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SOCIAL

Estado garante eletrificação e obras de infraestrutura
na Comunidade Glória, em Uberlândia
MARCELO SANT’ANNA/IMPRENSA-MG

Iniciativa foi muito comemorada por todos que participaram da cerimônia

O governador Fernando Pimentel
anunciou, ontem, o início das obras para
regularização das instalações elétricas na
Comunidade do Glória, em Uberlândia,
Território Triângulo Norte. A medida
beneficiará mais de 15 mil pessoas que
vivem na ocupação, em moradias com
ligações clandestinas de água e energia
elétrica, além de o esgoto ser despejado
em fossas construídas pelos próprios
moradores. A iniciativa é uma parceria
entre a Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig) e a Companhia de
Habitação do Estado (Cohab-MG), e faz
parte do trabalho de regularização
fundiária da ocupação, onde vivem cerca
de 2,5 mil famílias do Movimento Sem
Teto do Brasil (MSTB), em terreno de
63 hectares. (Página 3)

EXECUTIVO

Primeira usina fotovoltaica do Brasil
com sistema de armazenamento
de 1MW é inaugurada em Minas

JUDICIÁRIO

Com investimento de R$ 22,7 milhões, sendo R$ 17,5 milhões pela
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) e R$ 5,2 milhões
pela Alsol Energias Renováveis (Grupo Algar), o governador
Fernando Pimentel participou ontem, em Uberlândia, no Território
Triângulo Norte, da inauguração da primeira usina fotovoltaica do
Brasil, com sistema de armazenamento de 1 Megawatt (MW). A
iniciativa é do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e tem como objetivo
desenvolver uma solução, por meio de um produto nacional, que
gere economia financeira ao reutilizar baterias e inversores
fotovoltaicos já existentes. (Página 3)

Sistema Eletrônico de
Execução Unificado é
implantado na comarca
de Vespasiano

MARCELO SANT’ANNA/IMPRENSA-MG

Projeto pioneiro busca a eficiência energética e a melhoria da qualidade de rede, disponibilizando
mais energia para o consumidor

A comarca de Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, finalizou a implantação do
Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU). A solenidade foi realizada na sexta-feira (11), no
Fórum Júlio Garcia. A plataforma abriga, hoje, os processos de 99.650 condenados, dos quais 39.732
estão presos, e facilita a consolidação de informações detalhadas sobre o sistema carcerário,
respaldando a tomada de decisões gerenciais pelas autoridades responsáveis. (Página 4)

