INFORMATIVO SEMANAL Nº 0018 - DE 29/ABRIL A 05/MAIO DE 2018.

REPRESENTANTES DA ACEIM E DA FEDERAMINAS
PARTICIPARAM DE REUNIÕES NA CÂMARA E FIRMARAM MAIS UMA PARCERIA COM O LEGISLATIVO
A última sexta-feira (27), véspera do recesso do feriado de 1º de Maio,
Dia do Trabalhador, encerrou mais uma semana bastante movimentada
na Câmara Municipal, sendo que diversas reuniões marcaram o dia.
Logo no início da manhã servidores da Câmara, capitaneados pelo
Presidente da Casa, Vereador Donizetti Amorim, reuniram-se com
representantes ACEIM e da FEDERAMINAS. Nas duas ocasiões a
Câmara estreitou os laços de parceria que já havia firmado com as
referidas entidades e mais uma vez debateu temas relacionados à
geração de emprego e renda no Município. A FEDERAMINAS, por
exemplo, apresentou algumas ideias de como e onde o Legislativo
pode conseguir apoio na busca por empresas que tenham interesse em
se instalar em Itaú de Minas devido à sua localização geográfica
estratégica, às margens de duas importantes rodovias. Além disso,
discutiu-se a forma com a qual as duas entidades poderão participar
ativamente do treinamento para apicultores que será oferecido pela
Câmara em parceria com a Prefeitura Municipal e com a EMATER.
Nesse aspecto, foi agendada uma nova reunião para o dia 08 de maio,
dessa vez contando com a participação dos próprios apicultores, onde
lhes será apresentado um plano de consultoria em gestão de negócios.
De acordo com Donizetti Amorim, a ideia é de que esses profissionais,
após estarem habilitados tecnicamente para trabalharem com a
apicultura, tenham acompanhamento e assessoramento técnico na
gestão do novo negócio, ao menos até que a situação esteja consolidada. Por fim e não menos importante, a ACEIM e a FEDERAMINAS
apresentaram um Projeto chamado carinhosamente de “As Marias” e
que já ocorre em outras cidades. “As Marias” nada mais são do que um
grupo, ou um conjunto de mulheres, na maioria das vezes donas de
casa, que visa a obtenção de renda extra através da prestação de
serviços diversos, como a costura, por exemplo. O próximo passo, agora, será uma grande roda de conversas que acontecerá durante um
café organizado pela Câmara Municipal na sede da ACEIM. As interessadas deverão entrar em contato com a Coordenadora Administrativa
da Câmara, Senhora Sandra Pádua, através do telefone 3536-1664.
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CÂMARA RECEBE REPRESENTANTES DA VOTORANTIM E DISCUTE O PAPEL
DA EMPRESA FRENTE ÀS AÇÕES SOCIAIS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO
Na última quinta-feira (26) a Câmara recebeu
o Senhor Antônio Mauro Mendonça Barbosa,
Gerente da Fábrica da Votorantim Cimentos
em Itaú de Minas, e a Senhora Élyda Tavares, Analista de Responsabilidade Social Sênior da empresa. A reunião, que teve início
às 18h30min e duração de aproximadamente 4 horas, contou com a participação de
todos os Vereadores e de alguns servidores
da Casa, para assessoramento. Na ocasião,
a Votorantim apresentou os investimentos
sociais que vem realizando em Itaú de Minas
desde o ano de 2012 e fez um breve resumo
de todos os grandes projetos na área social
que a empresa investiu nos último dois anos
em cidades que sediam filiais do Grupo,
através do Instituto Votorantim. De acordo
com a Analista, o Instituto esteve à frente de
85 projetos, tendo investido mais de 12
milhões de reais em 2016 e 9 milhões de
reais em 2017, mesmo com o avanço da
crise financeira que se instalou no país.
Antônio Mauro e Élyda fizeram questão de
enfatizar que a Votorantim é apenas mais um
ator nesse cenário e que os protagonistas
são, de fato, os municípios e a comunidade.
Nesse sentido, a empresa trabalha para que
os municípios sedes e suas comunidades
sejam independentes financeiramente das
fábricas do Grupo e possam se manter
mesmo que, em algum dia, as unidades não
mais existam. Mas tratando especificamente
de Itaú de Minas, na próxima página este
Informativo apresentará um breve resumo de

tudo aquilo que foi dito e mostrado pelos representantes da Votorantim. Por hora, tal como ocorre em outros Municípios, vale enfatizar que a empresa combate a cultura do
assistencialismo e projeta uma comunidade
independente em geração de emprego e
principalmente de renda. Junto ao Executivo
Municipal o Instituto trabalha na revisão do
Plano Diretor e visa alterar o Plano Municipal
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Uma
empresa de Consultoria já foi contratada e
prestará todo o suporte necessário para a
Administração Municipal. Por fim, entre uma
informação e outra, cada Vereador teve a
oportunidade de realizar solicitações e de debater ideias. Em atenção ao pedido do Sr.
Antônio Mauro, a partir de agora todas as
reinvindicações dos Vereadores deverão ser
oficializadas e encaminhadas diretamente à
Gerência da Unidade de Itaú de Minas. O
profissional reconheceu que é necessária
uma maior aproximação da empresa junto ao
Município e que, por isso, terá atenção
redobrada às solicitações do Poder Público.

VOTORANTIM CIMENTOS APRESENTA BALANÇO DOS INVESTIMENTOS SOCIAIS
ACONTECEU
DA EMPRESA EM ITAÚ DE MINAS NOS ÚLTIMOS SEIS ANOS

NA CÂMARA

Os dados apresentados a seguir são realmente impressionantes. De acordo com a
Senhora Élyda Tavares, Analista de Responsabilidade Social Sênior da Votorantim
Cimentos S.A., a empresa já investiu cerca de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duXXX
zentos mil reais) em projetos sociais no
Município de Itaú de Minas. Esse valor foi

Ainda de acordo com Élyda: cerca de 700
pessoas foram beneficiadas diretamente
com ações de democratização da cultura;
30 micros e pequenos empreendedores
foram formados em capacitações do
Sebrae e Senac; foi realizada a formação
de 15 agentes culturais e a publicação de
um livro sobre experiências dos blogs de
cultura em Itaú e região; também realiza-

utilizado para custear ações nas áreas de
educação, dinamismo econômico, cultura,
engajamento comunitário, trabalho, apoio
à gestão pública, engajamento com stakeholders e qualificação de ONGs. De acordo com a Analista, somente em 2018 já
foram investidos cerca de quinhentos e
quinze mil reais no Município.

da a qualificação do grupo de agentes
ambientais, fortalecendo a gestão municipal de resíduos; além da realização de
ações de educação e cultura implementadas via engajamento comunitário. Foram
mais de 400 pessoas engajadas em ações
de voluntariado nesse período. E o melhor, a empresa prometeu ainda mais investimentos para os próximos anos.

ESPAÇO DOS
VEREADORES
PASSARELA NA AVENIDA
DA LIBERDADE
Durante a Sessão da última semana o Vereador Dênis Donizetti Magalhães, o Denão, reforçou uma Indicação de sua
autoria, realizada em meados de 2017,
que requisitava à Mesa desta Casa providências junto ao Executivo Municipal,
para que fosse construída uma travessia
de estrutura metálica para pedestres na
Avenida da Liberdade, no trecho entre as
Ruas João Kirchner e Ary Bastos Siqueira.
De acordo com o Vereador, o referido
trecho é o único da Avenida que ainda
não possui este tipo de travessia, sendo
que o trânsito de pessoas naquele local é
intenso, pois nas proximidades existem
duas casas de festas, diversos comércios,
uma Praça com quadra de esportes e,
ainda, duas academias ao ar livre. Nesse
sentido, sabendo do momento de crise financeira que atravessa a Prefeitura Municipal em decorrência, principalmente, dos
atrasos e da falta de repasses por parte
do Governo Estadual e ao mesmo tempo
preocupado com o bem-estar da população, Denão justificou o seu novo pedido
por acreditar que tal obra não consumirá
grandes recursos, até mesmo por se tratar
de uma construção relativamente simples,
mas que facilitará o deslocamento das
pessoas que, a partir de então, poderão
estacionar seus veículos em qualquer lado
da Avenida.
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ESPAÇO DOS
VEREADORES
A TIM COM LIMITES
Semana passada foi enviado ao Institucional da operadora TIM um ofício requerendo informações sobre a sua prestação de
serviços levantando questões que têm
prejudicado boa parte da população de
Itaú. Segue o conteúdo do referido ofício:
“O motivo desse questionamento tem por sustentação
as repetidas dificuldades que os clientes TIM do
município de Itaú de Minas vêm enfrentando com o
sinal da operadora. As ligações não são completadas,
as linhas ficam fora de serviço com muita freqüência
e às vezes, em momentos cruciais, tais como quando
se precisa falar com a Polícia Militar, Pronto Socorro,
Bombeiros, etc., não se pode contar com o serviço.
Sem contar que os serviços de internet contratados
com a operadora mal funcionam para leitura, se for
fazer download ou upload de vídeos, fotos e afins,
não é possível devido a quase nula transferência de
dados. Diante dessas dificuldades, pede-se que, por
gentileza, essa empresa explique os motivos de os
serviços prestados em Itaú de Minas, em relação às
linhas de celulares, serem de tão baixa qualidade. Boa
parte da população de Itaú de Minas tem serviços
contratados com a empresa TIM e por esta razão eles
merecem o olhar atencioso e de respeito por parte da
empresa em relação a esse fato causador de inúmeros
transtornos. Aguardo resposta com vias de esclarecimento do fato e para o repasse desta para aqueles que
fazem uso dos serviços da operadora TIM.”

De forma que, por hora, aguardamos a
réplica criteriosa da empresa e mais o que
ela propõe para solucionar o problema, se
este for de sua competência.
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