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GSM ajuda Apae
a pagar salários

SOCORRO NA PANDEMIA

A GSM assinou convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Barão de Cocais para o
pagamento de salários de seis funcionários até dezembro deste ano, devido à crise econômica causada pela pandemia

do novo coronavírus. A ajuda financeira permitirá preservar os empregos de cinco monitores e uma cozinheira. nn8

Apoio de Tito Torres garante reforma da Escola Padre Heitor
3
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Marco Antônio Lage sancionou a lei da moeda social digital

Moeda social digital terá
4,5 mil famílias inscritas

TRANSFERÊNCIA DE RENDA EM ITABIRA

O prefeito de Itabira, Marco
Antônio Lage (PSB), sancio-
nou ontem a lei municipal
5.271, que cria Política Pública
Municipal de Combate à Po-
breza e Geração de Renda, que
permite a implantação do Pro-
grama de Transferência de
Renda Básica de Cidadania, a
Moeda Social Eletrônica. O
programa atenderá 4.579 fa-
mílias ou 14.550 pessoas que
vivem em situação de pobreza
ou extrema pobreza nas áreas
urbana e rural.

A moeda digital social Faci-
lita atenderá famílias em situa-
ção de extrema pobreza, com
renda mensal de até R$ 89, e
de pobreza, com R$ 89,01 a
R$ 178 por mês. “Essas famí-
lias já estão cadastradas no
CadÚnico da secretaria, as fa-
mílias já estão referenciadas
por bairro e estamos revisan-
do todo o cadastro, a fim de
comprovar a situação socioe-
conômica de cada família que
irá receber o benefício”, expli-
ca o secretário municipal de
Assistência Social, Elson Alí-
pio Júnior.

O fomento ao comércio lo-
cal é uma diretriz para cons-
truir um comércio circular,
onde o recurso investido pela
Prefeitura fica no comércio de
Itabira. As ações de combate a
pobreza também irão promo-
ver articulação com entidades
de formação profissional, es-
colas técnicas, empresas, uni-

versidades e entidades sociais
para capacitação, reciclagem
profissional e assistência aos
beneficiários. O planejamento é
de que cerca de R$ 30 milhões
sejam injetados na economia
local em quatro anos.

Ainda de acordo com o se-
cretário de Assistência Social,
quem não está cadastrado e
está em situação de vulnerabili-
dade social poderá se cadastrar
posteriormente, em data a ser
divulgada. A concessão de be-
nefício será feita mensalmente,
em caráter financeiro para
aquisição direta, na rede cre-
denciada de estabelecimentos

comerciais do município, dos
seguintes itens: gêneros ali-
mentícios, produtos de higiene
pessoal e de limpeza e gás de
cozinha. Não será permitida a
compra de bebidas alcoólicas,
cigarros e congêneres.

A Secretaria de Assistência
Social ainda está preparando a
licitação para contratar a em-
presa que irá viabilizar o uso
do cartão eletrônico pelo co-
mércio local. Os comerciantes
irão manifestar interesse em
receber este cartão e serão ca-
dastrados no programa, só as-
sim estarão aptos para comer-
cializar os produtos.

Acom PMI

A Câmara de João Monlevade marcou para hoje, às
9h, a posse do vereador Vanderlei Cardoso Miranda
(PL), que assumirá a vaga de Andréa Peixoto “da Saú-
de” (PTB), cujo mandato foi cassado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). A ex-vereadora perdeu o
mandato por ocupar o cargo de secretária adjunta de
Saúde e não ter cumprido o prazo estipulado pela Justi-
ça Eleitoral para se desvincular do cargo. Vanderlei
Miranda obteve 566 votas na eleição do ano passado e
tomará posse para seu quarto mandato. A cerimônia
será transmitida pelo canal da Câmara no YouTube,
devido à pandemia do novo coronavírus.

Vanderlei Miranda volta
à Câmara de Monlevade

POSSE HOJE

O prefeito Décio
Geraldo dos Santos
(PSB) autorizou a
contratação de mais
cinco fiscais para re-
forçar o combate à
pandemia do novo co-
ronavírus em Barão
de Cocais. As contra-
tações foram para va-
gas remanescentes do
processo seletivo sim-
plificado 13/2021. Os
cinco novos fiscais
vão trabalhar 40 horas
semanais, com salário
de R$ 1.987,29. A
Prefeitura já tinha quatro fiscais e com as novas contra-
tações duplicou a equipe encarregada de fiscalizar e ori-
entar a população sobre o uso obrigatório de máscara.
Também é obrigação dos fiscais verificar se o comércio
está cumprindo obrigações como o número máximo de
pessoas por loja, disponibilidade de álcool em gel e aferi-
ção da temperatura corporal dos clientes.

Prefeitura dobra equipe de
fiscais contra coronavírus
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Tito Torres garante mais de
R$ 2 mihões para escolas

OBRAS NAS ESTADUAIS DE BARÃO

Construção de cozi-
nha, reforma de prédio,
biblioteca, reforma de
quadra com instalação de
cobertura, construção de
vestiário e rampas de
acesso são algumas me-
lhorias que três escolas
de Barão de Cocais estão
realizando com recursos
garantidos pelo deputa-
do Tito Torres (PSDB),
atendendo a pedidos dos
diretores das unidades e
de lideranças políticas
do município. Ao todo,
os recursos intermedia-
dos pelo deputado, em
2020 e 2021, somam R$
2.029.706,14 destinados

para as escolas estaduais
Odilon Behrens, Padre
Heitor e José Maria de
Morais. Os valores são
oriundos do programa
Mãos à Obra, do Gover-
no do Estado, e de emen-
da parlamentar indicada
pelo deputado.

“No final de 2019, vi-
sitei a Odilon Behrens e a
Padre Heitor e pude ver
os problemas físicos que
as escolas enfrentam,
principalmente aqueles
relacionados à parte es-
trutural. Há mais de 10
anos as duas unidades
não recebiam nenhuma
obra. No final de 2019,

consegui que R$ 300 mil
fossem destinados para
a Padre Heitor realizar
parte da reforma, já que
a escola realmente esta-
va em estado precário. E
no final do ano passado,
os investimentos para as
outras escolas também
foram autorizados e os
valores já estão sendo re-
passados”, explica o de-
putado Tito Torres.

Tradicionais no muni-
cípio, as três escolas
atendem milhares de alu-
nos. Por intercessão do
deputado Tito Torres as
escolas estaduais Odilon
Behrens e Padre Heitor
foram contempladas pelo
programa Mãos à Obra.
Já a Estadual José Maria
de Morais foi beneficiada
com emenda parlamentar
indicada por Tito Torres.

Ao todo, foram desti-
nados R$ 1.172.386,14
para a Escola Estadual
Odilon Behrens investir
na reforma geral do pré-
dio com adequações de
espaços, construção de
nova cozinha, de rampa
de acessibilidade, cons-
trução de cobertura, ves-
tiário e rampa de acesso
à quadra, além de ade-
quações na biblioteca/sala

de informática. A Escola
Estadual Padre Heitor
está sendo beneficiada
com R$ 727.178,11 para
obras gerais de infraes-
trutura e reforma da
quadra poliesportiva com
inclusão de cobertura. Já
para a Estadual José Ma-
ria de Morais foram re-
passados R$ 130.141,89
para realização de obras
prioritárias na escola.Tito Torres garantiu verbas para reformar escolas

Sarah Torres

Escola Padre Heitor atende a 510 alunos e ganhou ampla reforma com verba do Governo do Estado

Guilherme Assis
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Festa da Quitanda e
Festival da Goiabada
têm edição online

MANTENDO A TRADIÇÃO APESAR DA PANDEMIA

A 9ª Festa da Quitan-
da e o 8º Festival da Goi-
abada serão realizados
amanhã e domingo, em
versão on-line – somente
pela internet, na página
da Prefeitura no Face-
book e no YouTube –
devido à pandemia do
novo coronavírus. As
gravações do concurso
gastronômico ocorreram
no último fim de semana,
no Sobrado do Cartório,
no distrito de Cocais.

As categorias do con-

curso são: pães e roscas;
bolos e tortas; biscoitos,
bolachas e rosquinhas; e
quitandas salgadas. Os
cinco primeiros coloca-
dos em cada categoria
receberão prêmio em di-
nheiro. Cada primeiro
colocado ganhará R$ 1,4
mil, o segundo terá prê-
mio de R$ 1 mil e o ter-
ceiro, R$ 800. O prêmio
para o quarto colocado
será de R$ 500 e para o
quinto, R$ 300.

Os jurados avaliaram

os quisitos: sabor e aro-
ma, originalidade e apre-
sentação das quitandas
doces e salgadas. O con-
curso Quitandeiro Mirim,
que está na sétima edição,
este ano reuniu 16 parti-
cipantes – um recorde.

No domingo haverá
uma live, a partir das
14h, com Trio Juju,
Totó e Ziziu e Sergio
Augusto & Bruno, além
da entrega das premia-
ções aos vencedores do
concurso gastronômico. Concurso gastronômico teve gravações realizadas no Sobrado do Cartório

Acom PMBC
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GSM concede apoio para pagamento
de salários dos funcionários da Apae

SOCORRO NA PANDEMIA

A GSM Mineração pa-
gará o salário de seis
funcionários da Associa-
ção de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae) de
Barão de Cocais até de-
zembro deste ano. Com
seus empregos ameaça-
dos, devido à crise eco-
nômica causada pelo
novo coronavírus, os
cinco monitores e uma
cozinheira poderão res-
pirar mais aliviados junto
aos seus familiares, já
que a mineradora garan-
tirá as remunerações,
por meio de um convê-
nio assinado anteontem,
pelo gerente de opera-
ções da mineradora, Thi-
ago Guerra Cabral.

O pagamento dos sa-
lários vai desafogar as
contas da Apae, que po-
derá manter todas as ati-
vidades em andamento.
A ação da GSM, segundo
defendeu a diretora da
associação, Andréa de
Oliveira Furtado, manterá
a impressão e adequação
de material de apoio, or-
ganização das pastas dos

alunos, da biblioteca es-
colar e a entrega e o re-
colhimento do Plano de
Estudo Tutorado (PET),
além da permanência dos
funcionários, “evitando
assim o desemprego”.

Atualmente, a Apae de
Barão conta com 29 alu-
nos e 32 usuários que fi-
nalizaram o programa
Educação de Jovens e
Adultos (EJA), com um
total de 61 assistidos.
Após a assinatura do
convênio, a estrutura da
instituição foi apresenta-
da ao gerente da GSM e
à analista social ambiental
da mineradora, Shirlei de
Paula Silva.

Durante a visita, a di-
retora Andréa Furtado
voltou a agradecer a boa
ação da empresa. “Im-
portante sabermos que a
GSM, apesar de estar em
Barão de Cocais há apro-
ximadamente dois anos,
tem esta preocupação
com a nossa comunida-
de. Esta ação, demonstra
uma responsabilidade so-
cial que, como foi dito, é

um valor para eles. Acre-
ditamos que esta parceria
será muito frutífera, para
todos nós”, garantiu.

Beneficiada - A mo-
nitora Nathália Maria
Fernandes Roberto foi

uma das beneficiadas
pelo convênio com a
GSM. Aliviada, ela disse
que a parceria foi muito
importante para os funci-
onários. “Diante deste
tempo turbulento de pan-
demia, conseguir empre-

go está muito difícil e
perder o nosso seria um
impacto muito grande em
nossas vidas. Todos nós
temos responsabilidades
a cumprir e necessitamos
do nosso emprego para
arcar com todas elas. A

parceria veio em um mo-
mento de grande impor-
tância”, agradeceu.

A coordenadora da
Apae, Marli das Dores
Duarte Sena, disse que a
assinatura do convênio
com a GSM “foi uma
bênção”. “Por sermos
uma instituição filantrópi-
ca, sem fins lucrativos,
não teríamos condições
de arcar com o custo
destes funcionários.
Principalmente por não
podermos realizar even-
tos neste período de pan-
demia”, explicou.

Estrutura - O prédio
da Apae tem salas de
aula, para atendimento de
assistência social e tam-
bém fisioterapia. Os ba-
nheiros são todos adapta-
dos. A estrutura inclui
pátio para exercícios físi-
cos, lazer e eventos, am-
pla cozinha, academia –
cujo espaço é também
utilizado para estimulação
sensorial – e piscina com
aquecimento solar, além
de uma fábrica de picolés.

Thiago Cabral, da GSM, Andréa Furtado, presidente da Apae, e Shirlei Silva
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