
O gosto por filmes 
de luta começou a 
despertar no garoto 
o interesse pelo 
taekwondo. Aos nove 
anos entra no tatame 
pela primeira vez, mas 
um problema de saúde o 
afasta e somente aos 16 
anos retorna as lutas.

Diomar Renato de 
Oliveira Brandão tem 
34 anos, é casado e pai 
do pequeno Samuel. O 
professor DIOMAR, como 
é chamado na academia 

em que é proprietário, 
explica que o esporte é 
essencial para formação da 
cidadania.

Em entrevista ao DC, ele 
comenta as expectativas 
do taekwondo brasileiro 
nas Olimpíadas de 2016 e 
defende a aplicação correta 
das verbas que segundo 
ele, deveria beneficiar os 
atletas.                         

                       
                               PÁGINA 8 

O primeiro lugar ficou com Aléxia 
Meireles que recebeu R$ 2,5 mil. A 
ganhadora de 18 anos, conta que 
a foto foi tirada espontaneamente 
e fala da inspiração que teve para 
registrar o momento. “A cena 
da foto eu vejo diariamente no 
quintal da casa de minha avó. 

A captura do momento saiu 
quase sem querer”. É a primeira 
participação da estudante no 
concurso e ela confessa que 
pretende se profissionalizar 
na área de fotografia. “Minha 
professora me incentiva muito e 
diz que tenho bastante 

criatividade. O Revelando me 
deu mais motivação para cursar 
fotografia e aprender as técnicas,” 
explica a vencedora que aprova a 
iniciativa do concurso e garante 
sua participação na próxima 
edição.      

                PÁGINA 4

Concurso fotográfico revela 
novos talentos em Contagem

Foi preparado um plano gestor com medidas 
preventivas para monitorar as áreas de risco na 
cidade. O Grupo Gestor de Área de Risco (GGAR) 
trabalha em conjunto a Defesa Civil.
            PÁGINA 3

Contagem se prepara 
para as chuvas

O julgamento começou na segunda-feira (19), e 
desde então um grande aparato das TVs, rádios, 
jornais e portais de notícias, se instalou em frente 
do Fórum de Contagem. A rua foi interditada e o 
acesso ficou restrito.                                         PÁGINA 5

Diário de 
Contagem

Associação Comercial e Industrial de Contagem 
(ACIC) homenageou empresários que 
contribuem para desenvolvimento econômico 
e social do município.

                                        PÁGINA 6

Solenidade de Homenagens 
Especiais 2012

Orçamento previsto para a 
cultura em 2013 desagrada     
classe artística e público

Robson Rodrigues

E N T R E V I S T A

O valor contraria a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 150 que recomenda 1% 
do orçamento municipal para investimento na 
Cultura.
                PÁGINA 4

Caso Eliza Samudio coloca 
Contagem na mídia

Divulgação

TJ MG

Toni YAA

O projeto teve início em 2009 e foi idealizado pela fotógrafa Cristiane Teixeira

Aléxia Meireles
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“Acho muito bom. Meus pedidos 
de exame não demoram 
muito. Estou aguardando 
uma cirurgia do meu 
filho há dois meses e fui 
orientada a procurar de 
novo o hospital quando 
completar três meses. Já 
sei que demora mesmo, pelo 
menos sou avisada disso. ”  

  Antônia Felipe da Cruz
       Bairro Inconfidentes
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Opinião

As declarações do ministro 
da Justiça, José Eduardo 
Cardozo (PT), causaram 
constrangimentos no 
governo federal. Ele disse 
que prefere morrer a ficar 

preso em alguma cadeia do Brasil. Disse também que 
é contra a pena de morte e a violação aos direitos 
humanos.

Constrangimento? Por que não vergonha? Há décadas 
o sistema carcerário brasileiro pode ser comparado 
às prisões medievais, como comparou o ministro da 
Justiça. Mas há quantos anos o PT está no poder? Por 
que até hoje os presídios não foram humanizados?

Os governos precisam definir qual é a missão das 
prisões brasileiras: punir ou reeducar. Atualmente, 
mais de 500 mil pessoas cumprem pena no Brasil, mais 
de 40 mil em delegacias e ainda existe uma carência 
de quase 200 mil vagas.

Os presos são mantidos em condições sub-humanas, 
comem mal, convivem com ratos e infiltrações, 
cumprem penas sem nenhuma orientação sócio-
educativa. As prisões se transformaram em 
universidades do crime. 

Prova disso é a onda de violência que assola o estado 
de São Paulo. Desde o início do ano, 93 policiais foram 
mortos.

Se para melhorar os presídios brasileiros faltava 
vontade política, parece que as coisas devem mudar.  
O sistema carcerário deve melhorar para abrigar 
a cúpula petista condenada na Ação Penal 470, 
conhecido como “Mensalão”. 

Parece que foi preciso condenar alguns companheiros 
para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo (PT), 
dizer o que todos já sabiam. As prisões brasileiras não 
servem para corrigir os infratores, mas para formar 
bandidos ainda mais perigosos.

Em Contagem a situação não é diferente. As delegacias 
estão sempre lotadas e o presídio Nelson Hungria não 
é nenhum modelo de resocialização. Na verdade, nem 
o Fórum de Contagem comporta o grande número de 
processos esperando julgamento. Prova disso é o caso 
do ex-goleiro Bruno Fernandes e dos demais acusados 
pelo desaparecimento de Elisa Samudio.

Foi cogitada a hipótese de transferência do julgamento 
para o Fórum de Belo Horizonte por causa da falta de 
estrutura do Fórum de Contagem. Se nem o judiciário 
funciona, como o sistema carcerário funcionaria. 
Quem sabe o Ministro da Justiça, tenha a solução.

Robson Rodrigues Moreira
redacao@diariodecontagem.com.br
Twitter: @contagemonline
Facebook: /JornalDiarioDeContagem

Diz aí: O quê

“Nunca acha médico nos postos 
de saúde. O salário oferecido 

é muito pouco, isso gera a 
falta de motivação para 
trabalhar na rede pública. 
Se a necessidade for muito 
urgente, temos que pagar 

uma consulta.” 

 Neusa Santos Silva
Bairro Nova Contagem

você acha do SUS da cidade?
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Artigo

Controlar a ansiedade é difícil. Afinal, você está 
chegando ao final do Ensino Médio e todos os colegas 
já discutem o futuro: a escolha profissional, quais as 
melhores universidades, formação para o mercado ou 
para pesquisa, os desafios do mercado de trabalho... 
No entanto, para chegar lá, é preciso passar pelo tão 
temido vestibular.
 
O mal do vestibular tem remédio. Domínio do 
conhecimento pedido é um deles. Mas persistência e 
tenacidade também são importantes para atravessar 
o processo sem “pirar”. Procure se organizar e 
mantenha-se informado sobre datas e prazos.
 
O tipo de exame pode variar bastante dependendo 
da instituição. Geralmente, o exame dos principais 
vestibulares pode ser dividido em duas partes. A 
primeira, normalmente dividida em prova objetiva 
(testes de múltipla escolha) e dissertativa (questões 
escritas), que busca avaliar se você aprendeu 
bem os conteúdos do Ensino Médio. A segunda, 
a prova de redação, que avalia sua capacidade 
de inter-relacionar informações, analisar temas 
amplos e capacidade de opinar de forma crítica, 
principalmente sobre conhecimentos complexos e 
sobre os quais não existe consenso na sociedade.  
 
Segundo a professora Maria Thereza Rocco, 
responsável pela formulação da prova de redação da 
Fuvest, “o candidato deve dominar a modalidade de 
escrita dissertação e ter bom nível de argumentação”. 
É bom lembrar que fugir completamente ao tema 
proposto e não atender às características do texto 
dissertativo anulam sua redação.
 
O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que 
existe desde 1998 para diagnosticar a qualidade do 
ensino médio no país, desde 2009 passou também a 
selecionar candidatos para os cursos superiores de 
faculdades e universidades federais por meio do SISU 
(Sistema de Seleção Unificada). O exame é composto 
de 180 questões mais uma redação. No ano passado, 
segundo dados do Ministério da Educação (MEC), 83 
universidades públicas e institutos federais usaram o 
SISU para chamar os aprovados no primeiro semestre. 
Outras 48 instituições também aderiram ao SISU no 
segundo semestre do ano. Foram oferecidas mais de 
108 mil vagas!   

Um último passo é importante. Pesquise sobre o 
Enem e sobre o Vestibular das universidades que você 
escolheu. A internet é uma boa fonte de informação, 
rápida e sempre útil. Uma busca simples leva você ao 
portal da universidade desejada. 

Marco Antonio Xavier é Professor de Literatura e Coordenador 
Pedagógico do Curso e Colégio Anglo Leonardo da Vinci

Vestibulares: informação e 
dedicação a seu favor

“O atendimento é muito precário. 
Não tem médico nos postos 

de saúde. Fiz o pedido de 
um exame odontológico 
que demorou sete meses. 
A gente espera na fila, nos 
pedidos, no atendimento. 

Tudo demora!”  

 Angelina Gomes Feitosa
Bairro Icaivera

EXPEdiENTE

REdação: 
Av. Olimpio Garcia, 430 3º andar Eldorado

Contagem/MG  CEP: 32315-140
 TEls.: (31) 2559.3888 / 8833.8575

E-mail: redacao@diariodecontagem.com.br

aCEssE: www.diariodecontagem.com.br 

“É uma porcaria! Não adianta 
os governos realizarem 
campanhas preventivas 
se não disponibilizam 
médicos para consultas. 
Isso é uma hipocrisia. 
De que adianta eu 
fazer o autoexame das 
mamas, se no posto não tem 
ginecologista para me orientar?”   

 Maria da Conceição
           Bairro Icaivera

“São enfermeiras fazendo 
consultas no lugar dos 

médicos. Tem muita 
falta de especialidades 
médicas. Sem falar nos 
atrasos dos funcionários 
dos postos, que deveriam 

chegar às 8h, mas chegam 
sempre depois de 8h30.” 

 Cleidinéia Martins de Souza
                                 Bairro Eldorado

“Precisa de mais investimentos na 
saúde pública. A situação está 
precária, e é preciso recorrer 
aos convênios particulares, 
que também estão 
ficando ruins. Os governos 
precisam investir mais em 
saúde e em educação, pois 
são prioridades.” 

                         Jackeline Winnie Gomes
                                 Bairro Centro
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Coleta seletiva é discutida em âmbito estadual

Divulgação

Um plano de 
contingência foi 
desenvolvido pela 
Prefeitura Municipal 
de Contagem para 
reduzir os acidentes 
durante o período das 

chuvas. De acordo com a 
coordenadora da Defesa 
Civil (DC), Cristina 
Moraes, o plano definiu 
a formação do Grupo 
Gestor de Área de Risco 
(GGAR), composto 

por integrantes das 
secretarias municipais, 
Copasa, Cemig e Corpo 
de Bombeiros.
Cristina afirma que 
a integração destes 
órgãos é essencial para o 

atendimento imediato à 
população. 

“Todos os órgãos estão 
preparados para atender 
um chamado de socorro. 
O trabalho coletivo 
agilizará o atendimento 
ao cidadão”, explica 
a coordenadora. O 
documento contém 
orientações para 
providências em cada 
tipo de evento climático, 
que o GAGAR deverá 
repassar aos moradores 
de áreas de risco. 

Também foi criado 
o Núcleo de Defesa 
Civil, representado por 
moradores de cada 
local vulnerável. O 
representante escolhido 
receberá alertas 
periódicos informando 

sobre as condições do 
tempo daquela região, 
sendo responsável por 
transmitir a informação 
aos moradores.

A coordenadora explica 
que a escolha de um 
representante para 
repassar o alerta é mais 
eficaz. “Antes, a Defesa 
Civil ligava para cada 
morador avisando do 
perigo e orientando 
sobre procedimentos 
de segurança. A 
informação repassada 
ao representante agiliza 
a saída das pessoas, 
em caso de eventos 
catastróficos”, finaliza.

Para viabilizar a 
chegada dos alertas 
metereológicos, a 
Prefeitura estabeleceu 

convênios com 
instituições. A parceira 
conta com apoio do 
Climatempo, Radar 
Metereológico e do 
Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais 
(Cemaden). Boletins 
serão enviados à Defesa 
Civil do município 
informando a previsão e 
intensidade das chuvas.

O telefone da 
Defesa Civil é 199.

 A unidade
 de Contagem 

disponibiliza outro 
atendimento 24h 

pelo número
3911-9439

A engenheira civíl Cristina Moraes coordena a Defesa Cívil de Contagem

Começam as medidas de prevenção para período chuvoso

Robson Rodrigues

A secretaria municipal 
de Saúde publicou uma 
cartilha de orientações 
ao usuário do sistema 
de saúde pública da 
cidade. O material 
é distribuído nas 
Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA), Hospital 
Municipal de Contagem 
e nas empresas do 
município. 

O Guia começou a 
ser distribuído na 
terça-feira (12) e 

foi idealizado pelo 
vereador João Bosco 
Câncio que também tem 
um projeto social que 
assiste principalmente 
pessoas da 3ª idade 
que utilizam o Sistema 
Único de Saúde.

O guia é composto 
de informações sobre 
consultas, exames, 
serviços especializados. 
O usuário do SUS vai 
encontrar também 
endereços das unidades 
de saúde e horário de 
funcionamento. 

João Bosco Câncio 
explicou o motivo 
para desenvolver este 
projeto. 

“Acompanhamos a 
complexidade do 
atendimento da saúde e 
a dificuldade do usuário 
em obter informações 
do serviço procurado. 
Por isso apresentei a 
proposta da publicação 
deste guia para ser 
um instrumento dos 
usuários”, explica o 
vereador.

Secretaria distribui Guia do SUS de Contagem

Divulgação

A Semana Mineira de 
Redução de Resíduos 
discutiu as necessidades 
de desenvolvimento da 
coleta seletiva, durante 
reunião na sexta-feira 
(23). O evento é 
organizado pelo Centro 

Mineiro de Referência 
em Resíduos propõe 
juntamente com a 
Fundação Estadual de 
Meio Ambiente (Feam) 
e da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento 

Sustentável de Minas 
Gerais (Semad), 
conscientizar a 
população e instituições 
para a redução e geração 
destes materiais.

No evento foi 

apresentado o Plano 
Estadual de Coleta 
Seletiva de Minas 
Gerais, que estabelece 
medidas para apoiar as 
cidades na implantação 
da coleta seletiva. O 
documento apresenta 
também o incentivo para 
a inclusão dos catadores 
de materiais recicláveis 
nas políticas de resíduos 
sólidos.

A assessora da Diretoria 
de Gestão de Resíduos 
da Fundação Estadual 
de Meio Ambiente 
(Feam), Alice Libânia, 
apresentou o diagnóstico 
de 56 organizações de 
catadores de materiais 
recicláveis. “A meta 
é capacitar essas 
organizações e garantir 
que 57 mil toneladas 
de material sejam 

destinadas à reciclagem 
até o final de 2013”, 
explica.

COLETA SELETIVA 
EM CONTAGEM

De acordo com 
a assessoria de 
comunicação da 
prefeitura, a coleta 
seletiva na cidade é 
parcial, pois começou 
apenas em 2011 e 
o serviço ainda está 
sendo implantado. Dos 
283 bairros e vilas do 
município, apenas nove 
tem o serviço: Monte 
Castelo, JK, Novo Riacho, 
Central Park, Camilo 
Alves, Nossa Senhora 
do Carmo, São Joaquim, 
Arvoredo e Conjunto 
Água Branca. 

A coleta é feita em 

domicílios, prédios 
públicos e conjuntos 
habitacionais, de segunda 
a sábado. Também estão 
disponíveis coletores de 
resíduos nas Avenidas 
Mantiqueira e Cantagalo, 
ambas no bairro Riacho e 
em escolas municipais.

A Secretaria Municipal 
Adjunta de Limpeza 
Urbana dispõe de dois 
caminhões para recolher 
o material da coleta 
seletiva e um galpão 
para fazer a triagem dos 
resíduos para reciclagem. 
Diariamente são 
recolhidos 3,5 toneladas 
de resíduos. 

Para solicitar o 
recolhimento é 
necessário agendar 
através do telefone 0800 
283 12 25

O objetivo é chamar a sociedade para participar de forma efetiva na busca de soluções
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4ª edição do “Revelando Contagem” premia vencedores

LEANDRO DIAS

A divulgação dos 
vencedores autores das 
fotografias que melhor 
retrataram os quintais da 
cidade, tema escolhido 
para este ano, aconteceu 
no dia 13 . 
Das 267 fotografias 
inscritas, 22 foram 
finalistas. O primeiro 
lugar ficou com Aléxia 
Meireles que recebeu 
R$ 2,5 mil. Wilson 
César Ferreira ficou em 

segundo e recebeu R$ 
1,8 mil e o terceiro lugar 
foi de Rafael Gonzaga 
dos Santos que levou a 
quantia de R$ 1 mil.

A ganhadora do 
concurso, Aléxia de 18 
anos, conta que a foto foi 
tirada espontaneamente 
e fala da inspiração que 
teve para registrar o 
momento. “A cena da 
foto eu vejo diariamente 
no quintal da casa de 
minha avó. A captura do 

momento saiu quase sem 
querer”.

É a primeira participação 
da estudante no 
concurso e ela adiantou 
que pretende se 
profissionalizar na área 
de fotografia. “Minha 
professora me incentiva 
muito e diz que tenho 
bastante criatividade. O 
Revelando me deu mais 
motivação para cursar 
fotografia e aprender 
as técnicas,” explica a 

vencedora que aprova a 
iniciativa do concurso e 
garante sua participação 
na próxima edição. 

A comissão julgadora 
foi formada por 
fotógrafos, artistas 
plásticos e profissionais 
de comunicação social 
e cultura. Eles avaliaram 
critérios de criação, 
estética da fotografia, 
relação entre o tema 
e a foto, criatividade e 
qualidade.

A iniciativa surgiu em 
2009 com o objetivo de 
valorizar a imagem dos 
cenários de Contagem. 
“A ideia é possibilitar 
o olhar criativo das 
pessoas, fazendo registro 
de imagens que nunca 
voltam,” explica a 
idealizadora do projeto 
e fotógrafa, Cristiane 
Teixeira.

A necessidade de resgatar 
a história da cidade foi 
outro fator determinante 

para a criação do 
concurso. “Sentia falta de 
registros da imagem de 
Contagem. A cidade está 
rodeada de municípios 
que divulgam muito o 
seu patrimônio histórico. 
Inspirados nisso, criamos 
cartões postais das fotos 

vencedoras da terceira 
edição,” destaca Teixeira.

O concurso é realizado 
anualmente pela 
prefeitura de Contagem, 
através da coordenadoria 
de Cultura.

A Casa de Cultura Nair 
Mendes Moreira recebe 
na quarta-feira (28) o 
violeiro Bilora e os grupos 
Prosa e Viola, Comitiva 
Esperança e convidados. 
No repertório dos shows, 
clássicos da música 
caipira e contação de 
“causos” do interior. 

A abertura do espetáculo 
fica por conta do 
músico Ivan Melo e a 
intervenção artística será 
feita por Iara Abreu. A 
apresentação faz parte 
do projeto “Música Para 
Ver”, que propõe a união 

de shows musicais com 
artes plásticas.

Os ingressos 
serão distribuídos 
gratuitamente um dia 
antes da apresentação 
das 9 às 17h e uma hora 
antes do show, na Casa 
da Cultura, onde será a 
apresentação.
 

Casa de Cultura 
Nair Mendes Moreira 

Praça Vereador 
Josias Belém, nº 1 

Centro, Contagem.
Informações: 

(31) 3352-5347

Vem aí, Roda de Viola

Encerrando as 
celebrações da 
consciência negra em 
Contagem, o projeto 
“Consciência negra: 
amplie a sua” realiza 
o encontro “Chá com 
prosa”, na sexta-feira 
(30), na Casa do 
Movimento Popular. 

O encontro vai discutir 
a inserção da juventude 
negra no espaço urbano. 
O projeto realizou 
também uma caminhada 
com o tema “Por uma 

infância sem racismo”, 
na terça-feira (20), data 
em que é celebrado o dia 
da consciência negra no 
Brasil.

Segundo historiadores, 
em 20 de novembro de 
1695, morreu o principal 
representante da luta dos 
negros contra escravidão 
no país, Zumbi dos 
Palmares.

Os músicos do Suíte 
para os Orixás também 
participaram das 

festividades do projeto. A 
dupla apresentou o show 
com ritmos da tradição de 
Keto e Angola, durante 
o festival “Música para 
Ver”, na quarta-feira 
(21), no Cine Teatro de 
Contagem.
 

 Casa do Movimento 
Popular - Avenida 
David Sarnoff, 117 

Bairro Cidade 
Industrial, Contagem

Encontro discute o papel do jovem negro na sociedade

Foto vencedora do concurso “Revelando Contagem” 2012 é de Alexia Meireles (18 anos)

Aléxia Meireles

3º lugar no concurso “Revelando Contagem” 2012

2º lugar no concurso “Revelando Contagem” 2012

Wilson Cesar

Rafael Gonzaga

Comunidade dos Arturos de Contagem trabalha para manter as tradições dos quilombolas

Robson Rodrigues

O texto do orçamento 
fiscal vigente para o 
próximo ano prevê R$ 
3.550.720,00 para o 

financiamento do setor 
cultural, ou seja, R$5,78 
por habitante. O valor 
destinado as produções 

artísticas equivale a 
0,24% da verba total do 
orçamento do município.

O valor contraria a 
Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 150 
que recomenda 1% do 
orçamento municipal 
para investimento na 
Cultura. Nesta proposta 
está previsto ainda 
que o governo federal 
deve enviar, no mínimo, 
2% do orçamento e a 
administração estadual 
deve contribuir com 
1,5%.

Em 2012, os vereadores 

aprovaram o valor 
de R$ 3.320.307,00 
para à Coordenadoria 
de Cultura, órgão 
responsável pela gestão 
cultural da cidade.

A organização civil de 
fomento a cultura e arte e 
o Fórum Popular Cultural, 
vão protestar contra esta 
medida, na terça-feira 
(27), dia da votação do 
plano orçamentário que 
acontece na Câmara 
Municipal de Contagem, 
localizada em frente 
à Igreja Matriz de São 
Gonçalo.

Orçamento para cultura gera discussões

O prefeito eleito Carlin Moura prometeu criar a secreta-
ria de cultura para valorizar a classe artística da cidade

Robson Rodrigues



ROBSON RODRIGUES

A cidade de Contagem 
esteve no foco da mídia 
do Brasil e do mundo 
com o julgamento 
iniciado no último 
dia 19, do ex-goleiro 
Bruno Fernandes, sua 
ex-esposa, Dayanne 
Rodrigues do Carmo, a 
ex-namorada Fernanda 
Gomes de Castro, o 
ex-policial Marcos 
Aparecido dos Santos 
(Bola) e o braço direito 
do jogador, Luiz Henrique 
Romão (Macarrão), 
acusados de participar 
do desaparecimento e 
morte da modelo Eliza 
Samudio e de sequestrar 
o filho com quem a jovem 
teve com o Bruno. 

Eliza desapareceu em 
junho de 2010, e o 
corpo dela nunca foi 
encontrado. O bebê de 
Eliza foi encontrado pela 
polícia em uma casa 
em Ribeirão das Neves, 
também na Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte, 15 dias após o 
sumiço da modelo.
 
A princípio os cinco réus 

seriam sentenciados, 
mas após vários 
desdobramentos da 
defesa, foram julgados 
apenas “Macarrão” 
e Fernanda. A juíza 
Marixa Fabiane Lopes 
Rodrigues, começou a ler 
a sentença dos dois réus 
ás 23h50 da noite dessa 
sexta feira (23), com 
o reconhecimento da 
culpabilidade de ambos.  

“Macarrão” teve a 
condenação total de 15 
anos, sendo 12 em regime 
fechado por homicídio 
triplamente qualificado e 
mais três anos em regime 
aberto por sequestro e 
cárcere privado de Elisa 
e do filho Bruninho. O 
réu que já cumpri a pena 
na penitenciária Nelson 
Hungria, em Contagem, 
onde já está preso há dois 
anos e quatro meses, foi 
absolvido da acusação 
de ocultação de cadáver.  
Já Fernanda, pegou 
cinco anos em regime 
semiaberto, e poderá 
recorrer. Em março, 
voltam ao tribunal do 
júri o ex-goleiro Bruno 
Fernandes, a ex-mulher 
dele, Dayane, e Marcos 

Aparecido, o “Bola”. 
CINCO DIAS PARA O 

VEREDITO FINAL

O julgamento começou 
na segunda-feira, 19 
de novembro, e desde 
então um grande aparato 
das TVs, rádios, jornais 
e portais de notícias, se 
instalou em frente do 
Fórum de Contagem. A 
rua foi interditada e o 
acesso ficou restrito.
 

PROTESTOS

Com a presença da 
imprensa, diversas 
pessoas permaneceram 
no local para fazer 
algum tipo de protesto. 
C o n c e n t r a ç õ e s 
sociais, pessoas de 
várias cidades e até 
Movimento Nacional dos 
Trabalhadores Sem Terra 
(MST), compareceram 
na porta do fórum. André 
Luiz dos Santos, 51 
anos, casado, três filhos, 
natural de Viçosa, Minas 
Gerais, ficou amarrado 
por três dias a uma cruz 
cheia de imagens dos 
personagens do caso. 
O empresário disse 
que viaja pelo mundo 
pedindo justiça e rigor 
nos julgamentos de 
grande repercussão. 
A União Brasileira de 
Mulheres, também se 
manifestou pedindo 
justiça e um julgamento 
responsável. 

1º DIA DO JULGAMENTO

A sessão teve início 
por volta das 12h, 

três horas depois 
do horário previsto.  
Houve discussão entre 
os advogados Ércio 
Quaresma e Rui Pimenta, 
e a juíza Marixa Rodrigues 
teve que intervir. A 
defesa de Marcos 
Aparecido, liderada 
pelo advogado Ercio 
Quaresma, questiona a 
juíza sobre o tempo de 
20 minutos, determinado 
pela magistrada para 
defesa e acusação, 
considerado insuficiente 
pelo advogado. Os 
advogados discutem e 
abandonam o plenário.  
A juíza propõe ao réu um 
defensor público, mas 
“Bola” não concorda. 
Com isso, o processo 
contra o ex-policial, 
M.A.S.  é desmembrado 
do julgamento. O réu 
volta para a penitenciaria. 

A primeira testemunha 
de acusação foi ouvida 
somente às 17h. Cleiton 
da Silva Gonçalves, 
ex-motorista de Bruno, 
declara que não prestou 
qualquer serviço para o 
jogador. Ele foi ouvido 
três vezes em 2010. 

2º DIA DO JULGAMENTO

A terça-feira (20) foi 
marcada por mais uma 
troca de advogados. 
Bruno destitui o 
advogado Rui Pimenta, 
seu principal defensor, 
substituído depois por 
Francisco Simim. 

“Parece que o Bruno 
pretende mudar a 

estratégia de defesa e 
me pediu para afastar 
do caso. É assim, agente 
faz o que o cliente pede 
sem questionar, mas fui 
surpreendido”, finaliza.

José Arteiro Cavalcante 
Lima, advogado da 
família de Eliza disse 
que Bruno não agiu 
inteligentemente ao 
dispensar Pimenta. “O 
advogado mais indicado 
para defender Bruno é o 
Rui. Mas estou preparado 
para enfrentar qualquer 
outro advogado”, afirma. 

A juíza Marixa Rodrigues 
muda a data do 
julgamento de Bruno 
Fernandes, Dayanne 
Rodrigues e Marcos 
Aparecido dos Santos 
para 4 de março de 2013, 
às 9 horas. A magistrada 
alega dificuldade de 
compor o Conselho de 
Sentença em janeiro, 
por causa do período 
de férias e em fevereiro 
por causa do Carnaval. 
Luiz Henrique Romão, o 
“Macarrão”, e Fernanda 
Gomes continuam a 
serem julgados.

3º DIA DO JULGAMENTO

Na quarta-feira (21), 
Lúcio Adolfo da Silva, 
o novo advogado 
constituído pelo 
ex-goleiro Bruno, 
comparece no 
tribunal, pede tempo 
para conhecer o 
processo e solicita o 
desmembramento do 
processo. 

A juíza concede prazo e 
determina a separação 
dos julgamentos, mesmo 
depois do promotor 
Henry Vasconcelos 
protestar e dizer que 
tudo não passa de 
manobra da defesa.

Após determinação da 
juíza, Bruno deixa o 
plenário juntamente com 
os demais advogados 
dos réus cujo julgamento 
fora adiado. A partir daí, 
todos pensavam que 
“Macarrão” iria assumir o 
assassinato para proteger 
o amigo Bruno.

Mas não é o que 
acontece, “Macarrão“ 
declara que foi Bruno 
Fernandes quem mandou 
matar Eliza Samudio. Ele 
afirma que só levou a 

moça e a entregou a um 
homem desconhecido 
que estava em um pálio 
preto. “Macarrão” diz 
que ainda pediu para o 
amigo deixar Eliza em 
paz, mas Bruno teria digo 
que deixasse com ele.

“Macarrão” continua 
revelando e diz que 
teria conhecido “Bola” 
somente na penitenciária. 
Mas não é o que as cinco 
ligações telefônicas entre 
eles revelam. O promotor 
Henry Vasconcelos diz 
que “Macarrão” é coautor 
e coarticulador do crime.

4º DIA DO JULGAMENTO

Na quinta-feira (22), 
“Macarrão” se defende 
dizendo que não é o 
monstro que todos 
pensam e que está 
aliviado por contar o que 
guardara por mais de 
dois anos. “Se há alguém 
que acabou com a vida 
foi o Bruno, ele acabou 
com a minha vida”, disse.

As suspeitas se 
confirmaram, a troca de 
advogados era mesmo 
uma estratégia da defesa 
para desmembrar os 
julgamentos para todos 
os acusados serem 
julgados separadamente. 
A grande surpresa teria 
sido as declarações feitas 
por “Macarrão” acusando 
o ex-amigo Bruno.

5º DIA DU JULGAMENTO

O último dia de 
julgamento (23) foi 
decisivo para os réus. 
“Macarrão” é condenado 
a 20 anos de prisão por 
homicídio e três por 
sequestro, mas com o 
atenuante pela confissão 
sua pena foi fixada em 
15 anos, sendo 12 em 
regime fechado e três no 
semiaberto. 

Já Fernanda Castro foi 
condenada há três anos 
pelo sequestro de Eliza 
e dois pelo de Bruninho, 
totalizando cinco anos, 
em regime aberto.

A juíza Marixa Fabiane 
anunciou ainda que 
“Macarrão” não poderá 
recorrer da decisão em 
liberdade. A advogada 
de Fernanda, Carla Silene 
diz que vai recorrer 
da sentença para sua 
cliente.
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Cidade

TJMG

Luiz Henrique Romão (Macarrão) acusa o ex-amigo Bruno

Caso Eliza Samudio coloca Contagem na mídia

O ex-goleiro Bruno Fernandes será julgado no dia 4 de março juntamente com o Bola e a ex-esposa Dayanne Rodrigues

TJMG
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Coluna Social e Empresarial

Robhson 
Abreu
redacao@diariodecontagem.com.br 
 Twitter: @contagemonline
Facebook: /JornalDiarioDeContagem

Show de Natal No Big ShoppiNg
Durante o período de festas, os clientes podem curtir Shows de Natal. A programação cultural 

é gratuita e acontecem sempre às sextas e sábados. O encerramento especial será no domingo 
dia 16 de dezembro. O BigShopping vai sortear um Hyundai  Veloster.

o Boticário iNaugura 
maiS uma loja Na cidade

A nova loja já está funcionando na Rua Rodrigues da 
Cunha, 764, na Ressaca. É a 11ª loja da franquia em 
Contagem e em 2012, já está prevista mais uma loja 
no futuro Shopping Contagem, também na região.

Robson Rodrigues

A Associação Comercial 
e Industrial de 
Contagem (ACIC) 
realizou na terça-feira 
(20), a Solenidade de 
Homenagens Especiais 
2012 que tem o 
objetivo de colocar em 
evidência as empresas 
que contribuem para 
d e s e n v o l v i m e n t o 
econômico e social da 
cidade de Contagem.

A ACIC indicou e 
homenageou o 
Empresário, o Comércio, 
a Indústria e o Prestador 
de Serviços do Ano 
de 2012. A cerimônia 
contou com a presença 

de empresários de 
diversos ramos de 
atividades e autoridades 
civis e militares, além 
de seus familiares. O 
prefeito eleito, Carlin 
Moura, fez parte da 
mesa composta pelo 
comandante da 2ª RPM, 
Coronel PM Irani Alvear 
Saraiva, o Comandante 
do Corpo de Bombeiros, 
Tenente Coronel João 
Batista, o presidente do 
CIEMG, José Agostinho 
Silveira, o secretário de 
governo, Hamilton Reis e 
o presidente da Câmara 
Municipal de Contagem, 
vereador Irineu Inácio 
da Silva e o presidente 

da ACIC, Umberto 
Nogueira.

Odilon Reinaldo da Silva, 
Empresário do Ano 
de 2012, disse que se 
sente honrado com a 
homenagem recebida da 
ACIC. “Escolhi a cidade 
de Contagem para 
implantar a Bend Glass 
porque aqui é um grande 
polo industrial onde 
faço questão de estar 
inserido”, explica. 

Patrícia Ferreira Lopes e 
Carla Roberta Fernandes, 
sócias da empresa 
Ampliar Corretora de 
Seguros Ltda, receberam 

a homenagem de 
Prestador de Serviços 
do Ano de 2012. Patrícia 
disse que há 7 anos atua 
em Contagem e recebeu 
a indicação com emoção. 
“Admiramos muito a 
nossa equipe de trabalho 
porque com eles tudo é 
possível”, enfatiza. Carla 
conta que a Ampliar atua 
em várias modalidades 
de seguros, mas se 
especializou em seguros 
imobiliários. “Tivemos 
sucesso em Contagem e 
já estamos partindo para 
uma filial em Divinópolis”, 
conta. 

As Lojas Wendel - 
Decore foi à empresa 
escolhida para receber 
a homenagem de 
Comércio do Ano de 
2012. Os irmãos e sócios, 
Raquel de Almeida 
e Jackson Wendel 
falaram da importância 
do reconhecimento. 
“Ficamos muito 
lisonjeados com a 
homenagem e também  
por sermos reconhecidos 
pelo ramo de decoração”, 
diz Raquel. “Começamos 
em 1993 com enxovais, 
mas com a expansão 
imobiliária investimos no 
ramo de decoração e deu 
certo”, explica Wendel.

A Santa Clara S/A 
recebeu a homenagem 
de Indústria do Ano 2012 
e foi representada pelo 
diretor Wanderlei Carlos 
Ribeiro. “Completamos 
53 anos no último dia 
13 de novembro e esse 
reconhecimento foi 
como um presente para 
nós. É sinal que algo 
de melhor ou diferente 
estamos fazendo e isso 
só é possível graças o 
empenho dos nossos 
funcionários”, ressaltou.

O presidente da ACIC, 
Umberto Nogueira, fez 
questão de entregar os 
troféus aos ganhadores e 
disse sobre a importância 
da indústria, do comércio 
e dos prestadores 
de serviços para o 
desenvolvimento da 

cidade de Contagem. 
“É com satisfação que 
realizamos esse evento 
que tem o objetivo de 
mostrar os lideres de 
cada segmento e com 
isso fazer a cidade de 
Contagem conhecida 
dentro de fora do Brasil”, 
finaliza.

No final da cerimônia 
da Solenidade de 
Homenagens Especiais 
2012, foi servido um 
jantar ao som da Banda 
MP6 que animou a 
festa, enquanto os 
homenageados eram 
cumprimentados pelos 
parentes e amigos. 

Associação Comercial e 
Industrial de Contagem 
Av. Olimpio Garcia - 430 

Eldorado - Contagem

ACIC homenageia empresários destaques de Contagem
Toni YAA

Isabella, Marco Aurélio, Sayonara e Gustavo Figueiró

O Empresário Odilon Reinaldo da Silva (BendGlass) é o empresário do ano de 2012

Toni YAA

ACIC premia indústria, comércio e prestadora de serviços

SorteioS
O DJ Nedu Lopes ganhou um kit O Boticário e fez questão de ir até a loja buscar o 
brinde oferecido pela franquia presente em Contagem. A promoção premia os fiéis 
leitores do Jornal Diário de Contagem Online.

Niver de alice
Foi no dia 2 de novembro 
o aniversário de um ano da 
filhinha de Karine Gonçalves de 
Almeida Costa (ACIC) e Raphael
Brum Costa. Parabéns, saúde e paz!

Natal No itaú power ShoppiNg
Diariamente serão sorteados vales compras no valor de R$1.500,00 a serem utilizados nas 

lojas do shopping e no dia 02 de janeiro de 2013 serão sorteados 2 (dois) Automóvel marca 
Chevrolet, modelo Onix LTZ 1.4 Hatch no valor de R$38.630,00.

Saúde em alta No colégio 
SócrateS

Após a Feira do Conhecimento, alunos do 4° ano (manhã) 
prepararam um delicioso espetinho de frutas mostrando a 

importância de uma alimentação equilibrada.

colégio SaNto agoStiNho 
faz campaNha para o haiti

Após a visita da Ir. Márian, do Projeto Missionário de Solidariedade 
Brasil-Haiti, a Plataforma Terráqueos lançou a campanha “Uma 

boneca para o Haiti”. As bonecas de pano 
deverão ser entregues até o dia 5 de dezembro.



Guia Comercial
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AUXILIAR 
DE LIMPEZA 

(MASCULINO) 
Contagem

JB CONSERVADORA 
ADMITE URGENTE. 
Salário R$ 
6 7 3 , 8 6 + B e n e f í c i o s 
Comparecer 2º, 4º ou 
6º feira de 08:00 às 
11:00 com CTPS na Rua 
Marquesa de Alorna, nº 
11 – 6º Andar – Serra – 
BH/MG. Ônibus 4107

AUXILIAR 
DE LIMPEZA 
(FEMININO) 

Contagem

JB CONSERVADORA 
ADMITE URGENTE. 
Salário R$ 
6 7 3 , 8 6 + B e n e f í c i o s . 
Comparecer 2º, 4º ou 
6º feira de 08:00 às 
11:00 com CTPS na Rua 
Marquesa de Alorna, nº 
11 – 6º Andar – Serra – 

BH/MG. Ônibus 4107



LEANDRO DIAS

DC – Como começou a 
praticar o taekwondo?

Diomar – Comecei aos nove 
anos, mas parei por um 
tempo devido a uma rinite 
alérgica provocada pelo 
contato com tatame, que era 
feito de carpete. Na época, 
tentei esconder de minha 
mãe o motivo do aumento 
da minha alergia. Mas foi 
quando, em uma consulta, o 
médico perguntou se eu tinha 
contato com este tipo de 
tapete. Na hora fiquei calado, 
mas minha mãe se lembrou 
de que na academia tinha. 
Então aos 16 anos voltei 
a praticar, pois já existiam 
tatames feitos de borracha e 
não me causariam alergia.

DC – Por que escolheu 
Taekwondo?

Diomar - Sempre gostei 
dos filmes de lutas, 
principalmente Karate Kid. 
Ficava admirado com os 
movimentos. Também tinha 
um vizinho que treinava 
Taekwondo no telhado e eu 
sempre observava aquilo. 
Decidi mesmo, quando 
comecei a apanhar muito 
na escola. Eu precisava me 
defender.

DC - Qual sua formação?

Diomar – Tenho o curso de 
provisionado em Educação 
Física. Sou professor 
faixa preta segundo Dan 
(graduação que chega até 
a nona posição). Tenho 
uma academia e treino os 
alunos do Instituto Maria 
Montessori.

DC – Quem você admira no 
esporte?

Diomar – Como praticante 
do Taekwondo admiro o 
trabalho do Diogo Silva, 
medalha de ouro no Pan do 
Rio, em 2007. E como gestor 
esportivo, gosto do Fábio 
Goulart, técnico da seleção 
júnior no Mundial da Coréia 
do Sul, em 2004.

DC - Quem pode praticar 
Taekwondo?

Diomar – Qualquer pessoa 
entre quatro a 70 anos, em 
boas condições físicas, pode 
praticar o esporte. Aqui 
na academia tenho alunos 
homens, mulheres, crianças, 
adultos e até idosos. 

DC – Qual a contribuição 
deste esporte para a formação 
cidadã?

Diomar – O princípio do 
Taekwondo é a disciplina. 
O praticante aprende que é 
preciso cumprir deveres, digo 
isso em todos os âmbitos. 
No esporte lidamos com 
hierarquias, e com certeza, 
isso ensina o lutador cobrar 
por seus direitos e também 
cumprir os deveres. 

DC – Como evitar que o aluno 
não leve a luta para fora 
do tatame e transforme a 
derrota em uma competição 
de ofensa pessoal?

Diomar – Ressalto sempre 
a questão da disciplina e 
do comprometimento que 
eles devem ter em manter o 
respeito com os adversários. 
O que é aprendido na 
academia deve ser levado 
para todos os ambientes. 
Trabalho com exemplos, 
mostrando a eles os atletas 
campeões, e assim, associo 
a ideologia da disciplina. As 
regras são muito rígidas e 
devem ser respeitadas para o 
atleta continuar praticando o 
Taekwondo.

DC – Qual a importância da 
educação física nas escolas?

Diomar – Vemos muitos 
professores que apenas “rola 
a bola” para os alunos e não 
desenvolvem atividades para 
o desenvolvimento motor das 
crianças. Hoje em dia, vemos 
crianças com analfabetismo 
motor, que não sabe se 
equilibrar em uma perna só. 
Há esportes que, acredito, 
não deveriam ser praticados 
nas escolas em crianças até 
quatro anos, como o futebol, 
por exemplo. Penso que 

este tipo de aluno não está 
preparado fisicamente para 
este esporte.

DC - O que você pensa sobre 
a inserção da modalidade 
do Taekwondo nas aulas de 
educação física?

Diomar – É essencial. Mas 
infelizmente uma hora por 
semana é muito pouco para 
aprimorar as técnicas e 

ensinamentos de 

algum 
esporte, mas 
a prática serve para 
despertar o interesse dos 
alunos para a modalidade. 

DC – Como é o cenário 
do Taekwondo em 
Contagem?

Diomar – Temos 
dois eventos 
anuais na cidade. 
Um deles é uma 
competição com 
crianças apenas 
de Contagem. 
A outra é com 
adolescentes e 

adultos de toda Região 
Metropolitana de Belo 
Horizonte.

DC – De que maneira 
você orienta os alunos 
sobre as participações nas 

competições?

Diomar – Eu falo que é 
possível e que eles têm 
capacidade para isso, aquele 
que realmente eu perceba que 
tenha. E exponho também as 
dificuldades, como os altos 
preços para inscrições nos 
grandes campeonatos.

DC - E sua expectativa para 
os atletas do Taekwondo 
brasileiro nas olimpíadas de 
2016?

Diomar – Será um grande 
fiasco. O orçamento das 
organizações não é investido 

de maneira correta e 
os atletas acabam 

prejudicados. Não há 
nenhum nome em 
ascensão para as 
Olimpíadas, apenas 
os que foram aos 
jogos de Londres, 
esses conseguiram 
e x p e r i ê n c i a 
internacional. Nesse 
sentido, acredito 
que a equipe 
brasileira poderá 

ser prejudicada. 
Em nosso país não 

existe a cultura da 
competição. Os alunos 

não são despertados 
para este lado, além 

de ser muito caro 
participar e, o 
patrocínio, às 
vezes, é muito 
pouco.

Disciplina: dentro e fora do tatame
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Entrevista

Diomar Renato de Oliveira Brandão, 34 anos, é casado e pai do pequeno Samuel. Professor de Taekwondo, seu primeiro contato com o esporte foi aos nove anos 
quando as brigas na escola fez com ele procurasse uma modalidade de defesa pessoal. Durante seis meses ele treinou a arte milenar, mas um problema de saúde o 
afastou do tatame, voltando apenas aos 16 anos.

Diomar, como é chamado na academia em que é proprietário, afirma que o esporte é essencial para formação da cidadania. Em entrevista exclusiva ao Diário de 
Contagem, ele fala sobre as expectativas do Taekwondo brasileiro nas Olimpíadas de 2016 e defende a aplicação correta das verbas para benefício dos atletas.
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“O princípio do 
Taekwondo é a 

disciplina”


