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AGRICULTURA

Depois de quase dois meses da divulgação com exclusividade pela coluna de que 
o ex-vereador Toninho da Cowan iria trocar a Secretaria dos Esportes pela 
agricultura, somente no dia de ontem é que a mudança foi concretizada. Antes 
do fechamento da coluna havia chegado a coluna informação de que o prefeito 
aproveitaria a coletiva com a imprensa para empossar o Secretário. A 
expectativa fica agora por conta do anúncio do novo Secretário de Esportes. 
 

BERNARDO SANTANA 

O deputado federal Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG) foi nomeado 
vice-presidente da Frente Parlamentar da Desburocratização - FPA, lançada 
oficialmente em Brasília, na última terça-feira (13).  O objetivo da criação da 
FPD é diminuir os entraves burocráticos agilizando soluções para melhorar a 
gestão dos serviços públicos. Mais de 200 deputados aderiram à Frente 
Parlamentar da Desburocratização, que nasce com o lema “Muito ajuda quem 
pouco atrapalha”. 
 

ZÉ SILVA 

Em reunião conjunta da Subcomissão de Agricultura Familiar e Energias 
Renováveis e Subcomissão do Leite, na Câmara Federal, na última terça-feira, 
foi aprovada a proposta de criação do SISBRATER – Sistema Brasileiro de 
Assistência Técnica e Extensão Rural, uma entidade nacional para fazer a gestão 
de recursos públicos e políticas para o setor. A proposta seguiu para a Comissão 
de Agricultura da Câmara, onde terá ratificada sua aprovação e encaminhada ao 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, um dos participantes da articulação da 
proposta e que se encarregará de apresentá-la à Presidência da República. De 
acordo com o deputado Zé Silva, também extensionista rural de carreira na 
Emater de Minas Gerais, trata-se de um momento histórico da extensão rural 
brasileira. 
 

COPAM 

Importante para Montes Claros e São João da Lagoa o resultado da reunião do 
Conselho de Políticas Ambiental (COPAM) realizada na última sexta-feira. 
Durante a reunião foi aprovada a licença prévia para que a fábrica de calçados 
Alpargatas S/A se instale no município, onde produzirá as sandálias Havaianas. 
Ainda na reunião o Conselho licenciou a Petra Energia S/A, detentora de 24 dos 
31 blocos na bacia do Rio São Francisco, adquiridos da Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural (ANP) para que opere em São João da Lagoa.  Fazendo 
prospecção, locação e perfuração de poços exploratórios de gás e petróleo. 
 

CORAÇÃO DE JESUS 

Neste sábado acontece em Coração de Jesus a entrega de casas populares 
construídas com recursos do Governo Federal através do Programa “Minha Casa 
Minha Vida”. Informação que chega a coluna é de que o prefeito Toninho 
Cordeiro aproveitará a solenidade para inaugurar duas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) e asfalto em bairros da cidade. 
 

JANAÚBA 

O promotor Fabrício Costa Lopo propôs na quarta-feira (14) uma Ação Civil por 
improbidade administrativa contra o prefeito de Janaúba, José Benedito. 
Segundo o promotor, o prefeito deve ser considerado réu solidário no caso do 
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desvio de 379 mil reais da Previjan (previdência dos servidores). Ele teria 
pressionado o diretor-presidente da Previdência Deraldino Rodrigues da Silva a 
nomear o seu irmão  Anderson Nunes da Silva como diretor-financeiro da 
instituição. Na época, José Benedito era vice-prefeito e o fato constituiu em 
nepotismo. O nomeado na época não atendia as exigências do cargo como curso 
superior e ser funcionário efetivo. 
 

RESSARCIMENTO 

Ainda em relação a Ação Civil proposta contra o prefeito de Janaúba José 
Benedito, o promotor Fabrício Costa Lopo informou que  tão logo o diretor-
presidente da Previjan Deraldino Rodrigues tomou conhecimento do desvio dos 
recursos por parte do irmão do atual prefeito ( Anderson Nunes), ele teria sido 
avisado da necessidade de ressarcimento, o que acabou não acontecendo. A 
promotoria abriu prazo para que os acusados apresentem suas defesas, 
oportunidade em que sugeriu um pedido de indenização por dano coletivo de 
dois milhões de reais, acrescidos os 379 mil desviados já corrigidos. 
 

PREVIMOC 

E falando em previdência, em Montes Claros o Conselho Municipal da Previmoc, 
encaminhou ofício a todos os vereadores pedindo uma posição junto a prefeitura 
para que regularize o repasse para a previdência tanto da parte patronal quanto 
a parte dos servidores. Segundo os conselheiros, tais repasses vem acontecendo 
de forma irregular, o que vem causando transtornos para aposentados, 
pensionistas e servidores em auxílio doença. Outra alegação é de que o acordo 
feito entre Prefeitura e Previdência e que foi aprovado pela Câmara este ano 
também não vem sendo cumprido. O documento é assinado pelos conselheiros  
João José  Oliveira de Aguiar, Maria Terezinha Silva Freitas, Umbelina Lucia dos 
Santos, Maria Aparecida Dias Soares e Nilton Lucio Cavalcante. 
 

SÃO FRANCISCO

Na coluna de ontem tecemos um breve comentário em relação ao processo 
sucessório no município de São Francisco. Citamos que o retorno do prefeito 
Padre José Antônio (PT) poderia provocar mudanças no quadro, principalmente 
em relação a candidatura do atual prefeito Luiz Neto (PMDB) que de uma certa 
forma vem sendo bem avaliado pela população. A este respeito vale salientar 
que outra expectativa fica por conta da situação do ex-prefeito Severino 
Gonçalves que vive o drama da indefinição  em decorrência de sua situação 
junto a justiça. Caso tenha condições de disputar a prefeitura, também é 
considerado um forte candidato. No caso de impedimento o seu apoio também  
pode  dar outro caminho ao processo. Vale salientar que a disputa também 
apresenta como pré-candidato o empresário da educação Kiko Canela (PT) que 
figura entre os principais nomes da oposição saofraciscana.
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