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Dá denominação ao DISTRITO INDUSTRIAL de São Vicente, munícipio de Baldim,
oficialmente de “NORIVAL VERTICHO”.

Artigo 1º- Fica denominado o Distrito Industrial de São Vicente, munícipio de Baldim,
oficialmente de “Distrito Industrial Norival Verticho”.

Artigo 2º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas ás disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de2021.

Marconi Antônio Ferreira
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE BALDIM
ESTADO DE MINAS GERAIS

Breve Relatos a Autêntico Cidadão
“Há Homens que lutam um dia são bons
Há outros que lutam um ano e são melhores
Há outros que lutam muitos anos e são melhores
Porem existem àqueles que lutam toda uma vida,
Esses são os imprescindíveis”
“Bertold Brecht”
Norival Vertichio: Nascido em 05/10/1946 em São Caetano do Sul – São PauloSP Engenheiro Metalurgista, tornou-se prodigo empresário no ramo
metalúrgico precisamente em 1994, a Empresa Cedro e Cachoeira encerra suas
no distrito de são Vicente no município de Baldim sem a Cedro o fantasma do
desemprego apossou, tomou conta de tudo e de todos.
Economicamente um desastre até o fim da década. No início de 2000 quase por
milagre, surge inesperadamente uma luz no fim do túnel. Um grupo de
empresários de Belo Horizonte, Baldim, São Vicente e região metropolitana,
estavam engajados em um grande projeto visando oferecer empregos,
educação, lazer e cultura bem como o desenvolvimento industrial e bem estar
social a toda população, dentre eles destacou Norival Verticho. Em 2002
empossou no cargo de indústria e comércio.
Foi autorizada a doação de um galpão juntamente com uma área de terreno
onde foi instalada a metalúrgica Baldim, com a doação abriu se as perspectivas
para o progresso, os empregos voltaram, e o comércio local começou a evoluir
com seus funcionários e um grande destaque nas áreas social e cultural,
distribuição de cesta básica aos funcionários e instituições.
Na cultura Norival destacou se com o primeiro festival de música vinda de uma
das mais destacadas atrações de Minas Gerais, “Minas ao Luar” evento
inesquecível pela raridade e qualidade. Em todos finais de ano a empresa
metalúrgica de São Vicente sempre proporcionou a festa para todos seus
funcionários.
Logo um homem integro em suas ações e personalidade, amigo, que sempre
contribuiu para progresso do município se foi, mas deixou o seu legado.
Esse relato, é para que os nobres vereadores, olhem com muito carinho e
gratidão por tudo que fez, realizou o sonhado trabalho na áreas industrial,
cultural e social.

