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O presidente da Câmara de Varginha,
vereador Zacarias Piva (PP), apresentou um
requerimento na sessão de 8/03, que foi
aprovado por unanimidade e muito elogi-
ado pelos colegas. Ele quer saber quando
começará a ser cumprida a Lei que garante
que pessoas entre 60 e 65 anos de idade
andem de graça no transporte coletivo.

No documento lido em Plenário, o ve-
reador explica que esta é uma Lei Munici-
pal, de autoria do ex-vereador Sérgio
Takeishi, e que era alvo de disputa judici-
al. “A referida Lei, conhecida como "Lei
dos 60 anos", foi sancionada em 2003.

Porém, no ano de 2009, a Prefeitura in-
gressou com um pedido de incons-
titucionalidade, acatado pela Justiça e os
idosos desta dessa faixa etária perderam,
momentaneamente, o direito à gratuidade.

Na sequência, o Departamento Jurídi-
co desta Casa Legislativa recorreu da de-
cisão e obteve êxito. Após essa decisão, no
ano de 2013, novamente a Prefeitura re-
correu, mas, dessa vez o pedido de
inconstitucionalidade foi negado, sem a
possibilidade de recursos, fazendo valer,
desta forma, a aplicabilidade da Lei”, ex-
plicou Zacarias Piva.

Agora, com o processo transitado em
julgado, já está garantido o direito à
gratuidade nos ônibus às pessoas acima dos
60 anos. “Sendo assim, exigimos que a re-
ferida Lei passe a vigorar, assegurando aos
idosos o direito de usufruir esse benefício”,
questionou o Presidente.

Ainda no requerimento, Zacarias apro-
veitou para questionar a Prefeitura sobre
quais iniciativas estão sendo tomadas para
implantar possíveis melhorias no transporte
coletivo urbano.

“Temos conhecimento que em breve
será aberta a licitação para a concessão do
serviço público de transporte coletivo ur-
bano em Varginha e a gente sabe que esse
é um serviço que recebe inúmeras recla-
mações. Por isso, é muito importante sa-
ber se vão ser cobradas melhorias, como
agilidade e praticidade e diferenciais, como
ar-condicionado e televisão nos ônibus.

Temos que cobrar da empresa conces-
sionária que preste um serviço público dig-
no para a população”, explicou o vereador,
que, inclusive, esteve recentemente em
Belo Horizonte, onde andou de ônibus com
a finalidade de conhecer o transporte cole-
tivo da Capital e observar quais ideias e
melhorias utilizadas lá poderiam ser apli-
cadas em Varginha, na oportunidade do
novo contrato.

Zacarias Piva
exige

cumprimento da
“Lei dos 60 anos”
Justiça decide que gratuidade
no transporte coletivo urbano
de Varginha às pessoas acima
de 60 anos é constitucional

Na noite da quarta-feira (8) - Dia In-
ternacional da Mulher - a sessão ordiná-
ria da Câmara Municipal de Varginha foi
presidida pela única mulher eleita entre
os 15 vereadores, a vice-presidente do
Legislativo, vereadora Zilda Silva
(PSDB).

Ela assumiu o posto após uma home-
nagem feita pelo presidente da Casa, ve-
reador Zacarias Piva (PP), que falou em
nome de todos os vereadores.

“Hoje é um dia muito especial e va-
mos quebrar o protocolo, fazendo essa
singela homenagem para poder demons-

No Dia Internacional da Mulher
Vereadora ocupa presidência da

Câmara de Varginha
trar o quanto a respeitamos e o quanto a
sua presença é importante nesta Câmara.

Pessoas como você são dignas de re-
ceber todas as homenagens e essa é uma
maneira simples e de coração que encon-
tramos de demonstrar a sua importância
para todos nós nesta Casa”, disse o vere-
ador Zacarias à vereadora Zilda.

Após assumir a Presidência, ela agra-
deceu a homenagem e o respeito dos co-
legas de Câmara e também fez questão
de homenagear as mulheres da Casa com
botões de rosas que foram entregues pe-
los seus netos Nicolau e Luiz Felipe.

A Diocese de
Campanha publicou
Nota Oficial escla-
recendo informação
errada divulgada em
diversos órgãos de
imprensa da região
envolvendo o pro-
cesso de
Canonização de
Nhá Chica.

Em reportagem
veiculada na EPTV
e publicada no site

DIOCESE ESCLARECE NOTÍCIA ERRADA

SOBRE CANONIZAÇÃO DE NHÁ CHICA

G1  no dia 22 de fevereiro, o presidente da
OAB de Baependi, Régis Nascimento
Rezende, afirmou que “O Vaticano exigiu
das autoridades locais, um Juiz fixo na
Comarca. Se nós não tivermos um Juiz fixo
na Comarca, esse processo (de Canoni-
zação) será paralisado”.

A própria EPTV e o site G1, atendendo
os preceitos do bom jornalismo, publica-
ram nota envida pelo Bispo Diocesano
Dom Pedro Cunha Cruz corrigindo a in-
formação.

De acordo com a Diocese e também com
o Postulador da Causa de Canonização, Dr.
Paolo Vilotta, contrariamente ao que está
sendo divulgado pelos meios de comuni-
cação social, não existe nenhuma relação
entre a possível saída do juiz de Baependi
com a Causa de Canonização da Beata Nhá
Chica.

O Bispo termina a nota fazendo votos
de que esta questão, estritamente de âmbi-

to civil, se resolva da melhor maneira pos-
sível.

VEJA NOTA COMPLETA AQUI: http:/
/www.diocesedacampanha.org.br/portal/
index.php/raxo-all-mode/35-diocese/712-
nota-de-esclarecimento-10

A polêmica começou depois que o Tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)
publicou no Diário Oficial do Judiciário,
no início de fevereiro, uma decisão de que
vai remanejar Juízes de Direito substitutos
no Estado. Com a mudança, Baependi
(MG) passaria a ser atendida uma vez por
semana por um juiz de outra Comarca, fato
esse que em NADA tem relação com a fu-
tura Canonização da Beata, de acordo com
a autoridade máxima da Igreja na região, o
Bispo Diocesano.

Link da matéria na EPTV: http://
g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/
2017/02/

Veja a notícia completa em http://
tribunasuldeminas.com.br/diocese-esclare-
ce-noticia-errada-sobre-canonizacao-de-
nha-chica/

Congresso
Internacional
de Ufologia

em Varginha

O secretário de Turismo de Varginha,
Barry Charles, recebeu em seu gabinete
a visita dos empresários Marco Aurélio
Leal e Jamil Vila Nova, acompanhados
da varginhense Katia Xavier, uma das jo-
vens que presenciou a presença do ET em
Varginha, para tratar da realização de um
Congresso Internacional de Ufologia em
Varginha.

"Um projeto que com certeza irá atrair
muitos visitantes para o Município, aque-
cendo o comércio local e fomentando a
rede hoteleira", destacou o Secretário.

Memorial do ET
O Memorial do ET que fica lá no Alto

da Vila Paiva, próximo a Copasa, ganhou
uma caixa d`água em formato de fogue-
te, com capacidade para 20 mil litros de
água, um projeto do arquiteto Salvador
Homero Maia Silva, que completou a
obra, deixando-a ainda mais atraente aos
olhos de quem por ali a passa.
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As tradicionais praças
das cidades mineiras ganha-
ram mais uma função social
com as entregas das acade-
mias ao Ar livre, pelo Gover-
no de Minas Gerais. Os equi-
pamentos coloridos e de fá-
cil uso despertaram na popu-
lação de vários municípios o
gosto pela malhação.

Exemplo disso pode ser
visto em Capitólio, no Terri-
tório Sudoeste. Segundo a
professora de Educação Fí-
sica, Luana Terra de Olivei-
ra, os frequentadores da Pra-
ça da Orla trocaram o
sedentarismo pelas ativida-
des aeróbicas e ginásticas lo-
calizadas. “A academia é fre-
quentada por pessoas de to-
das as faixas etárias. Os ido-
sos são os principais benefi-
ciados com a atividade físi-
ca, já que o exercício propi-
cia melhor condicionamen-
to físico”, comenta Luana.

Já o estudante João
Pedro de Lima Santos, de 17
anos, de Poço Fundo, no Ter-
ritório Sul, conseguiu econo-
mizar o valor que pagava
para treinar em academia
convencional desde que os
aparelhos ao ar livre foram
instalados no município.
“Treino todos os dias. Os
equipamentos são ótimos e
proporcionam o mesmo de-
sempenho daqueles que es-
tão em uma academia con-

Academias ao ar livre entregues pelo Governo de Minas
proporcionam convívio e prática física à população

No ano passado, 260 conjuntos de equipamentos foram
doados a 148 cidades. Somente em 2017 já foram
entregues mais 105 academias para 74 municípios

vencional”, compara o jo-
vem. O estudante cita, ain-
da, a vantagem de aproximar
as pessoas. “A praça fica
cheia. Muitos jovens, que
antes ficavam ociosos, ago-
ra ocupam a praça com ati-
vidade física”, relata.

Política pública
Para o secretário Wadson

Ribeiro, titular da Secretaria
de Estado Extraordinária de
Desenvolvimento e Fóruns
Regionais (Seedif), além de
atender às demandas da soci-
edade colhidas durante a rea-
lização dos Fóruns Regionais
de Governo, “a instalação das
academias ao Ar Livre tem
como principal objetivo a de-
mocratização à prática de ati-
vidades físicas e melhoria na
qualidade de vida”.

Os aparelhos são instala-
dos em praças e locais públi-
cos abertos, com o objetivo de
proporcionar gratuitamente,
além da prática de exercícios
físicos, um espaço de lazer e
interação social para as comu-
nidades. No conjunto de equi-
pamentos de ginástica estão
simuladores de caminhada,
esqui e cavalgada, além de
bancos para exercícios para as
pernas e braços.

Como funciona
Módulos com diversos

aparelhos estão em instalação

nos 17 Territórios de Desen-
volvimento, por meio de con-
vênios e termos de doação do
Governo de Minas Gerais,
através das secretarias de Es-
tado de Governo e Esportes,
com as prefeituras.

As prefeituras definem o
local ou praça em que será ins-
talada a academia. Cabe tam-
bém ao município a prepara-
ção do terreno ou local para
receber os equipamentos, bem
como o profissional que irá
acompanhar o usuário.

No ano passado 260 con-
juntos de equipamentos foram
doados a 148 cidades. Em
2017 já foram entregues 105
academias para 74 municípios.

A administração estadual
investirá, entre 2016 e 2017,
R$ 8,6 milhões na ação. O se-
cretário de Esportes em exer-
cício, Ricardo Sapi, enfatiza
a importância do poder públi-
co em despertar o interesse
das pessoas para o exercício
físico, mostrando que é pos-
sível levar o esporte para a
rotina do ano inteiro.

“Um programa como esse
tem um relevante alcance so-
cial por envolver a população
em atividades físicas que
abrangem as dimensões de
saúde e lazer, estimulando a
interação democrática com os
espaços públicos”, afirma
Sapi.

Já estão abertas as inscrições para o
Ciclo de Debates Pela Vida das Mulheres
– Educação, Enfrentamento do Machismo
e Garantia de Direitos, que será promovi-
do pela Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG) no próximo dia 30, mar-
cando o mês de março como um momento
de mobilização e luta pela garantia dos di-
reitos das mulheres, pela igualdade de gê-
nero e contra o machismo.

As inscrições para o evento, que come-
çaram no Dia Internacional da Mulher, co-
memorado mundialmente na quarta-feira
(8/3/17), estarão sendo feitas até as 15 ho-
ras da véspera do evento (29/03), por meio
de formulário on-line.

Na programação, a partir das 14 horas
e com previsão de se estender até a noite,
estão previstos três painéis seguidos de
debates e uma apresentação cultural.

O primeiro painel, que abre o ciclo de
debates, vai discutir a importância das dis-
cussões relativas a gênero e do enfrenta-
mento à cultura do machismo na educa-
ção.

O segundo painel discutirá o enfrenta-
mento ao machismo institucionalizado para
garantir a participação da mulher nas ins-
tâncias de poder e decisão.

Por fim, no terceiro painel, o tema em
debate será mulheres, respeito às diversi-
dades e garantias de direitos.

Os nomes dos palestrantes ainda estão
em fase de confirmação.

Em linhas gerais, a ideia dos
organizadores é:

* Discutir a importância do debate de
gênero e contribuir para o respeito à diver-
sidade na educação formal e informal;

* Garantir mecanismos de ingresso e
permanência de mulheres nos espaços de
poder e decisão;

* Debater as reformas legislativas, o
retrocesso nas políticas públicas e os im-
pactos na vida das mulheres;

* Comprometer a ALMG com a defesa
e promoção dos direitos das mulheres.

Mobilização
Na organização do ciclo de debates es-

tão representantes de dezenas de entidades
ligadas à luta pelos direitos das mulheres
que, ao longo dos últimos meses, se reuni-
ram para definir estratégias para tornar o
debate mais produtivo.

As entidades parceiras na organização
do evento e a bancada de mulheres da
Assembleia também apoiam outras ações
para marcar o Dia da Mulher programadas
para ocorrer na Capital ao longo do mês.

A deputada Marília Campos (PT), que
participa ativamente desta mobilização,

Inscrições abertas para
evento sobre os direitos da mulher
Ciclo de debates integra

agenda de mobilização em
defesa da igualdade de

gênero e contra o machismo

destaca a importância das ações. "Mais do
que parabéns e flores, queremos os nossos
direitos respeitados. Por isso, neste mês, no
qual se comemora o Dia Internacional da
Mulher, estamos promovendo o debate so-
bre a reforma da Previdência, que atinge
principalmente as mulheres e os mais po-
bres; sobre a educação; e sobre a necessi-
dade permanente de combate ao preconcei-
to, ao assédio e ao machismo. Esses são
temas que precisam estar na ordem do dia
no Parlamento Mineiro", afirmou.
Comportamentos impróprios serão

denunciados nas redes sociais
Como parte do ciclo de debates, está

em andamento ao longo deste mês de mar-
ço a campanha "Isso é machismo.
#NãoSouObrigada", que a ALMG promo-
ve nas redes sociais com o objetivo de re-
forçar justamente um dos objetivos do
evento, que é o enfrentamento da cultura
do machismo.

A campanha prevê a publicação, nos
perfis da ALMG nas redes sociais, de ani-
mações que apontam situações de machis-
mo vividas em casa, no trabalho e nos re-
lacionamentos.

O objetivo é mostrar que as mulheres
não são obrigadas a aceitar comportamen-
tos desse tipo no dia a dia, tendo em vista
que a mobilização em defesa delas é muito
forte nas redes sociais hoje em dia.

Os vídeos serão postados na página do
Facebook, no perfil do Twitter e no canal
do YouTube da Assembleia. Todas as ani-
mações e demais posts da campanha esta-
rão acompanhados das hashtags
#NãoSouObrigada e #IssoÉMachismo.

Os visitantes serão estimulados a repli-
car essas expressões em suas postagens e
poderão, ainda, personalizar a foto de seus
perfis do Facebook e do Twitter com o
tema.

Este é o terceiro ano em que a ALMG
realiza campanha nas redes sociais em co-
memoração do Dia Internacional da Mu-
lher. Em 2015, a ação defendeu uma maior
participação das mulheres na política e, em
2016, o destaque foi a violência contra a
mulher, com a hashtag #NãoSeCale.

Da mesma forma, esse é o terceiro ci-
clo de debates sobre questões relacionadas
às mulheres realizado pela Assembleia des-
de 2015.

Como são tributados os rendimentos
de titular de empresa optante pelo Regi-
me Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional, na condição
de Microempreendedor Individual
(MEI)?

São considerados isentos do imposto
sobre a renda, na fonte e na declaração
de ajuste do beneficiário, os valores efe-
tivamente pagos ou distribuídos ao
Microempreendedor Individual – MEI,
optante pelo Simples Nacional, exceto os
que corresponderem a pro-labore, alugu-

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)
Tributação dos rendimentos de titular

éis ou serviços prestados. A isenção fica li-
mitada ao valor resultante da aplicação,
sobre a receita bruta mensal, no caso de an-
tecipação de fonte, ou da receita bruta total
anual, tratando-se de Declaração de Ajuste
Anual, dos percentuais de apuração do Lu-
cro Presumido, mencionados no artigo 15,
da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

O limite acima não se aplica na hipótese
de o microempreendedor individual man-
ter escrituração contábil que evidencia lu-
cro superior àquele limite. (Lei Comple-
mentar nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
art. 14; e Resolução CGSN nº 94, de 29 de
novembro de 2011, art. 131)



Com o objetivo de saber se o Zooló-
gico de Varginha traz alguma vantagem
para o Município, o vereador Cláudio
Abreu (PTB) apresentou um requeri-
mento na Câmara, onde faz alguns
questionamentos sobre o local.

Ele quer saber qual a receita anual
que o Município aufere com o zoológi-
co.

Se há repasse de alguma verba, seja
do Estado, da União ou de qualquer ins-
tituição pública ou privada, para sua ma-
nutenção. Se sim, de onde vem a verba
e qual o valor.

Quais as despesas e custos anuais
para se manter o jardim zoológico.

Quantas espécies de animais existem
no local.

Quais os tamanhos das jaulas, ou es-
paços, ocupadas por cada espécie. E se
há mais de um animal na mesma jaula
ou espaço. Se sim, quais animais e
quantos por jaula ou espaço.

“Eu sou e sempre fui contra zooló-
gicos, por considerar que são verdadei-
ras prisões perpétuas de inocentes e a
manutenção destes espaços é conside-
rada por muitos uma falta de respeito
profundo com os animais confinados e
com a natureza.

Mas infelizmente é comum o uso de
animais como forma de diversão. Uma
prática totalmente ultrapassada, uma vez
que são locais de divertimento de hu-
manos e sofrimento de animais”, argu-
mentou o vereador.

Cláudio Abreu também reforçou que
já existe um projeto de lei apresentado
na Câmara dos Deputados, em Brasília,
que visa proibir, em todo o território Na-
cional, zoológicos, aquários e parques
públicos e privados que exponham ani-
mais silvestres.

“Os zoológicos não garantem segu-
rança aos animais que nele vivem e mui-
to menos são bons locais para observa-
ção de animais, pois, não auxilia no co-
nhecimento sobre seus comportamentos,
uma vez que tal confinamento altera os
hábitos naturais desses animais. Então,
apresento esse requerimento para obter
mais informações sobre o zoológico de
Varginha e saber se há realmente algu-
ma vantagem para o Município em
mantê-lo”, concluiu o vereador.

Vereador Cláudio
Abreu questiona
Prefeitura sobre

funcionamento do
Zoológico Municipal

Não há dúvidas que o comércio de
Varginha é um dos setores mais importan-
tes da economia local. Ciente disso, o ve-
reador Leonardo Ciacci (PP) tem trabalha-
do por melhorias para este segmento e apre-
sentou, na Câmara de Varginha, mais uma
vez, o pedido para que seja feita a
revitalização do centro comercial.

O vereador apresentou uma indicação
pedindo ao Prefeito que realize os esfor-
ços necessários para que sejam feitas as in-
tervenções necessárias para melhorar o cen-
tro comercial.

“Já existe um projeto, desenvolvido
pela Prefeitura, pelo Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas –
Sebrae, e pela Associação Comercial e In-
dustrial de Varginha – Aciv – que se cha-
ma Shopping a Céu Aberto, e que prevê as
melhorias necessárias, como iluminação,
calçadas, construção de áreas de descanso
e outras iniciativas que têm como objetivo
atrair mais clientes para nossas lojas. O que
pedimos agora é o empenho da adminis-
tração Municipal para colocar esse projeto
em prática”, explicou Ciacci.

Ciacci ainda reforçou que ele mesmo
já fez uma emenda no Orçamento do Mu-
nicípio para este ano prevendo verba para
essa importante obra.

“Também recebi confirmação do depu-
tado federal Dimas Fabiano (PP) que se
prontificou a nos apoiar e destinar uma
emenda para a reforma do centro comerci-
al. Estamos muito otimistas que dessa vez
conseguiremos concretizar esse sonho de
tanto tempo, que vem para beneficiar co-
merciantes, comerciários e a população no
geral”, concluiu o vereador.

Leonardo Ciacci
batalha pela

revitalização do
centro comercial

O deputado estadual Emidinho Madei-
ra (PSB), presidente da Frente Parlamen-
tar em Defesa da Cafeicultura na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais
(ALMG), destacou os benefícios das chu-
vas desde o final de fevereiro para as la-
vouras de café no Sul e Sudoeste de Mi-
nas. Segundo o parlamentar, a chuva tem
colaborado no momento adequado para os
cafeicultores realizarem as adubações.

“Este é um período muito importante
para que os cafeicultores possam adubar
suas lavouras já pensando na safra que se
aproxima. Graças à Deus as chuvas estão
ajudando e esperamos que os resultados
apareçam na colheita tanto na quantidade
quanto na qualidade do café a ser produzi-

 Deputado Emidinho Madeira aponta
benefícios das chuvas para os cafezais

do”, disse o deputado, que também é pro-
dutor de café arábica na região.
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Como são tributados os rendimentos de ti-
tular de empresa optante pelo Regime Especi-
al Unificado de Arrecadação de Tributos Con-
tribuições devidos pelas Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
na condição de Microempreendedor Individu-
al (MEI)?

São considerados isentos do imposto sobre
a renda, na fonte e na declaração de ajuste do
beneficiário, os valores efetivamente pagos ou
distribuídos ao Microempreendedor Individu-
al – MEI, optante pelo Simples Nacional,
exceto os que corresponderem a pro-labore,
aluguéis ou serviços prestados.

A isenção fica limitada ao valor resultante
da aplicação, sobre a receita bruta mensal, no
caso de antecipação de fonte, ou da receita bru-
ta total anual, tratando-se de Declaração de
Ajuste Anual, dos percentuais de apuração do
Lucro Presumido, mencionados no artigo 15,
da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

O limite acima não se aplica na hipótese de
o microempreendedor individual manter escri-
turação contábil que evidencia lucro superior
àquele limite. (Lei Complementar nº 123, de 14
de dezembro de 2006, art. 14; e Resolução CGSN
nº 94, de 29 de novembro de 2011, art. 131).

MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL (MEI)

Tributação dos rendimentos de titular

Elas estão presentes nas escoltas e in-
tervenções penitenciárias, muralhas, Inte-
ligência, direção de Unidades, coordena-
ção de Segurança e em todos os outros se-
tores da Secretaria de Estado de Adminis-
tração Prisional de Minas Gerais (Seap).
As mulheres, cada vez mais, ocupam car-
gos administrativos e operacionais e assu-
mem papel de destaque em Minas Gerais.

Um exemplo disso é a agente de segu-
rança penitenciária de carreira, Sara
Simões, que - com 23 anos de experiência
– está agora no comando da Superinten-
dência de Segurança Prisional da Seap. É
a primeira mulher a ocupar o posto.

“Em um universo tradicionalmente
masculino, se destacar pelo trabalho é uma
realização”, afirma a Superintendente. Sara
administra a segurança prisional das 186
unidades do Estado e comanda 17.700
agentes de segurança penitenciários, sen-
do 2.900 mulheres e 14.800 homens, que
precisam estar bem treinados e comprome-
tidos. “No Sistema Prisional encontrei mi-
nha verdadeira missão”, revela Sara
Simões.

Já para aprimorar a humanização do
cumprimento da pena - uma das metas do
Governo de Minas Gerais - o secretário de
Estado de Administração Prisional, Fran-
cisco Kupidlowski, apostou na expertise da
defensora pública Emília Castilho, conhe-
cida pela seriedade e dedicação.

Emília assumiu a Subsecretaria de
Humanização do Atendimento, em novem-
bro de 2016, com a missão de promover
frentes de estudo e trabalho, propiciando,
assim, a ressocialização dos indivíduos
privados de liberdade.

A Seap trabalha pela humanização de
todos os detentos do Sistema Prisional
mineiro. “Dentro desse universo, as mu-
lheres privadas de liberdade representam
cerca de 5%, mas, há um detalhe impor-
tante. Buscamos implementar políticas que
fomentem o empoderamento delas,  de ma-
neira que haja uma emancipação individu-
al”, destaca a Subsecretária.

Para cumprir essa missão, Emília tam-
bém conta com o apoio da superintenden-
te de Atendimento ao Indivíduo Privado de
Liberdade, Louise Bernardes, responsável,
por exemplo, por colocar em prática o pro-
jeto de um uniforme produzido pelas pró-
prias detentas. Sem apelar para a sensuali-
dade, a roupa respeita as formas do corpo
feminino.

“Com isso, auxiliamos no resgate da
identidade dessas mulheres. E o melhor:
sem custos adicionais”, enfatiza Louise. Os
novos modelos são mais acinturados, têm
decote em “V” e mangas mais curtas. As

Mulheres ocupam lugar de protagonismo
no Sistema Prisional Mineiro

Elas trabalham em cargos
administrativos e operacionais,

assumindo um papel de destaque
no Governo de Minas Gerais

calças ganharam bolsos na parte de trás e
um cós reto que substitui o elástico na frente.

“A mudança refletiu na minha
autoestima”, revela Mariene Gonçalves,
que cumpre pena no complexo Penitenci-
ário Feminino Estevão Pinto, em Belo Ho-
rizonte.

Nas unidades prisionais
A Estevão Pinto é a maior unidade fe-

minina do Estado, comandada pela direto-
ra-geral Juliana Camargos, agente de se-
gurança penitenciária de carreira, que co-
ordena 180 profissionais, sendo que 95%
deles são mulheres. Uma delas é a integran-
te identificada como 01 - líder de equipe
do Grupo de Intervenção Rápida - GIR da
unidade, o único em Minas composto ex-
clusivamente por mulheres.

O GIR foi criado em 2012 e atua em
situações emergenciais, bem como nas que
envolvam maior grau de complexidade nas
unidades prisionais do Estado.  “Já entrei
para a carreira de agente vislumbrando in-
tegrar o grupo porque me identifiquei com
o trabalho”, conta 01.

A 360 quilômetros da Capital está o
Presídio de Caxambu, criado exclusiva-
mente para mulheres, onde Viviane Tavares
atua como coordenadora de plantão.
Viviane é agente penitenciária há dez ano.
É apaixonada pela profissão.

Ela conta que viu uma grande evolu-
ção da participação feminina nesse perío-
do. “De lá para cá, o Sistema Prisional cres-
ceu muito. Na época, não éramos tão vis-
tas. Hoje, as mulheres ocupam diversos
cargos de responsabilidade no Sistema”,
revela a coordenadora.
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A Câmara Municipal de Varginha, por
seu presidente, vereador Zacarias Piva
(PP), expediu um documento que atesta
que Dom Othon Motta foi agraciado com
o título de Cidadania Varginhense no ano
de 1968. Na época, ele era o Bispo da
Diocese da Campanha e recebeu a honra-
ria do Município de Varginha.

A Resolução nº 80, de 19 de setembro
de 1968, integrará os documentos que es-
tão sendo reunidos pelo professor Marcos
Valério Albinati Silva, e que serão enca-
minhados para o Vaticano.

Esses arquivos constam no processo de
canonização de Dom Othon Motta e, se-
gundo Valério, serão de muita utilidade
para atestar as virtudes e as obras do Servo
de Deus. “Essa documentação conquista-
da através da Câmara de Varginha é muito
importante, pois, reforça que Dom Othon
Motta era uma pessoa honrada, que con-
tribuía para a comunidade. Será de grande
serventia”, disse o professor.

O Título foi concedido em reconheci-
mentos aos serviços relevantes prestados
pelo Bispo, como, por exemplo, a funda-
ção da Faculdade de Filosofia de Varginha
– Fafi – atual Unis/MG., e a criação de duas
paróquias, a do Mártir São Sebastião e a
de Nossa Senhora do Rosário.

Câmara de Varginha
expede documentação
que integra processo

de canonização de
Dom Othon Motta

O vereador Marquinho da Cooperati-
va (PRB) apresentou uma indicação na
Câmara de Varginha solicitando que seja
feito o asfaltamento da Rua Projetada A,
rua da antiga Indústria Eletrônica CSI
(atualmente desativada), no bairro Parque
das Grevíleas, atrás da Cooper Standard.

“Essa medida, apesar de simples, é
muito necessária. Os moradores daquela
região me procuraram e me contaram so-
bre as dificuldades de acesso ao local. O
asfalto que existe ali está muito irregular
e tem causado transtorno para os moto-
ristas”, explicou o vereador Marquinho.

De acordo com o vereador, o pedido
é extremamente necessário, pois, vai au-
mentar a segurança e a fluidez do trânsi-
to naquela região.

Vereador
Marquinho da

Cooperativa pede
asfaltamento em rua

O vereador Dr. Alencar Faleiros
(PSDB) solicitou ao Prefeito para que
sejam realizadas melhorias na sinaliza-
ção viária da Rua Argentina, no bairro
Vila Pinto, nas proximidades do imóvel
de número 110, na esquina com a Rua
Doutor José Resende Pinto.

Ciente dos riscos a que estão expos-
tos tantos os funcionários quanto os
mais de 400 alunos que estudam em es-
colas da região, o vereador solicitou para
que fossem instalados neste endereço:
um redutor de velocidade, uma faixa de
pedestres, uma placa alertando para a in-
tensa movimentação de crianças na lo-
calidade e também uma placa para deli-
mitação de área para embarque e desem-
barque de alunos.

“Tais medidas são necessárias devi-
do ao intenso trânsito de veículos que
esta rua possui, o que tem sido uma gran-
de preocupação, tanto dos pais e dos
mais de quatrocentos alunos, quanto dos
funcionários de uma escola de idiomas
localizada no local mencionado. Assim
que estiverem instaladas, estas
melhorias citadas proporcionarão mais
segurança aos condutores de veículos e
pedestres que transitam pela localidade”,
justificou Dr. Alencar.

Vereador Dr. Alencar
Faleiros pede melhorias

na sinalização da
Rua Argentina

Recentemente foram sorteadas as ca-
sas para as famílias que vão morar no bair-
ro Novo Tempo e a inauguração do bairro
deve ser em breve. Preocupado com os fu-
turos moradores daquele local, o vereador
Buiú do Ônibus (PTN) apresentou uma in-
dicação na Câmara de Varginha solicitan-
do que a Autotrans estude e tome as provi-
dências necessárias para implantar novas
linhas que atendam aquele local.

“Mais de 570 famílias vão morar no
Novo Tempo em breve, então é preciso
antecipar os serviços necessários para evi-
tar problemas quando o bairro for inaugu-
rado. Por isso já estou fazendo esse pedido
e esperamos ser atendidos”, explicou Buiú.

O pedido também foi encaminhado ao
Departamento Municipal de Transporte e
Trânsito – Demutran.

Vereador Buiú do
Ônibus pede linha
de ônibus para o

bairro Novo TempoO vereador Carlos Costa (PMDB) apre-
sentou um requerimento na Câmara de Ve-
readores de Varginha pedindo informações
à Prefeitura sobre a falta de medicamentos
nas Unidades Básicas de Saúde - UBS e
no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS.

Uma extensa lista de medicamentos faz
parte do pedido de informações solicitado
pelo vereador que foi procurado por mui-
tos munícipes que informaram não estarem
encontrando uma série de medicamentos
nas unidades de Saúde da cidade.

“Muitos munícipes são atendidos pe-
los programas de distribuição gratuita de
medicamentos e a maioria desses pacien-
tes não dispõe de recursos financeiros para
arcar com os custos dessa medicação, em
muitos casos de uso contínuo, por isso dei-
xam de tomar a medicação conforme re-
ceitado pelos médicos”, disse.

No requerimento, Carlos Costa questi-
ona se realmente está faltando medicamen-
tos na rede de distribuição aos pacientes
do SUS e, em caso de resposta positiva, o
que provocou essa interrupção, desde quan-
do essa situação tem ocorrido, e quais os
nomes dos medicamentos em falta. O ve-
reador também indaga a estimativa para a
normalização da entrega dos medicamen-
tos aos pacientes.

Vereador Carlos Costa
questiona a falta de
medicamentos nas
Unidades de Saúde

A Secretaria Municipal de Educação
de Varginha (SEDUC) lançou no dia 21/
02, uma nova ferramenta para assesso-
rar os profissionais da Educação na
Rede Municipal de Ensino. Trata-se do
‘Diário Digital’, que permitirá agilida-
de na coleta de dados e melhor
gerenciamento da frequência e desem-
penho do aluno, informações que cons-
tavam no antigo Diário de Classe, do-
cumento impresso usado pelos profes-
sores.

Neste instrumento o professor
digitará as informações de cada aluno,
que ficarão automaticamente armazena-
das no Sistema para Administração e
Controle Escolar (SisLAME). O
SisLAME é um sistema de gestão de
escolas e redes de ensino, implantado
pelo CAEd, o Centro de Apoio à Edu-
cação a Distância-UFMG, em parceria
com as prefeituras e os governos esta-
duais.

Os gestores educacionais de todas
as Escolas Municipais do Ensino Fun-
damental I e II, que estavam presentes
na reunião, ficaram empolgados com o
lançamento oficial do Diário Digital.

Deste modo, a SEDUC dá mais um
passo para a modernização e simplifi-
cação do trabalho administrativo, além
de contribuir para a melhoria do traba-
lho pedagógico, proporcionando mais
agilidade e inovação ao trabalho dos
professores nas instituições escolares.

A avenida Padre Bruno, no bairro San-
ta Mônica, tem uma intensa movimenta-
ção de veículos e pedestres e, com a inten-
ção de dar mais segurança a essas pessoas,
a vereadora Zilda Silva (PSDB) apresen-
tou uma indicação na Câmara de Varginha
solicitando a instalação de um redutor de
velocidade na via, especificamente próxi-
mo ao número 940.

“Nessa região existem três igrejas e o
fluxo de veículos e pedestres é muito in-
tenso, especialmente nos horários de en-
trada e saída das celebrações. Por isso é
necessário tomar uma iniciativa para que
os carros, motos e ônibus que passam pelo
local reduzam a velocidade. Dessa forma
evitaremos acidentes”, afirmou Zilda.

Na indicação, Zilda ainda reforçou que
esta é uma medida simples, mas de extre-
ma importância, e que servirá para organi-
zar o trânsito e reduzir os acidentes naque-
la avenida.

Vereadora Zilda
Silva pede redutor de

velocidade na
avenida Padre Bruno

 O Diário Digital
é realidade na

rede municipal de
Varginha

“Estamos solicitando, junto ao diretor-
geral do DER – Departamento de Estradas
de Rodagem de Minas Gerais, Dr. Djaniro
da Silva, para que se faça aferição nas ba-
lanças de pesagem nos trechos das rodovias
estaduais em Pratápolis, Alpinópolis e
Arceburgo.

Já recebemos várias reclamações de pro-
dutores rurais que foram multados por ex-
cesso de carga, mas em alguns casos surgi-
ram dúvidas quanto aos resultados apresen-
tados.

Acreditamos que nossa solicitação será
atendida o mais rápido possível para os pro-
dutores rurais, que já enfrentam muitas difi-
culdades como dependência do clima, do
mercado, dentre tantos outros, não sejam
penalizados injustamente”, disse o deputa-
do estadual Emidinho Madeira.

Deputado Emidinho
Madeira solicita aferição
de balanças ao DER/MG
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Em um requerimento apresentado na Câ-
mara de Varginha durante sessão ordinária, o
vereador Dudu Ottoni (PTB) solicitou à Pre-
feitura informações referentes ao Centro de Es-
pecialidades Médicas, na cidade.

Dudu questiona quais providências foram
tomadas até agora por parte do Município para
que seja instalado em Varginha este Centro
para atendimento regional.

 No documento, o vereador destaca reque-
rimentos e indicações apresentados na última
Legislatura pelo então vereador Reginaldo
Tristão com informações e sugestões para que
Varginha fosse incluída no rol dos municípios
que receberão esse importante equipamento.

“Na época, em resposta aos questiona-
mentos do vereador Tristão foi informado pela
Prefeitura que teria sido encaminhado à Se-
cretaria de Estado da Saúde, via Superinten-
dência Regional da Saúde, todas as informa-
ções e dados estatísticos necessários à confec-
ção do diagnóstico da realidade local e regio-
nal, necessários à análise técnica. Agora que-
remos saber se já houve uma resposta e em
que etapa que está essa situação”, relatou.

De acordo com o vereador é de suma im-
portância a instalação de Centro de Especiali-
dades Médicas (CEM) em nosso Município,
que oferecerá aos cidadãos varginhenses e aos
sul-mineiros, um serviço especializado volta-
do ao aprimoramento do atendimento médico,
preventivo ou curativo.

Dudu Ottoni pede
informações sobre

Centro de
Especialidades Médicas

O vereador Zué do Esporte (PTN) so-
licitou à Prefeitura que tome medidas para
impedir o excesso de velocidade ao longo
da Avenida Manoel Vida. O pedido do ve-
reador se estende por toda a avenida, des-
de seu início, no Park Urupês até o bairro
Imaculada Conceição.

Ele explica que a referida avenida pos-
sui intenso tráfego de veículos, fato este
que facilita que motoristas imprudentes
imprimam alta velocidade, colocando em
risco a população local e os pedestres que
por ali passam.

“Muitos moradores e pessoas que pas-
sam por ali me procuraram pedindo uma
ajuda. Vários motoristas imprudentes pas-
sam muito rápido pela avenida e isso já até
causou acidentes graves. A gente precisa
tomar uma atitude urgente pra que não
morram mais pessoas ali”.

Para o vereador, a medida proposta não
vai acabar com as ocorrências de trânsito
no local, mas, reduzirá os acidentes e res-
guardará a integridade física dos usuários
da via que não conta com nenhum meca-
nismo para contenção de velocidade, fato
que vem reforçar o pedido.

Vereador Zué do
Esporte pede medidas

para conter
velocidade na

Avenida Manoel Vida

O trecho da Avenida dos Imigrantes,
próximo ao imóvel de número 1.249, não
registra apenas um tráfego veicular inten-
so. O trânsito de pedestres é igualmente
movimentado. Por conta disso, o vereador
Dr. Guedes solicitou à Prefeitura de
Varginha a construção de uma passarela
neste trecho da Avenida.

O vereador afirma que sua proposta
atende às reinvindicações dos moradores
daquele local que diariamente atravessam
a rua correndo riscos de acidentes e atro-
pelamentos.

“Temos que buscar soluções para que
a população possa atravessar a pista com
conforto e segurança. A redução dos limi-
tes de velocidade dos veículos através da
adoção da passarela aumenta a prudência
de todos os usuários. Espero que essa soli-
citação seja atendida pelo executivo”, de-
clarou o Dr. Guedes.

Dr. Guedes pede
passarela para
pedestres na
Avenida dos
Imigrantes

Belo Horizonte, 9 de março de 2017 –
A COPASA-MG (Companhia de Sanea-
mento de Minas Gerais fechou o exercício
de 2016 com lucro líquido de R$434,2
milhões, contra um prejuízo de R$11,6
milhões, observados em 2015. A receita
líquida de água e esgoto atingiu R$3,6 bi-
lhões em 2016, o que significa um aumen-
to de 15,9%, em relação ao ano anterior.
As despesas, por sua vez, apresentaram
queda de 2,1% no exercício.

A geração de caixa operacional alcan-
çou R$1,4 bilhão em 2016, com crescimen-
to de 35,2% em relação a 2015, refletindo
a recuperação das receitas de água e esgo-
to no período, além das medidas adotadas
para redução de custos, como os progra-
mas de desligamento voluntário, melhorias
da eficiência operacional e da gestão dos
processos de contratação de insumos e ser-
viços.

A dívida líquida foi reduzida em R$236
milhões, passando de R$3,14 bilhões ao
fim de 2015 para R$2,90 bilhões ao fim de
2016, atingindo o menor valor registrado
desde o encerramento do exercício de 2013.

No âmbito operacional, a Companhia
terminou 2016 atendendo a 11,56 milhões
de habitantes com abastecimento de água,
por meio de 5,08 milhões de unidades con-
sumidoras, o que representa um incremen-
to de 1,8% no período de um ano. Foram
distribuídos 934,6 milhões de m³ de água
no ano de 2016, um crescimento de 2,6%
em relação a 2015.

Copasa apresenta balanço de 2016 e
mostra recuperação de rentabilidade

 

 

Indicadores em 2016 marcam início do reequilíbrio econômico-financeiro da empresa

Os serviços de esgotamento sanitário
são prestados a 7,83 milhões de habitan-
tes, por meio de 3,39 milhões de unidades
consumidoras desse serviço, representan-
do uma elevação de 2,9% em relação ao
número de unidades atendidas pelo servi-
ço de esgoto do exercício anterior. Em
2016, foram tratados 250,7 milhões de m³
de esgoto, correspondendo a 79,3% do
volume total de esgoto coletado pela Com-
panhia.

No fechamento do exercício de 2016,
a Copasa contava com 635 concessões de
água e 299 de esgoto, sendo que ao longo
de 2016, foram formalizados contratos com
11 municípios do Estado de Minas Gerais.
Visando valorizar ainda mais as parcerias
com os municípios, a empresa tem busca-
do, permanentemente, aprimorar o diálo-
go com as autoridades municipais e com a
população atendida, de modo a melhorar a
percepção das necessidades locais e a ele-
var a qualidade dos serviços prestados.

“Em 2017, a Companhia continuará os
esforços até então empreendidos, a fim de
consolidar os avanços alcançados, para
garantir melhores condições de trabalho
para os empregados e prestadores de ser-
viços, bem como gerar valor para os acio-
nistas e para a sociedade, como forma de
acelerar a implementação das medidas ne-
cessárias para a universalização dos servi-
ços prestados em sua área de atuação”, afir-
ma o diretor Financeiro e de Relações com
Investidores, Edson Monteiro.

O vereador Joãozinho Enfermeiro (PSC)
apresentou uma indicação na Câmara Munici-
pal solicitando ao Executivo Municipal que
determine a realização de serviços de limpeza
e operação tapa-buracos na Avenida Doutor
João Eugênio do Prado, no Park Rinaldo.

“Eu trabalho próximo a esse local e rece-
bo muitos pedidos solicitando o apoio para
resolver os problemas dali. Meu objetivo é
atender às reivindicações dessas pessoas que
residem e passam diariamente por essa rua e
solicitaram a limpeza e a realização de tapa-
buracos”, destacou Joãozinho.

De acordo com o vereador, a limpeza e a
operação tapa-buracos vão auxiliar na melhoria
da segurança, diminuindo o risco de acidentes
de trânsito. O mato alto existente no local pre-
judica a visibilidade dos pedestres e motoris-
tas, além de aumentar a proliferação de inse-
tos e animais peçonhentos, além de gerar um
sentimento de insegurança na população. Os
buracos na pavimentação asfáltica também têm
causado muitos transtornos, pois, prejudicam
o trânsito local e danificam os veículos.

O vereador também solicitou que seja
verificada a viabilidade da construção de uma
pista de caminhada ao longo do Ribeirão São
José. “Muitos munícipes praticam caminhadas,
corridas e ciclismo ao longo da Avenida. A
construção de uma pista de caminhadas ao lon-
go da referida via proporcionará um local se-
guro para os munícipes se exercitarem, evi-
tando acidentes, quedas e lesões”, finalizou

Vereador Joãozinho
Enfermeiro solicita operação
tapa buracos em Avenida do

Park Rinaldo

Pesquisa vai construir primeiro retrato da
situação socioeconômica das trabalhadoras do
campo e vai ajudar a fomentar políticas públi-
cas que atendam às reais necessidades das
mulheres

Apoiar a população residente na zona rural,
em especial as mulheres, é uma das priorida-
des do Governo de Minas Gerais. Prova disso
é que está em andamento o diagnóstico sobre
a situação das trabalhadoras rurais do Estado.
Desenvolvido pela Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Agrário (Seda) e a Fundação
João Pinheiro (FJP), o estudo vai embasar fu-
turas políticas públicas que atendam às reais
necessidades das mulheres do campo.

A pesquisa está em andamento em duas fren-
tes. Uma delas vai construir um retrato inicial
da situação socioeconômica das trabalhadoras
rurais em Minas Gerais a partir da análise de
dados quantitativos secundários. A intenção é
identificar, afinal, quem são as mulheres do
campo, suas trajetórias de vida, de lutas e de
trabalho com a terra. “Em todas as nossas ações
e pautas temos um olhar especial para a valo-
rização do trabalho da mulher do campo”,
acrescenta Professor Neivaldo.

Em seguida, o objetivo é o levantamento, a
sistematização e a análise de dados primários,
quantitativos e qualitativos, que preencham as
lacunas identificadas e permitam a construção
de um segundo retrato da situação
socioeconômica das trabalhadoras do campo
de Minas Gerais, mais elaborado e completo
do que o primeiro.

Importância das
mulheres para fortalecer

a agricultura familiar

Durante Sessão Ordinária realizada pela
Câmara Municipal de Varginha, o vereador
Pastor Fausto (PR) apresentou indicação soli-
citando melhorias na coleta de lixo e no trans-
porte público do bairro San Marino.

De acordo com as reclamações recebidas
pelo vereador, a coleta de lixo no bairro é feita
somente duas vezes na semana, às quartas e
sextas e, com isso, os moradores ficam muitos
dias sem coleta, inclusive após o final de se-
mana. A sugestão é para que seja incluído mais
um dia de coleta no bairro.

“Essa situação tem provocado o acúmulo
de lixo nas residências, cheiro forte e ainda
aumentam as chances de proliferação de do-
enças. Incluindo mais um dia de coleta, na se-
gunda-feira, por exemplo, já resolveria o pro-
blema”, destacou o vereador.

Outro problema apontado pelo vereador é
a falta de uma linha de ônibus que passe pelo
bairro. “Não existe linha de ônibus disponível
no San Marino, o que dificulta muito o trans-
porte dos moradores, afinal eles precisam se
deslocar para os bairros vizinhos, como Jar-
dim Estrela e Mont Serrat para ter a possibili-
dade de usar o transporte coletivo. Isso tem
atrapalhado muito a rotina dos moradores, prin-
cipalmente os trabalhadores e estudantes”, jus-
tificou Pastor Fausto.

Pastor Fausto pede
mudança em coleta de
lixo e linha de ônibus
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O presidente da Câmara Municipal de
Varginha, vereador Zacarias Piva (PP), re-
alizou visita recente ao Tribunal de Justiça
de Minas Gerais e foi recebido pelo
Desembargador Carlos Henrique Perpétuo
Braga, Superintendente Administrativo
Adjunto do TJMG., e pelos Juízes Auxili-
ares da Presidência, Antonio Carlos Par-
reira (que era juiz da Vara da Família da
Comarca de Varginha) e Carlos Donizetti.

Ainda em Belo Horizonte, também es-
teve no escritório de Advocacia do
desembargador aposentado, Dr. Reinaldo

Presidente da Câmara de Varginha
visita Tribunal de Justiça de Minas

Zacarias Piva com o Desembargador
Carlos Henrique Perpétuo Braga e Juízes

Auxiliares da Presidência, Antonio
Carlos Parreira e Carlos Donizetti

Zacarias Piva com o desembargador
aposentado Dr. Reynaldo Ximenes

Ximenes Carneiro (natural de Elói Men-
des), que agradeceu a visita e elogiou o tra-
balho do vereador. “Zacarias é um político
honrado e é esperança de reversão de ex-
pectativa do quadro nebuloso da classe
política”, destacou Dr. Reynaldo.

Em sua visita à Capital, Piva ainda
aproveitou para andar e testar o transporte
coletivo de Belo Horizonte, e fez um des-
locamento de BRT-Move. O vereador quis
conhecer a prestação desse serviço na Ca-
pital, visto que brevemente será aberta li-
citação para a concessão desse serviço pú-
blico no Município de Varginha.

Em mais uma parceria com o Via Café,
a Exposição, que acontecerá no mês em que
se comemora o Dia das Mães, vai concili-
ar sustentabilidade, beleza e sofisticação
através da mostra de uma área gourmet
confeccionada nas oficinas de artesanato e
marcenaria do CDCA, utilizando o pallet
como matéria prima principal.

A coordenadora Geral da Instituição,
Maria Alice de Barros Bemfica, explica que
a evolução da consciência ambiental tem
contribuído muito para que se pensem
ações voltadas para a sustentabilidade e a
reutilização de materiais.

“A ideia de trazer a Exposição com os
pallets foi de conscientizar e desenvolver
o olhar de nossos jovens para materiais que
possam ser reutilizados e transformados em
objetos e móveis exclusivos, de bom gos-
to e bonitos, resinificando o conceito de
reciclagem, além de podermos mostrar o
resultado deste lindo trabalho para Vargi-
nha e toda a região”, ressaltou.

A proposta foi apresentada para a co-
ordenadora de Marketing do shopping,
Mariana Zonta, que, com entusiasmo, deu
suas contribuições e comprou a ideia.

“O trabalho com pallets, além de ser
forte tendência para o mercado, traz bom
gosto e estilo, tem muito a agregar nos es-
paços do Shopping. Já tivemos a oportuni-
dade de estarmos junto ao CDCA em apre-
sentações e exposições, e esse será, com
certeza, mais um trabalho de muito suces-
so”, afirmou.

Na oportunidade novas propostas sur-
giram e outras parcerias serão realizadas
ainda no ano de 2017.

 CDCA realizará exposição com materiais
sustentáveis no Via Café Garden Shopping

Aconteceu no Centro de Desenvolvi-
mento da Criança e do Adolescente -
CDCA uma reunião com a coordenadora
de Marketing do Via Café Garden
Shopping, Mariana Zonta, para tratar da
Exposição que será feita pela Instituição
no Shopping entre os dias 4 e 14 de maio
próximo.

A exposição será realizada pelas três
unidades do CDCA onde toda a equipe
poderá contribuir com as atividades, inclu-
sive os adolescentes que estão entusiasma-
dos em participar.

Segundo o Presidente do CDCA,
Márcio Paulo Erbst, esta é mais uma opor-
tunidade de trabalhar em prol dos jovens.

“Poder trabalhar junto para o desenvol-
vimento de ações que atinjam a formação
dos nossos jovens de forma significativa,
mostrando novos olhares e viabilizando
novas perspectivas é de extrema importân-
cia para que possamos desenvolver com ex-
celência o nosso trabalho”, afirma.

A inauguração da Exposição acontece-
rá no dia 4 de maio, às 19h00, quando os
presentes poderão apreciar uma bela apre-
sentação realizada por funcionários do
CDCA em homenagem as Mães.

Participaram da reunião o Presidente
do CDCA, Márcio Paulo Erbst, a Coorde-
nadora Geral, Maria Alice de Barros
Bemfica, as Coordenadoras das unidades
II e III do CDCA, Helenice Abreu Costa
Reis e Nilvani Hipólito, a Assistente de
Projetos, Jessica Lapa, a Coordenadora do
Jovem Aprendiz, Camilla Calheiros, a As-
sistente administrativa Camila Moreira e
a coordenadora de Marketing do Via Café
Garden Shopping, Mariana Zonta.

Festival
Gourmet 2017

São 15 vagas para o Culinária
a Céu Aberto e outras 15
vagas para o Concurso

Gourmet. Inscrições vão até
dia 17 de março

Os pratos participantes do Culiná-
ria a Céu Aberto continuam tendo pre-
ço promocional de R$15,00.

Os estabelecimentos filiados ao
Sehav podem se inscrever entre os
dias 6 e 17 de março. Informações e
regulamento já estão disponíveis pelo
e-mail priscila@wespanha.com.br.


