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A GSM Mineração
está recapeando
5,5km da MGC-
262, do trevo do
distrito de Brumal,
em Santa Bárbara,
até o trevo principal
de Barão de Cocais.
A obra custeada
pela mineradora é
considerada estraté-
gica para o desen-
volvimento regio-
nal, tanto pelo
prefeito Décio
Geraldo dos Santos
(PSB), quanto pelo
presidente da Asso-
ciação Comercial,
Industrial e Agrope-
cuária de Barão de
Cocais (Aciabac),
Bruno Quintão, e o
secretário municipal
de Obras de Santa
Bárbara, Robson
Nascimento. 8

GSM recapeia
a MGC-262

PRINCIPAL LIGAÇÃO ENTRE AS TRÊS CIDADES
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REGISTROS

Senado aprova atendimento
integral no SUS para todos
os pacientes com câncer

PROJETO AINDA VOLTARÁ À CÂMARA

O Senado aprovou o projeto
que cria a Política Nacional do
Câncer. A proposta determina
o atendimento integral dos pa-
cientes com a doença no Sis-
tema Único de Saúde (SUS) e
lista os direitos fundamentais
dessas pessoas. O texto apro-
vado ontem foi modificado e,
por isso, retornará para a Câ-
mara dos Deputados. Ele defi-
ne atendimento integral como
aquele realizado nos diversos
níveis de complexidade e hie-
rarquia, nas diversas especiali-
dades médicas, assistência
psicológica, atendimentos es-
pecializados e internação do-
miciliar nos casos em que
houver indicação.

A proposta também estabe-
lece que quem for diagnostica-
do com qualquer tipo de cân-
cer deverá ter assegurados a
obtenção de diagnóstico preco-
ce; o acesso a tratamento uni-
versal, equânime, adequado e
menos nocivo; o acesso a in-
formações transparentes e ob-
jetivas relativas à doença; e as-
sistência social e jurídica.

Uma das mudanças feitas

pelos senadores garante o
acesso aos medicamentos mais
efetivos e o atendimento na
modalidade domiciliar para os
pacientes. Eles também altera-
ram o nome da lei, que origi-
nalmente seria Estatuto da Pes-
soa com Câncer.

Pelas regras do texto, os
pacientes ainda deverão ter pri-
oridade no atendimento nos
serviços públicos oferecidos
nos órgãos públicos e priva-
dos, na tramitação dos proces-
sos judiciais e administrativos
e na presença de acompanhan-
te durante o atendimento e o
período de tratamento.

O projeto determina que o
atendimento prestado às crian-
ças e aos adolescentes com
câncer deverá ser especial em
todas suas fases, devendo ser
garantido tratamento universal e
integral, priorizados a preven-
ção e o diagnóstico precoce.

Uma emenda apresentada
pelo senador Paulo Paim (PT-
RS) previa a obrigatoriedade
de planos privados de saúde
fornecerem cobertura para tra-
tamentos domiciliares de uso

oral contra o câncer. O relator
da proposta, senador Carlos
Viana (PSD-MG), rejeitou a
proposta e argumentou que um
projeto semelhante foi vetado
recentemente pelo presidente
Jair Bolsonaro (sem partido).

Carlos Viana afirmou que “o
mais adequado é que esse tema
seja apreciado quando houver
a deliberação sobre o veto”.

Memória - Ao justificar o
veto, o governo disse que a in-
clusão de medicamentos de
forma automática, sem uma
devida avaliação da Agência
Nacional de Saúde (ANS) para
a incorporação de medicamen-
tos no rol de procedimentos e
eventos em saúde, iria contra-
riar o interesse público.

Isso porque deixaria de le-
var em conta “aspectos como
a previsibilidade, transparência
e segurança jurídica aos atores
do mercado e toda a sociedade
civil, de forma a comprometer
a sustentabilidade do merca-
do”, afirmou nota divulgada
pela Secretaria de Comunica-
ção da Presidência.

Praça do Povo terá
projeto de grafite

ARTE URBANA

A praça do Povo e a Fundação Casa de Cultura, em
João Monlevade, receberão grafites amanhã, a partir das
9h. As obras serão executadas pelos artistas Lídia Viber,
Mariana Marinato, Silvana Assunção, Sâmela Moreira,
Gabriella Biga, Bárbara Daros, Bruna Ferreira Gonçal-
ves “Pimenta”, Fernando dos Santos “Fhero”, Bobylly,
Daniel “Jack” Nery, Ítalo Nanais, Kaká Chazz, Alberto
Tadeu “Tot”, Pedro Stryper, Sérgio Ilídio e Thiago
Moska. Haverá um curso de grafite, para até 60 pesso-
as, e ainda há vagas. Os interessados podem se cadastrar
pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRI
ZFRFaUaEaDtwDbasWjG3rDGbyUAHa5VbH8
FSUx3MBbcdg/viewform.

Regiane Ferreira / Acom PMJM
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Ponte da avenida Getúlio Vargas
tem rachaduras e será vistoriada

SITUAÇÃO PREOCUPANTE NO CENTRO

Ponte da Getúlio Vargas, construída em 1943 e que sofreu ampliação em 1978, está com rachaduras

O secretário municipal
de Obras e Saneamento,
Douglas Aleixo Pena, so-
licitou um laudo técnico
sobre a ponte da avenida
Getúlio Vargas na esqui-
na com rua Ministro Cló-
vis Salgado, no Centro,
que está com grandes
trincas surgidas nos últi-
mos dias. “Eu já tinha
percebido essas trincas
por alguns dias, ao pas-
sar de carro no local, e
até conversei com alguns
moradores para saber se
era de agora ou já estava
há mais tempo. Eu passo
lá todos os dias, mas
nem sempre a gente ob-
serva”, comentou.

Douglas Pena infor-
mou que, por se tratar de
uma estrutura maior, so-
licitou que a ponte seja
avaliada por engenheiros
para então definir as pro-
vidências. “Nós temos
uma equipe de projetos
na Prefeitura que foi ter-
ceirizada e eu já pedi uma

análise do local, mesmo
eu já olhando, mas a es-
trutura de uma ponte é
mais complexa, por isso
passamos para essa
equipe”, explicou o se-
cretário de Obras.

Memória - A ponte
foi construída em 1943 a
pedido da Companhia
Brasileira de Usinas Me-
talúrgicas (CBUM), que
era dona da usina de Ba-
rão de Cocais, pelo
construtor Nélio Verdo-
lin, avô do ex-prefeito
Armando Verdolin. Em
1978, o ex-prefeito João
Crepalde fez o alarga-
mento da estrutura.

Em 2015, Armando
Verdolin chegou a abrir
uma licitação para refor-
mar a ponte e construir
um boulevard no local,
mas a concorrência aca-
bou frustrada por em-
preiteiras que brigaram
na Justiça após serem
desclassificadas.

Engenheiros
a serviço da
Prefeitura
vão avaliar
se estrutura
da ponte
está segura
ou precisará
de obras
emergenciais

fotos Guilherme Assis
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A Prefeitura de Barão
de Cocais está executan-
do esta semana o recape-
amento asfáltico da rua
Guilherme Oliveira Mo-
reira, no bairro Sagrada
Família. Obras de recu-
peração de ruas e aveni-
das estão sendo realiza-
das em diversos pontos
de Barão de Cocais desde
o mês passado.

Já foram atendidas
ruas e avenidas dos bair-

Asfaltamento da rua Guilherme
Oliveira já está sendo concluído

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO CONTINUAM

ros Lagoa, Leão XIII,
São Miguel, Serra Vila e
Viúva. Serviços ainda se-
rão executados no Santa
Cruz, São Benedito, Gar-
cia, Centro e Dois Ir-
mãos ao longo deste ano.

O secretário municipal
de Obras e Saneamento,
Douglas Pena, afirmou
que, após o recapeamen-
to, serão implantados re-
dutores de velocidade em
diversos trechos. O pre-

feito Décio Geraldo dos
Santos (PSB) destacou
que as obras em ruas e
avenidas “garantem mais
segurança a motoristas e
pedestres, melhorando o
trânsito em importantes
corredores entre os bair-
ros e o Centro”.

Os serviços de pavi-
mentação têm custo total
de R$ 5 milhões, com in-
vestimento de recursos
próprios da Prefeitura.

Prefeito Décio dos Santos vistoriou asfaltamento da rua Guilherme Oliveira

Acom PMBC
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Deputados
proíbem
tatuagens em
cães e gatos

UM ANO DE PRISÃO

A Câmara dos Deputados
aprovou ontem, por 397 votos
a favor e duas abstenções,
projeto de lei que proíbe a rea-
lização de tatuagens em ani-
mais com fins estéticos. O ato
será sujeito a detenção de três
meses a um ano e multa. A
proposta agora serguirá para
análise do Senado e, se apro-
vada, depois, ainda terá que
ser sancionada pelo presidente
Jair Bolsonaro (sem partido).

“Fazer uma tatuagem em
um animal de estimação não
há outra razão senão aquela de
satisfazer as preferências es-
téticas de seus donos, causan-
do dores inúteis nos bichos.
Além do sofrimento causado
pela dor, os animais tatuados
são expostos a diversas outras
complicações, como reações
alérgicas à tinta e ao material
utilizado no procedimento, in-
fecções, cicatrizes, queimadu-
ras e irritações crônicas”, ar-
gumentou o autor da propos-
ta, o deputado Fred Costa
(Patriotas-MG).

O texto aprovado deixa ex-
plícito que a proibição se aplica
apenas a tatuagens e piercings
realizados por motivos estéti-
cos em cães e gatos. Segundo
o relator, deputado Paulo
Bengtson (PTB-PA), o objetivo
é evitar qualquer questiona-
mento sobre a legalidade de
procedimentos utilizados na
identificação, rastreabilidade e
certificação de animais de pro-
dução do agronegócio – bois,
cavalos e porcos.

“[O tema] gerou certa polê-
mica em razão de os animais
de produção precisarem de
marcações, de brincos, ou até
mesmo em animais domésti-
cos, os pets, por exemplo,
quando há um serviço de cas-
tração. Em alguns casos, na
maioria dos casos, melhor di-
zendo, é feita uma tatuagem na
parte interna da orelha da fê-
mea que foi castrada, para que
se haja a diferenciação de ou-
tros animais. Então, é uma ta-
tuagem que não tem fim estéti-
co. Nós estamos aqui falando
sobre estética em animais”, ex-
plicou Paulo Bengtson.
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DAE de Monlevade usa filmagem
para verificar tubulações de água

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA QUALIDADE

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Siderúrgicas, mecânicas e

matérias Elétricos de Barão de Cocais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgi-
cas, Siderúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de
Barão de Cocais, com base territorial na cidade de Ba-
rão de Cocais, convoca todos os trabalhadores das em-
presas que seguem a Convenção Coletiva de Trabalho
pela FIEMG, representados por este Sindicato, nos ter-
mos de seu Estatuto Social, para uma ASSEMBLEIA GE-
RAL EXTRAORDINÁRIA para Montagem de Pauta de rei-
vindicações para negociação e fechamento da CON-
VENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 a ser
realizada no dia 23/08/2021 (SEGUNDA-FEIRA), na Sede
do Sindicato, situado à Rua Domingos Maia, n°12 às
17:00 horas em primeira convocação e às 17:30 horas
em segunda convocação com qualquer número de tra-
balhadores e na porta das fabricas, para tratar e delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia:

a) Leitura do EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
b) Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações a
ser apresentada e discutida com a FIEMG;
c) Deliberação sobre o percentual, forma de pagamento
e repasse do Desconto Assistencial/Taxa de Fortaleci-
mento do Sindicato/ Taxa Negocial;
d) Autorização para a diretoria do Sindicato negociar,
assinar Acordos Coletivos, Contratos Coletivos, Con-
venções Coletivas e Aditivos a estes, assim como ajui-
zar Dissídios Coletivos ou quaisquer ações que sejam
necessárias à defesa do interesse da categoria, inclusi-
ve substabelecer tais poderes;
e) Deliberação sobre a instalação em caráter permanen-
te da presente assembleia;
f) Leitura e aprovação da ata da presente assembleia:
g) Deliberações consequentes.

Barão de Cocais, 19 de Agosto de 2021

Lúcio Bonifácio Pastor
Diretor Presidente

O Departamento de
Águas e Esgotos (DAE)
tem promovido uma série
de ações preventivas em
todo o seu sistema para
melhorar o abastecimen-
to em João Monlevade.
Nos últimos dias, em al-
guns pontos da cidade,
foi realizada a filmagem
de rede. O trabalho con-
siste em monitorar o pro-
cesso de desincrustação
da tubulação e é essencial
para que se tenha a real
dimensão de como está a
vazão da água e conse-
quentemente o abasteci-
mento na cidade.

O diretor do DAE,
José Afonso Martins,
destacou que o trabalho
realizado por um técnico
especialista mostrou que

Filmagem permite verificar estado das tubulações

o processo tem evoluído
como esperado, o que si-
naliza uma melhoria na
capacidade de abasteci-
mento de João Monleva-
de. “É um processo lento
e gradativo, que continu-
ará sendo realizado, ajus-
tado e monitorado perio-
dicamente”, explicou
José Afonso.

A Estação de Trata-
mento de Água (ETA),
que fica na região de Pa-
cas, também recebeu
ações preventivas. No úl-
timo fim de semana, uma
equipe do DAE foi mobi-
lizada para a limpeza pe-
riódica dos tanques de
floculação e de um dos
tanques de decantação.
Também foram feitos re-
paros elétricos no painel

de operação da ETA. O
reservatório do bairro
Alvorada voltou a funci-
onar após um processo
de manutenção preventi-
va geral. “Fizemos repa-
ros de válvulas e regis-
tros. Ao revisar toda a
estrutura foram necessá-
rias correção de vaza-
mentos e reformas no
piso do reservatório, que
voltou a receber água
em sua capacidade total
e já abastece a região
central de João Monle-
vade”, informou o dire-
tor do DAE.

Visita - O diretor do
Serviço Autônomo de
Água e Esgoto (Saae) de
Divinolândia de Minas,

Flávio Vinicius, a diretora
adjunta Deise Fernandes
e dois servidores estive-
ram no DAE de Monle-
vade para troca de expe-
riências sobre procedi-
mentos administrativos e
operacionais.

Os visitantes conhe-
ceram as instalações do
DAE e visitaram os seto-
res de captação, trata-
mento de água e de es-
goto. Uma equipe admi-
nistrativa do Saae tam-
bém participou do inter-
câmbio e se reuniu com
servidores que atuam no
mesmo setor do DAE.
Eles acompanharam al-
gumas intervenções que
estavam sendo realizadas
em Monlevade.

Sérgio Henrique Braga / Acom PMJM
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‘Obra na MGC-262 é estratégica’,
afirmam políticos e empresários

GSM RECAPEIA RODOVIA

A GSM Mineração
está executando o servi-
ço de recapeamento as-
fáltico da MGC-262 do
trevo de Brumal, distrito
de Santa Bárbara, até o
trevo principal da entrada
de Barão de Cocais. A
obra é uma parceria entre
a mineradora e as duas
prefeituras. São 5,5km
de pista recebendo a
nova pavimentação. A
rodovia é o principal
acesso a Santa Bárbara e
Catas Altas e também
uma das rotas para as ci-
dades de Mariana e Ouro
Preto. Levantamento fei-
to pela mineradora apon-
ta que passam pela
MGC-262, diariamente,
mais de 5,3 mil veículos.

O recapeamento feito
pela GSM Mineração
conta com remendo pro-
fundo em pontos neces-
sários e aplicação de as-
falto em todo o trecho,
totalizando 12cm de es-
pessura, o que garante a
qualidade e a durabilidade
da obra. Para o serviço
acontecer, serão movi-
mentados mais de 170
caminhões de asfalto. Ao
final do processo de res-
tauração, a rodovia con-
tará com sinalização re-
novada, além da instala-
ção de redutores de velo-
cidade e placas, promo-
vendo mais segurança
aos usuários.

A melhoria na rodovia
é vista com bons olhos
pelo presidente da Asso-
ciação Comercial, Indus-
trial e Agropecuária de
Barão de Cocais (Acia-
bac), Bruno Quintão. A
obra, segundo o líder
empresarial, proporciona
maior desenvolvimento
econômico e segurança,
além de ser uma contri-
buição a mais para o fo-
mento do turismo na re-
gião, já que a estrada é
uma das opções de aces-
so ao Santuário do Cara-
ça, um dos maiores pon-

tos turísticos do estado.
“É extremamente impor-
tante manter a rodovia
em boas condições, pois
esta é a ligação entre as
cidades que considero ir-
mãs: Barão de Cocais,
Catas Altas e Santa Bár-
bara. Uma contribui com
o desenvolvimento da

outra, na prestação de
serviços ao turismo. Tem
pessoas que moram aqui
em Barão e trabalham
em uma dessas cidades
vizinhas e vice-versa.
Não é possível pensar
uma destas cidades sem
pensar na outra”, desta-
cou Bruno Quintão.

O prefeito de Barão de
Cocais, Décio Geraldo
dos Santos (PSB), tam-
bém destacou o investi-
mento da GSM e afirmou
esperar novas parcerias
com a empresa para o
bem comum dos mora-
dores. “Sempre defende-
mos a importância de

contrapartidas da iniciati-
va privada ao município e
região onde atua. Essa
ação da GSM demonstra
essa preocupação e espe-
ro que novas parcerias
possam ser estabelecidas
entre a GSM e Barão de
Cocais, para que toda a
população se sinta cada
vez mais prestigiada”,
comentou o prefeito.

O secretário municipal
de Obras de Santa Bárba-
ra, Robson Nascimento,
afirmou que a recupera-
ção da rodovia é bastante
positiva. “A obra de reca-
peamento asfáltico na
MCG-262, incluindo al-
guns acessos distritais da
nossa cidade, é de funda-
mental importância para
o município. Um impacto
positivo é a melhoria na
segurança e qualidade de
acesso viário, premissas
essenciais para uma ro-
dovia com trânsito muito
intenso de veículos. Essa

parceria entre a GSM e a
Prefeitura é muito rele-
vante para a comunida-
de”, garantiu o secretário
santa-barbarense.

A empresária Wan-
derléa do Nascimento,
do Requinte Buffet, de
Barão de Cocais, mas
que tem empreendimen-
tos em Santa Bárbara,
considerou que a obra na
rodovia MGC-262 é um
alívio para os motoristas.

“Eu vou a Santa Bár-
bara duas vezes ao dia.
Essa obra veio na hora
certa, tinha anos que a
MGC-262 não passava
por melhorias e o trânsi-
to em nossa região au-
mentou. A GSM está de
parabéns em ter essa
preocupação e a visão de
ser parceira das cidades
onde atua. Isso fortalece
os laços de confiança e
união entre empresa e co-
munidade”, disse Wan-
derléa do Nascimento.

Obra feita pela GSM garantirá mais segurança para motoristas na MGC-262

Principal ligação entre Barão de Cocais, Santa Bárbara e Catas Altas, a MGC-262 tem importância estratégica para toda a região

fotos Guilherme Assis


