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O engenheiro civil Lucio

Borges foi eleito pelos pro-

fissionais da área da enge-

nharia, agronomia, geolo-

gia, geografia e

meteorologia de Minas

Gerais presidente do Con-

selho Regional de Enge-

nharia e Agronomia de Mi-

nas Gerais (Crea-Minas),

gestão 2018/2020. As

eleições ocorreram no dia

15 de dezembro de 2017

em todo o estado com a

utilização de urnas eletrô-

nicas. O engenheiro contou

com o voto de aproxima-

damente 70% dos 8.904

eleitores que comparece-

ram ao pleito. Lucio

Borges será o sucessor do

engenheiro civil Jobson

Andrade, que presidiu a

autarquia por dois manda-

tos consecutivos.

Os eleitores escolhe-

ram também os diretores

regionais das Caixas de

Assistência dos Profissio-

nais dos Creas, a Mútua,

além dos inspetores das 63

unidades de atendimento

do Conselho em todo o

estado. As eleições ocor-

reram nos Creas de todo

o Brasil e também no Con-

selho Federal de Engenha-

ria e Agronomia (Confea),

Crea-Minas tem
novo presidente

Lucio Borges é eleito para comandar o Conselho

Mineiro no triênio 2018/2020. Além dele, foram

escolhidos os responsáveis pelas

63 inspetorias presentes em todo o estado.

com sede em Brasília.   Por

meio de um convênio fir-

mado entre o Crea-Minas

e o Tribunal Regional Elei-

toral (TRE-MG), foram

disponibilizadas 358 urnas,

distribuídas em 106 cida-

des mineiras. Os equipa-

mentos foram instalados na

sede, em Belo Horizonte,

nas inspetorias e nos escri-

tórios de representação no

interior, além de empresas,

instituições de ensino e en-

tidades de classe de todo

o estado.

Além do apoio de equi-

pamento, houve ainda o

apoio técnico com a pre-

sença em tempo integral,

na sede do Conselho, de

um funcionário do TRE

durante toda a votação e

apuração das urnas eletrô-

nicas. A eleição também foi

acompanhada, em grande

parte do dia, pelo juiz elei-

toral Renato Jardim. Nas

inspetorias e locais de vo-

tação, onde havia cartóri-

os eleitorais nas cidades,

os funcionários do TRE

deram apoio acompanhan-

do, principalmente, a emis-

são da Zerésima e do Bo-

letim de Urna, onde cons-

ta o resultado final da vo-

tação de cada urna.

Na terça feira, 02 de ja-

neiro, o dinâmico João Pau-
lo, prefeito de Albertina,
tomou posse como novo pre-

sidente do Consórcio Públi-
co para Gestão Integrada,

cuja secretaria está sediada

em Andradas, sob o coman-

do da ex-prefeita Margot

Pioli.  Presentes no importan-

te encontro, os prefeitos:

Rodrigo Lopes, de
Andradas; Ulisses Guima-
rães Borges, de Caldas;
Geraldo de Carvalho, de
Santa Rita de Caldas e,  Zé

Posse do prefeito de Albertina na presidência
do Consórcio Público para Gestão Integrada

Tarcisio, de Ibitiura de
Minas. Presentes ainda, o
vice João Luiz Magalhães
Teixeira;  Reginaldo, de
Albertina, e o vereador
presidente da Câmara de
Albertina Carlos
Monteiro, além de uma co-

mitiva de funcionários muni-

cipais de Albertina e outros

convidados. Especialmente

convidado para o evento,

também compareceu o De-
putado Estadual Dalmo
Ribeiro que, na ocasião fez

um brilhante pronunciamen-

to enaltecendo o trabalho que

os prefeitos vêm realizando

nas suas comunidades, mes-

mo diante das imensas difi-

culdades financeiras que vêm

enfrentando com a omissão

do governo estadual na

transferência de recursos a

que todos eles têm direito,

mas, não recebem.  Nesta

oportunidade, é de se desta-

car a presença e o trabalho

da secretaria executiva
Margot Pioli, que vêm con-

duzindo a Secretaria com a

maior eficiência e competên-

cia, atendendo a todos com

muita atenção, urbanidade e

respeito, solucionando even-

tuais solicitações ou proble-

mas com rapidez e determi-

nação. A Secretaria do Con-
sórcio Público para Gestão
Integrada está localizada no

Solar Sibilla, à Rua

Sergipe, 119, sala 01 - cen-

tro.

Parabéns ao prefeito João

Paulo, à nova diretoria e seus

proeminentes assessores

pelo início deste novo man-

dato.

Sob a gestão da

CODEMIG (A Compa-
nhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Ge-
rais) e totalmente reforma-

do, o local, passa a oferecer

serviços de termalismo, com-

pletos e excelentes. O pre-
feito de Caldas, Ulisses
Guimarães Borges anun-

ciou ter concretizado, um

dos maiores projetos da sua

administração, ao proceder

à reabertura do Balneário
de Pocinhos do Rio Verde,
totalmente reformado e

revitalizado, agora com uma

estrutura nova e de alto pa-

drão, para receber os

caldenses e visitantes,  à al-

tura do que merecem, numa

estância hidromineral de re-

Já está reaberto e funcionando, o
Balneário de Pocinhos do Rio Verde

nome. Desde o final dos anos

de 1940, no século passa-

do, quando o Balneário foi
construído, jamais havia

sido feita uma reforma com-

pleta, o que contribuiu  para

um estado de degradação

total, repleto de problemas

que tornaram praticamente

impossível, a continuidade de

seu uso para receber a to-

dos com qualidade e efici-

ência. Lutar pela sua recu-

peração, não foi uma luta

fácil. Como se enfrentasse

uma questão de honra, o pre-

feito foi incansável no seu

propósito de restauração

total, fazendo vários proje-

tos e participando de

incontáveis reuniões e idas a

Belo Horizonte, até conse-

guir que fossem liberados os

investimentos para a execu-

ção da obra. Foi difícil, mas

valeu a pena!

Agora, um dos maiores

patrimônios do município re-

abre suas portas e volta a

funcionar oferecendo o que

há de melhor em serviços de

termalismo para reencontrar

o seu papel de destaque no

cenário turístico nacional!

Cerca de 3 MILHÕES
DE REAIS foram investi-

dos por intermédio da

CODEMIG para que o

Balneário de Pocinhos do
Rio Verde pudesse voltar a

funcionar com um nível de

infraestrutura perfeito, que

garante qualidade compará-

vel à dos melhores Balneá-

rios do país!

Assim, a casa volta a ofe-

recer os famosos banhos

com suas águas sulfurosas

únicas no mundo, além de

diversos outros serviços ter-

mais e serviços de saúde e

bem-estar, aperfeiçoados e,

até, inovadores.

Para a reabertura, ficou

definido que a CODEMIG
assumisse a gestão do Bal-

neário, assim como faz em

todos os outros Balneários

mineiros como os de Poços

de Caldas, Caxambu, São

Lourenço e outros. O horá-

rio de funcionamento, neste

início de operações, será de

quinta a domingo, das 8h00

às 11h00 e das 13:00 às

17h00.

Autoridades e convidados presentes

O prefeito João Paulo, de

Albertina, presidente

empossado

A secretaria Margot Pioli fez uma

saudação ao novo presidente
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