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PAINEL DO TRANSPORTE

C
om o advento da Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD), que passará 
a ter efeitos em agosto de 2020, as 
empresas ainda analisam as mudan-

ças necessárias para o tratamento dos da-
dos que serão mantidos em seus sistemas. A 
cada dia, novos horizontes vão sendo des-
cortinados, como a criação da Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados no início 
deste mês e alterações feitas na lei. Os trans-
portadores de cargas precisam se adequar.

A proteção de dados tem o controle e a 
participação social como complementares. 
O que se tem em mente agora é uma liberda-
de positiva, no sentido de saber o que será 
feito com os dados pessoais colhidos pelas 
empresas. O conceito de autodeterminação 
informativa decorre desse viés de controle 
que cada cidadão possui de seus próprios da-
dos. Aqui não se aplica a tese binária de ou é 
público ou privado. O dado, ainda que seja 
público, deve ser protegido. Não é a privaci-
dade do indivíduo, mas sim a proteção de 
seus dados que importa. O contexto no qual 
o dado é explorado tem muita relevância.

Há dois vieses importantes. Por um la-
do, dados pessoais de clientes, colaborado-
res e quaisquer outras pessoas físicas po-
dem ser utilizados para conhecer seu públi
co, ter autoconhecimento da empresa e, 
com base nesse diagnóstico, adotar a estra-
tégia comercial mais adequada. Por outro 
lado, as transportadoras devem elaborar 
políticas de proteção para esses dados cole-
tados, estabelecendo o motivo pelo qual 
faz a coleta de informações e qual das bases 
legais previstas na LGPD justifica o trata-
mento de dados, sob pena de serem puni-
das em caso de vazamento de informações.

Dados possuem  grande  valor,  mas  
seu tratamento deverá ser cuidadoso a 
partir de agora. Proteção de dados pes-
soais e segurança da informação são dife-
rentes, mas são lados da mesma moeda. 

¬ DA REDAÇÃO
¬ Suspeito de roubar cerca 
de R$ 600 mil que seriam des-
tinados a tratamento de seu 
filho doente, Mateus Henri-
que Leroy Alves, 37, chegou 
a usar o dinheiro desviado pa-
ra investir em uma casa de 
prostituição em Salvador. A 
informação foi revelada on-
tem durante reportagem vei-
culada no programa “Fan-
tástico”, da Rede Globo.

Vídeos e áudios com uma 
rotina de luxo e ostentação 
do pai do pequeno João Mi-
guel, de apenas 1 ano e 7 me-
ses, também foram divulga-
dos  pela  reportagem.  Nas  

mensagens, Alves chega a fa-
lar sobre a contratação de ga-
rotas de programa.

Segundo os investigado-
res envolvidos no caso, as sus-
peitas começaram quando a 
conta onde as doações eram 
depositadas teve seu saldo 
consideravelmente  reduzi-
do. Jogadores de futebol, ar-
tistas e moradores de Conse-
lheiro  Lafaiete,  na  região  
Central de Minas, participa-
ram da mobilização pelo tra-
tamento  de  João  Miguel.  
Mais de R$ 1 milhão foram 
arrecadados durante um ano 
de campanha.

Desde abril, o pai de João 

Miguel começou a viajar a Be-
lo Horizonte com a desculpa 
de que estaria participando 
de um curso. Mas, na verda-
de, ele usava o dinheiro para 
se hospedar em hotéis de lu-
xo, conforme a investigação. 

Em maio, Alves chegou a 
gastar R$ 7.000 ao reservar a 
suíte mais requintada de um 
hotel da capital mineira du-
rante nove dias. Ele fez o mes-
mo em Salvador, onde paga-
va até R$ 2.500 por mordo-
mias em hotéis da cidade.

A reportagem do “Fan-
tástico”  conversou  com  a  
mãe de João Miguel, casada 
com Alves há 21 anos. Ques-

tionada se ela perdoaria o 
marido, a mulher disse que o 
perdão só caberia a Deus.

O pequeno João Miguel é 
portador da doença degene-
rativa Atrofia Muscular Espi-
nhal (AME) e precisa de um 
medicamento que custa mais 
de R$ 360 mil a ampola. A 
doença reduz os movimen-
tos do corpo, e o menino pre-
cisa de seis doses.

Mateus Henrique foi pre-
so no dia 22, em Salvador. 
Ele vai responder por estelio-
nato e por ter abandonado os 
filhos. Seu advogado de defe-
sa argumentou dizendo que 
ele estava sendo extorquido.

Volume. A 
exploração 
minerária da 
mineradora 
em Itabira 
representa 
cerca de 9% 
da 
produção 
total da 
Vale, com
43 milhões 
de toneladas 
por ano.

Itabiruçu. Paralisação dos trabalhos ocorreu após recomendação de projetista

Flash

¬ LÉO SIMONINI
¬ A Vale  interrompeu as  
obras de alteamento (ele-
vação) da barragem de Ita-
biruçu, em Itabira, na re-
gião Central do Estado, na 
tarde de sábado. Em comu-
nicado, a mineradora infor-
mou que a medida foi to-
mada “atendendo à orien-
tação do projetista do em-
preendimento”  e  descar-
tou risco de vazamento. 

A barragem é construí
da  no  modelo  a  jusante  
que, segundo a empresa, 
é considerado o mais segu-
ro – os reservatórios que 
se  romperam em Maria-
na, em 2015, e em Bruma-
dinho,  em  janeiro  deste  
ano, seguiam o método a 
montante. 

‘FORA DE PERIGO’. Os funcio-
nários não estavam no lo-
cal  devido à  folga sema-
nal, mas não houve neces-
sidade de evacuação nem 
existe risco de vazamento, 
de acordo com nota da em-
presa. A recomendação de 

paralisação  das  obras  foi  
motivada  pela  “identifica-
ção de alterações decorren-
tes de assentamentos dife-
renciais no terreno, efeitos 
passíveis de acontecer du-
rante este tipo de obra”, afir-
mou a Vale.

O fato foi relatado aos ór
gãos  competentes,  que  já  
vistoriaram as obras. “Estu-
dos mais aprofundados es-
tão sendo conduzidos e, em 
caso de necessidade, medi-
das corretivas serão toma-
das”, comunicou a empresa 
em nota. (Com agências)

Conselheiro Lafaiete. Rotina luxuosa era bancada com dinheiro arrecadado em campanha para João Miguel

Não há risco, diz Defesa Civil
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Proteção de 
dados no TRC 

(Parte 2)

Por segurança, Vale 
interrompe obras em 
barragem de Itabira 
Empresa informou 
não ser necessário 
evacuar área e que 
não há vazamento

VALE/DIVULGAÇÃO

Segurança. Segundo a empresa, a estrutura da barragem teve declaração de estabilidade renovada em 30 de março
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Objetivo de Mateus Henrique era arrecadar mais de R$ 2 milhões

UARLEN VALÉRIO - 23.07.19

Pai de criança doente usou dinheiro com prostitutas

¬ De acordo com o tenente-
coronel Flávio Godinho, coor-
denador da Defesa Civil de 
Minas Gerais, o órgão foi no-
tificado pela Vale a respeito 
da paralisação das obras na 
barragem de Itabiruçu por 
volta das 22h de sábado. 

A Defesa Civil ainda não 
sabe quando a obra será re-
tomada nem quantos funcio-
nários trabalham no local.  
“O corpo técnico da Vale vai 

avaliar a obra e verificar a 
situação atual”, informou o 
tenente-coronel.

Apesar de a mineradora 
ter interrompido os traba-
lhos no local, Godinho insis-
tiu que não há motivos para 
alarde, pois a barragem con-
tinua com seu nível de segu-
rança sob controle, o que os 
técnicos chamam de declara-
ção de certificação de esta-
bilidade. (LS)

Enfarte sobre motocicleta
Um motociclista morreu na manhã de ontem 
após enfartar e sofrer uma queda na BR–040, 
próximo ao bairro Jardim Canadá, em Nova Li-
ma, na região metropolitana. A passageira da 
moto teve ferimentos na perna e foi socorrida 
para o hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

7Dois feridos na MG–10
Um acidente entre um ônibus intermunicipal e 
uma caminhonete deixou dois feridos ontem na 
MG–10, em Lagoa Santa. Ambos estavam na cami-
nhonete. O condutor foi encaminhado para o Riso-
leta Neves, e a mulher, com duas pernas quebra-
das, foi levada em estado grave para o João XXIII. 
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