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O que se aborda num editorial se não o fato do momen-
to. Assim, parece muitas vezes que se roda roda e cai no
mesmo nome, quando se trata de político em destaque. E
não tem como fugir, pois, ele é a bola da vez.

Na escassez de bons politicos, nos moldes que a popula-
ção está querendo, até mesmo aqui em Varginha se conta
nos dedos de uma mão aqueles que se colocam como o po-
lítico do momento.

O eleitor e a população hoje quer um político
desvinculado da atividade como político. Não quer político
tradicional. Enfim, não quer político político.

Quer sim, um chefe do Executivo ou do Legislativo bem
sucedido em seus negócios particulares. Um administrador
bem sucedido, notadamente um jovem, como por exemplo
João Dória - prefeito de São Paulo eleito no primeiro turno,
e que vem fazendo um bom trabalho na administração da-
quela cidade e capital paulista.

Hoje até se coloca que João Dória já se cacifou para ser
o candidato a Presidente da República em 2018, já que os
políticos políticos estão praticamente todos enlameados pelo
dinheiro da Petrobras e objetos de denúncia na Lava Jato.

E na política de Varginha?
Podemos afirmar e já temos visto político tradicional

‘coçar a cabeça’ e afirmar que Varginha está sem um candi-
dato a prefeito tal qual o eleitor e população quer para gerir
seu destino.

Mas já palpitam que nas eleições de 2020 Varginha terá
um candidato a altura das aspirações da população.

E quem é ou será este candidato?
Está surgindo em Varginha um novo fenômeno na polí-

tica, se destacando tal qual João Dória em São Paulo?
Ele poderá ser um Kalil - ex-presidente do Atlético -

eleito prefeito de Belo Horizonte?
Afora o Trump nos Estados Unidos, esses dois são retra-

tos do que o eleitor e população passaram a ver e confiaram
seus votos.

Sim. Varginha entrou em uma nova dinâmica política.
Também afora a tradição de uma administração séria, cor-
reta, honesta e firme de Antonio Silva, este ano de 2017
vem com bom dinamismo mostrando a que veio, se elegen-
do novamente vereador - apesar de ter colocado seus cabos
eleitorais como candidato a vereador, dando-lhes a oportu-
nidade de se destacarem na política - mesmo ao custo de ter
reduzido o seu número de votos. Mas o fez confiante no seu
trabalho desenvolvido no mandato anterior de vereador,
solucionando profundos problemas que entravavam o di-
reito de muitos varginhenses - a casa própria em um terreno
que lhes pertencia de direito, mas que não conseguiam ob-

ter este documento - no caso,
a escritura.

Por último, o que este ve-
reador vem fazendo na Pre-
sidência da Câmara de
Varginha está cacifando-o a
se tornar um fenômeno na
eleição para prefeito de
Varginha em 2020. E, quiçá,
até deputado em 2018.

Zacarias Abrão Piva é ele.

No dia 21 de março, ao reassumir as
suas funções como chefe do Poder Exe-
cutivo, depois de umas férias, o prefeito
Antônio Silva recebeu em seu gabinete
o secretário de Habitação e Desenvolvi-
mento Social, professor Francisco Gra-
ça de Moura, que se fez acompanhar da
equipe extraordinária de apoio técnico e
operacional do órgão, composta pelos
servidores Thaís Pereira, Rodrigo Silva,
Anny Meiry Albinati, Viviane Capitani,
Vivély Chagas e Márcia Cardoso.

O objetivo da reunião foi entregar ao
prefeito Antônio Silva o “PLANO
QUADRIENAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – 2017/2020”, marco referen-
cial da política pública social do Muni-
cípio de Varginha.

A elaboração do Plano Quadrienal de
Assistência Social é o mecanismo de con-
cepção, construção e implementação da
política pública de proteção social, como
decorrência do que fixou a Constituição
de 1988, quando a Assistência Social pas-
sou a integrar o Sistema de Seguridade
Social, como política pública não
contributiva, pautada pela universali-
zação da cobertura e do atendimento. Isto
significa que a Assistência Social é hoje
um dever do Estado e um direito de
“quem dela necessita, independente de
contribuição à Seguridade”. (art. 203, da
Constituição Federal).

A crise social e econômica que pena-
liza os municípios brasileiros exige Pla-
no Quadrienal de Assistência Social que
parta do pressuposto básico de que é pre-
ciso desconstruir as raizes e as matrizes
da exclusão social e econômica, da vio-
lência e da marginalidade e de que não é
suficiente gerar uma inclusão por doação

Prefeito Antonio Silva recebe Plano
Quadrienal de Assistência Social 2017/2020

dos incluídos. Faz-se necessário encon-
trar os mecanismos mediante os quais os
excluídos construam a sua própria inclu-
são. É o que propõe o Plano Quadrienal
de Assistência Social de Varginha – 2017/
2020.

Entretanto, como afirma o secretário
de Habitação e Desenvolvimento Social,
Francisco Graça de Moura, “para atingir
os objetivos e as metas propostas no Pla-
no é imprescindível a participação das
empresas privadas praticantes da respon-
sabilidade social e das organizações e ins-
tituições da sociedade civil, que são, sem
dúvida, parceiros e protagonistas efetivos
na implementação das políticas públicas”,
afirma o gestor da política pública social
do município de Varginha.

Pelas razões acima expostas é que o
Plano Quadrienal de Assistência Social
será oficialmente apresentado no I
FÓRUM MUNICIPAL DE RESPONSA-
BILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL,
que será realizado no dia 31 de março de
2017, das 13h30 as 17h30, no auditório
do SEBRAE/Varginha, com a presença
de lideranças empresariais e da socieda-
de civil, integrantes do Poder Executivo
e representantes do Poder Legislativo.

Elaborado com embasamento na mais
avançada metodologia do planejamento
Municipal, o PLANO QUADRIENAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 2017/
2020 suprirá com informações consisten-
tes, com subsídios essenciais, com dados
sólidos e análises profundas o PPA – Pla-
no Plurianual, a LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias e a LOA – Lei Orçamen-
tária Anual, que são os instrumentos bá-
sicos do planejamento e da gestão públi-
ca municipal.

Projeto será de-
senvolvido com alu-
nos do 5º ano da
rede Municipal de
Ensino, levando in-
formações sobre ci-
dadania e o Poder
Legislativo.

Uma reunião re-
alizada na Secretaria
Municipal da Educação de Varginha, na se-
mana passada, serviu para ajustar os deta-
lhes do projeto Câmara nas Escolas, que
terá início no mês de abril.

Participaram da reunião, o presidente
da Câmara Municipal de Varginha, verea-
dor Zacarias Piva, a secretária Municipal
de Educação, Rosana Carvalho, a gestora
Pedagógica, Vânia Flores, a diretora da
Câmara de Varginha, Kátia Silveira, o di-
retor da Escola do Legislativo, Robson
Almeida, e a chefe do Serviço de Comuni-
cação da Câmara, Mirella Penha.

Durante o encontro foram acertadas as
escolas e os anos envolvidos no Projeto e
qual será a metodologia utilizada nos even-
tos. De acordo com o Presidente da Câma-

Reunião acerta detalhes da
realização do Câmara nas Escolas

ra, a reunião foi muito produtiva e serviu
para acrescentar no projeto. “Fiquei muito
satisfeito em perceber o quanto a Secreta-
ria Municipal de Educação é receptiva para
a realização de novas iniciativas nas esco-
las. Esse novo projeto da Câmara é para
levar mais cidadania e conhecimento so-
bre o Poder Legislativo para os nossos alu-
nos. Acreditamos que essa é uma das for-
mas que temos de colaborar para o fortale-
cimento da cidadania”, explicou Zacarias
Piva.

Após a reunião, o Projeto foi apresen-
tado para diretoras das escolas, durante reu-
nião pedagógica, e agora está sendo traça-
do o cronograma para que as visitas tenham
início.

A população tem mais
um meio para acompanhar
o trabalho realizado na Câ-
mara Municipal de Vargi-
nha. Na quarta-feira (15/03)
foi realizada a primeira
transmissão ao vivo da Ses-
são Ordinária pelo Face-
book e a recepção da popu-
lação foi excelente.

Durante toda a transmis-
são, os internautas intera-
giram ao vivo, emitindo crí-
ticas e sugestões sobre as
iniciativas dos vereadores.

“Reconhecemos que as
novas mídias são de extre-
ma importância na nossa
comunicação diária. Hoje
em dia, o Facebook é um
palco de visibilidade e, tam-
bém, de muitas discussões
interessantes.

Por isso o nosso interes-
se de proporcionar mais
esse meio de diálogo com a
população, demonstrando
que somos uma Casa de
Leis transparente, que quer
expor as ações e, também,
receber um retorno do povo.

Transmitir as sessões ao
vivo pelo Facebook é mais
uma maneira que encontra-
mos de dar ainda mais
transparência às iniciativas
do Poder Legislativo”, ex-
plica o presidente da Câma-
ra, vereador Zacarias Piva.

Quem quiser assistir às
sessões ao vivo da Câmara
Municipal de Varginha pelo
Facebook, basta acessar:
https://www.facebook.com/
camaradevereadoresdevarginha
às segundas e quartas, a par-
tir das 18h.

As sessões da Câmara
também são transmitidas,
ao vivo, no canal da Câ-
mara de Varginha no
Yutube e, às terças e quin-
tas, às 11h é exibido um
resumo do dia anterior na
TV Princesa, no canal 7.

Reuniões da
Câmara de

Varginha são
transmitidas
ao vivo pelo
Facebook
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* Bola
CheiaCá p’ra nós< * Bola

Murcha
    * Para essa
‘meninada’ - É im-
portante chamar aten-
ção para o fato de que

alguns setores da sociedade amadureceram. Quando você
olha hoje para essa ‘meninada’ que se tornou Procurador
da República, Polícia Federal, ou se tornaram Juizes, ve-
mos que é uma outra geração. Isso é reflexo da Constitui-
ção de 1988, que definiu o Ministério Público como um
órgão independente do Governo e a Polícia Federal que
está amadurecendo nessa direção. Há também hoje a im-
prensa, que é livre (internet), e a sociedade que sabe mais
das coisas e quer participar. As forças renovadoras colo-
caram em cheque o sistema político, mas corrigir tudo
isso leva tempo.

 Para Lista fecha-
da - Políticos investi-
gados e citados na ope-
ração Lava Jato terão

* Cá pra nós, depois que decidiu disputar a reeleição,
Pimentel não tirou o pé da estrada: tem feito viagens toda
semana. Foram 13 incursões ao interior desde 13 de ja-
neiro. A agenda do governador inclui periodicamente even-
tos de porte, como o da última sexta em Almenara, onde a
inauguração de um Centro de Referência em Assistência
Social reuniu centenas de pessoas. Nesta sexta-feira, dia
17, a movimentação será em torno da entrega de viaturas
e ônibus escolares em Timóteo. E já se organiza o próxi-
mo evento, em Araçuaí.

* Cá pra nós, propostas de reforma política, financia-
mento eleitoral e anistia do caixa 2 passaram a germinar
freneticamente em Brasília: a nova ‘lista de Janot’ vai
botando abaixo o sistema político, antes mesmo de co-
nhecida na íntegra. Ante a delação da Odebrecht, genera-
lizando a corrupção, uma constatação se tornou inevitá-
vel: o modelo nacional de eleições e governo apodreceu
de não se aguentar mais em pé. Como lembrou Emílio
Odebrecht, a corrupção de políticos via pagamentos de
empresários com interesses no Estado tem sido há “várias
décadas” uma das pernas da política (a outra é a distribui-
ção de cargos). E essa perna foi quebrada pela Lava Jato,
irremediavelmente.

* Cá pra nós, para quem já era alvo de investigações,
a imensa e multipartidária lista de potenciais réus vem
diluir o bombardeiro. O caso Pimentel é exemplar: antes,
ele concentrava atenções no país como o chefe de Execu-
tivo estadual ameaçado de processo e perda do mandato.
Agora, deve dividir o foco da mídia e do STJ com mais
nove ou dez governadores enrolados na Lava Jato.

* Cá pra nós, a nova ‘lista de Janot’ pode ser particu-
larmente devastadora para a imagem de Aécio, que passa
por total metamorfose: de estilingue virou vidraça. O tu-
cano atacou duramente os petistas por conta de práticas
das quais ele se tornou agora suspeito. E começa a ser
alvo de hostilidades semelhantes às sofridas pelos adver-
sários.

* Cá pra nós, ante a resistência de Anastasia em dis-
putar o governo de Minas em 2018, a oposição mineira já
discute outros nomes para enfrentar Pimentel. No esforço
de construção de uma nova pré-candidatura, uma hipóte-
se que passou a circular nos bastidores é o lançamento do
deputado Rodrigo Pacheco, que seria uma novidade para
o eleitor e mostrou potencial na eleição da PBH. Pacheco

não sairia candidato pelo PMDB, seu atual partido, e sim
pelo PSDB, para o qual se mudaria. Ainda é só
expeculação.

* Cá pra nós, as especulações sobre Pacheco sinali-
zam a debandada do vice-governador Antônio Andrade e
seus aliados do PMDB, caso o grupo perca a direção do
partido para a ala governista de Adalclever Lopes. Hoje
poderosíssimo, o chefe da ALMG é favorito para vencer a
disputa no PMDB, forçando os oposicionistas a muda-
rem de sigla. O abrigo de Andrade e amigos seria o PSDB
em função das relações estreitas do grupo com os tuca-
nos.

* Cá pra nós, na falta de um nome natural na oposi-
ção, o pré-candidato do PSB, Marcio Lacerda, vai tentan-
do ganhar terreno como opção não-governista. Mas o pro-
jeto de Lacerda ainda é difuso. O ex-prefeito não fez até
agora nenhuma crítica enfática à gestão Pimentel para se
credenciar como oposição. E tem gente no PSB dialogan-
do com o Governo. O próprio Lacerda andou falando com
Adalclever, principal aliado do governador Pimentel.

* Cá pra nós, Lacerda se colocou em posição de to-
mar dois rumos distintos. Ele cogita disputar o Governo,
inclusive, com apoio do PSDB. Mas, nada impede que
venha a optar por campanha de menor risco e custo, dis-
putando uma das duas vagas ao Senado, inclusive com
apoio explícito ou oculto de Pimentel.

* Cá pra nós, o Brasil discute hoje a sua terceira re-
forma previdenciária em 20 anos. Fernando Henrique já
fez mexidas em 1998 e Lula em 2003. Agora é a vez de
Temer manter o reformismo na área, que sempre estará
exigindo mudanças e adaptações, ou remendos. E como
das outras vezes, o Congresso tende a votar um novo re-
mendo suficiente apenas para tocar a Previdência por al-
guns anos, até a próxima “reforma” no próximo governo.

* Cá pra nós, o antiesquerdismo de Luiz Alberto
Garcia, octogenário comandante do Grupo Algar, é um
sentimento que está se generalizando no empresariado.
Hoje, nota-se uma grande coesão do capital em torno de
duas posições. Os empresários são, unanimemente, a fa-
vor das reformas do governo Temer. E estão ferozmente
contra a volta de Lula e dos petistas, versão atual dos co-
munistas que assombravam a elite nos anos 60.

* Cá pra nós, Maria Elvira Ferreira deixou a diretoria
e os quadros do PSB-MG, onde teve uma forte atuação
nos últimos anos, principalmente na mobilização e orga-
nização da base feminina do partido. Ela já efetivou sua
desfiliação.

* Cá pra nós, a saída de Elvira não foi motivada por
atritos ou divergências no PSB e, sim, por uma opção pes-
soal de distanciamento da política. Após anos de

militância, a ex-deputada e
líder feminista decidiu se
afastar dos partidos para ex-
perimentar um “período
sabático”, segundo as suas
palavras. Aos amigos ela já
vinha, há tempos, manifes-
tando desencanto com a ati-
vidade política.

* Cá pra nós, no ritmo
dos trabalhos na PGR (Pro-
curadoria GEral da Repú-
blica) e na Justiça Federal,
a primeira parte da Lava
Jato deverá estar finalizada
em um ou dois anos, com
todos os réus investigados
e denunciados, em muitos
casos até julgados em nível
de primeira instância.
“Tudo estará resolvido nes-
sa instância até 2019”, pre-
viu uma fonte com profun-
do conhecimento dos ritos
processuais no MP (Minis-
tério Público) e Judiciário,
referindo-se às ações envol-
vendo acusados sem foro
privilegiado.

* Cá pra nós, no frigir
dos ovos, o que demora é a
punição. Para os réus sem
foro, ainda haverá recursos
na segunda instância, se

condenados na primeira, até serem presos ou ficarem
inelegíveis. Para os com foro privilegiado, a demora do
julgamento pode ser tanta que resulta na prática em impu-
nidade. A diferença entre sem foro e com foro são de
chances de preservar a liberdade, muito maiores no se-
gundo caso. Não é à toa que o foro especial é considerado
privilégio.

* Cá pra nós, os indicativos de que a construção da
Cidade Administrativa será objeto de investigação em in-
quéritos decorrentes das delações da Odebrecht estão dei-
xando muitos mineiros insones. A execução da grande obra
envolveu inúmeros ordenadores de despesas no Estado,
além do ex-governador Aécio Neves. Também tremem
nas bases os políticos que receberam apoio financeiro do
Senador e do PSDB para campanhas eleitorais.

* Cá pra nós, na sucessão da AMM (Associação Mi-
neira dos Municípios), a disputa inicialmente acirrada vai
sendo substituída por um grande acordo, com os seis can-
didatos à presidência negociando uma chapa única envol-
vendo a participação de todos. A chapa de consenso teria
na cabeça Julvan Lacerda (PMDB), prefeito de Moema, e
na vice Wander Borges (PSB), de Sabará.

* Cá pra nós, traduzidas em números, as projeções do
Banco Mundial para o Brasil são aterradoras. O banco
estima em 9,8% o índice de pobreza e em 4,2% o de ex-
trema pobreza em 2017. Considerando uma população de
206 milhões (IBGE), está se falando em 20,1 milhões de
pobres (renda até R$ 170) e 8,6 milhões de miseráveis
(até R$ 70). E eles estão aumentando, rapidamente.

* Cá pra nós, de boa fonte: Eduardo Cunha só con-
cretizará suas ameaças ao PMDB e ao governo Temer,
contando todos os podres que sabe, se a Lava Jato atingir
sua família. Enquanto a esposa e a filha estiverem livres,
ele continuará se limitando às bravatas.

* Cá pra nós, Cunha já está obtendo tudo o que quer
do governo Temer. Instalou dezenas de cupinchas dele em
ministérios e autarquias federais. Tudo à base de chanta-
gem descarada. E está chantageando não apenas o PMDB,
mas também o PSDB e o DEM. Moro está postergando
ao máximo que puder a prisão da mulher e da filha de
Cunha, para evitar que ele detone de vez com vários polí-
ticos do PSDB, partido do pai de Moro. Assim que o Con-
gresso votar a anistia aos políticos, Cunha voltará mais
poderoso ainda.

* Cá pra nós, depois que decidiu disputar a reeleição,
o governador Fernando Pimentel não tirou o pé da estra-
da. Tem feito viagens toda semana. Foram 13 incursões
ao interior desde 13 de janeiro. A agenda do Governador
inclui periodicamente eventos de porte, como o de
Almenara, onde a inauguração de um Centro de Referên-
cia em Assistência Social reuniu centenas de pessoas.
Naquela sexta-feira, dia 17, a movimentação foi em torno
da entrega de viaturas e ônibus escolares em Timóteo. E
já se organiza o próximo evento, em Araçuaí.

* Cá pra nós, se o Brasil pegasse pesado com a sone-
gação de impostos, punindo com rigor os crimes e jeiti-
nhos de burlar o fisco, o impacto no meio corporativo
seria similar ao provocado pela Lava Jato no mundo polí-
tico. Talvez não sobrassem muitas empresas de pé. É o
que se conclui da recente pesquisa Ibracem-FGV que apon-
tou mais de 90% dos negócios no país com alguma irre-
gularidade ou pendência fiscal. Sonegar é uma mania na-
cional.

* Cá pra nós, nos bastidores de Brasília, ninguém tra-
balha com a hipótese de cassação da chapa Dilma-Temer,
embora todos esperem um parecer nesse sentido por parte
do relator da ação, Hernan Benjamin. O problema está na
relação entre tempo e processo: o Planalto tem recursos e
meios jurídicos para arrastar o desfecho até o fim do man-
dato presidencial em 2018.

influência na definição dos candidatos que integrarão as
listas partidárias fechadas, caso essa forma de votação para
eleição de deputados federais, estaduais e vereadores seja
aprovado pelo Congresso.
Nesse sistema o eleitor vota no Partido, cuja cúpula defi-
nirá uma lista ordenada dos candidatos que serão eleitos.
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O Secretário de Planejamento, José
Manoel Magalhães Ferreira, esteve reuni-
do com o secretário de Turismo de
Varginha, Barry Charles Sobrinho, e com
o vereador Leonardo Ciacci (PP), para tra-
tar de detalhes do projeto de Revitalização
do Centro da Cidade, que dará cara nova
aquela região, atraindo mais consumido-
res para o área comercial. A expectativa de
início da obra é para o próximo mês de ju-
nho.

“Contamos com recursos oriundos de
emenda parlamentar do deputado federal
Dimas Fabiano (PP) no valor de
R$1.121.579,99  e contrapartida de
R$146.293,04 da Prefeitura”, contou Barry
Charles. “Enfim, com esta obra, nosso cen-

 Prefeitura de Varginha avança
com projeto de Revitalização do

Centro da cidade

tro comercial ganhará vida nova, propor-
cionando maior conforto aos munícipes”,
completou  o Secretário que destacou a
participação do vereador Leonardo Ciacci
e do presidente da Associação Comercial
e Industrial de Varginha (Aciv), Aloísio
Ribeiro de Almeida, parceiros do projeto.

A reunião, promovida pelo secretário
de Planejamento, José Manoel Magalhães
Ferreira, foi para apresentar  detalhes do
projeto que já está avançado.

Na segunda-feira dia 13/03, tiveram iní-
cio as leituras comunitárias sobre o Plano
Diretor de Varginha, documento que sub-
sidiará as principais políticas públicas da
Cidade para os próximos 10 anos em te-
mas como moradia, infraestrutura, trans-
porte, meio ambiente e cultura. Todos os
encontros com a população, realizados nes-
se período, tem como objetivo, a constru-
ção do diagnóstico que servirá de base para
a elaboração do Plano.

A revisão do Plano Diretor é uma ini-
ciativa da Prefeitura de Varginha em par-
ceria com a empresa Myr Projetos Susten-
táveis, de Belo Horizonte, executora tam-
bém das atividades participativas desenvol-
vidas para informar e ouvir a população
sobre as principais demandas do Municí-
pio. De acordo com o Estatuto da Cidade
(Lei Federal nº 10.257/2001), o Plano é
obrigatório para todas as cidades brasilei-
ras com mais de 20 mil habitantes.

Os trabalhos começaram pelo bairro
Sion, na sede do Conselho Comunitário.
Entre os participantes, técnicos da Prefei-
tura, líderes comunitários, representantes
da Câmara Municipal e, principalmente,
moradores da região, público-alvo do even-
to. Na manhã da terça-feira 14/03, a leitu-
ra do Plano foi realizada no Espaço de Edu-
cação Executiva no Campus da Cidade
Universitária e contou com a participação
de professores e estudantes dos cursos de
engenharia e arquitetura. As discussões
nessa fase abordam questões diversas que
envolvem a cidade.

“O que todos pensam sobre a associa-
ção de Varginha à figura do ET?”, por
exemplo, é uma pergunta recorrente que
intriga a equipe de consultores da Myr,
como a arquiteta urbanista de Belo Hori-
zonte, Fernanda Cardoso. À noite, a Leitu-
ra Comunitária foi na zona rural, na escola
Pedro Reghin, na comunidade dos Martins,
e houve ampla participação dos produto-
res locais. O empenho do Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento Rural (CMDR)
teve papel fundamental para a realização
da mobilização.

Para o prefeito de Varginha, (então) em
exercício, Verdi Lúcio Melo (PSDB), prin-

 Leituras Comunitárias do
Plano Diretor de Varginha

cipal responsável pelo Plano Diretor na ad-
ministração Municipal, “São bem-vindos
todos os varginhenses que se interessarem
em participar do trabalho; gostaríamos de
ouvir e receber o máximo de sugestões pos-
síveis para a melhoria da cidade, pois, rea-
lizar o trabalho em sintonia com a popula-
ção é mais do que um compromisso desta
gestão”.

Na, quarta-feira, 15/03, a Leitura Co-
munitária aconteceu no Propac II, da Vila
Barcelona, a partir das 19h, e na quinta-
feira, no barracão comunitário São Pedro,
no bairro Imaculada, no mesmo horário.

Quem não puder participar presen-
cialmente das Leituras Comunitárias, pode
obter mais informações e encaminhar su-
gestões no Espaço do Plano Diretor, loca-
lizado no setor de Protocolo da Adminis-
tração, na sede da antiga Prefeitura, na Rua
Presidente Antônio Carlos - centro.

Os varginhenses também podem se co-
municar com a equipe pelo e-mail:
planodiretor@varignha.mg.gov.br ou pelo
telefone: 3690-2045.

A Prefeitura de Varginha informa que
o site: www.plandiretordevarginha.com.br
já está acessível com as principais infor-
mações sobre o Plano Diretor.

Lançado em dezembro do ano passa-
do, o trabalho de revisão do Plano Diretor
de Varginha ganha força na fase do diag-
nóstico que, a partir da segunda-feira, 13/
03, com as Leituras Comunitárias, passan-
do a incorporar a visão de líderes comuni-
tários, conselheiros rurais e cidadãos
varginhenses dispostos a contribuírem para
o documento central que servirá de refe-
rência para as políticas públicas da cidade.

O Plano Diretor Participativo é uma lei
municipal criada para definir o que pode e
o que não pode se fazer, dentro de um ter-
ritório. Apenas depois de amplamente dis-
cutido e socializado com a população, o
Plano se torna um projeto oficial a ser en-
caminhado para a Câmara de Vereadores
para a aprovação como lei.

A empresa Myr Projetos Sustentáveis,
de Belo Horizonte, tem sido responsável,
em parceria com a Prefeitura de Varginha,
por conduzir os trabalhos na cidade.

Para Sérgio Myssior, sócio-diretor da
Myr “a postura ética, de sustentabilidade e
responsabilidade social, são elementos
essenciais e transversais que deverão per-
correr os trabalhos de revisão do docu-
mento”.

Conforme o Estatuto da Cidade (Lei

Federal nº 10.257/2001), a atualização do
Plano Diretor deve ser realizada regular-
mente por todo município com mais de 20
mil habitantes, num prazo máximo de dez
anos.

Em janeiro deste ano gestores públicos,
técnicos, especialistas da Prefeitura de
Varginha, representantes de organizações
e instituições privadas de destaque na ci-
dade estiveram reunidos para debater o
Plano, durante uma semana, em sessões
temáticas que foram realizadas no espaço
da Unis da Vila Pinto.

“Agora, o objetivo é ampliar a discus-
são para a população como um todo, em
especial, aos lideres comunitários, rurais,
ativistas e pessoas que possuem interesse
pelo tema”, é o que diz Marcos Batista,
responsável pela interlocução com a comu-
nidade da Prefeitura de Varginha.

 Leituras Comunitárias do Plano Diretor
são marcadas pela participação popular

A flexibilidade de horários, inclusive
nos finais de semana e feriados, e o grande
fluxo de pessoas que transitam diariamen-
te pelo Shopping de Varginha são algumas
das justificativas do pedido feito pelo ve-
reador Zacarias Piva (PP) para que seja es-
tudada a possibilidade de implantação de
uma filial do Hemominas no Via Café
Garden Shopping.

Segundo o vereador, a unidade de co-
leta no Shopping pode ser um estímulo às
doações de sangue. “Um grande número
de pessoas passa por aquele local diaria-
mente. Além disso, o Shopping funciona
em horários flexíveis, e aos finais de se-
mana e feriados, fato que pode ser um atra-
tivo ainda maior aos doadores, porque não
necessitariam de ausentar-se do trabalho
para realizar a doação”, explica.

De acordo com Zacarias o fechamento
do Hemocentro de Varginha reduziu signi-
ficativamente o número de doadores na
cidade, já que a coleta agora é feita apenas
uma vez na semana na policlínica central.

“Com a coleta no Município limitada a

Vereador Zacarias Piva sugere
implantação do Hemominas no

Shopping de Varginha

apenas uma vez na semana, vários doado-
res deixaram de fazer as doações, especi-
almente porque nem sempre podem com-
parecer no horário e dia em que as coletas
são realizadas. Vamos resolver essa ques-
tão da volta da coleta de hemoderivados
em Varginha o mais breve possível”, disse
Zacarias Piva.

Piva ressalta ainda que a administração
do Via Café Garden Shopping sinalizou
que pode tornar o custo beneficio bastante
atrativo para o Município, já que a inicia-
tiva colocada em prática atrairá grande
público para o local.

O cientista social Prof. Francisco Gra-
ça de Moura, secretário Municipal de Ha-
bitação e Desenvolvimento Social, no li-
vro que editará em breve, denominado
“GUIA PARA ELABORAÇÃO DE PRO-
JETOS SOCIAIS”, desenvolveu uma
metodologia inovadora que permite elabo-
rar um projeto social que pode ser encami-
nhado às instituições públicas e privadas,
nacionais e internacionais, de quaisquer
natureza, para captação e mobilização de
recursos de todos os matizes. No conteúdo
da metodologia já estão inseridas todas as
normas e diretrizes do “Marco Regulatório
das Organizações da Sociedade Civil”.

A Lei 13.019, de 31 de julho de 2014,
que ficou conhecida como “Marco Regula-
tório das Organizações da Sociedade Ci-
vil”, criou dois novos modelos de parceria
entre o Estado e as entidades o Terceiro
Setor: “Termo de Colaboração” e o “Ter-
mo de Fomento”. Essas duas modalidades
de parceria foram criadas para substituir os
convênios, que passarão a ser usados ape-
nas em parcerias celebradas entre duas ou
mais entidades públicas.

Por outro lado, as entidades do Tercei-
ro Setor buscam recursos junto aos fundos
internacionais operados por organizações

Francisco Graça de Moura publicará
Livro sobre elaboração de projetos Sociais

da cooperação internacional bilateral, mul-
tilateral e privada e aqueles existentes e
vinculados aos órgãos dos níveis federal e
estadual de governo gestores das políticas
públicas sociais, além daqueles recursos
provenientes das leis de incentivo e apoio
aos projetos e empreendimentos sociais.

“GUIA PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS SOCIAIS” é uma importante
contribuição do Prof. Francisco Graça de
Moura às entidades e Organizações da So-
ciedade Civil de Varginha e do Sul de Mi-
nas Gerais que pretendem construir parce-
rias intersetoriais e mobilizar e captar re-
cursos para os seus projetos e empreendi-
mentos sociais.
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Flor & Cultura - De 23 a 26 de Mar-
ço - das 10h às 20h na Praça do ET -
Feira e Exposição de Flores de
Holambra/SP - Orquídeas, suculentas,
flores em vasos, samambaias, roseiras,
plantas para jardim, temperos e muito
mais.

Apoio: Secretaria de Turismo / Pre-
feitura Municipal

Expositores: Bouquet - Bia Mattos;
Floricultura Cida Decorações; Orqui-
dário Lumani; Floricultura Samambaia
e Espaço Jardim.

No repertório, o
melhor do samba
raiz de todos os
tempos. A Fundação
Cultural de Vargi-
nha, em parceria
com o Grêmio Re-
creativo Escola de
Samba Império da

Fundação Cultural realiza 2ª edição
do Projeto Estação do Samba

Serrinha – GRESIS, realizou, na sexta-fei-
ra, 17/3, às 20h, na plataforma de embar-
que da antiga Estação Ferroviária, a 2ª edi-
ção do Projeto “Estação do Samba”.

A 2ª edição do Projeto contou com a
participação dos músicos do grupo “Roda
de Samba”, formado por amigos e associ-
ados do GRESIS. Na formação, os experi-
entes músicos Dlley Venâncio no vocal e
violão, Diogo no vocal e cavaquinho,
Juninho, Robinho, Will Vieira e Deivinho
na percussão.

Segundo Everton Ribeiro, o “Tuqui-
nha”- presidente da Escola de Samba Im-
pério da Serrinha, “devido ao grande su-
cesso da primeira edição do Projeto, os
músicos interpretaram uma nova seleção
de clássicos do samba raiz de artistas con-
sagrados como Bete Carvalho, Zeca
Pagodinho, Roberto Ribeiro, Candeia,
Noel Rosa, Cartola, Paulinho da Viola,
Ivone Lara, Demônios da Garoa, Adoniram
Barbosa, Fundo de Quintal, Benito de
Paula, Agepê, Bezerra de Silva, e claro, o
grupo tocou muito mais que isso”, afirma

Tuquinha.
Já o diretor da Fundação Cultural, Le-

andro Acayaba, comenta que foi uma grata
surpresa a 1ª edição do Projeto. “Vimos
aqui na Estação um selecionado público fa-
miliar de todas as idades, e músicos de
altíssimo talento e de muita qualidade mu-
sical. Sem dúvida não mediremos esforços
para mantermos mais esta importante e
oportuna opção de lazer, entretenimento e
cultura para nossa cidade”, comenta Lean-
dro Acayaba.

Os músicos e grupos de samba interes-
sados em participar do projeto deverão, ini-
cialmente, solicitar o cadastramento pes-
soalmente ou por e-mail, de segunda a sex-
ta, no horário comercial, na sede adminis-
trativa da Fundação Cultural, na antiga Es-
tação Ferroviária de Varginha, na Praça
Matheus Tavares, 121, centro, telefone (35)
3690 2700.

Mais informações na Coordenadoria de
Eventos com o Produtor Rosildo Beltrão
pelo telefone (35) 3690 2708 - e-mail:
eventos@fundacaoculturaldevarginha.com.br

Feira e exposição
de flores de
Holambra

Na sexta-feira, 10/03, os alunos do
PROPAC- Programa de Profissionalização
Adolescente Consciente, realizaram uma
homenagem ao Dia Internacional da Mu-
lher para reflexão e valorização da mulher,
considerando a história e importância das
mulheres ao longo da história.

O projeto foi realizado pelos alunos
com a confecção de cartazes e uma linda
apresentação musical em homenagem as
mulheres. Acompanhados pelos instruto-
res e a idealizadora do Projeto, Loyana de
Brito Bessa, os jovens puderam interagir e
refletir sobre o espaço da mulher na socie-
dade, “É sempre importante lembrar o por-
quê da data e, a partir disso, tratar sobre as
questões em volta da valorização da mu-
lher e sua importância em nossa socieda-
de.", afirmou.

Desde que foi instituído o Dia Interna-
cional da Mulher, a data é marcada por dis-
cussões sobre o papel da mulher na socie-
dade, buscando soluções para a discrimi-
nação e valorização do trabalho das mu-
lheres. A coordenadora Geral do CDCA,
Maria Alice de Barros Bemfica, parabeni-
za a todos pelo envolvimento e ressalta a
importância de valorizar a mulher, “A
Mulher é um símbolo importante no que
tange aos papéis que ela exerce na socie-

 Alunos do PROPAC fazem
homenagem ao Dia

Internacional da Mulher

dade. É preciso essa reflexão para nossos
jovens, alunos e alunas, que estão auxili-
ando na construção de uma sociedade mais
justa e igualitária”.

Tendo em vista incrementar e fomen-
tar o hábito de leitura entre os servidores e
o público que frequentam as suas ativida-
des, a Secretaria de Habitação e Desenvol-
vimento Social - Sehad, criou o Porta-li-
vros, com distribuição gratuita para que,
através de leitura, as pessoas tenham aces-

 Secretaria de Habitação e Desenvolvimento
Social fomenta o hábito de leitura em Varginha

so a informação e possam desenvolver a
sua consciência crítica para o exercício da
cidadania.

O Porta-livros está afixado na entrada
da Secretaria com as seguintes orientações:
Pegue um livro de cada vez e descubra
novos e velhos mundos. Após a leitura,
devolva, e se puder contribuir com o pro-
jeto, faça novas doações.

O diretor da Rádio Melodia FM, emis-
sora da Prefeitura de Varginha, Aristides
Ribas de Andrade Filho, divulgou estatís-
tica informando que a emissora teve o do-
bro da audiência em relação à emissora que
ficou em segundo lugar, no mês de feve-
reiro deste ano.

Segundo Ribas,
os dados são do Por-
tal Radios.com, a-
plicativo que dispo-
nibiliza o sinal de
todas as emissoras
de rádio do Brasil.

Em dezembro a
Melodia FM teve 5.654 acessos, contra
4.093 da emissora que ficou em segundo
lugar. Apenas nos seis primeiros dias de
março, a Melodia FM já obteve 3.362 aces-
sos, contra 1.143 do segundo lugar.

“É uma estatística que nos deixa satis-
feitos, pois, mostra a qualidade do traba-
lho e compromisso da nossa equipe”, dis-
se o diretor da rádio, Aristides Ribas de
Andrade Filho.

Ele assumiu a emissora em janeiro e
disse que implantou poucas mudanças.
“Apenas dei mais liberdade aos funcioná-
rios. Aos poucos estamos trocando os pro-
gramas ‘enlatados’, que muitas vezes fa-

Rádio Melodia FM de Varginha
tem o dobro da audiência

lam de outros esta-
dos, por programas
produzidos por pro-
fissionais de Vargi-
nha.

Logicamente,
sempre ouvindo o
Conselho de Programação da Fundação
Cultural do Município”.

A emissora conta com profissionais
como o locutor Marcelo Paiva, com 25
anos de casa e Carlos Fernando, 20 anos
de experiência. E técnicos como Roberto
Carlos de Souza, Francisco de Carvalho e
Adilson Mesquita, todos com pelo menos
duas décadas de conhecimento radiofônico.

Ribas diz que o Jornal do Cidadão, que
vai ao ar de segunda a sexta-feira, das
11h15 às 12h está mais dinâmico. “Sem-
pre trazemos uma entrevista ao vivo, dan-
do a informação na hora. Como emissora
cultural, também criamos novos espaços
dentro do jornal, como o Minuto da Cultu-
ra e a Pitada Musical do Dia”.

O esporte também é importante na pro-
gramação, lembra Ribas. “Nossa equipe es-
portiva, comandada por Fábio Tardelli, traz
diariamente as informações dos principais
campeonatos do mundo e, lógico, dando
atenção especial ao esporte local”.

O Zoológico de Varginha recebeu a visita
técnica dos alunos do curso de Medicina Ve-
terinária do Unis-MG. Acompanhados da Bió-
loga do Zoo,  Jaara Cardoso,  que transmitiu
informações do cotidiano do local e de seus
habitantes, bem, como da origem dos animais,
que na maioria das vezes,  chegam mutilados
ou abandonados.

Barry Charles Sobrinho, Secretário de Tu-
rismo e Comércio de Varginha, que também
acompanhou os estudantes, falou com otimis-
mo dos projetos arrojados para o Parque. “Pre-

tendemos aumentar a visitação atraindo mais
turistas. O recurso arrecadado através do bi-
lhete de entrada  é depositado em um fundo
para melhorias nos recintos dos animais e es-
trutura de todo o local. Já existe um projeto
para reestruturação de todo o Parque. Em bre-
ve, iniciaremos a reestruturação do recinto das
araras e papagaios", comentou o Secretário.

Tanto a Bióloga  quanto o Secretário ga-
rantem que o Parque Zoobotânico é essencial
para proteção e acolhimento de inúmeros ani-
mais que dependem do recinto para sobrevi-

ver, e já que ali estão, é de grande impor-
tância a visitação dos jovens e crianças, tam-
bém como meio de conscientização da ori-
gem do problema.

Foi unânime a opinião dos alunos do Cen-
tro Universitário do Sul de Minas-Unis- e do
professor Dr. Mateus Hernandes Leira, que
ministra Bem Estar Animal, que acompanhou
a visita. A equipe conferiu como todos os ani-
mais são muito bem tratados e que, ainda, pos-
suem cuidados especiais com alimentação de
alta qualidade e recintos adequados.

 Zoológico de Varginha recebe a visita técnica de alunos do curso de Medicina Veterinária do Unis
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Cumprindo um cronograma anual, a
Prefeitura de Varginha está fazendo a dis-
tribuição dos Carnês do IPTU/2017, via
Correios. Ao todo foram confeccionados
em torno de 63 mil carnês e a data do ven-
cimento da primeira parcela ou parcela
única acontecerá entre os dias 10, 11, 12 e
13 de abril, de acordo o grupo alfabético a
que pertence.

Grupo 1) A a E - dia 10. Grupo 2) F a J
- dia 11. Grupo 3) K a O – dia 12. Grupo 4)
P a Z – dia 13

Os contribuintes poderão efetuar o pa-
gamento do imposto nas agências do Ban-
co do Brasil (terminal de Auto Atendimen-
to, Internet e correspondente Postal – não
será aceito o pagamento no caixa), Caixa
Econômica Federal (no caixa, terminal de

Prefeitura de Varginha começa
a distribuir Carnês do IPTU

Auto Atendimento, Internet e Lotéricas) e
no Itaú (no caixa, terminal de Auto Aten-
dimento e Internet).

O desconto para pagamento à vista será
de 3%.  As parcelas serão escalonadas da
seguinte forma: até R$ 50,00 em 1 parce-
la; até R$ 100,00 em 2 parcelas; até R$
150,00 em 3 parcelas; até R$ 200,00 em 4
parcelas; até R$ 250,00 em 5 parcelas; até
R$ 300,00 em 6 parcelas; até R$ 350,00
em 7 parcelas; acima de R$ 350,00 em 8
parcelas.

O ginásio do VTC - Varginha Tênis
Clube, foi reinaugurado com jogo amisto-
so entre a equipes infantil do Projeto
Amanacas contra a Escolinha Arena Fut-
Soccer (equipe do Leco).

Logo após aconteceu uma partida en-
tre os jogadores da equipe Santa Cruz, um
time tradicional da cidade, que há mais de
26 anos mantém atividades esportivas na
área do Futsal.

Agora, com o Ginásio pintado, tacos
arrumados, o VTC já poderá receber jogos

Ginásio do VTC é reinaugurado com
amistoso entre a equipes infantil

de futsal, basquete e vôlei. Todos atletas
aprovaram a reforma feita, segundo o pre-
sidente do Santa Cruz, Orlando Rosa
(Orlandinho).“As melhorias feitas na qua-
dra foram muito boas e serão de grande
benefício para todos que utilizam do espa-
ço”, destacou.

A SEMEL continuará utilizando o es-
paço com aulas de basquete feminino e a
nova equipe de futsal amador, que vai re-
presentar Varginha, também fará seus trei-
nos e jogos no Ginásio.

No dia 19 de março, a atleta da Semel,
Caroline Lima Martins, representou
Varginha e o Estado de Minas na Super
Ultra Maratona Rio Grande, no Rio Gran-
de do Sul, prova internacional com percur-
so de 50km.

A atleta Caroline vem apresentando
bons resultados como a conquista da Ultra
Maratona 12h, de Passa Quatro, onde cor-
reu 109km, e o 2° lugar em Dupla na pro-
va Ultra Maratona BR 135+ na Serra da
Mantiqueira, percorrendo de São João da
Boa Vista até Campos do Jordão, totali-
zando 255km.

Por esses ótimos resultados, a atleta
sempre se mostra otimista. "Me preparo
muito para todas as provas e estou confi-
ante em sempre trazer um bom resultado

 Atleta da Semel representa
Varginha na Super Ultra Maratona

para Varginha”. A atleta tem o apoio da
Semel e patrocínio das empresas
Proluminas, Minassul, Cynthia Totti
Nutricionista e Academia Point Fitness.

Moonspell: banda portuguesa
confirmada para o Roça ‘n’ Roll

O ícone do Dark/Gothic Metal português é
o primeiro headliner da 19ª expedição do Roça
‘n’ Roll. O Moonspell vai se apresentar pela pri-
meira vez no Sul de Minas Gerais, no sábado, 17
de junho, durante o feriado de Corpus Christi. A
passagem pelo Roça ‘n’ Roll integra a turnê de
25 anos do grupo.

A banda, liderada pelo vocalista Fernando
Ribeiro, foi formada em 1992 na cidade de Lis-
boa e a partir do primeiro álbum “Wolfheart”
(1995) se tornou a principal referência portuguesa
no segmento Metal. O grupo já excursionou por
diversos países do mundo e possui 11 álbuns, co-
letâneas e singles lançados.

Em 2015, a banda foi atração do palco Sunset
do Rock in Rio. Nesse show, o grupo português
recebeu o vocalista Derrick Green, do Sepultu-
ra, como convidado especial. No mesmo ano,
editora brasileira Aquários lançou o livro
“Purgatorial”, com uma coletânea de contos e
poesias do vocalista Fernando Ribeiro.

De acordo com Bruno Maia, da Braia Pro-
duções, a vinda do Moonspell para o interior de
Minas Gerais mostra a importância do Roça ‘n’
Roll na interiorização dos shows de bandas in-
ternacionais no Brasil.

Segundo ele, a proposta do Roça ‘n’ Roll
permite que muitos fãs que, normalmente, não
teriam condições de viajar à São Paulo ou Belo
Horizonte, assistam à shows de sua banda favo-

rita e de diversas outras bem perto de casa.
“O Moonspell é uma banda super atual.

Como é uma turnê comemorativa, devem tocar
músicas de toda carreira. E isso vai agradar os
fãs de diversas fases. E aprecio muito os traba-
lhos lançados na década de 90 e conheço pesso-
as que gostam mais da fase atual”, ressalta o
organizador.

Ainda no mês de março, a organização vai
confirmar outras atrações. As informações da 19ª
expedição do Roça ‘n’ Roll podem ser acompa-
nhadas pelos canais oficiais do festival nas redes
sociais e no site oficial: www.rocainroll.com.

ROÇA ‘N’ ROLL:
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

FestivalRocaNRoll
http://www.youtube.com/RocaNRollFestival
http://www.twitter.com/rocainroll

No mês de março o Centro de Convi-
vência dos Idosos - CCI, unidade inte-
grante da Secretaria Municipal e Habita-
ção e Desenvolvimento Social – SEHAD,
através de sua coordenadora Priscila
Petrim, realizou e implantou diversas
ações e atividades atendendo seu público
com cursos e palestras em parceria do
Unis, junto a coordenação do curso de
Estética e Cosmetologia e com a
Defensoria Pública.

Os coordenadores do Centro elabora-
ram uma agenda de atividades físicas que
foram adotadas para os dias das semanas
às segundas e quintas-feiras, com acom-
panhamento de um profissional, e na re-
gião do bairro Sion acontecem ativida-
des físicas também em parceria com a
academia Ribas Family.

O projeto “Crescer” participa com as
crianças de oficinas integradas com os
idosos, com temas atuais, praticando ci-
dadania, despertando a valorização do ser
e seu papel na sociedade. O encontro cha-
ma-se Geração por Geração.

E ainda este mês, no terreno existente
nos fundos do CCI, já iniciaram a implan-
tação da horta orgânica, com a limpeza
do terreno, que será operada pelas pesso-
as da terceira idade que participam das
ações do CCI, dentro da visão do
empreendedorismo da melhor idade.

Centro de Convivência dos Idosos implementa novas ações
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O Secretario Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Social, Francisco Graça
de Moura, recebeu a visita de uma equipe
de gestores da Prefeitura de Pouso Alegre,
que vieram conhecer as diretrizes, as es-
tratégias e os aspectos inovadores que a
Sehad (Secretaria Municipal de Habitação
e Desenvolvimento Social) está imple-
mentando em Varginha.

A comitiva foi integrada pelo Superin-
tendente de Esporte, Roonei Souza,
Marcília dos Reis Roberto, Assistente So-
cial da Secretaria Municipal de Políticos
Sociais, Aline Cristine Araújo Andrade,
Assistente de Patrimônio, Fernanda Tersi
Andrietta, Coordenadora Cultural – CEU
e o José Ronildo Lopes Soares, Gerente de
Cultura.

A nova administração da Prefeitura de
Pouso Alegre pretende inovar no processo
de gestão da política pública social, ado-

Comitiva de Pouso Alegre faz
visita técnica a Sehad Varginha

tando uma postura que tem como priorida-
de a inclusão social, econômica e cidadã, a
eliminação das raízes e matrizes da vio-
lência, da marginalidade e da exclusão.

Esta diretriz será aplicada no trabalho
que será desenvolvido pela Secretaria de
Ação Social em articulação com as demais
secretarias do Governo Municipal.

“Ficamos honrados com mais esta vi-
sita, o que demonstra que estamos no ca-
minho certo, sendo inclusive referência
para outras cidades, disse Graça de Moura.

Secretaria de Educação de Varginha
começa capacitação de professores da Rede
Municipal para implementação do O DIÁ-
RIO DIGITAL.

Lançado pela Secretaria de Educação
de Varginha em 22/02, o Diário Digital,
uma nova ferramenta para assessorar os
profissionais da Educação na Rede Muni-
cipal de Ensino, entra numa nova fase.

Desde a segunda-feira, 13/03, até o dia
30 de março, os professores de toda a rede
Municipal serão capacitados no Centro
Tecnológico da Prefeitura de Varginha, em
grupos de até 20 participantes.

Os secretários de cada escola já foram
capacitados para a implementação dos di-
ários nas instituições escolares.

O ‘Diário Digital’ que permitirá agi-
lidade na coleta de dados e melhor
gerenciamento de frequência do aluno e
seu desempenho acadêmico, informações
essas que constavam no antigo Diário de
Classe, documento impresso usado pe-
los professores.

Neste instrumento, o professor digitará
as informações de cada aluno, que ficarão
automaticamente armazenadas no
SisLAME – Sistema para Administração e

Secretaria de Educação de
Varginha começa

capacitação de professores

Controle Escolar. O SisLAME é um siste-
ma de gestão de escolas e redes de ensino,
implantado pelo CAEd, em parceria com
Prefeituras Municipais e Governos Esta-
duais.

Os gestores educacionais de todas as
Escolas Municipais do Ensino Funda-
mental I e II, que estavam presentes na
reunião, ficaram muito satisfeitos e em-
polgados com o lançamento oficial do
Diário Digital.

Com isso, a Secretaria Municipal de
Educação de Varginha dá mais um passo
para a modernização e aperfeiçoamento do
trabalho administrativo, além de contribuir
para a melhoria do trabalho pedagógico,
proporcionando mais agilidade e inovação
ao trabalho dos professores em nossas ins-
tituições escolares.

SSSSSORRIAORRIAORRIAORRIAORRIA...............
MESMOMESMOMESMOMESMOMESMO     SEMSEMSEMSEMSEM     ESTESTESTESTESTARARARARAR     SENDOSENDOSENDOSENDOSENDO     FILMADOFILMADOFILMADOFILMADOFILMADO

                   Culpado ou Inocente?
*** O Juquinha estava indo para a escola, de
carona com o seu amigo vizinho. Os dois, no
banco de trás, conversavam sobre o irmãozinho
do Juquinha, que chorava o dia inteiro. O ami-
go, que não agüentava mais aquele berreiro,
disse:
- Seu irmão é chato hein? Como ele é chorão!
- Pois, eu acho que ele tá certo.
- Certo como?
- Queria ver o que você faria se não soubesse
falar, fosse banguela, careca e não conseguis-
se ficar de pé.

*** Morria de medo de avião. No balcão
do aeroporto, quando lhe perguntavam que
lugar preferia, respondia invariavelmente:

- Na caixa-preta, por favor.
*** Por acaso, ouvi (por tabela) uns 2 can-

didatos, no horário eleitoral do rádio. Pelo me-
nos, fizeram-me rir.

Um disse que vai resolver o problema caó-
tico do trânsito, em Varginha. Talvez ele pre-
tenda mandar destruir 50% dos carros.

Outro “vai” aumentar 3 horas diárias nos
períodos escolares. Quero ver o aluno que
vai votar nele.

É baboseira de mais.
E a corrupção? Até a polícia federal já in-

vadiu os frigoríficos. E a gente sem opção.
*** O velhinho morre e vai para o pur-

gatório. Aí, encontra um amigo tão velho
quanto ele, acompanhado por uma tremen-
da loura, completamente nua.

- Estou feliz por você, Alfredo – diz o re-
cém-chegado. Pelo menos, você está tendo
uma espécie de prêmio com a expiação de
seus pecados.

- Qual é, cara, ela não é o meu prêmio.
Eu é que sou a punição dela.
*** Insônia curada - Você conhece a história
do judeu que devia 50.000,00 para o turco e
por não poder pagá-lo no dia seguinte, não con-
seguia dormir?
A mulher dele no meio da noite, pediu o tele-
fone do turco e ligou para ele dizendo:
- Chafic, o Jacó não vai te pagar
amanhã porque ele não tem dinheiro, boa noi-
te.
Desligou o telefone, virou para o Jacó e disse:
- Você já pode dormir, Jacó, porque quem não
vai mais dormir é o Chafic, boa noite.

Perguntas Corriqueiras
01 - Banco que todos correm dele.
02 - A mulher tem mais que o homem.
03 - Pode correr, mas não pode andar.
04 - A gente encontra no fim da vida.
05 - Participa da conversa, mas é mudo.
06 - Pássaro presente em todas as crises.
07 - Boca lembrada nas dores e nas brigas.
08 - Tem 4 pernas, costas, mas não tem corpo.
09 - Acidente geográfico apreciado pelos funcio-
nários.
10 - Motivo do Torquato ser o último a sair do
elevador.

Perguntas Culturais
11 - Iahvé do Antigo Testamento.
12 - Criador da ‘Turma do Pererê’.
13 - Nome científico dado à febre.
14 - Contagem silábica de um verso.
15 - Estado nordestino do açude de Orós.
16 - O correto é: beringela ou berinjela.
17 - Auto de ‘A Volta ao Mundo em 80 Dias’.
18 - Fundador do ‘Moderno Teatro Brasileiro’.
19 - Lendariamente ele tem cheiro de enxofre.
20 -Época da criação do Estado de Mato Grosso
do Sul

HOMENAGEM  AO

?

?
* Respostas invertidas abaixo

RESPOSTA - 1- Banco dos réus; 2- Uma letra;
3- A ´gua; 4- A letra ‘A’; 5- Telefone; 6- Opapa-
gaio; 7- Boca do estômago; 8- Cadeira; 9- O
vale; 10- Ele é o ascensorista; 11- Deus; 12-
Ziraldo; 13- Pirexia; 14- Métrica; 15- Ceará; 16-
Berinjela;  17- Júlio Verne;  18- Nelson Rodri-
gues;  19- O Diabo;  20- Gaisel.

25 a 31 MARÇO 2017

Áries 21/3 a 20/4 - Crie oportunidades para
reunir amigos num bate-papo informal. Terá
muita surpresa boa.
Touro 21/4 a 20/5 - Supere medos, evite
impulsividade, transponha obstáculos e faça
uma opção inteligente.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Tendência a centrali-
zar tudo pode lhe acarretar transtornos.
“Manere” a barra e confie mais.
Câncer 21/6 a 21/7 - Vida nova em todos os
sentidos. Abra as portas da alma e do co-
ração depois do balanço.
Leão 22/7 a 22/8 - O que lhe parece uma difi-
culdade enorme pode se transformar, com
esforço, em vitória.
Virgem 23/8 a 22/9 - Pode fazer parte do pro-
cesso abrir mão de alguma coisa para atingir
um objetivo maior.
Libra 23/9 a 22/10 - Dê valor às conquistas.
Trace algumas metas sobre elas. Conquista
palmo – a – palmo vale mais.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Somos responsá-
veis pela saúde, pelo nosso corpo, templo do
Espírito Santo – cuide do seu.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Oportunidades es-
tão batendo a sua porta. Não as perca. Arre-
penderá se o fizer. Acorde.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - O dom maior que
Deus nos deu é a vida. Temos muito a agra-
decer-lhe por isso.
Aquário 21/01 a 19/2 - Compartilhe suas des-
cobertas ensinando. Mostre que a solidarie-
dade é virtude dos santos.
Peixes 20/02 a 20/03 - Você não está com
disposição para investir em novas amizades,
fechando-se num redoma.

A Fundação Cultural do Município de Varginha, através de seu Diretor
Superintendente, Leandro Rabêlo Acayaba de Rezende, convida as pessoas
que integram a comunidade artística e cultural de Varginha para reunirem-se
no dia 28/03 do corrente, às 19 horas, no Theatro Municipal Capitólio, com a
finalidade de eleger representantes da citada comunidade, que irão compor a
lista tríplice dos mais votados a ser enviada ao Prefeito Municipal, para que o
mesmo escolha um nome e o indique para compor o Conselho Deliberativo da
Fundação Cultural do Município de Varginha, conforme seu Estatuto Art. 7.

Para auxiliar os trabalhos, foram designados os servidores Rosildo Martins
Beltrão, Ana Luiza Pereira Romanielo, Bianca Gomes da Costa e Marcus
Vinícius Vallim Madeira.

Mais informações no telefone 3690-2703.

Varginha, 15 de março de 2017

(Ass.) Leandro Rabêlo Acayaba de Rezende

Convite de reunião para eleição de
membros do Conselho Deliberativo da

Fundação Cultural de Varginha

Com a finalidade de torná-las partici-
pantes e protagonistas do 1º Fórum Muni-
cipal de Responsabilidade Social e Empre-
sarial, que será realizado no próximo dia
31, no auditório do SEBRAE/Varginha, o
Secretário de Habitação e Desenvolvimen-
to Social, Francisco Graça de Moura, reu-
niu-se com as seguintes entidades sociais
do Município:
1. Bem-Te-Vi - Representada por Sueli Sil-
va Costa
2. Associação Inclusiva – Semente Viva -
Representada por Maria Paula F. Carvalho.
3. Recanto Geriátrico Vó Ivone - Repre-
sentada por Magareth Zati Alvarenga.

 SEHAD se reune com organizações parceiras

4. Espaço Cultural DOM - Representado
por Apoliano Rios.
5. ASVIN – Projeto Vida Nova – Repre-
sentado por Carlos Roberto (Pastor).
6. Lar São Vicente de Paula – Representa-
do por Lívia Eliziane Ferreira.

As instituições e organizações da soci-
edade civis acima mencionadas farão uma
exposição amplamente ilustrada do traba-
lho que realizam junto à população em si-
tuação de rua, em estado de vulnerabilidade
social, exclusão social e econômica. A ex-
posição será realizada no auditório do
SEBRAE onde será realizado o evento.
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Buiu do Ônibus - PTN
Indicações:
* Solicitando

ao Prefeito Muni-
cipal à Secretaria
Municipal de Es-
portes - SEMEL e
à Secretaria Municipal de Obras e Servi-
ços Urbanos – SOSUB que seja realizada
a restauração do campo de futebol da co-
munidade do bairro Carvalhos, situado na
rua Francisco Santos Silva, próximo ao nú-
mero 20, neste Município.

* Solicitando ao Senhor Prefeito Muni-
cipal e ao Departamento Municipal de
Transporte e trânsito - DEMUTRAN - que
seja estudada a possibilidade e tomadas as
providências cabíveis para a instalação de
um ponto de táxi livre na rua Jaír Santana,
em frente a Unidade de Pronto Atendimen-
to – UPA, no bairro Padre Vitor.

Carlos Costa – PMDB
Requerimentos:
* Solicitando

ao Prefeito Muni-
cipal e ao Secre-
tário Municipal
de Saúde de
Varginha solici-
tando as seguintes informações com refe-
rência ao Posto de Saúde do Bairro Cente-
nário, ou UADS/USF Dr. José Justiniano
dos Reis, localizado à Rua Cristiano Cân-
dido Silva, 85, no Bairro Centenário: Por
que os médicos que atendiam no local pe-
diram demissão? Por que os mesmos ain-
da não foram substituídos? Que providên-
cias estão sendo tomadas para o atendimen-
to à população? Quando voltarão a serem
marcadas as consultas para a população?
Quando efetivamente as pessoas voltarão
a ser atendidas?

* Solicitando ao Prefeito Municipal, ao
Departamento Jurídico da Prefeitura do
Município de Varginha e ao Diretor da
Guarda Civil Municipal, as seguintes in-
formações a respeito do Concurso Público
da Guarda Civil Municipal de Varginha:
Quantas pessoas participaram deste con-
curso? Por que houve anulação do teste fí-
sico? Por que foi anulado o teste psicoló-
gico? Quais providências a Prefeitura tem
tomado para finalizar este concurso? Fo-
ram apresentadas uma série de irregulari-
dades, que irregularidades foram estas?
Qual a responsabilidade da empresa MGA,
contratada para a realização do concurso,
com relação às irregularidades e demora
no resultado do mesmo? Quando efetiva-
mente sairá o resultado deste concurso pú-
blico? Quando os aprovados serão efeti-
vamente contratados?

Carlúcio Mecânico - SD
Indicações:
* Solicitando

ao Prefeito Muni-
cipal construção
de faixas de pe-
destres elevadas
na Avenida Dom Othon Motta, próximo à
Igreja Matriz de Sant’Ana, entre os núme-
ros 612 e 620, e próximo ao imóvel de
número 410.

* Solicitando ao Prefeito Municipal a
instalação de iluminação pública na Chá-
cara Santa Rosa e na Avenida Aprígio
Tavares de Souza, além de melhoria na
coleta de lixo na Chácara, localizada bem
próximo à Unidade de Pronto Atendimen-
to - UPA.

Cláudio Abreu - PTB
Indicações:
* Solicitando

ao Prefeito Muni-
cipal instalação
de cobertura na
rampa de acesso
do Centro Municipal de Educação Infantil
– CEMEI Nossa Senhora das Graças, no
Conjunto Habitacional Centenário.

* Solicitando ao Prefeito Municipal a
realização de reconstrução do meio-fio e
colocação de pinos de proteção (trilhos) em
frente ao imóvel de número 1000 da Ave-
nida Princesa do Sul, próximo ao semáfo-
ro no encontro com a Avenida Celina
Ferreira Ottoni.

Projeto de Lei:
* Apresentou o Projeto de Lei Nº 15/

2017 que altera a Lei 5.489 de 19 de de-
zembro de 2011, que institui o Código Mu-
nicipal de Direito e Bem Estar Animal, no
âmbito do Município de Varginha.

Dudu Ottoni - PTB
Requerimento:
* Solicitando

ao Prefeito Muni-
cipal as seguintes
informações refe-
rentes à obra do
Centro Municipal
de Educação Infantil – CEMEI, localizada
no Bairro Jardim Damasco: As obras da
creche citada serão concluídas brevemen-
te? Há previsão de data para sua inaugura-
ção? Quantas crianças serão atendidas nes-
sa unidade e quais as idades das crianças?

Pastor Fausto - PR
Indicações:
* Solicitando

ao Prefeito Muni-
cipal, através da
Secretaria Muni-
cipal de Obras e
Serviços Urbanos – SOSUB capina e lim-
peza dos canteiros em toda extensão da
Avenida Princesa do Sul, principalmente
nos cruzamentos, nas proximidades do
imóvel de número 1.000.

* Solicitando a realização de uma Audi-
ência Pública nesta Casa Legislativa, com
o objetivo de debater questões relaciona-
das aos motivos pelo qual o Hemocentro
foi fechado em Varginha e buscar esforços
entre todos os responsáveis para reverter
essa situação na busca da instalação de uma
nova unidade da Fundação Hemominas em
Varginha.

Dr. Guedes - PTB
Indicação:
* Solicitando

ao Senhor Go-
vernador do Es-
tado de Minas
Gerais, ao Se-
nhor Prefeito Municipal e ao Senhor Co-
mandante do 24° Batalhão da Polícia Mi-
litar Ten. Cel. Hudson Abner Pinto, que
sejam tomadas as providências cabíveis
para o aumento do efetivo da Patrulha Ru-
ral.

Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito Municipal e ao

Secretário Municipal de Saúde solicitan-
do as seguintes informações sobre os
mutirões de cirurgias de catarata no Muni-
cípio: Quantos munícipes estão aguardan-
do para realizar a cirurgia de catarata no
Município? Quando foi realizado o último
mutirão de cirurgias de catarata? Quantas
pessoas já foram atendidas por esses
mutirões? Há previsão para realização de

um novo mutirão? Se positivo, quais pro-
vidências estão sendo tomadas pela Admi-
nistração Municipal para viabilizar a rea-
lização do mutirão?

Joãozinho Enfermeiro - PSC
Indicações:
* Solicitando

ao Prefeito Muni-
cipal e à Secreta-
ria Municipal de
Obras e Serviços
Urbanos - SOSUB, que sejam realizados
os serviços de limpeza e capina na Praça
Alberto Sales, próximo ao nº 12, no bairro
Santa Maria.

* Solicitando ao Prefeito Municipal e à
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos - SOSUB, que seja realizada uma
reforma geral na quadra poliesportiva lo-
calizada na praça do bairro Centenário,
próximo ao conselho comunitário, na Rua
Radialista Otácilio Viana, número 117,
bem como a capina do campo de futebol
ao lado da referida quadra.

Dr. Alencar Faleiros - PSDB
Indicação:
* Solicitando

ao Prefeito Muni-
cipal a construção
de trevo ou entra-
da específica para
o serviço de urgência e emergência
(Prontomed) do Hospital Humanitas.

Zué do Esporte - PTN
Indicações:
* Solicitando

ao Prefeito Muni-
cipal e à Secreta-
ria Municipal de
Obras e Serviços
Urbanos - SOSUB, que sejam tomadas as
providências necessárias para a construção
de calçadas e a realização e operação tapa-
buracos em toda a extensão da Avenida Co-
ronel José Francisco Coelho, no bairro In-
dustrial JK.

* Solicitando ao Prefeito Municipal ao
Departamento Municipal de Transporte e
Trânsito – DEMUTRAN - que sejam im-
plantadas medidas de contenção de velo-
cidade em toda a extensão do bairro Indus-
trial JK e do bairro Parque Urupês/
Imaculada I, especialmente nas seguintes
localidades: Avenida Professor Carvalho,
onde está localizado o Sest Senat; Rua San-
ta Efigênia, que dá acesso ao bairro
Imaculada; entre as ruas Santa Isabel e São
Lucas.

Leonardo Ciacci - PP
Indicações:
* Solicitando

ao Prefeito Muni-
cipal, ao Deputa-
do Federal Dimas
Fabiano, ao De-
putado Estadual Dilzon Melo, a ANAC
(Agência Nacional de Aviação Civil), que
envidem esforços no sentido de intercede-
rem para viabilizar a transformação do Ae-
roporto Municipal - Major Brigadeiro
Trompowsky em Aeroporto de Cargas.

* Solicitando ao Prefeito Municipal a
realização de estudos para implantação de
medidas que auxilie os atiradores do Tiro
de Guerra como: parcela de vagas de em-
prego nas empresas que se instalarem no
Município, especificamente aquelas que re-
ceberem algum tipo de auxílio e/ou bene-
fício do Executivo; concessão de
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gratuidade e/ou ½ passagem no transporte
coletivo urbano.

Marquinho Cooperativa - PRB
Indicações:
* Solicitando

ao Prefeito Muni-
cipal, através da
Secretaria Muni-
cipal de Obras e
Serviços Urbanos – SOSUB,
desentupimento dos bueiros existentes na
Rua Adelina Garcia Chagas, no bairro Rio
Verde II e construção de dois novos bueiros,
ao lado do imóvel número 335 e em frente
ao imóvel número 375.

* Solicitando ao Prefeito Municipal e ao
Comandante da Guarda Civil Municipal,
que seja estabelecida a guarda de 24 horas
no Parque Novo Horizonte.

Zacarias Piva - PP
Indicações:
* Solicitando

ao Prefeito Muni-
cipal, em parceria
com o Governo
do Estado de Mi-
nas Gerais, que
realize estudos de viabilidade para a im-
plantação de uma filial do Hemominas no
Via Café Garden Shopping.

* Solicitando ao Prefeito Municipal pro-
vidências cabíveis para destinação de re-
cursos financeiros, na forma de subvenção
social para o Clube da Melhor Idade - Vi-
ver e Conviver.

Zilda da Silva - PSDB
Indicação:
* Solicitando

ao Prefeito Muni-
cipal a instalação
de redutor de ve-
locidade na Rua
Francisco Santos Silva, próximo ao núme-
ro 520, no Bairro Imperial.

Requerimento:
* Solicitando ao Prefeito Municipal as

seguintes informações acerca da reforma e
revitalização da quadra do Bairro Jardim
Sion, próxima à Escola Estadual Antônio
Domingues Chaves: existe, por parte da
Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Urbanos, estudos e programação no senti-
do de viabilizar execução dessa obra? Se
positivo, favor enviar cronograma preven-
do o início e o término da revitalização. Se
negativo, favor justificar.

Dr. Celso Ávila - PSB
Requerimento:
O vereador delegado Dr. Celso Ávila en-

caminhou um re-
querimento para
o Executivo Mu-
nicipal onde soli-
cita informações
sobre o cumpri-
mento do Decre-
to 5.718, de 2011, que regulamenta a reali-
zação de publicidade e propaganda, por
meio de panfletos e outros tipos de materi-
al impresso, nas ruas de Varginha.

Em seu requerimento, o vereador ques-
tiona qual é o efetivo atual de fiscais que
atuam para o cumprimento das normas;
quantos alvarás foram expedidos entre
2014 e 2016 e quais empresas de publici-
dade estão ativas no Município e cumprin-
do o decreto. Ele também pede informa-
ções sobre o número de notificações e
multas aplicadas por descumprimento das
determinações legais no mesmo período.

De acordo com o Delegado Celso, o ob-
jetivo é levantar informações necessárias
para a análise da eficácia e eficiência das
regras legais em vigor, e, sobretudo, res-
guardar os interesses da população.
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Deputado Dilzon Melo - 15 de março às 11:37
- Manhã muito produtiva recebendo em meu
gabinete os vereadores de Três Pontas, Prof.
Maycon Machado e Marlene Lima do INSS.
Recebi pleitos de extrema importância e mais
uma vez não medirei esforços para colaborar
com meus queridos cidadãos de Três Pontas!
Sigamos juntos!

Dilzon Melo: “Desde o início de 2015,
o atual Governo de Minas encerrou as ati-
vidades do Hemocentro em Varginha. Para
mim, mais uma ação descabida do poder
público, digna de quem não conhece a rea-
lidade de uma cidade do porte de Varginha.

Hoje, recebi o presidente da Câmara, ve-
reador Zacarias Piva, e o advogado e em-
presário, Leandro Maritan, para conversar-
mos sobre o assunto. Eles trouxeram, a
mim, um abaixo-assinado, com 6.000 as-
sinaturas, da população varginhense, cla-
mando pela reinstalação de um Hemo-
centro na nossa cidade.

Contem comigo, não mediremos esfor-
ços para que, no mínimo, encontremos uma
alternativa que atenda ao nosso grito. So-
mos muitos e juntos somos mais fortes!

Vereadora Zilda Silva recebendo botões
de rosas e o carinho de seus filhos na

Câmara Municipal no dia Internacional
da Mulher.


