Gerdau é fiscalizada após despejo
de água industrial no rio São João

FLAGRANTE DE POLUIÇÃO AMBIENTAL

Representantes do
Núcleo de Emergência
Ambiental (NEA), do
Governo do Estado, rea-
lizaram ontem uma fisca-
lização na usina da Ger-
dau em Barão de Cocais
devido ao lançamento de
efluentes industriais no
rio São João. Os técni-
cos também vistoriaram
o rio na área da ponte da

avenida Wilson Alvaren-
ga, próximo ao Hiper
Azevedo, no Centro,
onde foi constatado o
maior fluxo do material
poluente. O flagrante de
poluição ambiental ocor-
reu por volta das 9h30 de
segunda-feira (31). Um
relatório deve ser emitido
pelo NEA em 15 dias.

O Diário recebeu
imagens do lançamento
dos poluentes no rio, an-
teontem, enviadas por

leitores, e pediu esclare-
cimentos ao secretário
municipal de Meio Ambi-
ente, Cristiano Lage, que
imediatamente foi ao lo-
cal e constatou o possí-
vel crime. “Assim que
recebi as fotos, fui pes-

soalmente, desci debaixo
da ponte e constatei a si-
tuação. Então liguei para
a Polícia Ambiental e fiz
várias fotos do local”,
comentou o secretário.

Cristiano Lage disse
ainda que fez contato

com a Gerdau, através
da Gerência de Meio
Ambiente, que confirmou
que “o resíduo é proveni-
ente da empresa”. “Tam-
bém estou produzindo
um relatório e estamos
acompanhando o caso e
queremos explicações da
empresa. Isso não vai
terminar em pizza”, ga-
rantiu o secretário muni-
cipal de Meio Ambiente.

Outro lado - Procu-
rada pelo Diário, a Ger-
dau admitiu que foi de-
tectado um vazamento de
água industrial que che-
gou ao rio São João. “De
imediato, após detectar a
ocorrência, a companhia
tomou as medidas neces-
sárias para cessar o va-
zamento”, garantiu o

grupo siderúrgico em
nota enviada por e-mail à
reportagem, através de
sua assessoria de im-
prensa, que é feita pela
Rede Comunicação, uma
empresa terceirizada, em
Belo Horizonte.

A Gerdau assegurou
ainda que “não houve im-
pacto em pontos de cap-
tação de água e, portan-
to, não há qualquer risco
para a população, assim
como também não foi
percebido dano ambien-
tal”, apesar das fotos.

“A Gerdau comunicou
a ocorrência aos órgãos
competentes e um pro-
cesso interno de investi-
gação foi aberto para
avaliar as causas do inci-
dente”, acrescentou o
grupo siderúrgico.

Guilherme Assis

DA REDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS
ABERTURA do Processo Licitatório nº 066/2021, Pregão
Eletrônico nº 034/2021, do tipo menor preço por item,
para contratação de empresa visando a aquisição de trator
cortador de grama e cortador de grama, conforme
especificações e quantidades detalhadas no Termo de
Referência - ANEXO I - deste Edital. Data para início de
acolhimento de propostas: 03/02/2022 às 08h00min. Data
limite de acolhimento e abertura das propostas: 15/02/2022
às 09h00min. Data de início da disputa: 15/02/2022 às
09h30min. Referência de tempo: Horário de Brasília. O Edital
encontra-se disponível na íntegra no site www.licitacoes-
e.com.br - Licitação [nº 919005] e no Portal do Município:
www.baraodecocais.mg.gov.br - Licitação - PE 34/2021. Alex
Graciano Batista - Secretário Municipal de Esportes e Lazer.
Cristiano de Oliveira Lage - Secretário Municipal de Meio
Ambiente. Barão de Cocais, 01 de fevereiro de 2022.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Siderúrgicas, mecânicas e

matérias Elétricos de Barão de Cocais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgi-
cas, Siderúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de
Barão de Cocais com base territorial na cidade de Barão
de Cocais, convoca todos (as) os (as) trabalhadores
(as), representados por esta entidade sindical de primei-
ro grau, sócios e não sócios da entidade, nos termos de
seu Estatuto Social, para participarem da AGE - ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no
dia 08/02/2022 (TERÇA-FEIRA), no espaço do METALU-
SINA ESPORTE CLUBE, situado à Rua Doutor Antônio
Soeiro  nº.85, Centro, Barão de Cocais/MG, na parte da
manhã às 08:00 horas em primeira convocação e às
08:30 horas em segunda convocação, e, na parte da
tarde, às 17:30 horas em primeira convocação e às
18:00 horas em segunda convocação, com qualquer nú-
mero de trabalhadores, para tratar e deliberar sobre a
seguinte ordem do dia:

A) Leitura do Edital e aprovação da Ata da Assembleia Anterior;
B) Apresentação, discussão e deliberação da nova pro-
posta da Gerdau em reunião realizada com o Sindicato
dos Metalúrgicos de Barão de Cocais em 31/01/2022,
para o fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho
2021/2022, 2022/2023;
C) Deliberações sobre Greve inclusive sobre o paga-
mento de dias parados;
D)  Deliberação sobre o percentual, forma de pagamento
e repasse do Desconto Assistencial/Taxa de Fortaleci-
mento do Sindicato/ Taxa Negocial;
E) Deliberações consequentes;
F) Votação;
G) Encerramento.
* A assembleia será presencial, sendo obrigatório a utili-
zação de máscara, Álcool Gel e outros de acordo com
as recomendações da OMS/Município.
Conforme Decreto Municipal nº 27/2022 instituiu que a
partir de 29 de Janeiro de 2022, a obrigatoriedade de
comprovação da vacinação a eventos públicos e priva-
dos dentre outros.
Documento aceitos para comprovar a vacinação: Docu-
mento fornecido no momento da imunização, (Cartão
Vacinal) ou Certificado COVID, obtido através do aplica-
tivo ¨Conect Sus¨ do Ministério da Saúde.

Barão de Cocais, 02 de fevereiro de 2022

Lúcio Bonifácio Pastor
Diretor Presidente

Despejo de “água industrial” pela Gerdau no São João foi confirmado pelo secretário Cristiano Lage

fotos enviadas por leitores
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Equipamentos doados pela GSM
agilizarão trabalho na Delegacia

DELEGADO REGIONAL ELOGIA PARCERIA

A doação de 10 com-
putadores novos e um
scanner de mesa feita
pela mineradora GSM vai
garantir mais agilidade
para o trabalho na 20ª
Delegacia de Polícia Civil
de Barão de Cocais e me-
lhorar o atendimento à
população, segundo afir-
mou o delegado regional
Helton Cota Lopes. Os
novos equipamentos já
estão sendo instalados.

“A aquisição desses
equipamentos de infor-
mática pela GSM em
parceria com a Polícia
Civil é extremamente im-
portante para a comuni-
dade de Barão de Co-
cais. Eu digo isso por-
que, na Delegacia de Ba-
rão de Cocais, a gente
vinha enfrentando sérias
dificuldades no que tange
a materiais e equipamen-
tos de informática. A
gente contava com pou-
cos computadores anti-
gos. A maioria deles já
estavam estragados e
não tinham nem conser-
to mais. Esse apoio da
GSM vai trazer maior
agilidade e qualidade na
prestação de serviço da
Polícia Civil”, garantiu o
delegado regional.

Helton Cota, que tam-
bém responde pela Dele-
gacia de Barão de Co-
cais, enfatizou ainda que
os equipamentos vão ser
distribuídos em todos os
setores. “Com a chegada
desses 10 novos compu-
tadores e scanner de
mesa, nós vamos conse-
guir distribuir em todos
os setores da delegacia e
alcançar todos os cartóri-
os, inclusive a Delegacia
de Trânsito. Com isso,
nós vamos aplicar em to-
das as atividades fim da
delegacia, que é a inves-
tigação policial, o trânsi-
to e o atendimento ao
público”, explicou.

Os novos computado-
res, segundo o delegado
Helton Cota, também be-
neficiam diretamente os
servidores da delegacia.
“Nossos servidores ago-
ra terão equipamentos
para trabalhar. A gente
tinha muita dificuldade,
agora teremos agilidade
e qualidade na prestação
dos serviços. Essa par-
ceria com a GSM, certa-
mente, se voltará para
cada cidadão de Barão de
Cocais”, frisou.

O investigador Gusta-
vo Pessoa Nogueira Tor-
res Simões, 39 anos, já
está trabalhando em um

novo computador. “Esse
computador traz muita
eficiência. Eu usava um
computador bem antigo.
Vai agilizar e otimizar o
atendimento e adiantar as
conclusões de processos
e atendimentos aqui den-
tro”, garantiu.

O gerente de opera-
ções da GSM em Barão
de Cocais, Thiago Guer-
ra Cabral, enfatizou o in-
vestimento da minerado-
ra na segurança pública.
“Como gestor da GSM,
eu observo que a empre-
sa está atenta às necessi-
dades de Barão de Cocais
e se mobiliza para desen-

volvimento da cidade e
da região”, destacou.

“As doações desses
equipamentos de infor-
mática vão auxiliar a Po-
lícia Civil num melhor
desempenho das fun-
ções. Isso demonstra
como os pilares da GSM,
segurança e comunidade,
se traduzem efetivamente
na realidade do cotidiano
de onde operamos, seja
aqui dentro [da mina], no
cuidado ativo das ativida-
des do dia a dia, e no in-
vestimento na segurança
da cidade. Esse é o nos-
so jeito avante de ser”,
afirmou Thiago Cabral.

Delegado regional Helton Cota (1º dir.) recebeu os novos computadores doados pela GSM para a Delegacia de Barão de Cocais

Acom PCMG

Gustavo Simões já trabalha no computador novo

Guilherme Assis
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Termina hoje o prazo de
inscrições para o projeto Cozi-
nha Escola, promovido pela
Prefeitura de Barão de Cocais,
através de parceria com o Ins-
tituto Yara Tupynambá e a
Vale. Estão disponíveis 15 va-
gas para cada curso. As aulas
começam amanhã. O primeiro
curso desenvolverá conceitos
sobre confeitaria, salgados e
quiches; e o segundo, sobre
doces, bombons e trufas. Cada
curso possui carga horária to-
tal de 60 horas e será finaliza-
do em 23 de fevereiro.

Para participar, os interes-
sados precisam ter a idade mí-
nima de 16 anos completos e
estar com o Cadastro Único
atualizado. As inscrições po-
dem ser feitas das 8h30 às
14h30, na Secretaria de Assis-
tência Social – rua Monsenhor
Horta 28, Centro. É necessário
apresentar carteira de identida-
de, CPF e comprovante de ins-
crição no Cadastro Único, em
caso de menores de idade,
apresentar também os docu-
mentos dos pais ou responsá-
veis. Outras informações po-
dem ser obtidas através do te-
lefone (31) 3837-7691.

Inscrições para dois cursos do
Cozinha Escola terminam hoje

PROJETO COM APOIO DA VALE

Autores de furto
são capturados em
poucos minutos

Um homem de 48 anos e
outro de 43 foram presos na
rua Antônio Pereira Rocha,
Centro, em Santa Bárbara,
pouco depois de furtarem uma
caixa de som dentro de um ve-
ículo. O flagrante ocorreu por
volta das 15h20, minutos de-
pois da Polícia Militar receber
o comunidado do furto.

PM recupera equipamento
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EDITAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA GERAL 2022
Dr. Luís Henrique Guimarães de Oliveira, MM. Juiz de Direito do Foro da Comarca de Barão de Cocais, no uso de suas
atribuições legais, FAZ SABER por este EDITAL que, nos termos do artigo 30, inciso II e 31 da Lei Complementar nº 59, de
18/01/2001, e do Provimento 147/CGJ/2006, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, foi designado
para o dia 04 de fevereiro de 2022 às 15:00 horas, a audiência de instalação da CORREIÇÃO ORDINÁRIA GERAL, em
virtude da Pandemia da COVID-19, a abertura será realizada através do siscowebex, plataforma fornecida pelo Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, para a qual ficam convidados os representantes do Ministério Público, a Ordem dos Advogados do
Brasil, demais autoridades e partes interessadas, oportunidade em que serão recebidas denúncias, reclamações ou
sugestões a respeito da execução dos serviços Judiciários em geral, dos Serviços Notariais e de Registro, dos serviços de
paz, da polícia judiciária e dos presídios da Comarca.
Para conhecimento geral foi expedido o presente Edital que deverá ser afixado no átrio do Fórum da Comarca e receber
ampla divulgação.
Os interessados  em participar deverão, encaminhar o endereço de e-mail.
Email: bcsadm@tjmg.jus.br

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Barão de Cocais, em 17 janeiro de 2022

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
COMARCA DE BARÃO DE COCAIS

Homem é morto a tiros e tem o
corpo carbonizado em Itabira

CASO SERÁ INVESTIGADO PELA POLÍCIA CIVIL

O corpo de um homem ain-
da não identificado, aparentan-
do ter cerca de 23 anos, foi
achado carbonizado em uma
estrada de terra na localidade
do Engenho, em Itabira, por
volta das 7h30 de ontem.

O Corpo de Bombeiros foi
chamado por moradores da re-
gião e isolou o local até a che-
gada da perícia da Polícia Ci-
vil. Havia diversos projéteis ca-
libre 9mm próximos ao corpo.

Moradores da região infor-
maram terem ouvido disparos
de arma de fogo à noite, mas
não foram localizadas testemu-
nhas do crime. O corpo foi le-
vado para o posto médico legal
(IML) do cemitério da Paz,
para a necrópsia.

Outro caso - Um homem
de 28 anos, morador do bair-
ro Nossa Senhora das Olivei-
ras, em Itabira, foi preso pela
Polícia Civil anteontem à tar-
de, por ser o autor do assas-
sinato de um jovem de 21 anos
no bairro Eldorado, ocorrido

dia 30 de novembro do ano
passado. A prisão preventiva
foi autorizada pela Justiça após
o inquérito policial comprovar
a autoria do crime.

As investigações da Polícia
Civil, segundo o delegado regi-
onal Helton Cota Lopes, prova-
ram que a execução ocorreu
“por uma disputa pelo tráfico
de drogas envolvendo dois
grupos criminosos rivais”.

Durante buscas na casa do
indiciado, foram localizados
um revólver calibre 32, com
seis cartuchos, e materiais uti-
lizados para a venda de drogas.
Com isso, o homem também
foi preso em flagrante por pos-
se irregular de arma de fogo,
crime previsto no artigo 12 da
lei 10.826/2003.

“Os policiais civis lotados
na Delegacia Regional de Itabi-
ra permanecem em diligências
contínuas visando retirar de
circulação todos os indivíduos
envolvidos com os recentes
crimes contra a vida ocorridos
na região”, garantiu o delegado. Cadáver foi queimado numa estrada na localidade rural de Engenho e havia projéteis perto

Acom CBMMG
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Paciente de Barão morre de covid
no Hospital Municipal de Itabira

PANDEMIA FAZ A 74ª VÍTIMA FATAL

A Prefeitura de Barão
notificou, em boletim
epidemiológico divulgado
às 19h01 de ontem, a
morte por coronavírus
de uma pessoa residente
no município, o que ele-
vou para 74 as vítimas
fatais da pandemia. A ví-
tima é um homem de 83
anos, que morreu na se-
gunda-feira (31), no
Hospital Municipal Carlos
Chagas, em Itabira, onde
estava internado. Barão
teve ontem total de 70
novos casos de covid
(confirmados por exa-
mes) registrados em ape-
nas 24 horas.

Itabira está recebendo
os pacientes covid em

estado grave de pratica-
mente toda a região. On-
tem, os dois hospitais da
cidade – Municipal Car-
los Chagas e Nossa Se-
nhora das Dores – ti-
nham pacientes de quatro
cidades: três pacientes de
Ferros, dois de São Gon-
çalo do Rio Abaixo, dois
de Santa Bárbara e um de
Antônio Dias.

As internações de pa-
cientes de outras cida-
des, principalmente pelo
Sistema Único de Saúde
(SUS), ocorrem por Ita-
bira ser referência regio-
nal e haver unidade de tra-
tamento intensivo (UTIs)
somente lá e no Hospital
Margarida, de João Mon-

levade. A maioria dos
nove pacientes covid in-
ternados em UTIs de Ita-
bira ontem era de muni-
cípios da região. Eram
dois pacientes de Ferros,
dois de São Gonçalo, um

de Antônio Dias e um de
Santa Bárbara, além de
três itabiranos. A taxa de
ocupação de leitos de
UTI em Itabira estava
ontem em 64%.

Os internados em en-

fermaria eram 15, dos
quais 13 moram em Ita-
bira, um veio de Santa
Bárbara e o outro de Fer-
ros. A ocupação de leitos
de enfermaria estava on-
tem com taxa de 60%.

Isolamento - Itabira
também tinha ontem
1.360 pacientes covid-
19 sendo tratados em
isolamento domiciliar.
As mortes por corona-
vírus de pessoas resi-
dentes no município
chegaram ontem a 374,
com a notificação do
óbito de um homem de
83 anos, que tinha co-
morbidades, ele estava
internado no Carlos Cha-
gas desde o dia 17 de ja-
neiro e morreu ontem.

O total de casos de
covid chegou a 27.966,
considerando o período
desde o início da pande-
mia. Os pacientes recu-
perados já são 26.232.

Hospital Carlos Chagas está recebendo pacientes covid de toda a região

arquivo


