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A Força Empresarial de Itaúna

Quem Representa esta
Força na Cidade?

Há milhares de anos o homem descobriu a importância de viver em grupos. Para sobreviver, agrupou-se em 
pequenas tribos e, a partir daí, percebeu que ao fazer as coisas em conjunto conseguia melhores resultados 
pelos seus esforços.

Itaúna é amplamente reconhecida por sua força associativista. A relação entre Indústria, Comércio e Serviços 
e seus respectivos empreendedores em união, transportam a cada dia o nosso município para um amplo 
progresso.

A consolidação do espírito reforça a cooperação entre empresas, colaborando com o maior profissionalismo 
e com a capacidade de competir. Dessa forma, é preciso potencializar essa força do associativismo, no 
sentido de assegurar um ambiente de negócio com concorrência mais saudável e menos predatória.

As Entidades Integrantes do CDE:
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1.065 Associados.

52 colaboradores diretos, sendo 46 celetistas e 6 terceirizados.

Faturamento mensal de R$580.202,00.

6.094 usuários no Serviço de Medicina Ocupacional, com 448 empresas e cerca de 
750 atendimentos mensais.

409 usuários no Módulo “Clínica Geral”.

186 usuários no Módulo “Pediatria”.

371 usuários no Modulo “Ginecologia”.

13.130 consultas mensais ao SPC Brasil (média).

6.412 Certificados Digitais emitidos (jul 2012-dez 2019).

2.605 segurados na apólice de seguro de vida em grupo, com 205 empresas.

Cerca de 1.000 alunos já formaram pela UNINTER Itaúna , desde 2008.

ACE Itaúna e CDL Itaúna
em Números:

��������������������������
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Em 2019, as instituições parceiras ACE Itaúna, CDL Itaúna, 
Sindicomércio e Sicoob Centro-Oeste desenvolveram ações, 
campanhas e eventos que foram destaques na agenda do 
município.

Em especial aos 50 anos da Câmara de Dirigentes Lojistas, as 
atividades fortaleceram o networking entre empresários, a 
valorização das empresas associadas, homenagens a empre-
sários e dirigentes das entidades, além de ações de promo-
ção de bem-estar e conhecimento para a população itaunen-
se.

Apresentamos neste informativo os registros das ações que 
certamente ficarão na memória das entidades e das pessoas 
que vivenciaram.

Ações e
Eventos
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Ata de fundação da CDL Itaúna, dia 11/07/1969

CDL Itaúna (1969) 1ª Diretoria Executiva

Gilberto Mendes Nogueira (Presidente), Plínio Santos de Oliveira (Vice-Presidente), Wilson Mendes Nogueira (Diretor Secretário), 
Célio de Oliveira (Diretor de Relações Públicas), Gilberto Carlos Gonçalves de Oliveira (Diretor Tesoureiro) e Mário Penido Rosa (Diretor 
Social).

Evento realizado no sábado (24/08), no Tropical Tênis Clube.
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Maurício Gonçalves Nazaré
31º Presidente (2º mandato)
Presidente da CDL Itaúna e CDE Itaúna Gestão 2017 a 2022
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As 50 empresas associadas mais
antigas homenageadas no Mérito Empresarial 2019
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HÁ 50 ANOS UNINDO SONHOS POR UM COMÉRCIO FORTE!
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AÇÕES E EVENTOS

Mérito
Empresarial

Em comemoração aos 50 anos da CDL Itaúna, foi realizado no 
sábado (24/08), no Tropical Tênis Clube, o Mérito Empresarial 2019. 
O evento de confraternização foi em homenagem aqueles que 
construíram e fizeram parte da constituição da CDL Itaúna. Cerca 
de 350 pessoas participaram do evento, contando com a presença 
de autoridades municipais e do estado.

O presidente da CDL Itaúna, Maurício Nazaré, apresentou em seu discurso a trajetória da CDL. Maurício destacou grandes projetos, 
números e a consolidação do CDE (Centro de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental de Itaúna), que une entidades 
representativas do município – ACE, CDL, Sindicomércio, Sicoob Centro-Oeste, Sindimei e Aconita.

Durante o evento, mensagens em vídeo do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, bem como do presidente da Confederação 
Nacional dos Dirigentes Lojistas – CNDL, José César da Costa e do presidente do SPC Brasil, Roque Pellizaro Junior, parabenizando a 
CDL Itaúna, foram apresentadas no painel. Em sua fala, Romeu Zema lamentou ausência na comemoração do cinquentenário da 
entidade, destacando a importância do comércio e CDL. “Sei que todo o desenvolvimento passa pelo comércio. E o comércio em 
Minas Gerais tem tudo a ver com a CDL. Parabéns Itaúna, parabéns CDL”, destacou Romeu Zema.

Estiveram presentes e fizeram uso da palavra o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais, Frank 
Sinatra Chaves, e o subsecretário de Desenvolvimento Regional do Governo de Minas Gerais, Fernando Passalio de Avelar. Frank 
destacou a força do comércio e das CDLs no cenário econômico, enaltecendo o momento histórico do cinquentenário da entidade. 
Fernando parabenizou o presidente Maurício Nazaré, estendido a todos os associados, reiterando a importância desta entidade para 
o desenvolvimento local e do estado.

������������ �����������
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AÇÕES E EVENTOS

Mérito Empresarial

No evento foram homenageados os ex-presidentes que ajudaram a construir a história da entidade: Gilberto Mendes Nogueira 
(1969-1970), Mário Penido Rosa (1970-1971 E 1973-1974), Avimar De Faria Silva (1971-1972), Célio De Oliveira (1972-1973), Eustáquio 
Mendes (1974-1975), Alberto Ferreira Garcia (1975-1976 E 1976-1977), Raimundo De Freitas (1977-1978), José Eustáquio Da Silva 
(1978-1979), Jorge Vasconcelos Dos Reis (1979-1981 E 1990-1991), Beethoven De Oliveira Buzzatti (1981-1982), Osmando Pereira Da Silva 
(1982-1983), Heitor Marinho De Faria (1983-1984), Geraldo De Oliveira Garcia (1984-1986), Expedito Antônio Lima (1986-1988), Carlos 
Alberto De Oliveira (1988-1989), Homero Machado De Oliveira Lara (1992-1994 E 2001-2002), Marco Aurélio Gonçalves Nazaré 
(1994-1996 E 1996-1998), Cláudio Veras De Souza (1998-1999 E 1999-2001), Eduardo Luiz Gonçalves Nogueira (2002-2003 E 2004-2006), 
Rogério Sandro Silva Diniz (2006-2008) E Marco Antônio De Oliveira Corradi (2008-2010 E 2011-2013). Foi registrada ainda uma home-
nagem especial a Messias Alves de Assis, que esteve presente no ato de fundação da CDL Itaúna.

Também receberam homenagem especial, as 50 empresas lojistas mais antigas e que estão associadas à CDL Itaúna, sendo elas: 
Adolfo Mendes, Posto Santana, Loja Athayde, Mobiliadora Adotivo, Lara Eletroferragens, Supermercado Souza Melo, Casa Das 
Roupas, Loja Peixoto, Oliveira Roupas, Supermercado Rena, Casa Natal, Athamar Eletro, Garcia Pesca E Camping, Casa Camargos, 
Audipeças Itaúna, Loja Nina, Tecidos Oliveira, Casa Das Bicicletas E Fogões, Casa Do Fumo, Somac, Depósito Padre Eustáquio, 
Açougue Santana, São Luiz Sapataria, Nutrimil Nutrimentos Itaúna, Mercearia Brasil, Posto Padre Eustáquio, Armazém São Judas, 
Buteco Da Esquina, Ótica Visual, Supermercado 2001, Itamaq Implementos Agrícolas, Duda Calcados, Luana Confecções, Itaúna 
Baterias, Papelaria Castro, Maria Maria Presentes, Posto Delta, Depósito Pedrosa, Macifer, Farmatotall, Cremig, Jar Jeans, Casa 
Palmar, Relojoaria Gomes, Vilefort Restaurante, Marcela Modas, Farmácia Ultra Popular, Bazar Jordana, Embala Tudo E Drogaria 
Do Jairo.

As executivas que passaram pelas entidades, Lindomar Nogueira Soares e Jânua Coeli, foram homenageadas, representando mais 
de 300 profissionais que passaram pela CDL Itaúna. Cláudio Gonçalves Soares, gerente Administrativo-Financeiro, que há 33 anos 
trabalha na entidade, também foi homenageado nesta noite. Colaboradores das entidades com mais de 05 anos foram homena-
geados, sendo: Ismara Silva Amaral – 05 anos de entidade, Josiane de Oliveira Lima França – 05 anos de entidade, Vinícius Nepomu-
ceno Marra – 05 anos de entidade, Lourdes Aparecida Lopes de Rezende – 06 anos de entidade, Douglas Cesar Camargos de Olivei-
ra – 06 anos de entidade, Aline Ferreira dos Santos Silva – 06 anos de entidade, Tamires Cristina da Costa Alves – 06 anos de entidade, 
Pablo Juan Machado – 06 anos de entidade, Darlley Gomes Moreira – 07 anos de entidade, Marciliano Coelho – 08 anos de entidade, 
Wesley Junior – 09 anos de entidade, Vanessa Carla Alves – 10 anos de entidade, Carla Cristina Villefort – 10 anos de entidade, 
Emerson Rodrigues Braz – 13 anos de entidade, Flávia Aparecida Silva Moreira – 14 anos de entidade, Cintia de Freitas Pinto – 14 anos 
de entidade, Osvaldo Junior – 15 anos de entidade, Renata Aparecida Silva e Souza – 16 anos de entidade, Tiago Antunes – 16 anos de 
entidade e Deila Cristina da Cunha – 18 anos de entidade.

Homenageados

������������������
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AÇÕES E EVENTOS

Mérito Empresarial

Homenageados
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AÇÕES E EVENTOS

Mérito Empresarial

Homenageados
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AÇÕES E EVENTOS

Mérito Empresarial

Homenageados
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AÇÕES E EVENTOS

Mérito Empresarial

Homenageados

SUPERMECADO SOUZA MELO

SUPERMECADO 2001

FARMÁCIA ULTRA POPULARLUANA CONFECÇÕESCASA DO FUMO



ROGÉRIO SANDRO SILVA DINIZ MARCO AURÉLIO GONÇALVES NAZARÉ HOMERO MACHADO DE OLIVEIRA LARA

GERALDO DE OLIVEIRA GARCIA OSMANDO PEREIRA DA SILVA BEETHOVEN DE OLIVEIRA BUZZATTI

JOSÉ EUSTÁQUIO DA SILVA JORGE VASCONCELOS DOS REIS RAIMUNDO DE FREITAS

20

AÇÕES E EVENTOS

Mérito Empresarial

Ex-Presidentes e Gerentes
Homenageados

MESSIAS ALVES DE ASSIS MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA CORRADI HEITOR MARINHO DE FARIA
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AÇÕES E EVENTOS

Mérito Empresarial

Ex-Presidentes e Gerentes
Homenageados

EUSTÁQUIO MENDES MARCO PENIDO ROSA GILBERTO MENDES NOGUEIRA

CLÁUDIO SOARES JÂNUA COELI LINDOMAR NOGUEIRA SOARES



Um evento para ficar para a história. Assim podemos resumir o Miss Comerciá-
ria 2019. Um show à parte das candidatas e torcidas, que vibraram a estrutura 
do Tropical Tênis Clube, em Itaúna-MG com público de aproximadamente 400 
pessoas. A eleita Miss Comerciária foi a vendedora Amanda Ester, da loja 
Celeste Homem e Mulher.

Lojas participantes
As empresas das candidatas, que participaram e que acreditaram no evento: Anjos e 
Marmanjos; Cabocla; Caju; Celeste Homem e Mulher; Celeste Santanense; Cris 
Presentes; Godê; King Menswear; Athayde; Luna Fashion; Radar; Sensual Moda 
Íntima.

Patrocínio
Patrocinaram o evento: Conexão FM; TV Cidade; Uninter Itaúna; Obbia; Unimed; 
Centro Odontológico Miamoto; Farmelhor Avenida; Yeva.

Realização
O Miss Comerciária Itaúna foi uma realização da CDL Itaúna, ACE Itaúna, Sindicomér-
cio e Sicoob Centro-Oeste.

Amanda Ester conquista 3° lugar no concurso Miss Comerciária Minas Gerais

A bela representante de Itaúna, Amanda Ester Gontijo (Celeste Homem e Mulher), 
conquistou o 3° lugar no Miss Comerciária Minas Gerais no dia 31/08 na cidade de Juiz 
de Fora. O evento foi uma realização da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas 
de Minas Gerais (FCDL-MG), com apoio da CDL Juiz de Fora. A ganhadora foi a 
representante da CDL de Betim, Laysla Batista. Em segundo lugar, a bela de Viçosa, 
Vanessa Duarte. 

Como prêmio, além do título, Amanda Ester recebeu em Conta Poupança o 
valor de R$2 mil. A loja Celeste Homem e Mulher, também recebeu o valor de 
R$2 mil no Sicoob Centro-Oeste.

Foram premiadas ainda: Geovanna Danieli (Celeste Santanense) – 3º lugar – 
R$1 mil; Jéssica Nogueira (Athayde) – 2º lugar – R$1,5 mil; Lili Gouveia (Caju) – 
Garota Simpatia – R$500 em produtos Yeva; Amanda Soares (Sensual Moda 
Íntima) – Melhor Torcida – Clareamento Dental no valor de R$1 mil.

22

AÇÕES E EVENTOS

Miss Comerciária
Itaúna
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A segunda parte da palestra foi conduzida por Leandro Quintão. 
Leandro destacou técnicas de vendas, contou sobre sua trajetória 
profissional, enfatizando momentos ocorridos de grande dificul-
dade, e citou exemplos de situações da qual já vivenciou e conse-
guiu sucesso. Ele ainda classificou os tipos de vendedores, exem-
plificando pontos marcantes sobre cada um deles, e destacou 
tópicos para ser uma “Máquina de Vendas”, tema da palestra, 
pontuando uma visão ampla, ritmo de gestão, não ser um “poste”, 
reaprender a aprender e negócios são negócios.

A principal proposta do evento foi destacar a necessidade de 
desenvolver o potencial dos participantes para que possam inovar 
em suas empresas, motivando através de conhecimento sobre 
vendas, atitude e inspiração. A primeira palestra ministrada por 
Marciliano Coelho trouxe exemplos de inspirações e mudanças 
ocorridas nas grandes empresas. Marciliano ainda destacou sobre 
a quebra de paradigmas como o medo de mudanças. O mesmo 
também falou sobre inspiração e motivação, onde Wesley Junior, 
coordenador do setor de comunicação das entidades, foi home-
nageado, com a participação da sua família, um momento de 
muita surpresa e emoção.

A Associação Comercial e Empresarial de Itaúna (ACE), a Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Itaúna (CDL), o Sindicomércio e o Sicoob 
Centro-Oeste realizaram no dia (25/09), a primeira edição do 
Seminário de Inovação – Avança Varejo, onde foram reunidos 
cerca de 150 lojistas e comerciários que prestigiaram duas 
palestras voltadas para técnicas e capacitação de vendas.

O Evento

O evento Avança Varejo foi criado pensando nas mudanças do 
mercado da qual se faz necessário a adaptação e atualização das 
empresas, visando melhores resultados

AÇÕES E EVENTOS
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Logo em seguida, foi a vez da Escola Municipal Dolores 
Nogueira Penido, localizada na Zona Rural São José de Pedras, 
com aproximadamente 54 alunos, onde houve uma intera-
ção bem espontânea de cada um que esteve presente. Os 
alunos logo absorveram a mensagem, interagindo muitas 
vezes com os artistas.

Na terça feira (04/06), a escola escolhida foi Escola Municipal 
João Luiz de Souza, com aproximadamente 63 alunos, 
localizada na Barragem. Em seguida, no período da tarde, foi a 
vez da Creche Municipal Custódio Emídio, com cerca de 130 
crianças, que desde do berçário ao maternal 3, se atentaram a 
cada palavra dita e mencionada no teatro.

No dia Mundial do Meio Ambiente, foi a vez da Escola Munici-
pal Dona Cota, com aproximadamente 300 alunos, sendo 
turno manhã e tarde, que acompanharam e se apaixonaram 
pelo teatro. O envolvimento foi nítido e ficou claro que a 
mensagem principal de conscientização foi passada perfeita-
mente.

A Escola Municipal Dr. Lincoln, que tem cerca de 350 alunos, 
turno manhã e tarde, recebeu o teatro no dia 06/06, na quinta-
-feira, onde de forma surpreendente, demonstrou admiração 
a cada palavra do teatro, demonstrando a todo tempo interes-
se pela proposta.

Para finalizar a semana do Meio Ambiente, a escola escolhida 
foi a Escola Municipal Dr. Augusto Gonçalves, que fechou a 
programação com a participação de 420 alunos.

AÇÕES E EVENTOS

Semana do
Meio Ambiente

As entidades do CDE – ACE Itaúna, CDL Itaúna, Sindicomér-
cio, Sicoob Centro-Oeste, Sindimei e Aconita, realizaram de 3 a 
7 de junho de 2019 a “Semana do Meio Ambiente” nas escolas 
municipais.

A proposta foi apresentar através de esquete teatral, com a 
CIA Descarga da Comédia, uma semana de incentivo à 
Preservação ao Meio Ambiente, conscientizando alunos de 
escolas municipais de Itaúna, quanto a importância de 
atitudes assertivas.

A primeira escola a receber a ação foi a Escola Municipal Eduardo 
Gomes, localizada na Zona Rural Brejo Alegre, com cerca de 32 
alunos. Houve envolvimento e empatia das crianças logo de 
início, que entenderam bem o principal enredo e motivo do 
teatro. Empolgados, pode-se perceber no sorriso de cada uma a 
alegria em receber algo para ajudar à Preservação Ambiental, 
assim como os participantes descreveram no teatro.

Meio Ambiente
SEMANA DO
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AÇÕES E EVENTOS

Ciclo de Educação
Financeira

Com o objetivo de conscientização sobre a importância do 
planejamento financeiro, para que desenvolva uma relação 
equilibrada com decisões certeiras sobre finanças e consumo, 
a ACE Itaúna, a CDL Itaúna, o Sindicomércio e o SICOOB 
Centro Oeste promoveram o “III Ciclo de Educação Financei-
ra’’, com palestras para dissolver dificuldades financeiras que 
afetam diretamente o aspecto emocional e a instabilidade no 
ambiente familiar.

Foram realizados os seguintes encontros:

1º ENCONTRO
Tema: Finanças Pessoais e Comportamentos Assertivos
Dia: 26/04 (sexta-feira)
Horário: 19h30
Público-alvo: Comunidade rural de Carneiros e região
Local: Igreja Sagrado Coração de Jesus – Carneiros

2º ENCONTRO
Tema: Finanças Pessoais e Comportamentos Assertivos
Dia: 29/04 (segunda-feira)
Horário: 19h30
Público-alvo: Membros da Igreja do Evangelho Quadrangular, 
Bairro de Lourdes.
Local: Igreja do Evangelho Quadrangular – Av. Dorinato Lima, 
1211 – Bairro de Lourdes

3º ENCONTRO
Tema: Finanças Pessoais e Comportamentos Assertivos
Dia: 15/05 (terça-feira) Horário: 19h30
Público-alvo: Comunidade Local
Local: Salão Paroquial Comunidade Santo Agostinho e Santa 
Mônica (Morada Nova)

A ACE Itaúna, a CDL Itaúna, o Sindicomércio e o Sicoob 
Centro-Oeste realizaram o concurso de redação “Educação 
Financeira – Um ótimo negócio”, que fez parte do “Ciclo de 
Educação Financeira”, projeto idealizado pelas entidades. A 
ação contou com a participação de 07 escolas do município e 
cerca de 500 alunos do 3° ano do ensino médio.

Os alunos premiados foram: 1º lugar R$500,00: Luísa Mourão 
Nogueira de Queiroz (Colégio Losango de Itaúna) com a 
redação descrita com o título “Quem não deve, com sonhos 
dorme”; 2º lugar R$375,00: Vanessa Nunes da Silva (E. E. Prof° 
Gilka Drummond de Faria) com a redação do título “A impor-

 “A Educação Financeira gera consumo consciente”.

As professoras responsáveis pelos alunos vencedores também 
foram premiadas: Fernanda Leal (1º lugar – R$500,00); Luciana 
Corradi (2º lugar – R$375,00); Márcia Cristina (3º lugar – R$250,00). 
O Colégio Anglo, da aluna vencedora do concurso, recebeu 01 
(um) notebook.

Mais de 1.157 pessoas foram impactadas diretamente e 3.371 
inderetamente por este Ciclo de Educação Financeira, totatalizan-
do: 4.628 pessoas.
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AÇÕES E EVENTOS

Setembro
Amarelo

No dia 09 de setembro foi organizada pelas entidades ACE, CDL 
Itaúna, Sindicomércio e Sicoob Centro-Oeste uma palestra em 
valorização da vida e reflexão ao tema Setembro Amarelo, de 
prevenção ao suicídio. A convidada a ministrar a palestra foi a 
Cristiane Santos, que é coordenadora da Saúde Mental do Municí-
pio de Itaúna, mestre em Psicologia, professora Universitária e 
organizadora de vários eventos referente esse tema. Participaram 
da palestra colaboradores das entidades realizadoras, para que 
sejam multiplicadores.

A palestra iniciou com um vídeo que reflete a situação de vício 
das novas tecnologias por parte da humanidade. Cristiane 
destacou que hoje as pessoas vivem mais de aparência e 
valorizam mais o que está por fora em uma pessoa. “Estamos 
vivenciando uma sociedade egoísta e individual, onde o 
sofrimento dos outros são conteúdo para ser divulgado e 
compartilhado. Acredito que o maior desafio é fazer com as 
pessoas voltem a ter empatia, a se preocupar umas com as 
outras. Assim, certamente irá contribuir para que se evite 
realidades como o suicídio”, declarou.

Além da palestra, as entidades fazem ampla divulgação em 
menção o Setembro Amarelo durante todo mês, a fim de 
incentivar lojistas para que possam ornamentar suas vitrines 
com a cor tema da Campanha, e o elemento representativo – 
o girassol.
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AÇÕES E EVENTOS

Outubro
Rosa

O Outubro Rosa é conhecido mundialmente como o mês que 
adere a movimentos de conscientização dando ênfase ao 
controle do Câncer de Mama. Diante dessa perspectiva, a CDL 
Itaúna, a ACE Itaúna, o Sindicomércio e o Sicoob Centro Oeste 
promoveram na segunda feira (22/10), o Treinão Outubro 
Rosa, que teve o intuito de chamar a atenção da população 
diante da importância pelo apelo a esta causa, tão importan-
te.

Em parceria com a Equipe Itaúna Runners, houve a idealiza-
ção de se desenvolver o treino oficial de segunda-feira, 
destacando a conscientização da campanha contra o Câncer 
de Mama. Para motivação e incentivo à divulgação e propa-
gação da campanha nomeada como #SeToca, houve a 
distribuição de squezzes e medalhas para os primeiros 200 
inscritos.  Ainda assim, todos os envolvidos contaram com a 
participação de uma equipe para aferição de pressão, disposi-
ção de mesa de frutas para os corredores e demais pessoas, a 
participação da equipe da AVACCI com informativos referente 
ao Outubro Rosa e alunos do curso de Educação Física da 
Faculdade UNINTER, onde a faculdade propôs uma brinca-
deira, distribuindo diversos prêmios.

Ainda na programação das entidades, no dia 23/10 (quarta-fei-
ra), no Edifício CDE, foi realizado em parceria com a AVACCI um 
bate papo que destacou pontos importantes referente ao 
Câncer de Mama. O bate papo deu iniciou com a apresentação 
da Dra. Newmara de Souza Nunes, radiologista e terapeuta, que 
apresentou o tema: “Por que adoecemos?”, onde abordou os 
fatores sociais, psicológicos e a espirituais que envolvem o 
câncer de mama. A palestra levou muita emoção a todos os 
presentes, com a forma apresentada sobre o assunto. Em 
seguida, foi a vez da Dra. Tânia Maria de Oliveira Freitas, masto-
logista e ginecologista, que destacou o tema: “Câncer de Mama, 
vamos falar sobre isso?”, explicando vários métodos e forma de 
auto avaliar, destacando algumas informações essenciais sobre 
o câncer de mama e finalizando com a história de três partici-
pantes que venceram a enfermidade.
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AÇÕES E EVENTOS

Novembro
Azul

As entidades CDL Itaúna, ACE Itaúna, Sindicomércio e Sicoob 
Centro-Oeste, com a proposta de divulgar e alertar quanto a 
necessidade de prevenção ao Câncer de Próstata na campanha 
“Novembro Azul”, promoveu no dia (18/11), uma conversa sobre a 
Saúde do Homem, sob a condução do psicólogo Dr. Marciliano 
Coelho e do urologista, Dr. Mateus Augusto.

Com o tema #azultitude, o bate papo foi dinâmico e esclare-
cedor, abordando temas diversos quanto aos cuidados com a 
saúde do homem, que influenciam diretamente na ocorrên-
cia do Câncer de Próstata, como suas principais causas, 
sintomas, fatores de risco, diagnóstico, dentre outros assuntos 
importantes. Dr. Mateus Augusto destacou que esse assunto 
ainda gera muito preconceito, o que infelizmente atrapalha 
no diagnóstico. Destacou que 90% das vezes pode salvar a 
vida, mas é preciso ficar em dia com a prevenção.

Além do bate papo, ao final do evento foi sorteado pela 
AVACCI 10 exames de PSA Ultra Sensível, e em parceria com o 
Laboratório Hemolab também foi sorteado 03 kit exames 
check-up, contemplando 12 exames totalmente gratuitos, 
destinados a homens. Além disso, a loja associada King 
Menswear  sorteou 03 presentes para os participantes, e a 
equipe do Siccob Seguros, esteve presente apresentando 
sobre seguros familiares, que possibilitam vários benefícios a 
quem sofre ou pode vir a sofrer com esta enfermidade.

��¯�����������������������±��������������������¯
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A faculdade UNINTER, que esteve presente também no 
evento promoveu diversas brincadeiras dentre elas sorteio 
através de concurso de desenhos com o tema “Família”, além 
de prêmio para quem adivinhasse quantas bolinhas tinha no 
pote. O Sicoob Centro Oeste marcou presença com suas 
mascotes (porquinhos) e também sorteou diversos brindes 
para quem esteve presente no evento.

O evento que iniciou às 10h, promoveu diversas atividades 
como oficinas de artes, com apresentações no palco central, 
cama elástica, pula-pula, pintura facial, futebol de sabão, 
serviços de beleza, serviços de utilidade pública como emissão 
da carteira de identidade, serviço de treinamento com primei-
ros socorros, oficina da saúde e incentivo ao combate ao 
câncer com a AVACCI, feira de adoção de cachorros,  entre 
outras atrações.

A CDL Itaúna, a ACE Itaúna, o Sindicomércio e o Sicoob 
Centro-Oeste, estiveram presentes no Festival Alterosa da 
Alegria, em uma parceria com a TV Alterosa, no dia (05/10), em 
comemoração ao Dia das Crianças. Cerca de 4 mil pessoas 
estiveram na Praça Dr. Augusto Gonçalves, onde puderam 
aproveitar diversas atrações e muita diversão.

O evento teve seu encerramento com show dos palhaços 
Pimpão e Fumaça, levando para a criançada, muita música e 
diversão, além de sorteios e brincadeiras.

AÇÕES E EVENTOS

Festival Alterosa
da Alegria
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O CINE Treinamentos, tradicional capacitação realizada pelas entidades ACE Itaúna, 
CDL Itaúna, Sindicomércio e Sicoob Centro-Oeste, tem como proposta a capacita-
ção dos profissionais para o principal período de vendas do comércio. Com nome 
denominado de Cine, o mesmo teve inicio diante de treinamentos relacionados 
com filmes, que eram transmitidos e logo extraída uma mensagem para apresen-
tação dos treinamentos, muitos deles sendo de motivação, coragem, atendimento, 
vendas.

O primeiro encontro foi ministrado por Sheila Porto, no dia 26/11 graduanda em 
Gestão de Recursos Humanos, formação em Gestão de Pessoas e motivação nas 
organizações, que falou sobre atendimento, uma vez que o atendimento ainda é a 
melhor arma para a equipe de vendas.

Em seguida, Cleiton Rodrigues, engenheiro de Produção, mestrando em Educação 
Tecnológica, promoveu boas provocações acerca dos processos de vendas no 
varejo. Nessa palestra foram levantados os principais aspectos que contribuem para 
o sucesso das negociações “ganha-ganha”. Sua participação foi no dia 03/12.

Encerrando no dia 10/12, Marciliano Coelho ministrou sobre emoção, como esse 
“sentimento” pode influenciar toda a corporação e tudo que envolve a organização 
corporativa. 

O palestrante Marciliano Coelho finalizou com chave de ouro e com muito entusias-
mo um verdadeiro show ao falar sobre emoção. Sua apresentação realizou sonhos 
disponibilizados através de cartinhas dos comerciários direcionadas ao Papai Noel, 
que foram de cesta básica, cimento e até reconhecimento profissional. O evento 
envolveu e emocionou a todos os presentes, principalmente com a presença do 
Papai Noel e sua turma que contagiaram a todos participantes.

Após a entrega dos presentes, todos foram embalados com uma canção de Natal, 
criando assim um clima de confraternização familiar com a participação especial 
da Mayque Arcanjo e sua equipe. A apresentação ficou na história do Cine Treina-
mentos, assim como na memória de todos os participantes.

AÇÕES E EVENTOS

Cine Treinamentos
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As entidades CDL Itaúna, ACE Itaúna, Sindicomércio e Sicoob Centro-Oeste, com 
a proposta de promover atratividades nas comunidades, bem como a valorização 
do comércio destas localidades, trazendo encanto e magia do Natal a toda a 
população, realizaram a segunda edição do Natal Itinerante, nos seguintes dias e 
horários:

Bairro Morada Nova – Dia 30/11 – Horário  09 às 12h – Local: Praça Vânia Marquês
Bairro Itaunense – Dia 07/12 – Horário 09 às 12h – Local: Praça do Núcleo de Educa-
ção Infantil São Francisco de Assis
Bairro Jadir Marinho – Dia 14/12 – Horário 09 às 12h – Local: Quadra da Praça da 
Igreja São Cristóvão
Centro – Dia  21/12 – Horário 10 às 14h – Local: Praça Dr. Augusto Gonçalves

O evento contou com a presença do Papai Noel, Rua de Lazer, brincadeiras e um 
ambiente especial para as famílias, tendo o apoio da Prefeitura Municipal de 
Itaúna, SAAE e Polícia Militar.

AÇÕES E EVENTOS

Natal Itinerante 

Foi realizado no sábado, 21 de dezembro, na Praça Dr. Augusto Gonçalves, o 
cortejo para chegada do papai noel. A ação fez parte do projeto “A Fantástica 
Cidade do Natal”, idealizado e promovido pela ACE Itaúna, CDL Itaúna, Sindico-
mércio, Sicoob Centro-Oeste e Prefeitura Municipal de Itaúna.

O evento contou com cortejo do Papai Noel, que foi conduzido pela Polícia Militar, 
seguido dos personagens da Disney e Duendes, equipe das entidades, lojistas e 
comerciários, o Clube do Fusca de Itaúna e o caminhão munck da Prefeitura de 
Itaúna, que levou o personagem principal. Após a chegada do Papai Noel, houve 
também recreação com vários brinquedos e pintura facial. Todas as ações foram 
gratuitas para a população.

A ação contou ainda com a parceria da Faculdade Uninter, Unimed Itaúna, Aconi-
ta, Câmara Municipal, SAAE, Polícia Militar, Coopert e Clube do Fusca de Itaúna, no 
contexto do projeto “A Fantástica Cidade do Natal”.

Decoração e Cortejo de Natal 

Uma ação que contou com a parceria entre a CDL Itaúna,  ACE Itaúna, Sindico-
mércio, Sicoob Centro-Oeste, Prefeitura de Itaúna e Correios, possibilitando a 
entrega de presentes para cerca de 400 crianças, estudantes de escolas das Zonas 
Rurais do município de Itaúna, na manhã do dia (06/12), na Praça Dr. Augusto 
Gonçalves, Centro de Itaúna.

A ação contou com grande mobilização das entidades empresariais, bem como 
da Secretaria de Educação (Semed) e dos Correios, que providenciaram a chega-
da do Papai Noel, bem como a logística de adoção das cartinhas dos alunos e a 
entrega dos presentes. Vários moradores de Itaúna acompanharam a entrega dos 
presentes e se encantaram com a ação.

As escolas a receberam os presentes são: Escola Municipal – Dolores Nogueira 
Penido (Pedras); Escola Municipal – Eduardo Gomes (Brejo); Escola Municipal – 
Ismael de Souza Arruda (Carneiros); Escola Municipal – João Luis de Souza (Barra-
gem); Escola Municipal – João Nogueira Penido (Campos); Escola Municipal – José 
Antunes Ribeiro (Córrego); Escola Municipal – Modestino Francisco Rabelo (Vista 
Alegre).

Papai Noel dos Correios 
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AÇÕES E EVENTOS

Natal Itinerante 

Decoração e Cortejo de Natal 

Papai Noel dos Correios 
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AÇÕES E EVENTOS

GALERIA DE IMAGENS - AÇÕES DA FANTÁSTICA CIDADE DO NATAL
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A promoção “Campanha Explode Coração” contou com a participa-
ção de 74 lojas participantes.

Foram sorteados 10 vales compras de R$250,00, sendo os sorteios 
realizados nos dias 17, 24, 31/05 e 10/06. 

· Darci Ângela Moreira, Cliente na Loja Sapataria São Luiz – Vale viagem no valor de R$ 2.000,00

· Magda Lúcia Alves Guimarães Pereira, Cliente da Loja Stigma  – Vale viagem no valor de R$ 2.000,00
· Margareth de Morais Lima, Funcionária da Loja Sapataria São Luiz

· Renata Cristina Teixeira Vitalino, Funcionária da Loja Stigma
· Tânia Moreira de Camargos – R$250,00 (Cupom da Loja Espaço Elegance, Gastará na Loja Elegance)

· Ronaldo de Sousa Dornas – R$250,00 (Cupom da Loja Relojoaria Líder, Gastará na Loja Lisbella)
· Elem Aparecida Ribeiro – R$250,00 (Cupom da Loja Par E Passo)

· Carla Cristina Clemente Militão – R$250,00 (Cupom da Loja Inforcell)
· Ana Lúcia O. B. Da Silva  – Cupom da Farmácia Itaúna, utilizará o vale compras na Loja Cabocla.

· Darci Angela Moreira – Cupom Da Loja Sapataria São Luiz, Utilizará o vale compras na Loja Sapataria São Luiz.
· Ana Cláudia De Morais Silva – Cupom Da Loja Elegance Calçados, utilizará O vale compras na Jarjeans.

· Patrícia M° O. Carvalho – Cupom da Loja Sapataria São Luiz, utilizará o vale compras na Athayde.
· Mariana Aparecida Dos Reis – R$250,00 (Cupom da Loja Par & Passo)

· Hamilton Camilo Rodrigues – R$250,00 (Cupom da Loja Casa e Cozinha)

AÇÕES E EVENTOS

Explode Coração – Dia das Mães e Namorados
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Os ganhadores foram:
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Com a proposta de promover o resgate do valor dos avós na institui-
ção familiar através de ação promocional e motivacional, a fim de 
despertar nas pessoas o quão importante é esta data, bem como a 
presença dos avós em nossas vidas, valorizando cada vez mais 
momentos em família, a ACE Itaúna, a CDL Itaúna, o Sindicomércio e 
o Sicoob Centro-Oeste realizaram, no Edifício CDE, a “Semana dos 
Avós”.

Ganhadores do Concurso Cultural de Desenhos
Os avós indicados pelos netos no formulário participaram de uma 
semana inteira de atividades com profissionais e empresas parceiras, 
a fim de oferecer produtos e serviços gratuitamente, proporcionan-
do dias de lazer e muito entretenimento.

No primeiro dia (29/07), os avós participaram de uma palestra: Viver na Melhor Idade, Vida Saudável, ministrada pelo psicólogo, 
Marciliano Coelho. Em seguida uma palestra de muito aprendizado conduzido pela fisioterapeuta Silvana Galvão, com o título “A 
importância dos Cuidados com a Saúde Íntima”.

Na terça feira, (30), foi promovido uma Oficina Terapêutica, conduzida por Toninho, que organiza o Lar de Convivência do Idoso, e em 
seguida uma sessão de cinema com o filme “Click”, onde foi demonstrado a importância da família e da importância de cada 
momento compartilhado.

Quarta Feira (31), com a participação especial da Jessica Herculano, foi proporcionado uma sessão SPA de limpeza facial para os 
participantes, e em seguida uma sessão de fotos com os avós.

E para finalizar no último dia (01), com o psicólogo Marciliano Coelho e um café todo especial, foi promovido um bate papo “Contan-
do Causos”, onde as avós e avôs que participaram, compartilharam momentos em suas vidas com demais participantes.

AÇÕES E EVENTOS

Semana dos Avós – Campanha Eu Amo Meus Avós 

Os ganhadores foram:
Categoria 0 a 6 anos:

 1º LUGAR: 1 vale compras de R$300,00 : Arthur Chaves da Silveira
formulário adquirido na loja Athayde

Avós indicados: Vovó Cleuza e Vovô Nelson

2º LUGAR: 1 vale compras de R$200,00 : Maria Laura Grope Faria e Faria
formulário adquirido na loja Bicho Papão

Avós indicados: Vovô Paulo César, Vovó Maria Antônia e Vovó Maria Geralda.

3º LUGAR: 1 vale compras de R$100,00 : Bianca Cristina Ferreira Santos
formulário adquirido na sorveteria Mister Mix

Avós indicados: Vovó Maria Aparecida dos Santos e Vovó Heloísa Magna  

Categoria 7 a 12 anos:

1º LUGAR: 1 vale compras de R$300,00: Bárbara Gabrielle Chaves Silva
formulário adquirido na loja Geiziane Calçados

Avós indicados: Vovó Maria Gorete Chaves e Vovó Maria Alves Silva

2º LUGAR: 1 vale compras de R$200,00: Nícolas Augusto Davi da Fosenca
formulário adquirido no Supermercado 2001

Avós indicados: Vovó Maria José Fonseca e Geraldo Augusto Moreira  

3º LUGAR: 1 vale compras de R$100,00 : Ana Clara Nogueira de Souza Rocha
formulário adquirido na loja Bicho Papão  

Avós indicados: Vovó Helena e Vovó Aparecida

�������������������������������±���������������±�¯
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A Câmara de Dirigentes Lojistas de Itaúna (CDL) e entidades parcei-
ras – ACE Itaúna, Sindicomércio e Sicoob Centro-Oeste, promoveram 
a campanha promocional especial para movimentação do comércio 
no fim de ano – o Natal, que é a data mais esperada pelo comercian-
te. Na campanha promocional, a CDL Itaúna disponibilizou adesão 
gratuita de lojas associadas.

Ao todo, foram distribuídos R$110.000,00 em prêmios, sendo premiados :

Maria Rosimeire da Silva Alvim, cliente da loja Cida Presentes LTDA, que ganhou 1 vale compras de R$15 mil, indicando a entidade 
filantrópica CRASI que também recebeu 1 vale compras de R$15 mil. A vendedora contemplada no cupom é a Vitória Aparecida 
Borges de Souza (Cida Presente) que recebeu R$10 mil em vales compras, juntamente com a loja que também recebeu R$10 mil em 
vales compras.

SORTEIOS PARA LOJISTAS E COMERCIÁRIOS

• R$1.000,00 em compras para a loja Casa das Roupas e R$1.000,00 em compras para a vendedora Patrícia Barbosa Fonseca
• R$1.000,00 em compras para a loja G Tronic e R$1.000,00 em compras para a vendedora Débora Cristina Pacheco de Lima
• R$1.000,00 em compras para a loja Mãos a Obra e R$1.000,00 em compras para a vendedora Vanusa das Graças de Sousa Santos
• R$1.000,00 em compras para a loja Sapataria São Luiz e R$1.000,00 em compras para a vendedora Jaine Aparecida Guedes
• R$1.000,00 em compras para a loja Audace e R$1.000,00 em compras para a vendedora Daiana Silva Andrade

AÇÕES E EVENTOS

Campanha Natal 100 é Natal do Bem 
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Reunião com Secretário de Segurança
Pública do Estado de Minas Gerais

No dia 11/07/2019, as entidades que compõe Centro de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental de Itaúna (CDE) – ACE Itaúna, 
CDL Itaúna, Sindicomércio, Sicoob Centro-Oeste, Sindimei e Aconita, realizaram no Hotel Fazenda Granja Glória, reunião sobre as 
principais demandas da cidade de Itaúna na área de Segurança Pública, com o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública 
de Minas Gerais, general Mário Araújo.

No dia 30 de maio de 2019, o presidente do CDE e da CDL Itaúna, Maurício Nazaré, protocolou ofício em audiência com o secretário 
na sede do governo de Minas Gerais, demandando uma reunião em Itaúna para debater e achar soluções para atender as principais 
demandas sobre Segurança Pública, identificadas em pesquisas realizadas com associados das entidades que compõe o CDE, que 
são empresários, suas famílias, colaboradores destas empresas, que correspondem a aproximadamente 92% da população de 
Itaúna.

A reunião precisou atender ao protocolo, regras e normas de segurança, impostas pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública, bem como os convites enviados.

Como proposta de trabalho, a reunião foi conduzida pelo presidente Maurício e o general Araújo, com apresentações dos represen-
tantes dos comandos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e do Depen-MG – Departamento Penitenciário de 
Minas Gerais, que apresentaram as estatísticas referentes a atuação de cada órgão de segurança no município, suas dificuldades e 
quais soluções necessárias.

Os debates aconteceram com a presença de membros de órgãos e entidades ligadas a Segurança Pública do município, como o 
TJMG, a Associação de Segurança Pública de Itaúna, o Consepi, a Apac e a Apac Juvenil, o Tiro de Guerra, a OAB Itaúna, além da 
presença do Sindicato Rural, do Sicoob Crediuna e do Senar.

O presidente do CDE Itaúna e da CDL Itaúna, Maurício Nazaré, destacou a importância desta agenda do governo com a cidade. “Esta 
reunião, com a presença do secretário, general Araújo, os comandos dos órgãos de segurança do estado, entidades representativas 
da área de segurança pública municipal, entidades classistas de Itaúna, Poderes Públicos do município, bem como do poder legisla-
tivo estadual, demonstra a todos os itaunenses, união em prol de um dos temas mais demandados de nossa cidade e demonstra o 
sentido que todos os itaunenses anseiam: o pensamento elevado a cidade, que atenda o coletivo. A liderança que temos exercido 
em conjunto com nosso deputado estadual, poderes executivo, legislativo e judiciário municipal, entidades, associações  e represen-
tantes classistas municipais,  demonstra o associativismo de Itaúna e a gestão pública compartilhada, o nos destaca e nos coloca em 
evidência, novamente no radar do governo. Fizemos uma reunião técnica, a fim de definir metas para resultados concretos”, 
declarou.

Principais assuntos da pauta

A reunião trouxe uma ampla discussão acerca das principais 
demandas de Itaúna, como a construção da nova sede da 
Delegacia de Polícia Civil em Itaúna, consolidação do projeto da 
Associação de Proteção e Assistência aos Adolescentes em 
Conflito com a Lei, transformação da Delegacia de Polícia Civil 
de Itaúna em Delegacia Regional, adequação do número de 
efetivos da Polícia Civil, necessidade de ampliação do número 
de investigadores da Polícia Civil,  necessidade de maior efetivo, 
investimento em infraestrutura, armamento e viaturas – Polícias 
Civil e Militar, elevação da 51ª Cia Polícia Militar de Itaúna para Cia 
Independente, implantação do projeto Olho Vivo e a construção 
da nova unidade prisional do município.

Sobre o presídio de Itaúna, general Araújo comenta proposta 
apresentada para resolução desta demanda. “Apresentamos 
uma nova proposta para que, com a disponibilidade de terreno, 
será um importante passo para a construção do presídio, o que 
irá desafogar o que hoje se encontra na região central da cidade. 
Estive visitando o presídio e vi que de fato precisa de muita 
atenção. Precisamos colocar em prática o projeto”, destacou.

Sobre a Apac Juvenil, o general destacou. “Estamos buscando 
uma solução para tratar os jovens infratores, olhando a deman-
da local”.

Sobre a nova sede da delegacia, o general evidenciou que 
apoiará em todas as esferas do governo para que seja possível a 
construção no menor espaço de tempo possível. ������������������� ����������� ��������¯����	����� ������������������������������
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Reunião com Secretário de Segurança
Pública do Estado de Minas Gerais

Plano de Ações

Como proposta de trabalho, Maurício Nazaré propôs um Plano de Ações, onde foi possível pontuar os próximos passos e responsá-
veis para que as demandas do município possam ser atendidas pelo Governo de Minas e se responsabilizou por conduzir e cobrar 
dos responsáveis os resultados.

“Foram definidos prazos para os projetos, para adiantar todas as soluções. Aspectos que dependem da secretaria e governo, foram 
imediatamente providenciados através de ligações e retornos imediatos, durante a reunião. Agora, as discussões voltam para a 
comunidade itaunense, para que outras ações também sejam providenciadas”, finalizou general Araújo.

Maurício Nazaré destacou a importância da organização do Plano de Ações, para que objetivos sejam mais claros e metas alcança-
das. “Estando em mãos agora nosso plano, basta cada ator responsável desempenhar seu papel, para que de fato tenhamos 
grandes conquistas para o município”, finalizou Maurício.

O prefeito de Itaúna, Neider Moreira de Faria, também participou de todo o encontro, onde reafirmou o compromisso do governo 
local para com as principais demandas, devendo ser um agente importante na consolidação das metas atribuídas.

CDL Itaúna 50 anos

O encontro foi marcado ainda pelas comemorações do 
cinquentenário da Câmara de Dirigentes Lojistas de Itaúna 
– CDL. O presidente Maurício Nazaré, fez um passeio pela 
história da entidade, contando sua trajetória de conquistas 
para a classe, além da importância desta entidade para o 
fortalecimento do município.

“Itaúna é uma cidade movida pelo associativismo. Na data 
de hoje, estamos em mais um momento especial e este 
marco para nossa cidade está eternizado. Na oportunidade 
de comemorar o cinquentenário da CDL Itaúna, recebe-
mos o secretário de Segurança do Estado, general Araújo, 
em mais uma ação visando o fortalecimento de nossas 
empresas e de toda a comunidade”, declarou Maurício 
Nazaré.

Presenças

Estiveram presentes ainda na reunião, o presidente da ACE 
Itaúna, Afonso Henrique, o presidente da Câmara Municipal 
de Itaúna, Alexandre Campos, o vice-prefeito, Fernando 
Franco, o juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Infância e 
Juventude da Comarca de Itaúna, Dr. Ivan Pacheco Castro, 
o magistrado, Dr. Paulo Antônio de Carvalho, os assessores 
de deputado Estadual, Gustavo Mitre, Jardel Magalhães e 
Gustavo Barbosa, além de diretores das entidades do CDE 
Itaúna.
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Ações
Presidenciais
Em 2019 foram desenvolvidas diversas ações em prol da classe 
empresarial e do município de Itaúna. Foram realizados en-
contros e discutidos assuntos que afetam diretamente o de-
senvolvimento e a sustentabilidade das empresas.

A CDL Itaúna se mantém ativa, com apoio da ACE Itaúna, na 
construção de pontes através de importante e influente RE-
PRESENTATIVIDADE em âmbito municipal, estadual e fede-
ral, para que o município de Itaúna continue sendo referência.
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Romeu Zema visita Itaúna, seu primeiro
compromisso como governador de Minas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve em Itaúna no dia 10/01, 
visitando as instalações da Apac – Associação de Proteção e Assistência aos 
Condenados.

O governador ressaltou a importância do trabalho realizado pela Apac e 
lembrou como as atividades internas são importantes para a ressocialização 
e integração dos condenados, em um modelo que é exemplo internacional.

“Foi a primeira Apac que visitei e saio daqui muito impressionado com o 
trabalho digno que é feito. São quase 200 recuperandos recebendo e tendo 
oportunidade de aprender uma atividade que vai ser muito útil para eles. 
Vejo que é um caminho que temos que incentivar mais em Minas Gerais, 
pois representa um maior grau de ressocialização por parte do recuperando 
e também um custo menor para o Estado. Um governo tem que atuar em 
todas as frentes, educação é importante, desenvolvimento também, mas o 
ser humano não pode ficar relegado a um segundo plano”, afirmou Romeu 
Zema.

O governador teve a oportunidade de conhecer espaços como padaria, 
marcenaria, horta, cozinha, e acompanhar o trabalho de montagem de 
peças automotivas, na cantina, entre outros ambientes comuns na rotina dos 
recuperandos.

Demandas de Itaúna

O presidente da CDL Itaúna e do CDE Itaúna, Maurício Gonçalves Nazaré, acompanhou a visita do governador, onde teve a oportuni-
dade de tratar sobre projetos de extrema relevância para a cidade no quesito segurança pública.

Maurício tratou sobre a nomeação do itaunense, o delegado regional, Dr. Leonardo Pio, a chefe de departamento regional da Polícia 
Civil e apoio para aprovação do projeto e liberações para a construção e implantação do Centro de Recuperação de Menores em 
Conflito com a Lei, em um modelo APAC “juvenil”.

Outro ponto discutido foi a aprovação da construção de uma nova sede para a Delegacia de Policia Civil, integrando todos os setores 
da instituição, investimentos em efetivo, armamentos, viaturas, equipamentos e infraestrutura, para no futuro breve, transformar a 
delegacia de Itaúna em regional. A elevação novamente da 51ª CIA PM – MG – Itaúna a CIA independente e automaticamente em 
batalhão, investimentos em efetivo, armamentos, viaturas, equipamentos e infraestrutura para a 51ª CIA PM – Itaúna, em carácter de 
urgência.

“Me sinto muito feliz por perceber que nossa cidade esta tendo um momento único com a nova gestão do governo e que se souber-
mos valorizar e fazer valer a parceria e atenção do governador, seu vice e toda a equipe de governo, elevaremos Itaúna ao ponto que 
todos que amam esta cidade gostariam de ver: Uma Itaúna que os indicadores comprovem que se tornou uma cidade melhor para 
se viver, trabalhar e empreender”, destacou Maurício Gonçalves Nazaré.

Maurício esteve acompanhado do superintendente regional de Saúde do Governo de Minas, o itaunense Alan Rodrigues da Silva, 
dos delegados Dr. Jorge Antônio e Dr. Diêgo Almeida, da promotora Drª Maria José de Figueiredo Siqueira e dos juízes Dr. Paulo 
Antônio de Carvalho, Dr. Ivan Pacheco de Castro e Drª Solange Maria de Lima Oliveira.

Estiveram presentes também o vice-governador Paulo Brant, o secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, General Araújo, o 
comandante geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Giovanne Silva, o chefe do gabinete Militar do Governador, Coronel Borges, o 
chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Wagner Pinto de Souza, o presidente do TJMG, desembargador Nelson Messias, além das 
autoridades locais.
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A reunião teve como objetivo tranquilizar a população sobre os riscos das barragens de rejeitos de minério que existem na região de 
Serra Azul, trazendo um panorama de como se encontram hoje, bem como os projetos desenvolvidos para que sejam evitados 
episódios como de Brumadinho.

De acordo com os engenheiros, Henrique Trindade (ArcelorMittal), Gustavo de Azevedo Pereira (Minerita) e André Chaves (Usiminas), 
todas as barragens estão em processo de desativação, com trabalho intenso de controle e vigilância. Hoje há um estudo das áreas de 
risco. Neste estudo, há desenhado o que chamam de “mancha”, sendo o possível caminho que os rejeitos possam percorrer, em caso de 
um rompimento. É a partir deste estudo que as empresas se baseiam para estabelecer um plano de segurança para toda a comunida-
de.

Um dos pontos de destaque na fala dos representantes das empresas foi de que Itaúna não está em nenhuma área de risco e, portanto, 
não seria afetada diretamente em caso de rompimento de uma das barragens situadas em Serra Azul – Itatiaiuçu, porque todas vertem 
para a bacia do Rio Paraopeba.

O presidente do CDE Itaúna e da CDL Itaúna, Maurício Gonçalves Nazaré, esteve presente na reunião, junto com Afonso Henrique, 
presidente da ACE. Maurício destacou o papel das entidades em defender os interesses da população e empresas.

“Somos sabedores da importância das mineradoras para o desenvolvimento econômico e social de nossa região, pois são nossas 
associadas e defendemos os seus interesses também, mas, contudo, precisamos conhecer melhor os riscos que as barragens de rejeito 
oferecem a classe produtiva de Itaúna e Itatiaiuçu, bem como para toda a população destas cidades que são por nós consideradas irmãs 
devido a história e por termos em Itatiaiuçu diversos associados. Nós estamos aqui com a visão sistêmica de pensar proativamente no 
desenvolvimento econômico e socioambiental de Itaúna e Itatiaiuçu, portanto, precisamos inteirarmos sobre os efeitos e impactos das 
barragens de rejeitos das mineradoras de Itatiaiuçu e os riscos que elas oferecem no caso de rompimento. Tivemos com esta reunião 
informações importantes, cujo objetivo é exatamente esclarecer a situação atual, para que o empreendedor possa trabalhar e garantir 
sua sustentabilidade e que a população de Itaúna, Itatiaiuçu e imediações, fiquem tranquilas sobre esta situação, diminuindo o estresse, 
a sensação de insegurança e consequente ansiedade. A missão das entidades que integram o CDE é de garantir a sustentabilidade dos 
negócios de nossos associados para gerarmos emprego e renda pautados pelos princípios da responsabilidade socioambiental. 
Consideramos que tudo que atingir Itatiaiuçu e região, também atinge Itaúna indiretamente, o que pode causar instabilidade econômi-
ca e socioambiental nestes municípios” afirmou o presidente.

A AMISA garantiu que desde 2017 são realizados diversos estudos e planejamentos acerca da segurança das barragens de rejeito. Até o 
momento, 4 ações estão sendo colocadas em prática. Em fevereiro de 2018, uma consultoria foi prestada a partir de um simulado 
externo. Em agosto do mesmo ano, aconteceu uma reunião com os órgãos públicos. Já em 2019, um gerenciamento de emergências 
foi criado e apresentado para a população, que terá, em abril, uma simulação de emergência para a evacuação das comunidades que 
estão na mancha de risco de algum possível acidente, visando testar o planejamento de segurança desenvolvido. Está previsto para o 
início de fevereiro ainda a instalação de sirenes de alerta em caso de rompimento de alguma barragem.

O presidente Maurício sugeriu que a comunidade de inovação criada em Itaúna, Libertas Valley, em parceria com as entidades que 
compõe o CDE e AMISA, ajudasse a desenvolver alternativas para impedir esse tipo de tragédia.

“Estamos aqui atentos e vamos colaborar de maneira irrestrita, para que tudo que seja necessário fazer, seja feito. Demos também a 
sugestão de envolver a comunidade Libertas Valley em parceria com as entidades que compõe o CDE, para que possamos, quem sabe, 
desenvolver processos disruptivos para prevenção desses acidentes e também outras formas de lidar com esses rejeitos”, garantiu 
Maurício.

As três mineradoras garantiram que os monitoramentos são realizados diariamente e que constam em seus planejamentos a desativa-
ção por completo das barragens, pela metodologia de alteamento a montante. As empresas contam ainda com moderno monitora-
mento online, inspeção e realizam visitas constantes às comunidades próximas. A Usiminas, Minerita e Arcelor Mittal realizam ações 
conjuntas e trocam informações entre si a fim de reduzir qualquer possibilidade de acidentes.
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Informação foi esclarecida em reunião da AMISA – Associação das Mineradoras 
de Serra Azul

Após a tragédia ocorrida na cidade de Brumadinho no dia 25 de fevereiro, 
quando do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, de proprie-
dade da Vale S/A, as mineradoras Usiminas, ArcelorMittal e Minerita, através da 
AMISA – Associação das Mineradoras de Serra Azul, convidaram as entidades 
integrantes do CDE Itaúna, a população e a mídia local até a sede da Usiminas 
em Itatiaiuçu na manhã do dia 31 de fevereiro, para esclarecimentos quanto a 
situação de suas barragens.

Na abertura da reunião, o presidente da AMISA, Edgar de Souza Júnior, deu boas 
vindas, apresentou o cronograma da reunião e solicitou 1 minuto de silêncio 
pelas vítimas da tragédia de Brumadinho.

Itaúna sem risco de ser atingida diretamente em
caso de rompimento de barragens de rejeitos de
mineradoras de Itatiaiuçu
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Maurício Nazaré marca presença na posse da
nova diretoria da CDL BH 

A nova diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) tomou posse oficialmente no dia 11 de fevereiro, às 19h, 
na sede do Sindicato da Construção Pesada (Sicepot-MG), que fica na Av. Barão Homem de Melo, 3090 - Estoril.

Durante os próximos três anos, a Entidade será presidida pelo empresário Marcelo de Souza e Silva. Empresário desde 1989, Marcelo 
de Souza e Silva participa da CDL de Belo Horizonte há 29 anos, quando ingressou na CDL Jovem. A partir de 1997, já na CDL/BH, 
ocupou o cargo de vice-presidente em diversas gestões.  Bacharel em Administração de Empresas e em Ciências Contábeis, Marcelo 
implantou e coordenou o Projeto Minas Fácil, de agilização e simplificação de processos para abertura de novas empresas, quando 
diretor de projetos da Junta Comercial de Minas Gerais, no período de maio de 2007 a agosto de 2009.

Na Prefeitura de Belo Horizonte, entre 2013 e 2015, foi secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Secretário Regional Centro 
Sul. É conselheiro suplente do Conselho Deliberativo do Sebrae-MG e participou da elaboração e aprovação da Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas. 

Maurício Nazaré, presidente do CDE Itaúna e CDL Itaúna esteve presente na cerimônia de posse, destacando parceria e aliança nas 
CDLs vizinhas.

���������������������������������
�	
�����������������
��
�
����������������������������
���� 
����� ����



43

AÇÕES PRESIDENCIAIS

Reunião no Conselho do SPC Brasil 

O presidente da CDL Itaúna, Maurício Gonçalves Nazaré, participa efetivamente das reuniões do Conselho do Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil), sendo a entidade voz ativa por ser uma das principais acionistas do serviço.
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APAC Juvenil é pauta de reunião com Secretário
General Araújo

Secretário de Segurança recebeu comitiva de Itaúna

O projeto da Apac Juvenil de Itaúna foi assunto de reunião realizada no dia 13 de fevereiro de 2019, na Secretaria de Segurança Pública 
do Governo de Minas Gerais, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte. A proposta da reunião foi de buscar apoio do novo governo 
para aprovação da metodologia e recursos para a construção da sede.

Maurício Nazaré, presidente do CDE Itaúna e CDL Itaúna, que articulou a realização desta reunião junto ao Governo de Minas, 
destacou que o projeto é de extrema importância, tendo em vista que Segurança Pública é um dos principais pilares para o desenvol-
vimento econômico e socioambiental de Itaúna e que este projeto, quando for realidade, os indicadores de segurança pública em 
nosso município e região melhorarão significativamente.

“A Apac Juvenil é um projeto muito importante para a sociedade itaunense na ressocialização de jovens em conflito com a lei. 
Sabemos da intenção do governador Romeu Zema em ajudar o município de Itaúna, portanto, através deste trabalho de articulação, 
conseguimos essa reunião com o secretário general Araújo, que muito bem recebeu o projeto e se colocou à disposição, já despa-
chando com sua equipe, procedimentos para que o projeto tenha andamento e seja realidade e exemplo para os demais municípios 
do Brasil, uma vez que será a primeira instituição com a metodologia e fundamentos da APAC ”, declarou.
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Lideranças de Itaúna debatem políticas públicas
para o varejo em encontro do PP 4.0, realizado
pela CNDL em BH

O presidente do CDE e da CDL Itaúna, vice-presidente da FCDL–MG Região Centro-Oeste, Maurício Gonçalves Nazaré, esteve presente 
e destacou. “O programa Politicas Publicas 4.0 desenvolvido pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), com o apoio 
da FCDL-MG e da CDL Itaúna, é de suma importância para o setor de comércio e serviços de nossa cidade, estado e país. Isso pois, visa 
estruturar um plano de ação para que tenhamos um relacionamento mais estreito com os órgãos governamentais, estabelecendo 
políticas públicas que objetivam o desenvolvimento econômico e socioambiental. Este foi o segundo encontro, o primeiro tratou das 
Políticas Públicas a nível federal, que tem sido conduzido com maestria em Brasília pelo empresário itaunense, diretor Comercial da 
CDL Itaúna e superintendente geral da CNDL, Marco Antônio Oliveira Corradi”, destacou.

“Itaúna foi destaque por ter reunido representantes dos Poderes Executivo e Legislativo municipal e do Poder Legislativo Estadual, 
para participar deste importante evento e por já ter conseguido elaborar sob nossa liderança, com a contribuição de nossos diretores, 
colaboradores e associados, bem como dos servidores públicos municipais e estaduais, o Plano de Políticas Públicas, que norteará o 
Plano de Ação para implantação do que fazer, quem liderar, como fazer acontecer, quanto vai custar e como viabilizaremos os 
recursos”, reforçou Maurício.

Estiveram ainda presentes no evento os representantes de Itaúna, o presidente da Câmara Municipal de Itaúna, Alexandre Campos, o 
assessor do deputado Estadual Gustavo Mitre, Gustavo Dornas Barbosa e a gerente de Fomento e Novos Investimentos da Secretaria 
de Desenvolvimento e Turismo, representando o secretário de desenvolvimento municipal, Diógenes Lopes Nogueira de Sousa Vilela, 
Luísa Paula Alves e Silva.

PRINCIPAIS DEMANDAS DE ITAÚNA
Demandas de políticas públicas identificadas para o desenvolvimento de Plano de Ação para implementações em Itaúna:

1. Repensar o processo de renovação do AVCB, que tem levado meses e tem sido um desestímulo para empresários e empreendedo-
res, causando insegurança para todos.

2. Incentivar instalação de novas indústrias e fortalecer as já existentes, por ser um segmento muito relevante na geração de novos 
recursos para o município, além de mais trabalho, emprego e renda.

3. Formalizar a Frente Parlamentar de Apoio às Empresas e ao Empreendedorismo.

4. Fortalecer o comércio local mediante a revitalização do centro comercial e implantação de projetos que favoreçam o comércio nos 
bairros.

5. Implantar Educação Financeira nas Escolas Municipais e criar condições para redução do índice de inadimplentes da população 
economicamente ativa de Itaúna (hoje de 33%).

6. Acelerar o processo de instalação da APAC Juvenil, aumentando a sensação de segurança por parte da população.

7. Implantar o projeto “Videomonitoramento por Câmeras” em Itaúna, ação voltada para a melhoria da segurança pública e aumento 
da sensação de segurança por parte da população.

8. Melhorar as condições operacionais de funcionamento da Polícia Militar e Polícia Civil, aumentando também a sensação de 
segurança por parte da população.

9. Implantar urgentemente o Estacionamento Rotativo no município, favorecendo e humanizando o trânsito na cidade.

Belo Horizonte recebeu no dia 23 de maio de 2019, mais um 
encontro do Políticas Públicas 4.0 (PP 4.0), convênio da CNDL 
com o Sebrae Nacional.

O evento teve foco no fomento ao desenvolvimento local e 
regional por meio de articulação das lideranças do varejo e 
elaboração de propostas de políticas públicas para o setor. 
Lideranças do Sistema CNDL e agentes públicos debateram 
temas prioritários para o varejo com os especialistas Marcos 
Lima e Ângelo Roncalli. Cerca de 50 pessoas participaram da 
discussão de temas como o fortalecimento do comércio e 
desenvolvimento econômico local, crédito e financiamento, 
mobilidade urbana e infraestrutura para revitalização de 
centros comerciais, sistema tributário, segurança pública, e 
modernização das leis trabalhistas e previdenciárias.
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10. Refazer toda a estrutura de asfalto e calçamento de vias públicas municipais, muitas delas esburacadas e alvo de críticas e 
reclamações por parte da população.

11. Refazer toda a estrutura de iluminação pública municipal, principalmente nos bairros, onde há locais pouco iluminados e 
favoráveis à prática de delitos.

12. Avançar no projeto de transposição da linha férrea em Itaúna, em trâmite há anos.

13. Estimular o Setor de Agronegócios no município, incluindo a instalação de Escolas Técnicas para Jovens na Zona Rural, estimu-
lando a permanência da população nas comunidades rurais, evitando o êxodo rural e favorecendo o crescimento do referido setor.

14. Duplicar a Rodovia MG 050, sentido Itaúna-Divinópolis-Formiga, favorecendo o desenvolvimento local e regional.

15. Repensar a agenda do E-Social, sob pena de fechamento de inúmeras empresas e geração de mais desemprego no país.

16. Reformular a base de cálculo da taxa de lixo.

17. Atualizar a política de avaliação de imóveis para efeito de cálculo de ITBI.

18. Criar setor de pesquisa e controle de indicadores e planejamento estratégico, para estudar melhor o estado em que o município 
se encontra e executar um planejamento pautado em metas e indicadores para cumprimento de objetivos e obtenção de resulta-
dos de forma clara e objetiva, fazendo demonstrações dos resultados em audiências públicas.

19. Tendo o item anterior bem estabelecido, criar uma Gerência Comercial na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
para que tenhamos campanha pujante para vender a ideia de que empreender em Itaúna é uma boa oportunidade e ter canais de 
comunicação, interação e venda a níveis nacionais e internacionais, contratando escritórios especializados em negócios para 
prospecção e captação de novos investidores e empreendedores para nossa cidade.

20. Estabelecer Parceria Público-Privada (PPP) para concepção de um Centro de Convenções, Eventos e Parque de Exposições 
agropecuárias e outras de diversos setores da economia na cidade de Itaúna, para atração do turismo de negócios e entretenimen-
to.

21. Promover pesquisas, estudos e diagnóstico da vocação de nosso município, realizados por especialistas da área, para nortear os 
trabalhos dos itens 18 e 19.

22. Sensibilizar o Conselho de Administração e a Reitoria da Universidade de Itaúna (UIT) para que a tenhamos como parceira de fato 
do município em inúmeras ações para o desenvolvimento econômico e socioambiental.

23. Manter uma política de saneamento básico e rede de esgotos 100%, como hoje já somos destaque neste item.

24. Aprimorar o Programa Sustentável de Conservação de Águas e Preservação das Nascentes no entorno de Itaúna.

25. Criar condições para que tenhamos melhor e maior mobilidade urbana.
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Secretários do Governo de Minas conhecem
demandas do município de Itaúna

Reunião promovida pelo CDE Itaúna viabiliza apoio de R$400 mil do estado para ponte do Distrito Industrial.

 As entidades do Centro de Desenvolvimento Econômico e Socioambiental de Itaúna (CDE) – ACE Itaúna, CDL Itaúna, Sindicomércio, 
Sicoob Centro-Oeste, Sindimei e Aconita, receberam em reunião no dia 10 de junho, a presença do secretário adjunto de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, Dr. Adriano Magalhães e do subsecretário de Desenvolvi-
mento Regional, Dr. Fernando Passálio, onde foram apresentadas as principais demandas do município.

Maurício Gonçalves Nazaré, presidente do CDE e da CDL Itaúna, foi quem articulou e conduziu o encontro, apresentando aos 
representantes do Governo de Minas e convidados, um espelho do município, com informações sobre sua representatividade, econo-
mia, IDH, além de indicadores que são importantes para o desenvolvimento do município.

Entraves para instalação de novas empresas no município foram os destaques das discussões da reunião, em que Maurício Nazaré 
destacou, por exemplo, a construção da ponte do Distrito Industrial de Itaúna, o que acarretará na facilidade de acesso e melhor 
mobilidade do trânsito na região. Outra questão levantada foi a importância da duplicação da MG 050 até Itaúna, o que certamente 
fortalecerá o desenvolvimento regional. A construção da sede da nova delegacia de Polícia Civil também foi tema de discussão e 
pedido de apoio junto aos secretários, tendo em vista o atendimento regional, além da construção da Apac Juvenil.

“Itaúna precisa estar unida sempre para colhermos resultados e fazer a diferença. Poder público executivo, legislativo, entidades e 
empresas, precisam trabalhar juntos para o fortalecimento de nossa cidade. Hoje foi um passo muito importante”, destacou Maurício 
Nazaré.

Após reunião, o presidente do CDE e os secretários do governo estiveram visitando a ponte do Distrito Industrial e, em seguida, 
almoçaram junto às autoridades municipais.

Presenças
Estiveram presentes o prefeito de Itaúna, Dr. Neider Moreira de Faria, que agradeceu a presença dos representantes do Governo de 
Minas e reforçou as necessidades do município, os secretários municipais, Gustavo Barbosa, assessor do deputado Estadual Gustavo 
Mitre, o presidente da Câmara Municipal de Itaúna, Alexandre Campos, os vereadores Hudson Bernardes e Lacimar (Três), o delegado 
regional da Polícia Civil, Dr. Leonardo Pio, os delegados Dr. Jorge e Dr. Dirceu, além de diretores das entidades ACE, CDL, Sindicomér-
cio, Sicoob Centro-Oeste, Sindimei e Aconita e empresários associados.
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Presidentes da ACE e CDL Itaúna participam do
11º World Chambers Congress, no Rio de Janeiro

Os presidentes da ACE Itaúna, Afonso Henrique da Silva Lima, e da CDL Itaúna, Maurício Nazaré, participam do 11º World Chambers 
Congress, que acontece no Rio de Janeiro entre os dias 12 e 14 de junho.

O World Chambers Congress (Congresso Mundial de Câmaras) é o maior encontro internacional para câmaras de comércio e seus 
membros.

Composto por uma influente conferência de liderança de pensa-
mento e uma competição de nível mundial para mostrar a 
inovação das câmaras, o fórum global oferece uma oportunidade 
incomparável de compartilhar as melhores práticas, trocar ideias e 
inspirar novos pensamentos sobre as questões mais prementes 
que afetam o mundo dos negócios hoje.

Maurício Nazaré, presidente do CDE – CDL Itaúna, esteve com o 
prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivela, discutindo melhores 
práticas para fortalecimento do comércio através de políticas 
públicas e do impacto dos projetos de desburocratização e de 
inteligência dos serviços públicos, aplicados na cidade do RJ para 
facilitar a vida de quem quer empreender na cidade.

Maurício ainda mencionou que as relações estabelecidas com 
mais de 100 países através das Câmaras de Comércio abrirá as 
portas de Itaúna para o mundo e favorecerá a nossos associados 
da área de comércio, serviços, indústria e agronegócios.

Os presidentes da ACE Itaúna, Afonso Henrique da Silva Lima, e da 
CDL Itaúna, Maurício Nazaré, participam do 11º World Chambers 
Congress, que acontece no Rio de Janeiro entre os dias 12 e 14 de 
junho.

O World Chambers Congress (Congresso Mundial de Câmaras) é o 
maior encontro internacional para câmaras de comércio e seus 
membros.
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APAC Juvenil: Representantes do Governo de
Minas visitam Itaúna através do CDE

O subsecretario de Atendimento Socioeducativo do Governo de Minas, Bernardo Pinto Coelho Naves, e a assessora da Superinten-
dência de Atendimento ao Adolescente, Rhayssa Cristina Ávila, estiveram em Itaúna no dia 03 de julho para estudos e acompanha-
mento do projeto da Apac Juvenil.

Ambos foram recepcionados no Edifício CDE, a convite do presidente do CDE Itaúna e da CDL Itaúna, Maurício Gonçalves Nazaré, e 
do diretor executivo da FBAC, Valdeci Ferreira.

No encontro, que contou com a presença de representantes de órgãos e entidades do município envolvidos no projeto, a pauta foi o 
Plano de Ações para construção da Apac Juvenil, a fim de unir esforços e o pensamento em prol do projeto.

“Existe o desejo comum de várias entidades de Itaúna para que a Apac Juvenil seja realidade. Estamos buscando a viabilização deste 
projeto que, certamente, contribuirá para diminuição considerável da criminalidade do município de Itaúna. Com o apoio do Governo 
do Estado, Itaúna poderá ser pioneira e referência nessa metodologia. Todo este trabalho tem nosso total apoio”, declarou Maurício 
Nazaré.

O subsecretario Bernardo Naves destacou que o projeto é um objetivo do Governo de Minas. “Há sinergia nas intenções das entidades 
que propõe este projeto e o Governo de Minas. Tenho uma missão de tornar possível a concretização deste projeto, o que já é tratado 
como prioridade do governador Zema e do secretário general Araújo”, destacou.

Após reunião no CDE, Maurício Nazaré e Valdeci Ferreira acompanharam os representantes do governo em visita técnica a Apac, 
onde puderam almoçar com os condenados em recuperação, além de conhecer os trabalhos realizados internamente. Após a visita, 
partiram para reunião na sede da FBAC, para alinhamento sobre a metodologia proposta para a Apac Juvenil, em que o subsecretário 
Bernardo Naves, e a assessora Rhayssa Cristina, levarão para conhecimento do general.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Diógenes Vilela, representando o prefeito Neider Moreira e o representante 
da diretoria de Construção da Apac Juvenil, Cláudio Soares, também estiveram presentes na visita. Cláudio secretariou e registrou as 
visitas para que todas as informações fossem levadas à diretoria.

A reunião foi promovida pelas entidades do CDE Itaúna – ACE Itaúna, CDL Itaúna, Sindicomércio, Sicoob Centro-Oeste, Sindimei e 
Aconita.

Presenças
Estiveram presentes ainda na reunião realizada no CDE o presidente da ACE Itaúna, Afonso Henrique, o promotor de Justiça da 
Infância e Juventude da Comarca de Itaúna, Dr. Gustavo Augusto Pereira, o juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Infância e Juventude 
da Comarca de Itaúna, Dr. Ivan Pacheco, o delegado regional da Polícia Civil, Dr. Leonardo Moreira Pio, o diretor executivo da FBAC, 
Valdeci Antônio Ferreira, o delegado Dr. Dirceu Ribeiro, a escrivã da Polícia Civil, Drª. Fabiane Faria, o tenente da Polícia Militar, Ten. 
Sérgio Wallace, o presidente do Consepi, Wellington Borges, o presidente da ASPI, Rômulo Vinícius Ferreira, representando a OAB 
Itaúna, a Drª. Tânia Regina, os assessores do deputado Gustavo Mitre, Gustavo Barbosa e José Márcio, além do diretor da ACE Itaúna, 
Marco Helênio Faria, e do diretor da Apac Juvenil, Cláudio Gonçalves Soares.

Visita do Secretário Estadual de Segurança 
Pública

O presidente do CDE e da CDL, Maurício Nazaré, 
convidou o secretário de Segurança Pública de 
Minas Gerais, general Araújo, para que estivesse 
na cidade no aniversário da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Itaúna, no dia 11 de julho.“A expec-
tativa é que tenhamos uma ótima notícia já em 
julho. 

Temos uma pré-agenda com o secretário de 
Segurança Pública do Governo de Minas, general 
Araújo, para o dia 11, data do aniversário da CDL 
Itaúna, aqui em nosso município. Esperamos 
que neste dia possamos anunciar a consolidação 
deste grande projeto, através de apoio do gover-
no do Estado”, destacou Maurício Nazaré.
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Reunião referente ao Trânsito de Itaúna com
empresa IT2B

O presidente da CDL Itaúna, Maurício Gonçalves Nazaré, e o presidente do Sindicomércio Itaúna, Alexandre Machado Maromba, em 
reunião junto aos representantes do Trânsito Municipal e da empresa que administra o rotativo, quando os representantes das entida-
des puderam expor os gargalos da implantação do aplicativo Zona Azul, sem planejamento e processo educativo junto a população 
itaunense.
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Maurício Nazaré prestigia Flávio Tadeu Destro
assume chefia do 7º departamento da Polícia
Civil no Centro-Oeste MG

O delegado Flávio Tadeu Destro assumiu no dia 9 de setembro a chefia do 7º Departamento da Polícia Civil que abrange Divinópolis 
e outras 51 cidades da região. Segundo com o delegado, ele pretende implantar o Projeto 48h que trata sobre a apuração de crimes 
violentos, sobretudo, os homicídios.

Flávio vai substituir o delegado Aílton Aparecido de Lacerda, promovido a delegado assistente da Chefia da Polícia Civil, no Conselho 
Superior. Segundo o delegado, ele participou da implantação e execução do projeto em Pouso Alegre que consiste em apurar homicí-
dios em menos de 48h.

“Em relação ao crime violento, especificamente ao crime de homicídio, uma das características para a solução eficaz é a diligência das 
polícias e órgãos com compõem o sistema de segurança pública logo nas primeiras horas. O projeto 48h, voltado para a apuração de 
casos de homicídio nas primeiras 48h”, explicou.
Flávio explicou que este é o período em que as provas estão claras e podem ser obtidas pelos investigadores. “Neste conjunto 
envolvem todos os órgãos de segurança pública, judiciário, ministério público. Foi um trabalho exitoso no Sul de Minas, e esperamos 
que seja assim também na região”, afirmou.

O trabalho conjunto com os órgãos de segurança é outro ponto importante, segundo Flávio. O delegado, que chefiou a Polícia Civil 
em Ouro Preto, Pouso Alegre e Curvelo, disse que a experiência de relacionamento com a Polícia Militar, Judiciário, Ministério Público, 
Corpo de Bombeiros, sociedade civil e poder público municipal, sempre foi dos melhores.

Maurício Nazaré esteve presente na cerimônia de posse e comentou a importância de estender laços, onde parcerias com órgãos de 
segurança regional é importante para manter a paz e a segurança dos associados empresários e a população itaunense. 
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Reunião sobre a implementação do rotativo

A CDL Itaúna sempre foi favorável ao rotativo e sempre cobrou do Poder Público ação quanto a esta questão. Porém, com o fato da 
instalação deste, atendendo a diversas manifestações de lojistas associados, realizou no dia 08 de outubro de 2019 em sua sede no 
Edifício CDE, reunião com empresários, com presença de representantes da Prefeitura de Itaúna – Paulo de Tarso (Secretário de 
Regulação Urbana) e Audrey Leite (Divisão de Trânsito) e da empresa Zona Azul, Caio César, a fim de obter mais esclarecimentos sobre 
a implantação do rotativo, além de propor ações imediatas, por este impactar diretamente no resultado de vendas do comércio, 
principalmente nos primeiros meses de atuação. 

Na reunião foi possível destacar diversos pontos críticos e gargalos do sistema aos responsáveis, sendo consenso da classe empresarial 
presente a importância do rotativo, mas que faltou publicidade e sensibilizar a população para conhecimento quanto à implantação, 
além de ter iniciado numa época crítica para o comércio – fim do ano, tendo em vista que qualquer mudança radical afeta diretamen-
te no resultado em vendas. Na conclusão desta reunião, foi estabelecido um Plano de Ações para que soluções pontuais pudessem 
ser desenvolvidas, a fim de melhor empenhar o rotativo, sem que afetasse diretamente o movimento na região central;
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