
7Movimentação em mina
A movimentação do talude da mina de Gongo 
Soco, da Vale, em Barão de Cocais, na região 
Central de Minas, caiu para 44,7 cm por dia on-
tem, segundo boletim do Corpo de Bombeiros 
de Minas Gerais. No boletim anterior, de 16 de 
junho, a velocidade era de 56 cm por dia.

7Tendência de estrutura
Os bombeiros afirmam que a tendência é a es-
trutura continuar escorregando de forma “lenta 
e desagregada” para o fundo da cava, que está 
cheio de água. Havia a preocupação de que um 
eventual desmoronamento levasse uma barra-
gem de rejeitos próxima a se romper. 

¬ BRUNO MENEZES

LARA ALVES

¬ “Vó, eu estou vivo”. O 
grito  desesperado foi  de  
um menino de  apenas 7 
anos,  que  pedia  socorro  
após ser vítima de uma ba-
la perdida durante um ti-
roteio em um conjunto re-
sidencial no bairro Jardim 
Teresópolis, em Betim, na 
região  metropolitana  de  
Belo  Horizonte,  anteon-
tem. Ele e  outra menino 
de 9 anos ficaram feridos, 
e  dois  jovens  morreram  
após  um  homem  chegar  
ao local atirando.

Na ocasião, segundo a 
Polícia Militar (PM), os ti-
ros mataram um adoles-
cente de 17 anos e Alan Al-
meida da  Silva,  22,  que  
chegou a ser levado para 
um hospital, mas não resis-
tiu. Eles é que seriam os al-
vos do assassino. O rapaz 
mais novo, conforme seus 
próprios familiares, já es-
teve envolvido com o tráfi
co de drogas, o que pode-
ria ter motivado o crime.

Testemunhas contaram 
que um homem conhecido 
na região apenas como Ju-
ninho desceu de um carro 
já com a arma em punho e 
abordou  os  dois  jovens,  
que estavam soltando pa-
pagaio.  Em  seguida,  ati-
rou. Ele  e  um comparsa,  
que estava no carro dando 
cobertura, fugiram, e não 
haviam sido encontrados  
pela  polícia  até  o  fecha-
mento desta edição.

De acordo com a PM, o 
menino de 9 anos, que tam-

bém estava na no pátio do 
condomínio, levou um tiro 
no pé esquerdo. Já o outro 
garotinho foi atingido na co-
xa direita. Eles foram socor-
ridos por uma unidade do 
Samu e encaminhados para 
o Hospital Regional de Be-
tim. O estado de saúde de-
les não foi informado. 

TRISTEZA.  Na manhã de on-
tem, moradores do condo-
mínio residencial lamenta-
vam as mortes e lavavam a 
área onde o crime ocorreu, 
onde ainda era possível ver 
marcas de sangue. De acor-
do com Edileuza Alves, que 
é tia do jovem de 17 anos as-
sassinado,  foi  tudo muito  
rápido, e houve uma grande 
correria  para  impedir  que 
outras crianças fossem atin-
gidas pelos tiros.

Pelo menos 30 tiros fo-
ram  disparados.  “Quando  
aconteceu o tiroteio, a gen-
te ficou sem saber para on-
de correr. Porque se fôsse
mos para lá, ia atingir a gen-
te. Então saímos correndo e 
socorrendo  as  crianças.  
Quando a gente viu,  já ti-
nham baleado dois”, expli-
ca. A moradora conta que 
tentou reanimar o sobrinho 
baleado. “Eu cheguei a ver 
ele morrendo. Eu pegava na 
mão dele e gritava para ele 
levantar,  mas  não  tinha  
mais jeito”, lamenta. 

Moradores correram 
para tentar impedir 
que mais pessoas 
fossem atingidas 

MC Kevin estava em Belo Horizonte para participar de um festival
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A
Assembleia Geral Extraordinária  
realizada no Setcemg, no início de 
junho, aprovou as negociações e 
os termos das Convenções Coleti-

vas de Trabalho (CCT) para o exercício 
de 1/05/2019 a 30/04/2020, para todos 
os sindicatos profissionais nos 420 muni-
cípios que compõem a nossa base territo-
rial. A CCT foi firmada com a Fettromi-
nas e com a Fetramov-MG. As reuniões 
ocorreram entre abril e maio, sendo qua-
tro encontros em menos de um mês. Tem-
po recorde avaliado como positivo por to-
das as partes.

Consideramos  que  a  compreensão  
de todos diante do cenário econômico 
do país possibilitou a objetividade para 
acordarmos a CCT. Entre os avanços po-
demos  destacar  a  negociação  rápida,  
evitando criação de passivos; seguran-
ça jurídica para as categorias; todos os 
direitos  constitucionais  preservados;  
atendimento das expectativas e interes-
ses de ambas as partes. Tudo isso, sem 
ter viés ideológico.

A CCT estabeleceu correção de 5,07% 
linear para todas as cláusulas econômi
cas: salário, diária de viagem, ajuda para 
alimentação, plano de saúde e PPR. Exis-
tem cláusulas novas que discorrem sobre 
os portadores de necessidades especiais e 
menor aprendiz, e também sobre o Car-
tão Benefício, para atender necessidades 
emergenciais do trabalhador.

A reforma trabalhista que passou a vi-
gorar a partir de 2017 trouxe mudanças 
significativas na CLT. Um dos princípios 
estabelecidos é de que o negociado, por 
intermédio de acordo ou convenção cole-
tiva, prevalece sobre a CLT, salvo nos ca-
sos em que a negociação é considerada co-
mo objeto ilícito. Essa modernização das 
relações trabalhistas facilita com que as 
partes envolvidas no segmento do Trans-
porte Rodoviário de Cargas (TRC), por 
meio de suas entidades classistas, estabe-
leçam suas condições de trabalho de co-
mum acordo com a realidade de ambos. 

Embora o Brasil vivencie uma demoni-
zação das entidades representativas,  é  
um momento para que nossa atuação se-
ja cada vez mais efetiva perante o TRC. 
Por isso, essa CCT é mais uma conquista 
do Setcemg e seu conteúdo mostra a for-
ça do segmento, valorização de seus tra-
balhadores e adequação às normas, com 
geração de empregos e de produção.

Gladstone Lobato 
Presidente do Setcemg 

Falta de documentos dificulta 
liberação de corpo de vítima

Haxixe. MC Kevin estava na capital para uma apresentação e divulgou um vídeo gravado dentro de viatura

Funkeiro é detido em hotel de BH por uso de drogas 

Violência. Crime ocorreu em conjunto habitacional de Betim no sábado 
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Convenção
coletiva

¬ Até a tarde de ontem, a fa-
mília do jovem de 17 anos que 
morreu no local não havia con-
seguido a liberação do corpo 
no  Instituto  Médico  Legal  
(IML). Isso porque o garoto 
não teria documentos. 

“Nós estamos lutando ain-
da. Ele está lá como indigente 
porque não tem documento 
com foto, e o IML pede. Ele só 
tem certidão de nascimento”, 
explicou a tia. Ela também con-
tou que o jovem teria dado en-

trada no pedido de emissão 
dos documentos na última se-
mana. “Ele estava fazendo os 
documentos. Começou a tirar 
na sexta-feira e falou pra mim: 
‘Eu vou arrumar um emprego. 
Em dezembro eu vou fazer 18 
anos, quero trabalhar’”, conta 
Edileuza Alves.

A família confirmou que o 
jovem já havia se envolvido 
com o tráfico de drogas, mas, 
atualmente, apenas fazia uso 
de entorpecentes. (BM)

Disparos
Armamento. No local, a 
perícia recolheu 30 cáp
sulas calibre 9mm, que é 
de uso restrito das forças 
de segurança. A ocorrên
cia foi encerrada na 8ª 
Delegacia de Polícia Civil 
de Betim. 

¬ RAQUEL PENAFORTE

¬O funkeiro paulista  MC 
Kevin, 21, foi detido na noi-
te de sábado enquanto usa-
va drogas dentro de um ho-
tel no bairro Calafate, na re-
gião Oeste de Belo Horizon-
te. Segundo a Polícia Militar 
(PM), os funcionários do es-
tabelecimento,  localizado  
na rua Campos Sales, acio-
naram a corporação ao senti-
rem um forte cheiro de ma-

conha vindo do apartamen-
to 806,  onde Kevin Nasci-
mento Bueno e o amigo, MC 
Hariel  Denaro  Ribeiro,  se  
hospedaram.

A polícia informou que, 
quando chegou ao local, os 
dois confessaram ter usado 
haxixe. No caminho até a  
Central de Flagrantes 3, da 
Polícia Civil, MC Kevin che-
gou a postar um vídeo no 
Instagram, gravado dentro 

da viatura policial. 
“Mó breque. Um dia vou 

ver esse vídeo aqui e cascar 
o bico (sic)”, disse o cantor 
na postagem. O rapaz reti-
rou a publicação do ar após 
a repercussão do caso. 

Na  manhã  de  ontem,  
após assinar um Termo Cir-
cunstancial  de  Ocorrência  
(TCO) e ser liberado pelo de-
legado da Polícia Civil, MC 
Kevin divulgou uma foto na 

mesma rede social  com  a 
mensagem: “Obrigado meu 
Deus, por tudo nesta vida”. 

MC Kevin veio a Belo Ho-
rizonte para participar  do 
Festival Funk MG. O suces-
so mais recente do artista é 
a música “Ressaca”, lançada 
em maio deste ano. O clipe 
do hit, publicado na página 
oficial do cantor no YouTu-
be, tem mais de 8 milhões 
de visualizações.

Tiroteio mata dois jovens e 
deixa duas crianças feridas 

BRUNO MENEZES

Dor. Moradores do conjunto habitacional lamentaram as mortes ocorridas no local

Correria. 
Morador – 
que pediu 
anonimato 
– diz que só 
teve tempo 
de fugir 
com uma 
criança no 
colo. “Está
vamos sen-
tados no 
pátio. Agar-
rei a sobri-
nha do vizi-
nho e cor-
ri”, disse.
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