
QUARTA-FEIRA
30 DE OUTUBRO DE 2019

A Callink Serviços de Call Center Ltda, sociedade com sede em Uberlândia-
-MG., à Av. João Naves de Ávila, nº. 1331, sala 305, Bairro Tibery, regular-
mente inscrita no CNPJ sob o nº. 08.331.318/0001-67, vem solicitar ao(à) 
colaborador(a)  AMANDA BATISTA VALADARES SANTOS portador (a) da 
CTPS 000036255/ S.: 0108 - 14/04/1999,  que compareça ao SESMT 
Callink na Rua Niterói nª 1771 - Bairro Tibery, no prazo de 48 horas  para 
retomada de suas atividades profissionais ou apresentação de justificativa 
legal. Documento de recurso junto ao INSS não será considerado como 
justificativa para ausência.

CONVOCAÇÃO

A RN Metropolitan Ltda., localizada à Rua Virgílio Melo Franco, n° 465, Bairro 
Tabajaras, inscrita no CNPJ sob nº 04.467.112/0003-70, convoca os Beneficiários 
(Pessoa Física) e Contratantes (Pessoa Jurídica) relacionados abaixo a comparecerem 
em sua sede a fim de tratarem de assunto referente a seus contratos.
A presente convocação atende aos termos da lei 9656/98 sendo que o prazo máximo 
de comparecimento é de 10 (Dez) dias a contar da presente publicação.
 O assunto deverá ser tratado no Departamento de Assessoria de Relacionamento.

Uberaba, 30 de outubro de 2019

Código/Contrato
68620000100
69440000100

0262230000100
0262800000100

CPF/CNPJ
120.129.536-XX
039.866.296-XX
145.378.396-XX
018.961.066-XX
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Preso, controlador-geral
é exonerado em Araguari
 | ADVOGADO SERIA BRAÇO JURÍDICO DA ORGANIZAÇÃO INVESTIGADA PELO GAECO

 � CAROLINE ALEIXO

A Prefeitura de Araguari 
informou por meio de 
nota à imprensa, na 

tarde desta terça-feira (29), 
que exonerou o controlador-
-geral do Município Simeão 
Antônio da Costa Júnior. A 
medida ocorre em virtude da 
prisão dele na Operação “O 
Poderoso Chefão”, realizada 
na última sexta-feira pelo 
Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organi-
zado (Gaeco) de Uberlândia. 

O servidor foi afastado 
das atividades logo após a 
prisão e a exoneração será 
publicada oficialmente nesta 
quarta-feira (30), junto ao 
novo nome que irá assumir o 
cargo no Executivo. 

“A referida acusação, se 
refere ao tempo que ele exer-
ceu o cargo de assessor na 
Câmara Municipal de Uber-
lândia e não possui nenhum 
envolvimento em relação à 
Prefeitura de Araguari, face 
ao fato ocorrido, o prefeito 
Marcos Coelho declarou a 
exoneração do secretário de 
suas funções”, cita trecho de 
nota enviada pela assessoria 
da Prefeitura.

Simeão é advogado e 
ficou lotado no gabinete do 
vereador Alexandre Nogueira 
(PSD) de janeiro de 2013 até 
janeiro deste ano. No mês de 
março, assumiu as funções 
perante o Município de Ara-
guari. 

O Ministério Público Es-
tadual (MPE) aponta que 
ele seria o “braço jurídico” 

da organização criminosa 
investigada na operação com 
o intuito de dar suporte ao 
suposto esquema de lavagem 
de dinheiro envolvendo a Co-
operativa dos Transportado-
res de Passageiros e Cargas 
(Coopass) e a Associação 
dos Transportadores de Pas-
sageiros (ATP). 

O Diário entrou em contato 
com a defesa do investigado 
que informou que já entrou 
com um pedido de revogação 
da prisão preventiva e aguar-
da análise da 3ª Vara Criminal 
da comarca de Uberlândia. 
Sobre as investigações, o 
advogado informou que ainda 
não teve acesso aos autos 
do processo para comentar 
o assunto.

 � ENTENDA

Além do advogado, são in-
vestigadas pelo Gaeco outras 
15 pessoas. Entre elas estão 
os vereadores de Uberlândia 
Alexandre Nogueira, Julia-
no Modesto (SD) e Wilson 
Pinheiro (PP), e ainda o ex-
controlador da Câmara Muni-
cipal de Uberlândia, Adeilson 
Soares. 

A apuração indica que o 
mesmo grupo que comanda 
a Coopass criou a ATP para 
ser uma “associação espe-
lho”, uma vez que a Coopass 
poderia ficar proibida de con-
tratar com o poder público 
em razão de descumprimento 
de cláusulas contratuais fir-
madas com o Município de 
Uberlândia. Contratada, a 
ATP então passou a apresen-
tar planilhas adulteradas da 

quilometragem rodada para 
receber os valores super-
faturados da administração 
municipal.

São apurados crimes de 
organização criminosa, pe-
culato e lavagem de dinheiro 
praticada para maquiar a ori-
gem dos valores. Segundo o 
Ministério Público, os valores 
eram desviados por meio de 
pagamentos a um grupo de 
empresas constituído pelos 
próprios integrantes das as-
sociações.

 � ARAGUARI

Durante coletiva de im-
prensa na última sexta-feira 
(25), os promotores de Justiça 
comentaram sobre o mesmo 
grupo econômico investigado 

continuar em atividade e pres-
tando serviço, por exemplo, 
à Prefeitura de Araguari com 
valores expressivos.

“Em 2018, em Araguari, 
tinha uma outra empresa que 
não era desse grupo econô-
mico que cobrava por km ro-
dado R$ 1,85. Com a inserção 
desse grupo investigado na 
operação, o km rodado em 
Araguari estava chegando 
a R$ 4. O curioso é que em 
Uberlândia o valor praticado 
é R$ 1,79”, disse o promotor 
Adriano Bozola.

O Gaeco informou que ain-
da será investigado se houve 
prática de crimes nos contra-
tos da associação também 
firmados com o Município 
vizinho. 

PREFEITURA

SITE PREFEITURA DE ARAGUARI/DIVULGAÇÃO

Simeão foi assessor do gabinete de Alexandre Nogueira

AGRICULTURA

MELHORES CAFÉS DO 
Cerrado serão eleitos

 � SÍLVIO AZEVEDO

A macrorregião do Triân-
gulo Mineiro, Alto Paranaíba 
e Noroeste de Minas produz 
12,7% da safra nacional de 
café. No âmbito estadual, a 
produção do grão no cerrado 
representa 25,4%, com mé-
dia de seis milhões de sacas 
por ano.

Produzido em 55 mu-
nicípios dessas regiões, o 
Café da Região do Cerrado 
Mineiro é o único com De-
nominação de Origem (DO) 
reconhecida pelo Instituto 
Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI).

Como um incentivo para 
os produtores, a Federação 
dos Cafeicultores do Cerra-
do promove hoje a entrega 
do Prêmio Região do Cer-
rado Mineiro, que elegerá 
os melhores cafés da safra 
2019 nas categorias Natural 
(bebida mais encorpada) e 
Cereja Descascado (bebida 
mais suave), além de inicia-
tivas sociais, ambientais e 
educacionais. O vencedor de 
cada modalidade receberá 
R$ 1.980 por saca de 60 
quilos, o segundo R$ 1.540 
e o terceiro recebe R$ 1.320 
por saca.

A fazenda Guima Café, 
de Varjão de Minas, noro-
este do Estado, é uma das 
participantes. Segundo a 
gestora da fazenda, Mariana 
Caetano, o café da espécie 
arábica tem grandes chan-
ces se sair vencedor pela 
primeira vez.

“Estou na fazenda e 
acabei de provar ele aqui 
de novo, é um café muito 
equilibrado, uma acidez bri-
lhante, bastante agradável e 
dinâmico: fica bem tanto em 
métodos filtrados, quanto no 
expresso”.

Para a gestora, participar 
da premiação é importante, 
pois mostra que o trabalho 
de colher uma boa safra do 
grão está sendo reconheci-
do. “A cada ano a premiação 
acaba sendo o reconheci-
mento do trabalho realizado. 
E estar presente dois anos 
seguidos indica consistên-
cia, que estamos no caminho 
certo na produção de cafés 
de qualidade”.

Após a premiação, os 
15 cafés premiados vão a 
leilão, com o valor do lance 
mínimo para os lotes de R$ 
1.980 para o primeiro lugar; 
R$ 1.540 para o segundo 

e R$ 1.320 para o terceiro 
lugar das duas categorias. Já 
o lance mínimo das demais 
colocações será de R$ 880 
a saca de 60 quilos.

Segundo Mariana Cae-
tano, na edição de 2018, a 
saca do café apresentado 
pela fazenda Guima Café 
foi leiloada a R$ 2.200. O 
campeão da categoria natu-
ral teve seu lote arrematado 
por R$ 19 mil a saca.

De acordo com o superin-
tendente da Federação dos 
Cafeicultores do Cerrado, 
Juliano Tabaral, o prêmio en-
volve toda a cadeia produtiva 
e além de eleger o melhor 
café do cerrado mineiro, 
promove a cafeicultura e os 
produtores da região.

“Chamamos de a cele-
bração da safra da cafei-
cultura do cerrado mineiro. 
Estarão presentes os 15 
melhores cafés dessa safra. 
Foram 200 amostras inscri-
tas e um corpo de júri espe-
cializado, de várias partes do 
Brasil, se reuniu na sede da 
Federação, em Patrocínio, e 
avaliou cada uma e chegou 
às melhores. Os ganhadores 
serão revelados no evento”.

Desafios da Safra 2019
Os produtores de café so-

frem com a bienalidade das 
safras. Enquanto um ano 
tem uma grande produção, 
no seguinte colhe-se menos. 
E em 2019 foi a safra com 
menor quantidade de co-
lheita. Mas essa foi somente 
uma das dificuldades encon-
tradas pelos cafeicultores da 
região. 

De acordo com Juliano 
Tabaral, uma chuva de maio 
derrubou cerca de 30% da 
produção de cafés dos pés, 
fazendo com que esses 
grãos perdessem qualidade 
e houvesse uma queda de 
valor de aproximadamente 
30%. 

“Em maio o café estava 
quase no ponto de ser colhi-
do e deu uma chuva grande 
e derrubou muito café. Isso 
preocupou muito os produ-
tores, porque trabalhamos 
exclusivamente no mercado 
de café especial e nos preo-
cupamos se teríamos esses 
lotes para competir a esse 
prêmio”.

Já a safra de 2020, com 
bienalidade favorável ao pro-
dutor, a expectativa é maior, 
o que também depende de 
fatores naturais. 


