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PRAÇA DE ESPORTES

A coluna que saiu na frente ao anunciar, com exclusividade, a venda da Praça de 
Esportes e o fato da mesma não ser registrada em nome da prefeitura, volta 
hoje a abordar outro aspecto de toda  essa novela que envolve o assunto. 
Apuramos que, além de Montes Claros, também as cidades de Ubá, Uberaba e 
Curvelo possuem Praça de Esportes onde os terrenos originalmente pertencem 
ao Estado.  Como quando na época não havia o modo de concessão, foi 
repassado a estes municípios o direito de exploração sem a transferência da 
titularidade.

 
PROCEDIMENTO

Segundo explicou à coluna, o conceituado advogado Farley Menezes, a 
prefeitura terá que entrar na justiça, com o pedido de usucapião, para após 
obtenção do título do terreno, promover a sua alienação. Ele citou que caso 
semelhante aconteceu com o terreno onde hoje é o shopping popular. O prefeito 
na época (Jairo Ataíde) teve que proceder desta forma, inclusive teve que travar 
briga com o Ministério Público.

 
AMAMS

A diretoria da Amams, representada pelo presidente Valmir Morais e pelo 
secretário executivo Luiz Lobo, esteve participando na segunda-feira (14), em 
Belo Horizonte, de reunião com diretoria do Sedru e com o secretário de Estado 
de Transportes e Obras Públicas, Carlos Melles. O encontro foi para discutir o 
Programa de Revitalização e Fortalecimento das Associações Microrregionais.  
Participaram da reunião 28 associações de municípios do Estado. O assunto 
principal foi a discussão e apresentação de propostas para agilizar as demandas 
de convênios entre a secretaria e os municípios mineiros. Uma das propostas do 
Sedru é a realização de reuniões com as Associações Microrregionais de dois em 
dois meses e que sejam debatidas questões tidas como prioritárias pelas 
associações.

 
CREA-MG

Os engenheiros Melquiades Ferreira, Leandro Laughton e Guilherme Guimarães 
foram eleitos na semana passada (8) para a Inspetoria de Montes Claros do 
CREA-MG. Votaram 342 profissionais, sendo 235 para a chapa vencedora, contra 
107 dos concorrentes. Segundo o novo presidente, a primeira proposta é unir 
toda classe, a começar pelos integrantes e os que votaram na chapa 
concorrente.

 
PREVIMOC

A Previdência dos Servidores de Montes Claros (Previmoc), cujas várias de suas 
ações estão sendo questionadas, inclusive com ação no Ministério Público, já 
prepara para encaminhar à Câmara Municipal proposta criando mais cargos na 
instituição. Uma das propostas é a de realização de concurso público. 
Entretanto, chama a atenção o fato dos cargos importantes não constarem na 
proposta, sendo de responsabilidade do chefe do Executivo a indicação. Aliás, 
recebemos informação de que entre os servidores existe parente de integrantes 
da diretoria.

 
BERNARDO SANTANA
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O deputado federal Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG) distribuiu à 
imprensa a relação de obras que vem trabalhando juntamente com outros 
parlamentares do Estado, no sentido de que estas estejam garantidas no Projeto 
de Lei do Plano Plurianual 2012-2015. Segundo ele, trata-se de emendas 
definidas pela bancada mineira no Congresso Nacional. Entre as propostas que 
beneficiam a região, ele citou a pavimentação da BR-367, que atravessa os 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri, no valor de R$ 800 milhões, e a construção da 
Barragem do Berizal, no valor de R$ 300 milhões, além de ponte no Rio São 
Francisco.

 
MINISTRO

O ministro da Integração Nacional em encontro na semana passada com o 
secretário de Estado, deputado Gil Pereira, garantiu que ainda este ano visitará 
o Estado, mais precisamente Belo Horizonte, para o lançamento oficial da 
construção da Barragem de Jequitaí.  Ainda durante o encontro o ministro 
garantiu, em curto prazo, a assinatura de convênio para construção da 
Barragem Congonha, obra que irá garantir o abastecimento de água para 
Montes Claros por muitos anos, além de contribuir para a perenização do Rio 
Verde Grande.

 
PTC

O presidente do PTC de Minas Gerais, deputado Anselmo José Domingos esteve 
em Montes Claros na noite de ontem participando do Encontro Regional da 
agremiação, promovido em parceria com a Comissão Provisória local, através do 
presidente Edmilson Sá. A reunião aconteceu após as 19 horas no Automóvel 
Clube. Quando do fechamento da coluna o encontro ainda não havia iniciado.

 
DE PRIMEIRA

Até mesmo pelo fato de ainda não ter sido divulgado pela grande imprensa, a 
coluna sai na frente ao anunciar que o Senador Clésio Andrade (PR), já está 
promovendo costuras no sentido de garantir legenda para disputar o Governo de 
Minas em 2014. Assessor próximo ao parlamentar informou que ele está 
acertando a sua filiação no PMDB com aquiescência da cúpula nacional do PR. 
Aliás, nos últimos meses, Clésio Andrade tem procurado estreitar o seu 
relacionamento e convivência com os prefeitos e parlamentares peemedebistas 
no Estado.

 
CARREFOUR

O fato do nome do grupo Carrefour ter surgido como um dos pretensos 
compradores de parte da Praça de Esportes de Montes Claros fez com que 
algumas informações chegassem à coluna.  A última informação que chega à 
coluna dá conta de que o grupo irá sim construir um hipermercado no município, 
mas que o terreno já foi negociado entre a Avenida Governador Magalhães Pinto 
e Avenida Osmani Barbosa, em terreno pertencente a um empresário do ramo 
da comunicação.  
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