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Câmara de Varginha lança projeto
Câmara nas Escolas
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Foi realizada na noite da sexta-feira
(7/04), na Câmara Municipal de Varginha,
uma Sessão Solene de Homenagem Pós-
tuma ao radialista José Galvão Conde,
que faleceu no último dia 22 de março.

O presidente da Câmara, vereador
Zacarias Abrão Piva, propositor da ho-
menagem, presidiu a sessão. Também es-
tiveram presentes os vereadores: Buiú do
Ônibus, Carlos Costa, Carlúcio Mecâni-
co, Dudu Ottoni, Joãozinho Enfermeiro,
Leonardo Ciacci, Marquinho da Coope-
rativa, Zilda Silva e Zué do Esporte, além
do vice-prefeito Verdi Lúcio Melo, do
vice-presidente da Federaminas, Aloysio
Ribeiro de Almeida, do presidente da
Academia Varginhense de Letras, José
Roberto Salles, do representante da As-
sociação Médica de Varginha e do Sindi-
cato dos Médicos de Varginha, Dr. Adrian
Nogueira Bueno, do vice- presidente da
AVEA (Associação Varginhense de En-
genheiros e Arquitetos), Adimar Rezende
Lajes, do representante da rádio Vanguar-
da, Rodrigo Spinelli, e da filha do home-
nageado, Rosângela Conde, dentre ou-
tros.

No Plenário, amigos e familiares do
jornalista também acompanharam a ho-
menagem que contou com discursos emo-
cionantes, unânimes em destacar as inú-
meras qualidades do radialista.

Em seu discurso, Zacarias Piva
enfatizou a sensibilidade do radialista e
disse que é necessário se espelhar em suas
atitudes. “Nosso grande e nobre jornalis-
ta Galvão Conde. Um construtor de pon-
tes, sempre preocupado, querendo sem-
pre o melhor para a nossa cidade. Um
homem justo e bom de coração”, disse o
vereador.

Zacarias também lembrou da coinci-
dência de a homenagem estar sendo rea-
lizada no Dia do Jornalista. “Não foi pro-
posital, marcarmos este evento na data em
que se comemora o Dia do Jornalista, mas
acreditamos que não haveria outra data
tão significativa quanto essa para home-
nagear esse grande expoente do Jornalis-
mo, que sempre prezou pela ética e im-
parcialidade, tendo se destacado por ser
um excelente profissional”, concluiu o
Presidente.

Rosângela Conde, filha do homenage-
ado, agradeceu, em nome da família, to-
dos os gestos e palavras de carinho e a
belíssima homenagem prestada pela Câ-
mara de Vereadores de Varginha. “Em
meu nome e de toda a minha família agra-
deço de coração esta homenagem ao meu
Pai, proposta pelo Presidente Zacarias
Piva, com a colaboração de Gilberto
Kalano (Periquito) e aprovada por todos
os vereadores.
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Uma das coisas que eu acho fas-
cinante em Jesus é a capacidade que
Ele tinha de encontrar no meio da

Foram inauguradas também as novas salas da Escola do Legislativo
e da Internet Popular, além do lançamento das turmas do

‘Parlamento Jovem’ e ‘Nasce um Cidadão’, de 2017.

PÁG. 3

multidão as pessoas. Quando Ele era
capaz de reconhecer em cima de uma
árvore um homem e descobrir nele
um amigo. Bonita, né, uma amizade
que nasce a partir da precariedade,
quando você chega desprevenido o
outro viu o que você tem de pior,
mesmo assim ele se apaixonou por
você. Amor concreto, cotidiano, di-
ário. Jesus se apaixonava assim pe-
las pessoas e as tornava suas amigas.
Trazia para perto dele. É fascinante
olhar para a capacidade desse Ho-
mem, que esse Deus tem de investi-
gar a miséria do outro e encontrar a

pedra preciosa que está escondida.
Isso é Páscoa. Isso é Ressurreição. E
quando no sepulcro do nosso cora-
ção alguém descobre um fio de vida
e ao puxar esse fio de vida faz com
que a gente se torne melhor. Oh,
meus Leitores, não há nada mais bo-
nito do que você ser achado do que
quando você está perdido. Não há
nada mais bonito do que você ser en-
contrado no momento que você não
sabe para onde ir e nem onde está. O
amor humano tem a capacidade de
ser o amor de Deus na nossa vida por
causa disso: porque Ele nos elege.

Por isso que é bom a gente ter ami-
gos. Porque, na verdade, as pessoas
amigas elas antecipam no tempo
aquilo que nós acreditamos ser eter-
no. Quando elas são capazes de olhar
para nós e descobrir o que temos de
bonito. Mas que as vezes costuma
ficar escondido por trás daquilo que
é precário. Por isso que agradeço
muito a Deus pelos amigos que eu
tenho. Pelas pessoas que descobri-
ram no que eu tenho de pior, uma
coisinha que eu tenho de bom, e mes-
mo assim continuam do meu lado,
me ajudando  a ser gente, me aju-

dando a ser mais de Deus, ajudan-
do a buscar dentro de mim, a es-
sência boa que a gente acredita que
Deus esqueceu em cada um de nós.
Ter amigos é como dizia meu ami-
go Adauto Valias, é como arvorear:
lançar galhos, lançar raizes, para
que o outro quando olha a árvore,
saiba que nós estamos ali. Que nós
permaneçamos para fazer sombra,
para trazer ao outro, um pouco de
aconchego que às vezes ele preci-
sa na vida. Arvoreie! Crie árvores!
Seja amigo! Feliz Páscoa a todos
os Leitores.
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* Bola
CheiaCá p’ra nós< * Bola

Murcha
    * Para o Projeto
Câmara nas Esco-
las - para essa
‘meninada’ que está

Para o Boa Espor-
te  que neste início do
Campeonato Mineiro
da Segunda Divisão

* Cá pra nós, vários mandatários cogitam des-
cer um ou mais degraus na carreira política, dispu-
tando um cargo inferior em 2018, para não correr
risco nas urnas. A prioridade é conquistar um man-
dato, ainda que abaixo na escada do poder, para pre-
servar o cobiçado foro privilegiado – cujo fim não
tem prazo, aliás.

* Cá pra nós, nos últimos 40 anos, a menor in-
flação no país ocorreu de 2007 e 2010, no segundo
governo Lula, com média de 5,1% ao ano. Ou seja:
o IPCA previsto hoje para 2017 (e ainda passível de
cortes) já é 30% menor que o índice mais baixo da
história recente. O cenário de desinflação que
estamos adentrando é novo para o Brasil, que nun-
ca conviveu com inflação nessa faixa de 3%.

* Cá pra nós, o desemprego elevado, a super-
produção de alimentos e a estagnação do mercado
interno garantem a derrubada dos preços. Salvo uma
explosão do dólar causada por evento internacio-
nal, a tendência da inflação nacional é só cair. A
crise vai empurrando o Brasil para uma inflação
muito, muito baixinha.

* Cá pra nós, assessor de Lula ligou segunda-
feira, 10/04, para o prefeito de Conceição do Mato
Dentro, Zé Fernando Oliveira, e o convidou a parti-
cipar de almoço com o ex-presidente no dia 21, em
Ouro Preto. Outros prefeitos mineiros estariam sen-
do chamados, segundo o interlocutor. A movimen-
tação é um sinal de que Lula ainda cogita vir a Mi-
nas para a festa da Inconfidência.

* Cá pra nós, outros convidados de fora vão
confirmando presença na Inconfidência. Zé
Fernando hospedará em sua casa na capital um dos
medalhados com a família: Luís Carlos Prestes Fi-
lho, economista e professor, fluente em russo e um
dos quatro herdeiros do líder da Intentona Comu-
nista dos anos 30.

* Cá pra nós, apesar da mobilização de prefei-
tos, a presença de Lula em Ouro Preto segue incer-
ta. Ontem, sua assessoria permanecia dividida em
relação ao assunto. Parte dela receia as possíveis
repercussões negativas da presença do ex-presiden-
te em evento de visibilidade, às vésperas do depoi-
mento que ele dará à Lava Jato. Esse grupo defende

Foi confeccionada e instalada uma ré-
plica em bronze de uma antiga placa em
homenagem ao Engenheiro que viabilizou
a construção do prédio da Estação Ferro-
viária de Varginha, Dr. Alcides Lins. Nas-
cido em Ouro Preto, em 1891, diplomou-
se, aos 24 anos, como engenheiro Civil e
de Minas, pela Escola de Minas de Ouro
Preto. Foi engenheiro da Rede Sul Minei-
ra de Viação e da Superintendência de
Máquinas Construções e Oficinas do Loyd
Brasileiro.

Antes de se tornar Prefeito da Capital
Mineira - Belo Horizonte, entrou para a
vida pública quando foi engenheiro Fiscal
do Estado de Minas Gerais. Foi também
diretor do Departamento Estadual de Via-
ção e Obras Públicas no governo do presi-
dente Antônio Carlos Ribeiro de Andrada,
quando empreendeu a construção da Es-
trada Belo Horizonte - Rio de Janeiro.

Em novembro de 1929, é nomeado pre-
feito de Belo Horizonte pelo então presi-
dente do Estado de Minas Gerais, Antônio
Carlos Ribeiro de Andrada. Após deixar o
cargo de prefeito, Alcides ainda foi nova-
mente diretor da Rede Sul Mineira de Via-
ção, secretário das Finanças de Minas Ge-
rais, fez parte da diretoria do Departamen-
to Nacional do Café e foi interventor fede-
ral em Minas Gerais.

No início da década de 30, os líderes
da política varginhense, solicitaram ao Dr.
Alcides Lins, então diretor da Estrada da

Fundação Cultural instala réplica de
placa na antiga Estação Ferroviária

Rede Sul Mineira, a construção de uma
nova sede para a Estação Ferroviária, que
contratou os serviços do Sr. Braz Paione
(engenheiro agrimensor) e de seu irmão
Armindo Paione, que executaram a obra.
A construção teve influência marcante da
Estação Ferroviária de Mairinque, no Es-
tado de SP, projetada por Victor Dubugras
em 1906. A obra marcou o início da utili-
zação do concreto armado em Varginha.

A placa original foi retirada do prédio
em algum momento anterior e não se sabe
qual o paradeiro da mesma. Através de re-
gistros fotográficos, foi possível produzir
uma réplica idêntica e instalar no exato
local de onde foi retirada.

Dessa maneira, contribui-se para a pre-
servação e a memória de um importante
patrimônio histórico de Varginha, a antiga
Estação Ferroviária, tão importante no con-
texto de desenvolvimento da nossa comu-
nidade.

A iniciativa do presidente da Câmara Municipal
de Varginha, vereador Zacarias Piva (PP), de trazer
para Varginha uma unidade do Hemominas e ser
instalado no Via Café Shopping está se consolidan-
do. Na tarde do dia 4/04, ele recebeu em seu gabi-
nete o secretário Municipal de Saúde, Mário Terra,
e eles conversaram sobre o interesse da Prefeitura
nesse empreendimento. O Secretário se demonstrou
favorável ao projeto e se dispôs a ir a Belo Hori-
zonte conversar com a diretoria do Hemominas e
avançar na iniciativa.

O presidente da Câmara já está marcando a reu-
nião na capital mineira. “Estamos muito esperan-
çosos de que esta iniciativa de implantar a unidade
do Hemominas no Shopping vai dar certo. Temos
total apoio da Prefeitura, do Shopping e do
Hemominas, faltando apenas acordos burocráticos
para se concretizar. Estou ansioso para dar essa óti-
ma notícia para a população de Varginha e da nossa
região, em breve”, disse Zacarias Piva.

Hemominas
no Shopping

Presidente da Câmara e Secretário Municipal de Saúde
se reúnem para discutir o assunto

vem perdendo  o ‘rumo dentro de casa’. Será que
e até quando vamos ter que esperar o ‘são Bruno’
salvar o time?

que Lula evite polêmicas até o en-
contro com Sergio Moro no dia 3
de maio.

* Cá pra nós, cobrado pela
comissão de Saúde da ALMG,
Sávio Souza Cruz reconheceu a
dívida gigantesca do Estado com
os municípios nos repasses para
saúde: R$ 3,8 bilhões na última
contagem. No início de 2015, a
conta era de R$ 1,5 bilhão. Sávio
alegou que os restos a pagar na
saúde tiveram o salto porque o
atual governo vem empenhando
12% do orçamento para a área, o
que “antes não ocorria”. Ou seja,
na visão do Secretário, o rombo
estaria muito maior se as gestões
passadas tivessem gasto mais na
Saúde.

* Cá pra nós, Sávio não vê
saída para o buraco na saúde sem
uma melhoria geral das contas do
governo. Suas palavras: “Sem
novo impulso na economia ou um
acordo em torno da dívida com a
União, o rombo vai continuar
crescendo”.

* Cá pra nós, a ‘lista de
Fachin’ aponta destruição políti-
ca de proporções maiores que as
previstas. São 83 inquéritos com
109 alvos no STF e 211 a cami-
nho das cortes inferiores, envol-
vendo, em vários casos, mais de
uma pessoa. Só nessa leva, com
base em 48 delações da
Odebrecht, os investigados po-
dem chegar a 400. O rol ainda será
encorpado por 30 depoimentos da
mesma empreiteira e os das ou-
tras empresas que já fizeram acor-
do: OAS, AG etc. E ainda tem a
fila de delatores à espera ou em
negociação: Marcos Valério,
Cabral, Cunha e etc. Com certe-
za, a rede da Lava Jato vai pegar
milhares.

* Cá pra nós, os quatro últi-
mos governadores de Minas en-

frentam o Judiciário (um, Azere-
do, já em julgamento), assim
como todos os presidentes eleitos
pós-ditadura. E ninguém duvida
de que os antecessores também
virariam alvos se as delações re-
cuassem no tempo. A transgres-
são se tornou regra no exercício
do poder e a corrupção, parte da
cultura política. Uma situação
apenas possível se construida ao
longo da história, sob as vistas
grossas da Justiça e tolerância da
sociedade. Ou seja, com a cum-
plicidade geral no país.

* Cá pra nós,  agora, todos os
principais pré-candidatos a cargos
majoritários em Minas em 2018
estão na Lava Jato. Aécio e
Anastasia serão investigados no
STF. Pimentel e Márcio Lacerda
figuram em casos que descerão do
Supremo: o governador responde-
rá ao STJ e o ex-prefeito, à Justi-
ça mineira. Quem entregou
Lacerda foi o executivo Sérgio
Luiz Neves.

* Cá pra nós, os dois minei-
ros não-políticos na ‘lista de
Fachin’, Paulo Vasconcellos e
Oswaldo Borges da Costa, mer-
gulharam nas sombras muito an-
tes de serem citados. O ex-
marqueteiro de Aécio continua em
BH, e trabalhando, mas restringiu
ao máximo os contatos. Já
Oswaldinho, apontado como ope-
rador do esquema aecista, prati-
camente se mudou da capital mi-
neira: desde que deixou a presi-
dência da Codemig, vive a maior
parte do tempo nos EUA.

* Cá pra nós, Oswaldinho está
rico, muito rico. Exibe estilo de
vida sofisticado. Vive entre
Miami, onde mantém um belo
imóvel, e Orlando, onde o filho
toca negócios. Além dos ganhos
nos serviços prestados ao seu gru-
po político, ele foi beneficiário in-

direto da morte do sogro bilionário Gilberto Faria,
padrasto de Aécio. No final de março, antecipando-
se à própria citação na Lava Jato, Oswaldinho co-
meçou negociações para contratar Antônio Carlos
de Almeida Castro, o Kakai, um dos criminalistas
mais caros do país.

* Cá pra nós, na última vez em que foi visto em
BH, há mais de um mês, Oswaldinho desembarcou
de um jato na Pampulha, muito magro e com apa-
rência de deprimido. Amigos e conhecidos avaliam
que ele não tem temperamento para suportar pres-
são. Se o cerco apertar, ele entrega tudo. É mais um
potencial delator. Resta saber se suas informações
irão interessar à Lava Jato, que tende a ser mais se-
letiva nos acordos, até pelo volume de gente dis-
posta a falar em troca de um abrandamento da pena.

* Cá pra nós, após a divulgação da ’lista de
Fachin’, não se ouviu protesto nas regiões dos
panelaços recentes. Possíveis explicações: o cida-
dão caiu no desalento diante da banalização dos es-
cândalos; as panelas tinham viés ideológico e emu-
deceram quando a Lava Jato chegou aos políticos
que as inspiravam.

* Cá pra nós, outra delação, ainda mais temida,
a de Eduardo Cunha, pode ter avanços também. O
ex-presidente da Câmara Federal já ameaçou falar
outras vezes e depois recuou. Agora, há sinais de
que ele quer mesmo botar pra ferver.

* Cá pra nós, figuras de proa do PT mineiro, o
deputado Paulo Guedes e o secretário de Governo,
Odair Cunha, entraram em atrito na nomeação do
novo titular da Sedinor (Sec. Desenvolvimento do
Norte/Nordeste). Ex-secretário da pasta, Guedes
voltou para a ALMG, a pedido do governador, com
a expectativa de indicar o sucessor. Mas Odair arru-
mou outro nome para a vaga.

participando do projeto Câmara nas Escolas, que
nasceu da necessidade de aproximar os vereadores
dos estudantes e levar até as escolas conceitos bási-
cos sobre o Poder Legislativo. Será uma oportuni-
dade de trocar experiências e informações, promo-
vendo um intercâmbio entre os vereadores e as cri-
anças que poderão tirar suas dúvidas e dar suges-
tões para os representantes do povo. Ah, se essa
moda pega aqui e se alastre pelas Assembléias, Câ-
mara dos Deputados, Senado e executivos do Exe-
cutivo Federal!... Porque, daí, teríamos a possibili-
dade de não haver, jamais, outra Lava Jato.
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CÂMARA LANÇA PROJETO CÂMARA NAS ESCOLAS

res dos nossos estudantes e levar até as es-
colas conceitos básicos sobre o Poder
Legislativo.

Será uma oportunidade de trocar expe-
riências e informações, promovendo um in-
tercâmbio entre os vereadores e as crian-
ças que poderão tirar suas dúvidas e dar
sugestões para os representantes do povo.

Durante o ano de 2017, a partir do mês
de maio, os vereadores visitarão as escolas
Municipais que têm turmas de 6º ano. São
elas: Escola Municipal São José, Escola
Municipal José Augusto de Paiva, Escola
Municipal Professora Maria Aparecida
Abreu e Escola Municipal Domingos Ri-
beiro de Resende.

Nessas escolas, os vereadores que esti-
verem presentes, vão explicar noções bá-
sicas sobre o Poder Legislativo, tais como:
o que faz um vereador, quais são as fun-
ções do Poder Legislativo, como é feita
uma Lei, etc.

Também haverá um momento para as
crianças fazerem suas solicitações e tirar
dúvidas.

Além disso, serão distribuídas cartilhas
educativas com diversos temas, como:
Educação Financeira, Meio Ambiente, Par-
ticipação Política, Combate ao Aedes
Aegypti, etc. Essas cartilhas poderão ser
levadas para a casa e, caso a escola tenha
interesse, poderá ser utilizada nas salas de
aula. A expectativa é atingir cerca de 350
alunos do 6º ano e 1230 alunos do 6º ao 9º
anos.
Concurso Aedes Aegypti

Passada a visita dos vereadores, será
aberto um concurso entre os alunos dos 6º
anos que abordará as melhores práticas para
combater o mosquito causador da Dengue,
Febre Amarela, Zika e Chikungunya. As
melhores práticas serão escolhidas por uma
comissão.

Dr. Eduardo Silva foi nomeado pelo
Prefeito Antônio Silva e foi empossado no
último dia 3, na Prefeitura de Varginha,
como novo Diretor administrativo da Guar-
da Civil Municipal.

Natural de Belo Horizonte, formou em
Direito pela Faculdade de Direito de
Varginha (Fadiva) em 1989. Ingressou na
Polícia Civil de Minas Gerais em 1986,
através de concurso público na carreira de
Escrivão de Polícia. Em 1989 foi designa-
do para exercer as funções de Delegado
Especial de Polícia em Carmo da Cacho-
eira (MG).

Em 1991 foi novamente aprovado em
concurso público na carreira de Delegado
de Polícia.

Promovido por três vezes nos anos de
1994, 1998 e 2010, todas por méritos no
desempenho das funções, chegando ao úl-
timo nível da carreira de Delegado de Po-
lícia. Exerceu as funções de delegado
Seccional na cidade de Patrocínio (MG),
Delegado Regional em Conselheiro
Lafaiete, Chefe do Departamento nas ci-
dades de Juiz de Fora e de Delegado Regi-
onal de Varginha até o ano de 2015, quan-
do se aposentou.

Recebeu diversas condecorações.
“Assumo esta nobre e importante fun-

ção, inicialmente agradecendo a confiança
do Prefeito Antônio Silva, e pretendo co-
locar toda minha experiência e conheci-
mento adquiridos ao longo de mais de 32
anos dedicados a vida pública, em especi-
al à Polícia Civil de Minas Gerais, desem-
penhando este novo mister com toda dedi-
cação, vontade e perseverança, para que
juntos, com todo o efetivo da Guarda Ci-
vil Municipal de Varginha, possamos criar
condições melhores para a prestação de um
serviço de eficiência e qualidade a todo
cidadão varginhense.”

A Guarda Civil Municipal de Varginha
parabeniza o novo Diretor, colocando todo
o efetivo à disposição para juntos eleva-
rem o nome da Instituição a patamares ain-
da mais altos.

Guarda Municipal
tem novo Diretor
Administrativo

Foram inauguradas também as novas
salas da Escola do Legislativo e da Internet
Popular, além do lançamento das turmas
do ‘Parlamento Jovem’ e ‘Nasce um Ci-
dadão’, de 2017.

A Câmara Municipal de Varginha lan-
çou na noite da terça-feira, 11/04, o Câ-
mara nas Escolas, projeto desenvolvido
pelo Legislativo Municipal através da Es-
cola do Legislativo.

Alunos dos projetos e seus familiares,
representantes da Secretaria Municipal de
Educação e das escolas participantes do
Câmara nas Escolas e autoridades civis e
militares lotaram o plenário  do Legislativo
que, na ocasião, inaugurou também, no
anexo da Câmara, as novas salas da Esco-
la do Legislativo e da Internet Popular que
foram planejadas para esta nova fase dos
projetos, além do lançamento das turmas
do Parlamento Jovem e Nasce um Cida-
dão, de 2017.

O presidente da Câmara, vereador
Zacarias Piva, apresentou o projeto e res-
saltou a importância de receber os alunos
no projeto para que eles conheçam o fun-
cionamento do Poder Legislativo e levem
esse conhecimento para dentro de casa.

“A educação para a cidadania preten-
de fazer de cada pessoa um agente de
transformação. As crianças de hoje são os
futuros políticos de amanhã. Num momen-
to em que os políticos brasileiros encon-
tram-se desacreditados, nós ousadamente
procuramos uma forma de levar a Câmara
até as escolas da cidade para dizer a eles
que existem políticos diferentes e que eles
possam levar para os pais todos os
ensinamentos que aprenderem dentro das
salas de aula”, destacou o presidente
Zacarias Piva.

Através da secretária Municipal de
Educação, Rosana Aparecida Carvalho,
Piva agradeceu a importante parceria e o
incentivo recebido para que o projeto seja
desenvolvido.

Os vereadores Alencar Faleiros, Buiú
do Ônibus, Carlúcio Mecânico, Dudu
Ottoni, Joãozinho Enfermeiro, Leonardo
Ciacci, Marquinho da Cooperativa, Zilda
Silva e Zué do Esporte também participa-
ram da solenidade.

Um pouco sobre o
Câmara nas Escolas

O projeto Câmara nas Escolas nasceu
da necessidade de aproximar os vereado-

Com o intuito de conter o avanço do
mosquito Aedes Aegypti, transmissor das
arboviroses, o Setor de Vigilância Ambi-
ental da Secretaria de Saúde de Varginha
promoveu, na terça-feira, dia 4/04, as
7h00, mais um evento de Mobilização
Social, desta vez no  Tiro de Guerra de
Varginha, onde houve palestra orientativa
e treinamento para os Atiradores, sobre
como se proteger do Mosquito Aédes
Aegypti e como eliminá-lo.

Sob o comando dos Sub-Tenentes
Marcílio Batista e Salvador Santos Júnior,
os Atiradores do TG retornaram as ativi-
dades nos Mutirões de Limpeza que são
realizados nos bairros todas as quartas-
feiras. “Ficamos muito gratos com o re-
torno de mais um colaborador, que vem
a se juntar com outros diversos, tais como;
Secretaria de Obras, Setor de Limpeza
Urbana, Secretaria de Educação, Secre-

Tiro de Guerra de Varginha
retorna parceria com Setor de

Vigilância Ambiental no combate
ao Mosquito Aédes Aegypti

taria de Meio Ambiente, Secretaria de
Agricultura, Secretaria de Saúde, Agen-
tes do Programa Saúde da Família, Em-
presas de Caçambas e os Agentes de
Combate a Dengue.

Com estas parcerias já conseguimos
reduzir pela metade os números de casos
de Dengue em nosso Município, compa-
rando ao mesmo período do ano passa-
do. Mas, mesmo assim, não podemos re-
laxar, continuamos intensificando as
ações já realizadas e promovendo novas
ações. Desta vez, Agentes de Combate a
Endemias, estão realizando colocação de
telas em todos os imóveis de pessoas ca-
rentes, que possuem caixa d´água sem
tampa, tampa danificada ou tampa ina-
dequada.

Para denúncias ou mais informações
o telefone do Setor de Vigilância
Ambiental é o 3690-2230.

A Câmara Municipal de Varginha este-
ve presente na terça-feira (11/04), no lan-
çamento regional do IV Encontro dos Mu-
nicípios com o Desenvolvimento Susten-
tável (EMDS), evento realizado pela Frente
Nacional de Prefeitos (FNP), em parceria
com a Prefeitura de Varginha e o Serviço
Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae).

O lançamento reuniu no auditório do
antigo hotel Jaraguá de Varginha, prefei-
tos, vereadores, secretários municipais e
lideranças políticas da região com o obje-
tivo de conhecer o IV EMDS e os projetos
que a FNP está desenvolvendo para a efi-
ciência na administração municipal.

O presidente da Câmara Municipal de
Varginha, vereador Zacarias Piva, acom-
panhado do também vereador Delegado

Vereadores participam do lançamento
regional do Encontro de Municípios

Celso Ávila, participou do encontro que
contou com a presença do presidente da
Frente Nacional, Márcio Lacerda (ex-pre-
feito de Belo Horizonte).

Para Zacarias, a oportunidade foi uma
demonstração concreta do interesse de
Varginha em se desenvolver. Ele destacou
ainda a importância da interação entre Exe-
cutivo e Legislativo.

“Se não planejarmos nosso futuro, não
chegaremos a lugar nenhum. E cabe aos
vereadores cobrarem dos gestores esse pla-
nejamento e ao mesmo tempo se engajarem
na criação de políticas que mudem o atual
sistema. É na união que seremos fortes para
enfrentarmos os problemas que são ineren-
tes a todos os municípios", afirmou o ve-
reador Zacarias Piva.

Celso Ávila Zacarias
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O Programa Tutorial Acadêmico (PTA)
organizou nos dias 3, 4 e 5/04 atividades
de recepção aos calouros do primeiro se-
mestre de 2017. A programação contou
com palestras e apresentações de setores
do campus de Varginha e dos cursos e pro-
gramas que compõem o Instituto de Ciên-
cias Sociais Aplicadas (ICSA).

No dia 3, os calouros assistiram a apre-
sentação dos diretores do campus e do
ICSA, Paulo Roberto Rodrigues de Souza
e Manoel Vitor de Souza Veloso, respecti-
vamente, da coordenadora do Bacharela-
do Interdisciplinar em Ciência e Economia
(BICE), Profa. Gislene Araújo; da coorde-
nadora do PTA, Profa. Luciene Gonçalves,
e dos coordenadores do PIEPEX e da Ex-
tensão, Leonardo Henrique Costa e Gabriel
Rodrigo Pessanha.

A apresentação de setores administra-
tivos do campus de Varginha e das organi-
zações discentes aconteceu no dia 4.

Na quarta, dia 5, foi a vez da apresen-
tação dos coordenadores dos cursos espe-
cíficos: Adílio Miranda, de Administração
Pública; Thiago Gambi, que falou em nome
da coordenação do curso de Ciências Eco-
nômicas com Ênfase em Controladoria, e
Reinaldo Marques, de Ciências Atuariais.
Ainda no dia 5, os alunos do PET promo-
veram apresentação e dinâmica com os
calouros.

No dia 6, quinta-feira, fechando as ati-
vidades, os calouros participaram do “En-
contro com a Reitoria e Pró-Reitorias com
os calouros”, evento realizado pela Pró-
Reitoria de Assuntos Comunitários e Es-
tudantis (Prace) com o objetivo de apre-
sentar aos ingressantes do Bacharelado
Interdisciplinar em Ciência e Economia, a
estrutura da Universidade, proporcionan-
do a possibilidade de conhecerem progra-
mas, projetos de extensão e de iniciação
científica, e demais ações que encontrarão

Unifal Campus de Varginha promove
atividades de recepção aos alunos

durante a sua passagem pela Universidade.
A acolhida foi conduzida pela pró-

reitora de Assuntos Comunitários e Estu-
dantis, Profa. Maria de Fátima Sant’Anna,
que iniciou a atividade desenvolvendo uma
dinâmica com os calouros.

Estavam presentes no evento: o reitor,
Prof. Paulo Márcio de Faria e Silva; a pró-
reitora adjunta de Extensão, Profa. Ana
Rute do Vale; a pró-reitora de Graduação,
Profa. Lana Ermelinda da Silva Santos; o
pró-reitor de Planejamento, Orçamento e
Desenvolvimento Institucional, Prof. To-
más Dias Sant’Ana; o representante da Pró-
Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação,
Thiago Bueno Pereira; a representante da
Pró-Reitoria de Administração e Finanças,
Iêda Gomes Francisco; o diretor do campus
de Varginha, Prof. Paulo Roberto
Rodrigues de Souza, e o diretor do Institu-
to de Ciência e Economia, Prof. Manoel
Vitor de Souza Veloso.

O calouro Caio foi convidado para
compor a mesa de honra, representando os
demais colegas.

Durante a atividade, os dirigentes e re-
presentantes explicaram o funcionamento
de suas pró-reitorias e unidades, especial-
mente sobre a atuação da Prace e dos auxí-
lios oferecidos para os estudantes em
vulnerabilidade socioeconômica.

(Com informações e fotos: Edna de Oliveira, asses-
sora pedagógica do campus Varginha, e Prof. Paulo
Roberto Rodrigues de Souza, diretor do campus Varginha)

A população de
Varginha conta, a
partir de agora, com
uma nova Unidade
Básica de Saúde.

Trata-se da UBS
“Júnia de Manso
Fonseca”, da Vila
Mendes, inaugurada
no sábado, 8/04,
com a presença de

UBS da Vila Mendes já
atende desde a segunda-feira

moradores, convidados e autoridades.
Orçada em R$ 820 mil, com contra-

partida de R$ 400 mil do Município, mais
a doação do terreno, a UBS está localizada
na Rua Raul Ribeiro Salgado (Rua 1), sen-
do de porte III, comportando duas equipes
do programa Saúde da Família (PSF), a
UBS vai atender em torno de 8 mil pesso-
as moradoras do bairro, além do Jardim
Zinoca, Jardim Europa, Campos Elíseos,
Vila Flamengo, Centro, Vila Paiva, São
Lucas e São Joaquim e, temporariamente
do bairro Bom Pastor (a UBS do Bom Pas-
tor cuja unidade do bairro foi desativada
pela condições que se encontra , até que a
nova seja concluída muito em breve).

 “Este é um momento muito importan-
te para todos nós e faço aqui um agradeci-
mento especial a todos que se desdobra-
ram para que esta inauguração aconteces-
se”, disse o  secretário de Saúde, Mário
Terra. “Teremos outras inaugurações como
a UBS do Centenário, muito em breve;
Monte Serrat e Novo Tempo, além do Cen-
tro de Fisioterapia que é uma obra espeta-
cular em anexo à Semel, no bairro São
Geraldo, e isso só nos deixa mais motiva-
dos para promover o bem da saúde, o que
não é fácil”. Mário Terra completou dizen-
do que para a UBS do Bom Pastor,  o Esta-
do faltou com recursos, mas o prefeito
Antônio Silva bateu o martelo autorizan-
do recursos do Município da ordem de R$
300 mil para a conclusão, “numa prova de
que essa Gestão foca no bem da comuni-
dade varginhense que possui 36 UBS es-
palhadas pela cidade”.

“Varginha é abençoada, pois, enquanto
assistimos pela mídia nacional as pessoas
serem atendidas precariamente em muitas
cidades, aqui quero prestar minha home-
nagem à nossa equipe que faz a saúde acon-
tecer”, disse o prefeito Antônio Silva, que
ainda completou dizendo que Varginha te-
ria que investir 15% na Saúde, “mas nosso
investimento ultrapassa os 30%, pois, te-
mos que contar com o imprevisível e os
percalços como a febre amarela e dietas ca-
ríssimas”.

De acordo com o Prefeito, em nível fe-
deral foi recuperada a interlocução, porém,
deve-se o reconhecimento pelo empenho
da Diretoria Regional de Saúde, apesar do
Estado ter deixado de repassar ao Municí-

pio de Varginha cerca de R$ 14 milhões.
Por fim, explicou que a UBS do Bom

Pastor foi desativada, pois, estava insalu-
bre e assim que a nova sede for inaugura-
da, a população terá mais uma unidade dig-
na que merece.

Representando a Câmara Municipal, o
vereador Joãozinho Enfermeiro juntamente
como o vereador Buiú do Ônibus, falou da
satisfação em homenagear Júnia Fonseca,
“uma colega de trabalho. Estou na área há
40 anos e o Prefeito está de parabéns por
pensar  na medicina preventiva”.

Homenagem
A nova Unidade Básica de Saúde da

Vila Mendes faz uma homenagem a enfer-
meira Júnia de Manso Fonseca, falecida em
2006, vítima de câncer de mama. Antônio
Silva, prefeito, lembrou que Júlia iniciou
o trabalho no serviço público em sua pri-
meira gestão; “Essa homenagem é singela,
porém, ampla e democrática para uma pes-
soa que construiu uma história na saúde”,
declarou.

Júnia foi homenageada pelas amigas e
colegas de trabalho Rosângela Massa, ex-
servidora pública municipal da Saúde e
Berenice Tupi Tavares, ex-secretária mu-
nicipal da Saúde, que ressaltou que o pre-
feito Antônio Silva foi muito feliz ao es-
colher o nome para essa UBS, pois, Júnia
se dedicou à saúde pública como a cons-
trução do SUS em Varginha e instituiu pro-
grama de prevenção do câncer de mama,
além de tantas outras iniciativas. “Sobram
atributos e qualidades para que Júlia fosse
homenageada”, concluiu Berenice emoci-
onada.

Falando em nome da família, sua filha
Júlia, que reside fora de Varginha, enviou
um vídeo com um emocionado depoimen-
to sobre sua mãe, natural de Belo Horizon-
te, que faleceu aos 54 anos, vítima de cân-
cer de mama.

Após o descerramento da placa de inau-
guração, os presentes conheceram a estru-
tura da UBS da Vila Mendes, dentre eles a
moradora da Vila Mendes, Maria Amélia
da Silva Santana, que mora na rua João
Evangelista e ia de táxi para a UBS do Bom
Pastor. “Fiz questão de vir prestigiar essa
inauguração, pois, era meu sonho que agora
se tornou realidade; acho que as pessoas
deveriam participar mais e criticar menos”.

Estão abertas as  inscrições para a 2ª
etapa do campeonato mineiro de BMX que
acontecerá em Varginha dias 29 e 30 de
abril. Os interessados tem até o dia 26/04,
através do site www.fmbx.com.br..

No site é possível encontrar todo regu-
lamento.

Os preparativos estão sendo feitos para
receber os melhores atletas do BMX de
Minas Gerais e também atletas de outros
Estados.

O evento conta com o apoio da Prefei-
tura de Varginha - SEMEL - para a realiza-
ção das provas. Segundo Daniel Silva, Pre-
sidente Federação Mineira de Bicicross,
“agradecemos o secretário de Esportes,

Varginha será palco da 2ª etapa do
Campeonato Mineiro de BMX

Henrique Lemes, por abraçar o BMX de
Varginha, oferecendo as condições para que
o incansável atleta e responsável pelo BMX
da cidade, João Martins Estorani Neto, pos-
sa deixar tudo em condições para realizar-
mos este evento.”
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A atual diretoria do CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
- CISSUL, que gerencia o serviço de aten-
dimento móvel de urgência e emergência,
SAMU 192, no Sul de Minas, eleita para o
biênio 2017/2018 definiu como uma das
prioridades solucionar a questão dos débi-
tos dos municípios consorciados que se
encontram em situação de inadimplência
com a instituição.

No início do ano os prefeitos reunidos
em assembleia definiram pelo parcela-
mento das dívidas, maneira que conside-
raram a mais adequada para solucionar essa
questão, sendo que cada município em si-
tuação de débito poderia acertar os paga-
mentos de acordo com a sua realidade fi-
nanceira.

Na ocasião, o atual presidente e prefei-
to de Andradas, RODRIGO APARECI-
DO LOPES, reforçou a importância do
comprometimento de todos os prefeitos nas
questões administrativas, financeiras e
operacionais que envolvem o consórcio e
a participação efetiva em todas as ações
desenvolvidas pela instituição, com o ob-
jetivo de prestar o serviço de urgência e
emergência de maneira ainda mais rápida,
garantindo aos usuários um atendimento de
excelência e qualidade.

Nesses primeiros meses de mandato os
prefeitos de Boa Esperança, Hideraldo
Henrique Silva, de Carmo da Cachoeira,
Godofredo José Caldeira Reis, de Concei-
ção do Rio Verde, Pedro Paulo (Interino),
de Coqueiral, Rossano de Oliveira, de
Cruzília, Joaquim José Paranaiba, de
Piumhi, Adeberto Jose de Melo, de Santa
Rita de Caldas, Geraldo Donizeti de Car-
valho e a prefeita de Maria da Fé, Patricia
Santos de Almeida Bernardo, já aderiram
ao programa de parcelamento de débitos,
todos pensando no bem comum de seus
cidadãos, demonstrando competência e
compromisso com a saúde pública.

A mais recente negociação foi com a
Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, que
possuía a maior dívida com o consórcio. O

Prefeitos consorciados ao CISSUL/SAMU 192
regularizam os débitos com a Instituição

prefeito Rafael Tadeu Simões regularizou
todos os débitos, em uma única parcela,
contribuindo assim com a eficácia dos ser-
viços prestados pelo Consórcio. Ele desta-
ca a importância do SAMU 192 para o se-
tor de saúde por se tratar de um programa
que tem como finalidade prestar o socorro
à população, reduzindo o número de óbi-
tos, o tempo de internação em hospitais e
as sequelas decorrentes da falta de socorro
precoce. Ao atender ocorrências que con-
figurem urgências ou emergências, o
SAMU 192 contribui para a melhoria da
qualidade da sobrevida de quem está sen-
do atendido, protegendo a integralidade dos
cidadãos.

Mais de cem mil atendimentos de ur-
gência e emergência foram realizados des-
de a inauguração do CISSUL/SAMU 192,
há dois anos e três meses. E apesar de ser
um consórcio novo, já é considerado o
maior do Brasil em número de cidades
atendidas e referência para todo o país.

O Secretário Executivo da instituição,
JOVANE ERNESTO CONSTANTINI,
atribui esse mérito a todos os municípios
que desde o início contribuem mensalmen-
te com o Consórcio, garantindo assim o
bom funcionamento do serviço Samu 192
na região. E reforça que o investimento dos
municípios permite que o consórcio seja
capaz de garantir à população o atendimen-
to de suas necessidades, bem como corres-
ponder às suas expectativas em relação à
qualidade da assistência, que conta uma
equipe de colaboradores altamente quali-
ficada e comprometida com a missão da
instituição, que é SALVAR VIDAS.

(Asscom Cissul/Samu 192 - Rejane
Pimentel Venga - Assessora de Comunica-
ção www.cissulsamu.com.br)

As cidades terão acesso a itens que
garantem o funcionamento das equipes de
Saúde da Família em 50 Unidades Bási-
cas de Saúde. O governador de Minas
Gerais, Fernando Pimentel (PT), entre-
gou na quarta-feira (12/4), no Palácio da
Liberdade, em Belo Horizonte, 1.062
equipamentos para Unidades Básicas de
Saúde (UBS) de 47 municípios mineiros.
O investimento é de R$ 2,1 milhões e con-
templará 50 UBSs.

O objetivo é garantir que as unidades
de saúde tenham os equipamentos míni-
mos para instalação e funcionamento das
equipes de ESF - Estratégia de Saúde da
Família e, com isso, possam permitir a
ampliação do acesso e da qualidade do
atendimento ao usuário do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS).

Fernando Pimentel destacou o empe-
nho de seu governo em “multiplicar os
poucos recursos para atender os municí-
pios do Estado”. “Com a experiência de
ter sido prefeito de Belo Horizonte, se-
cretário municipal, vice-prefeito, minis-
tro, e agora governador, digo que um pos-
to de saúde bem equipado faz toda a di-
ferença para quem precisa. Fazer uma do-
ação de ambulância, como já fizemos
mais de mil do ano passado para cá, de
um equipamento para colocar no posto
de saúde ou um convênio que você faz
com o município, parece coisa pequena
quando você olha de longe, mas é impor-
tante porque, muitas vezes, o município
não tem recursos para cuidar daquela ne-
cessidade mais imediata do cidadão. É
isso que chamo de pequenas entregas, que
fazem muita diferença para a vida dos mi-
neiros”, afirmou.

O governador ressaltou a importân-
cia da união entre os Três Poderes para
um melhor desempenho da administra-
ção do Estado. “Em Minas, não que não
tenha crise, não que não tenha problema,
mas estamos enfrentando as crises e as
adversidades trabalhando 24 horas por dia
para vencer as dificuldades. É isso que
vai fazer a situação mudar, o Brasil an-
dar para frente.  Minas está construindo,
e já tem dois anos que nós estamos traba-

Governador entrega mais de mil
equipamentos de Saúde para 47 municípios

lhando nessa direção, um ambiente de
harmonia entre o Poder Legislativo, o
Executivo e o Judiciário”, completou.

Foram entregues 50 oftalmoscópios,
50 aspiradores de secreção, 50 carros para
uso hospitalar (carro de emergência), 52
detectores fetais, 50 desfibriladores
(DEA), 50 câmaras de conservação 100-
150 litros, 50 câmaras de conservação
300-350 litros, 123 carros maca, 52 me-
sas ginecológicas, 50 cadeiras de roda
para obeso, 50 eletrocardiógrafos, 210
mesas clínica e 225 impressoras.

O secretário de Estado de Saúde,
Sávio Souza Cruz, destacou o empenho
do governo em conseguir proporcionar os
melhores serviços à população mineira.
“Esses 47 municípios estão tendo essas
unidades básicas equipadas de forma a
permitir que a estratégia de saúde da fa-
mília possa ser implementada com con-
forto, equipamentos, enfim, de forma
mais eficiente. Nós estamos consolidan-
do uma estratégia que foi traçada em 2015
e que estabeleceu critérios e a documen-
tação necessária para os municípios cujas
UBSs precisavam ser equipadas se
credenciarem para receber esses equipa-
mentos”, explicou.

Representando os chefes de Executi-
vo dos municípios beneficiados, a prefeita
de Oliveira, Cristiane Lasmar de Moura
Rezende, salientou a importância dos
equipamentos de saúde. “Agradeço em
nome dos prefeitos ao governador e ao
secretário de Saúde que, mesmo frente às
dificuldades financeiras, têm se preocu-
pado com a atenção à saúde dos municí-
pios. Esses equipamentos são muito im-
portantes, pois, a atenção básica é de ex-
trema necessidade para cuidar da popu-
lação”, disse.

Também participaram do evento se-
cretários de Estado, deputados estaduais,
prefeitos, vereadores e lideranças muni-
cipais.

Municípios contemplados
Águas Formosas, Ibiá, Piumhi,

Alpinópolis*, Ibiraci, Rio Pomba,
Andrelândia, Ipatinga, Rodeiro, Araújos,
Itaú de Minas, Santa Bárbara, Areado,
Iturama*, Santana do Jacaré, Candeias,
Jacinto, São Geraldo, Carmo do Cajuru,
Lagoa da Prata, São Gonçalo do Abaeté,
Carmo do Paranaíba, Lassance, São João
Batista do Glória, Contagem*,
Leopoldina, São José da Lapa, Desterro
de Entre Rios, Limeira do Oeste, São
Tomás de Aquino, Divisa Nova, Matipó,
Senhora dos Remédios, Francisco
Badaró, Mercês, Serrania, Francisco Sá,
Oliveira, Tiros, Goiabeira, Palma, Turma-
lina, Grão Mogol, Paraguaçu,
Uberlândia, Guapé, Pedra Dourada.

* Municípios que tiveram duas UBSs
contempladas. Crédito (foto): Veronica
Manevy/Imprensa MG

O CDCA realizou o segundo Encontro
com diretores e educadores de 20 escolas pú-
blicas do Município para deliberação do Pro-
jeto “CDCA Itinerante”, que tem por objeti-
vo despertar, incentivar e promover ativida-
des diferenciadas nas escolas, visando a for-
mação do caráter no educando, a melhor qua-
lidade ensino aprendizagem e o desenvolvi-
mento sociocultural.

A abertura do evento contou com a parti-
cipação do vice-prefeito Verdi Lúcio Melo,
que parabenizou a todos pelo envolvimento.
“A iniciativa contribui para aproximar mais
os trabalhos que são feitos em prol da juven-
tude. Parabenizo essa parceria entre CDCA,
rede Municipal e Estadual que só pode gerar
resultados positivos para nossos jovens e toda
a sociedade”, salientou.

O primeiro Encontro foi realizado em no-
vembro de 2016, quando foi fechada parce-
ria entre as instituições para a realização de
oficinas ministradas pelos instrutores do
CDCA nas escolas com a discussão e
aprofundamento de temas sociais atuais e re-
levantes. “Estar em conjunto com as escolas
onde nossos jovens estudam é de grande im-
portância para o nosso trabalho. Quando so-
mamos forças alcançamos muito mais. De
forma dinâmica e interativa vamos levar as-
suntos atuais e de muita relevância para a for-
mação de nossos jovens”, afirma a
idealizadora do Projeto, coordenadora Geral
Maria Alice de Barros Bemfica.

Para o Presidente do CDCA, Paulo
Márcio Erbst, essa é mais uma oportunidade
de contribuir e acionar em favor de uma so-
ciedade mais justa e menos desigual. “Espe-

CDCA Itinerante leva Oficinas
para as escolas públicas de Varginha

ramos que ao final de cada oficina os
paradigmas sejam reconstruidos e que haja
efetiva mudança no dia a dia dos ouvintes. É
importante parabenizar a todos pela iniciati-
va em abraçar mais um projeto para a forma-
ção dos nossos jovens”, afirmou.

As escolas escolheram entre oito ofici-
nas, duas que inicialmente irão compor um
cronograma ao longo do ano, sendo elas:
“Preparação para o primeiro emprego: Pro-
curando Ouro no Lixo”, “Dinâmica para
Curriculum – Oportunidades Desiguais”,
“Saúde e Prevenção nas escolas”, “Filosofia
para Adolescentes”, “Cuidando da Vida – ris-
co, perigo, acidente e incidente”, “Quem sou
eu?”, “Direitos e Deveres da Criança e do
Adolescente perante o ECA” e “Empatia”.

Participaram do encontro o vice-prefeito
Verdi Lúcio Melo, a Secretária Municipal de
Educação Rosana Carvalho, a representante
da Superintendência Regional de Ensino
Márcia Murad, a conselheira do CDCA Lu-
cia Souza, o presidente do CDCA Márcio
Paulo Erbst, a coordenadora Geral do CDCA
Maria Alice de Barros Bemfica, a equipe de
coordenação e instrutores do CDCA e repre-
sentantes das escolas.

(35)
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HOMENAGEM  AO

?

* Respostas invertidas abaixo

?

?

Perguntas Corriqueiras
01 - Local de arquivar uma unha?
02 - Mulher que só vai, nunca volta?
03 - Atravessa o rio sem se molhar?
04 - Vento que a gente pode desviar?
05 - Quando o anão é tido como maior?
06 - Não é nada doce no reino das abelhas?
07 - Fácil de arranjar, difícil de terminar?
08 - Sete irmãos, cinco vão à feira, dois não?
09 - Xarope que a gente toma ao ficar nervoso?
10 - Trabalho que se começa de cima para baixo?

Perguntas Culturais
11 - Montanha de gelo no mar?
12 - Sistema montanhoso europeu?
13 - Lei que está contida no Tora?
14 - Publicano Levi, filho de Alfeu?
15 - Palavra que substitui o substantivo?
16 - Instrumento musical de João Gilberto?
17 - Sigla da Escola formadora de tenentes?
18 - Ato do avião levantar vôo no aeroporto?
19 - Principal atividade industrial do Ceará?
20 - Ave comum nas ceias natalinas brasileiras?

RESPOSTA - 1- Na letra U; 2- A Ida; 3- A
ponte; 4- Do ventilador; 5- Quando completa
21 anos; 6- O zangão; 7- Um problema; 8-
Os dias da semana; 9- Aquele “Agite antes
de usar”; 10- Furar um poço; 11- Iceberg;
12- Alpes; 13- Mosaica; 14- São Mateus;
15- Pronome; 16- Violão; 17- AMAN; 18-
Decolagem; 19- Têxtil; 20- Peú.

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

16 a 30 ABRIL 2017

Áries 21/3 a 20/4 - Pensar em você
é bom, mas ideia fixa é inconveni-
ente e afasta as pessoas.
Touro 21/4 a 20/5 - Prefira atitu-
des simples. Sua postura por ve-
zes dificulta a convivência.
Gêmeos 21/5 a 20/6 - Procure
vencer as dificuldades com mais
entusiasmo e bom humor.
Câncer 21/6 a 21/7 - Não deixe
as pessoas esperarem indefinida-
mente por suas decisões.
Leão 22/7 a 22/8 - Não tenha
medo de ser feliz. Pense apenas
o positivo. Dê valor em tudo.
Virgem 23/8 a 22/9 - Guarde seus
sentimentos para usar na hora de-
vida. Não se desgaste.
Libra 23/9 a 22/10 - Que seu lado
simpático e social sirva de veícu-
lo para novas conquistas.
Escorpião 23/10 a 21/11 - Defini-
tivamente os problemas da vida
não têm uma única solução.
Sagitário 22/11 a 21/12 - Dê tem-
po para que outras pessoas pos-
sam se manifestar e partilhar junto.
Capricórnio 22/12 a 21/01 - Bom
que saiba controlar o emocional
quando problemas são materiais.
Aquário 21/01 a 19/2 - Procure
não demonstrar frustração pelo
que esperava e não aconteceu.
Peixes 20/02 a 20/03 - Mais paci-
ente, você dará espaço às pessoas
para notarem a sua sinceridade.

Respondam:
* Por que os kamikazes usavam capacete?
* Deve-se usar agulhas esterilizadas para injeção
letal?
* Por que, neste mundo, até os zeros, para serem
algo, devem estar na direita?
* Para que serve o bolso em um pijama?
* Se nada gruda no teflon, como o fixaram nas
panelas?
* Por que os aviões não são fabricados com o mes-
mo material usado nas suas caixas pretas?
* Como pode o Pato Donald ter sobrinhos, se não
tem irmãos?
* Por que o Pato Donald aparece enrolado numa
toalha, quando toma banho, se ele não usa calças?
* Por que, ao procurar o número de uma casa em
uma rua, abaixamos o volume do rádio do carro?
* Por que as lojas, abertas 24 horas, possuem por-
tas?
Frases de efeito
* Entrou muda e saiu planta.
* No Havaí todas as sandálias são havaianas.
* A primeira Missa do Brasil foi o maior progra-
ma de índio.
* Mulher grávida reclama de barriga cheia.
* Os filósofos têm um problema para cada solu-
ção.
* Lixo - coisa que jogamos fora. Coisas - lixo que
guardamos.
* As fitas são virgens porque o gravador é estéreo.
* Herói é o covarde que não teve tempo de fugir.
* Pinte os cabelos de preto para encontro amoro-
so, e de branco para encontros de negócio.
* Relógio que atrasa não adianta.
* Nunca se deve bater num homem caído, a não
ser que você tenha certeza que ele não vai se le-
vantar.
* Nasci careca, pelado e sem dente. O que vier é
lucro.
* Se você acredita em reencarnação, me dê R$
1.000,00 e lhe pago na próxima.
* Um chato nunca perde o seu tempo; perde o dos
outros.
* Não brinque com fogo; ele não sabe brincar.
* Uma celebridade é alguém que trabalha duro
muito tempo para se tornar conhecida, e depois
passa a usar óculos escuros para não ser reconhe-
cida.
* Você está velho quando achar que todo mundo
está morrendo cedo.
* Não há pior inimigo do que um falso amigo.
* Canela: dispositivo para achar móveis no escu-
ro.
* Amigo é alguém que tem os mesmos inimigos
que você.
* A fé move montanhas. Os ecologistas são con-
tra.
* Ser canhoto é muito fácil; o difícil é ser direito.
* Evite uma vida sedentária. Beba água.
* Quando não restar mais nenhuma opção, leia o
manual.
* Evite acidentes; faça de propósito.
* Quando era menor pensava que dinheiro era a
coisa mais importante do mundo. Hoje tenho cer-
teza.
* Você sabe que está ficando velho quando as ve-
las custam mais caro que o bolo.
* A primeira amnésia a gente nunca esquece.
* A vantagem de ter péssima memória é divertir-
se muitas vezes com a mesma coisa boa como se
fosse a primeira vez.
* Não existem ateus numa pane de avião.
* No avião o medo é passageiro.
Bom humor é tudo...
Sete horas da manhã, o marido entra em casa. A
mulher espera de pé, perto da porta.
- Chegando a esta hora, Superman?
- Desculpe, eu estava com clientes.
- E vocês discutiram a noite toda até às sete da
manhã, Superman?
- Tá certo. Nós fomos a um bar, até às três horas,
para bebericar.
- Até as três, Superman? E o que aconteceu que
você só chegou agora, às sete, Superman?
- Eu... bem, é que depois nós fomos a uma boate
de streep-tease, mas eu só fiquei olhando. Eu não
percebi o tempo passar.
- Tá bem, Superman. Você só olhou. No que mais
você quer que eu acredite, Superman?
- Nada... eu... espera aí, querida... por que é que
você está me chamando o tempo tudo de
Superman?
- Porque só o Superman usa a cueca por fora da
calça!

Entidades privadas da rede socioassis-
tencial receberão apoio técnico e terão acom-
panhamento; trabalhadores e gestores que atu-
am nas unidades serão capacitados.

O governador de Minas Gerais, Fernando
Pimentel (PT), assinou na quarta-feira (5/4),
no Palácio da Liberdade, mensagens à
Assembleia Legislativa encaminhando dois
projetos de lei que possibilitarão o aprimora-
mento dos serviços e programas do Sistema
Único de Assistência Social (Suas). A ideia é
que as entidades privadas da rede
socioassistencial recebam apoio técnico e
acompanhamento e monitoramento, além de
capacitação para os trabalhadores e gestores
que atuam nas unidades. As entidades também
receberão repasses da Loteria Mineira.

Pimentel ressaltou a intenção do Governo
em amparar financeiramente as entidades que
já fazem trabalho filantrópico e assistencial e,
com isso, criar uma rede de colaboração entre
elas. “O Rede Cuidar inclui uma coisa que é
novidade. Estamos agora, efetivamente,
disponibilizando recursos públicos para am-
parar entidades que já fazem o trabalho filan-
trópico, mas que até então não tinham sido con-
templadas, beneficiadas ou sequer localizadas.

Outra novidade é que o Servas (Serviço
Voluntário de Assistência Social) vai trabalhar
em parceria com a Sedese (Secretaria de Tra-
balho e Desenvolvimento Social).

Os critérios e como serão feitos os aportes
de recursos seguirão a lógica das políticas pú-
blicas que foram construidas ao longo da nos-
sa caminhada. Vamos, de fato, fazer políticas
públicas combinadas com os órgãos de assis-
tência social, conselhos e todos parceiros que
construíram conosco essa concepção”, afir-
mou.

O Governador citou a parceria com a Lo-
teria Mineira para viabilizar o programa. “Va-
mos começar com R$ 10 milhões. Depois nós
vamos crescendo, à medida em que a Loteria
Mineira for expandindo as suas atividades.
Uma parcela importante dos recursos da Lote-
ria será destinada à assistência social. Isso está
consagrado na lei e, a partir de agora, com cri-
térios objetivos, não apenas com escolhas ale-
atórias, com beneplácito do governante de
plantão”, completou Fernando Pimentel, que
também voltou a destacar a importância da
convergência para a superação da crise nacio-
nal.

O programa
O primeiro projeto de lei prevê a criação

do Programa de Aprimoramento da Rede
Socioassistencial do Suas - Rede Cuidar. Ele
institui mecanismos de incentivo financeiro,
assessoramento técnico e qualificação conti-
nuados para aprimorar as ofertas de atendimen-
to, assessoramento, defesa e garantia de direi-
tos executados pela rede socioassistencial do
Suas.

O segundo texto trata da celebração e pres-
tação de contas das parcerias entre a adminis-
tração pública do Poder Executivo Estadual e
as organizações da sociedade civil de assis-
tência social. Este projeto visa a estruturação
e qualificação da gestão das unidades da rede
socioassistencial para garantir o atendimento
qualificado e digno às pessoas em situação de
vulnerabilidade e risco social.

Fernando Pimentel encaminha à
Assembleia Legislativa projetos de lei

para aprimoramento de serviços e
programas de Assistência Social

Segundo a secretária de Estado de Traba-
lho e Desenvolvimento Social, Rosilene Ro-
cha, o programa busca atender todos os muni-
cípios de Minas Gerais que possuem ativida-
des socioassistenciais. “Hoje, prioritariamente,
a gente vai lançar uma ação para cerca de mil
entidades que atendem em residências. São
crianças e adolescentes que recebem medidas
protetivas de abrigo, idosos em instituição de
longa permanência e adolescentes. Essa é a pri-
meira fase. Minas Gerais tem cerca de cinco
mil entidades com essa natureza e nunca teve
um investimento para ajudar este trabalho, para
melhorar a qualidade do serviço prestado,
melhorar a estrutura física”, salientou.

O Rede Cuidar será coordenado pela
Sedese com apoio do Servas e da Loteria Mi-
neira. O programa será desenvolvido em três
eixos. O primeiro é o monitoramento para iden-
tificar as principais fragilidades das unidades
que ofertam acolhimento institucional, incen-
tivo financeiro ou material, com repasse de re-
cursos para a rede pública e privada conseguir
realizar reformas e reparos, além de apoio téc-
nico e capacitação para realização de cursos,
oficinas e acompanhamento das unidades.

A iniciativa começará pelas unidades com
características residenciais, priorizando pesso-
as em situação de extrema vulnerabilidade,
como crianças vítimas de abuso sexual, ido-
sos em situação de negligência e pessoas com
deficiência vítimas de maus tratos, que são
acolhidos para promover a garantia de sua pro-
teção e seus direitos sociais.

Representando as entidades, a vice-presi-
dente do Conselho Estadual da Assistência
Social de Minas Gerais, Geisiane Lima Soa-
res, ressaltou o significado desse programa
para a assistência social de Minas Gerais. “É
um dia muito significativo para nós. O progra-
ma nos dá um otimismo grande devido à valo-
rização que ele propõe às entidades, ainda mais
nesse período de crise. Reconhecemos o es-
forço do governo. Ele vai ao encontro das de-
mandas do conselho estadual, das deliberações
das conferências e dos Fóruns Regionais de
Governo. Ficamos felizes por ver um progra-
ma tão completo. Seguiremos juntos nessa
luta”, disse.

Também participaram do evento os secre-
tários de Estado de Governo, Odair Cunha, e
de Fazenda, José Afonso Bicalho, a presiden-
te do Servas, Carolina Pimentel, o diretor Ge-
ral da Loteria Mineira, Ronan dos Santos
Moreira, deputados estaduais, vereadores, pre-
sidentes de conselhos e representantes de en-
tidades.

Diagnóstico
Minas Gerais possui a segunda maior rede

de ofertas de serviços de assistência social do
Brasil. São 1.854 unidades que ofertam aco-
lhimento e/ou convivência para 142 mil crian-
ças, adolescentes, pessoas com deficiência,
idosos e população em situação de rua. Exis-
tem 924 unidades que ofertam serviço de aco-
lhimento, presentes em 335 municípios dos 17
Territórios de Desenvolvimento.

Na primeira fase do programa, serão
priorizadas as unidades de acolhimento que
atendem cerca de 21 mil pessoas, entre elas, 5
mil crianças e adolescentes, e mais de 12 mil
idosos. Crédito (fotos): Manoel Marques/Imprensa MG
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PROPOSIÇÕES APRESENTADAS PELOS VEREADORES NA CÂMARA DE VARGINHA

* Vereadora Zilda Silva (PSDB) questiona a
Copasa sobre mau chei-
ro. A vereadora Zilda
Silva apresentou um re-
querimento na Câmara
Municipal de Varginha
questionando a Copasa
sobre as ações no com-
bate ao mau cheiro exalado pela Estação de Tra-
tamento de Esgoto dos bairros Centenário,
Rezende e outros.

A vereadora explica que conversou com diver-
sos moradores, que reclamam do mau cheiro há
muito tempo. “Os moradores alegam que o mau
cheiro exalado tem causado grandes transtornos,
incomodando e provocando mal-estar geral nas
pessoas que moram nos bairros daquela região.
Além disso, quem passa por ali ou vai visitar al-
gum morador dos bairros da redondeza também
se sente incomodado com o cheiro forte”.

De acordo com a parlamentar é preciso saber o
motivo desses odores para poder encontrar a so-
lução. “Se o problema persiste há tanto tempo, en-
tão, não é uma coisa esporádica, por isso é muito
importante buscar a causa para saná-lo”, afirma a
vereadora.

* Vereador Zacarias Piva (PP) solicita ilumi-
nação pública para a
Avenida do Contorno.
O presidente da Câma-
ra de Varginha, vereador
Zacarias Piva, solicitou
à Prefeitura, por meio
de indicação, a implan-
tação de iluminação pú-
blica na Avenida do Contorno. O vereador justifi-
cou o pedido afirmando que a avenida é um dos
trechos mais movimentados do município, por ser
uma importante via que dá acesso a várias regiões
da cidade e também a municípios vizinhos. Cen-
tenas de veículos percorrem diariamente a via,
além dos pedestres e ciclistas que transitam pelo
local a todo instante, principalmente nos trechos
e rotatórias que dão acesso aos bairros.

“Diante disso, pode-se afirmar que é extrema-
mente necessário que sejam realizados os servi-
ços de instalação de iluminação pública no local,
com o intuito de evitar os acidentes e proporcio-
nar segurança aos usuários”, explica o vereador.

Zacarias Piva reforça que no local já foram
registrados nos últimos anos vários acidentes, in-
clusive com vitimas fatais e que a iluminação vai
beneficiar ainda os comércios locais que deixam
de ser frequentados pela insegurança causada pela
escuridão.

* Vereador Marquinho da Cooperativa
(PRB) pede melhorias
para a creche do Sagra-
do Coração. A limpeza,
o ajuste no portão e a
instalação de um
interfone e de internet
no Cemei Ângela
Aparecida Moreira, no bairro Sagrado Coração,
são os pedidos de melhorias apresentados pelo ve-
reador Marquinho da Cooperativa através de In-
dicação apresentada na Câmara Municipal e en-
viada ao Executivo.

“O objetivo é atender às reivindicações dos pais
das crianças atendidas pela referida unidade de
ensino infantil que consideram precária a situa-
ção do local, um descaso da administração Muni-
cipal para com as crianças”, explica o vereador.

Segundo Marquinho, os serviços solicitados são
de suma importância para assegurar às crianças
um local apropriado ao desenvolvimento e à edu-
cação.

“É necessária a realização de serviços de ma-
nutenção, limpeza, reparo do portão que está sol-
to, a instalação de um interfone e a
disponibilização de acesso à internet no local, além
da disponibilização de um jardineiro ou servente
para cuidar e zelar pela creche”, destaca.

* Vereador Dudu Ottoni (PTB) comemora a
possibilidade de
Varginha tem um Cen-
tro de Especialidades
Médicas. O vereador
Dudu Ottoni recebeu da
Prefeitura de Varginha a
resposta ao Requeri-
mento nº 19/2017 que apresentou na Câmara Mu-
nicipal solicitando informações sobre a implanta-
ção de um Centro de Especialidades Médicas –
CEM – no Município. Na resposta encaminhada
pelo Executivo, constam documentos anexados
afirmando que Varginha deverá ter uma sede do
centro, mas que ainda não se tem previsão de quan-
do. “Apesar da incerteza da data de construção
desse importante aparelho público para a saúde
dos nossos munícipes, foi bom constatar, através
de um requerimento, que Varginha é a cidade pre-
tendida pelo Governo do Estado para ser sede do
CEM. Talvez se não fosse nossa insistência e do
ex-vereador Reginaldo Tristão, esse centro teria
ido para Três Pontas ou Três Corações”, explica o
vereador Dudu Ottoni.

Junto com a resposta da Prefeitura, também fo-
ram encaminhados documentos de responsabili-
dade do Governo do Estado de Minas Gerais que
informam que realmente há o projeto de constru-
ção de um CEM que atenderá Varginha e cidades
da região, mas, que ainda não há prazo definido

pra isso acontecer. “Quando apresentei o requeri-
mento queria saber da possibilidade do CEM se
instalar em Varginha. Agora já temos uma respos-
ta positiva e, sendo assim, vamos continuar bata-
lhando para que esse sonho se torne realidade e
ajude a melhorar a prestação de serviços de saúde
da nossa cidade”, conclui Dudu.

* Pastor Fausto (PR) indica reforço policial
nos postos de combus-
tíveis em Varginha.
Com o objetivo de ini-
bir os assaltos e trazer
mais segurança aos fun-
cionários, clientes e do-
nos dos estabelecimen-
tos, o vereador Pastor Fausto apresentou uma in-
dicação solicitando à Guarda Civil, Polícia Mili-
tar e Prefeitura Municipal que tomem as provi-
dências cabíveis para que seja realizado policia-
mento ostensivo nos postos de combustíveis exis-
tentes no Município.

“Os assaltos repentinos têm surpreendido e co-
locado em risco a segurança de colaboradores e
clientes”, destaca o vereador.

Segundo justificativa, somente na semana pas-
sada foram registrados vários assaltos consecuti-
vos em diferentes postos de gasolina em Varginha.
“A realização de rondas frequentes nos arredores
desses estabelecimentos, especialmente durante o
período noturno, é de extrema importância para
inibir as ações dos criminosos, uma vez que os
postos de combustíveis estão expostos a esse tipo
de abordagem e tem sido alvos frequentes de suas
ações”, finaliza.

* Vereador Joãozinho Enfermeiro (PSC) pro-
põe criação de ala da
mulher em Hospital da
Criança. O vereador
Joãozinho Enfermeiro
apresentou novamente
na Câmara Municipal
de Varginha uma indica-
ção propondo a implantação de uma ala destinada
às mulheres no Hospital da Criança, que deverá
ser construido em Varginha.

A iniciativa, de acordo com o vereador, visa
reiterar a sugestão já feita à Administração Muni-
cipal através de proposições nos anos de 2013 e
2015, quando solicitou a construção de um Hos-
pital da Mulher.

“Esta Indicação vem de encontro com a pro-
messa de campanha do Prefeito em construir um
hospital infantil no Município, pois, uma ala des-
se complexo hospitalar poderia ser destinado às
mulheres. Sabemos que os recursos são escassos
para construir um hospital e como o Hospital da
Criança é uma promessa de campanha, podería-
mos incluir nele esta ala destinada às mulheres,
que já ajudaria”, explica.

Joãozinho reforça ainda que além de melhorar
o acolhimento às pacientes, o hospital da mulher
será de grande importância para o desenvolvimen-
to de estratégias de melhoria das condições de
atendimento às gestantes e aos recém-nascidos.

* Vereador Dr. Guedes (PTB) pede apoio de
deputados para o Hos-
pital Regional. Na reu-
nião ordinária da quar-
ta-feira (5/04), foi apre-
sentada pelo vereador
Dr. Fernando Guedes
uma Indicação aos de-
putados federais Dimas Fabiano (PP) e Diego
Andrade (PSD) solicitando a destinação de emen-
da parlamentar de custeio para o Hospital Regio-
nal do Sul de Minas, localizado em Varginha.

O vereador explica que, assim como a situação
geral das instituições públicas de saúde, o Hospi-
tal Regional tem passado atualmente por muitas
dificuldades financeiras e sem a ajuda de recurso
extra a continuidade dos serviços está ficando
comprometida, prejudicando não somente o mu-
nicípio de Varginha, como todas as demais cida-
des assistidas.

“É fundamental que os agentes políticos pro-
curem meios de dotar aquele hospital, historica-
mente considerado um centro de atendimento de
qualidade e profissionalismo de reconhecimento
em todo o Sul de Minas, de recursos financeiros
suficientes à manutenção de suas atividades”, des-
taca o vereador.

O parlamentar ressalta ainda que a presente rei-
vindicação contribuirá para que o Hospital Regi-
onal seja dotado dos recursos necessários para
cumprir suas obrigações e continuar prestando
atendimentos de excelência contribuindo para a
saúde pública no município de Varginha e das de-
mais cidades atendidas.

* Vereador Delegado Celso Ávila (PSB) soli-
cita reparos e manuten-
ção na Praça da Cemig.
O vereador Delegado
Celso Ávila apresentou
uma indicação na Câ-
mara de Varginha soli-
citando ao prefeito mu-
nicipal que realize reparo e manutenção na alve-
naria existente na Praça da Cemig, no alto da Vila
Paiva.

Segundo justificativa do vereador, o alto da Vila
Paiva é utilizado para práticas desportivas, como
caminhadas, corridas e ciclismo por um conside-
rável número de pessoas, que são moradoras de

vários bairros da cidade. “Os tijolinhos à vista ao
redor da praça estão se deteriorando. Sua manu-
tenção é necessária para a segurança e comodida-
de das pessoas que frequentam ou transitam por
esse local diariamente”, destaca.

* Vereador Cláudio Abreu (PTB) solicita a
criação de Restaurante
Popular em Varginha. O
vereador Cláudio Abreu
solicitou durante a últi-
ma sessão ordinária da
Câmara Municipal, a
criação de restaurante
popular para atender as pessoas que diariamente
transitam em Varginha, como também os própri-
os moradores. “A intenção é facilitar e baratear a
refeição para aquelas pessoas que estão passando
por Varginha, como também para as pessoas que
moram aqui”, explica o parlamentar.

O vereador explica que o projeto de um restau-
rante popular é uma realidade em vários centros
urbanos do país e que Varginha poderia ter o seu
próprio restaurante popular.

“Tínhamos uma unidade do Restaurante Popu-
lar que funcionava nas dependências do CAIC I,
no bairro Imaculada Conceição, fornecendo cer-
ca de 400 refeições por dia. No entanto, esse res-
taurante foi fechado em outubro de 2012 para ma-
nutenção das máquinas e da estrutura física e, até
a presente data, não foi reativado. Por isso, solici-
tamos que o Executivo estude uma maneira de
reativar aquela unidade ou caso não seja possível,
crie outro”, destaca o vereador.

* Vereador Carlúcio Mecânico (SD) pede in-
formações sobre obra
abandonada do “Melão-
zinho”. Durante sessão
ordinária ocorrida na
Câmara Municipal de
Varginha, o vereador
Carlúcio Mecânico
apresentou um requerimento solicitando informa-
ções ao prefeito sobre a obra de construção do Gi-
násio Poliesportivo Targino Fernandes Valias (Gi-
násio Melãozinho).

De acordo com a justificativa, o vereador é
constantemente cobrado pela população que quer
saber por que as obras ainda não terminaram. “Te-
nho recebido diversos questionamentos de pesso-
as que querem mais esclarecimentos sobre a para-
lisação das obras. A gente sabe que a construção
daquele ginásio se arrasta desde o ano de 2001,
ou seja, 16 anos, e várias administrações passa-
ram e ele continua inacabado”, afirma Carlúcio.

O vereador reforça que o objetivo do requeri-
mento é obter esclarecimentos sobre a continui-
dade da obra para o término da construção do gi-
násio. “Não é dado a qualquer administração pú-
blica, seja de mandato anterior ou posterior, direi-
to de fazer mau uso do dinheiro público. Portan-
to, questionamos o interesse da administração Mu-
nicipal na continuidade da referida obra”.

* Vereador Carlos Costa (PMDB) pede in-
formações sobre o
IPTU de 2017. Sob a
justificativa de que foi
procurado por vários
munícipes que tiveram
o valor do IPTU de seus
imóveis dobrados do
ano passado para este ano, o vereador Carlos Costa
pediu, através de requerimento endereçado ao Exe-
cutivo Municipal, informações referentes ao IPTU
- Imposto Predial e Territorial Urbano - para o ano
de 2017.

De acordo com o vereador, o objetivo dos
questionamentos é levantar informações sobre a
forma como está sendo calculado o valor do IPTU
para este ano, se está sendo respeitada a redução
de 10% sobre o desconto anual e em relação aos
valores cobrados em 2016 qual é o aumento mé-
dio dos valores para este ano.

“Se a Prefeitura acumulou o percentual de re-
dução do desconto do ano passado, que não foi
feito, com o deste ano, está tornando impossível o
pagamento do IPTU 2017 para muitas pessoas.
Com certeza, vários contribuintes terão que abrir
mão de despesas básicas, como alimentação, por
exemplo, para pagarem o valor deste imposto”,
explica o vereador.

Carlos ainda disse que a população não está sen-
do atendida em muitas de suas necessidades bási-
cas como falta de médicos, de medicamentos, de
limpeza pública, na operação tapa buracos, entre
outras e, por isso, não tem visto o valor pago em
impostos retornando para o povo.

* Buiú do Ônibus (PTN) pede parque infantil
na Escola Camilo
Tavares. Proporcionar
mais condições de lazer
e desenvolvimento para
as crianças.  Foi pensan-
do nisso que o vereador
Buiú do Ônibus apre-
sentou uma indicação na Câmara Municipal de
Varginha solicitando a instalação de um parque
infantil na Escola Municipal José Camilo Tavares,
no bairro Vila Barcelona. No pedido, o vereador
explica que já existe um espaço vago na escola e
que seria muito útil instalar os brinquedos lá.

Ainda de acordo com Buiú, o objetivo do par-
que é contribuir para o melhor desenvolvimento
motor das crianças e proporcionar a elas momen-

tos de lazer. “É um espaço que está parado, sem
utilização e se for transformado em um parque in-
fantil será muito bom para as crianças daquela es-
cola, que estão precisando de um local para brin-
car”, destaca o vereador.

* Vereador Zué do Esporte (PTN) propõe Au-
diência Pública para
discutir Reforma da
Previdência. O pedido
foi acatado pela Mesa
Diretora e a Audiência
Pública aconteceu no
dia 18 d e abril, às 19h.
Através de Indicação apresentada durante reunião
ordinária da Câmara Municipal de Varginha, o ve-
reador Zué do Esporte solicitou a realização de
uma Audiência Pública para debater questões re-
lacionadas ao Projeto de Emenda à Constituição
– PEC 287, conhecida como a PEC da Reforma
da Previdência.

“Entendo ser de suma importância envolver
toda a sociedade varginhense para discutir as ques-
tões relacionadas à PEC da Reforma da Previdên-
cia, através da realização de uma Audiência Pú-
blica nesta Casa Legislativa”, justifica o vereador.

Segundo o parlamentar o pedido de realização
desta Audiência Pública está embasado nas rei-
vindicações feitas por professores das redes mu-
nicipal e estadual de educação, representantes do
Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação
do Estado de Minas Gerais – Sind-UTE/MG e re-
presentantes da Igreja Católica, que devem ser con-
vidados para esse debate, juntamente com repre-
sentantes do Poder Executivo Municipal e Esta-
dual, Poder Judiciário, imprensa e, ainda, toda a
população interessada nesse assunto de extrema
relevância para a sociedade.

A proposta do vereador já foi acatada pela Mesa
Diretora da Câmara e a audiência foi programada
para ser realizada no dia 18 de abril, às 19h, na
Câmara de Varginha.

* Vereador Leonardo Ciacci (PP) batalha pela
implantação de curso de
Medicina em Varginha.
O vereador Leonardo
Ciacci mais uma vez to-
mou a iniciativa, na Câ-
mara Municipal de
Varginha, solicitando a
implantação de um curso de Medicina na cidade.
O pedido foi feito por meio de uma indicação apre-
sentada durante reunião ordinária da Câmara onde
o vereador solicita ao Prefeito Municipal e aos de-
putados Dimas Fabiano (PP) e Dilzon Melo (PTB)
que envidem esforços no sentido de viabilizar a
implantação do curso na cidade.

Leonardo justifica que a sua proposta visa be-
neficiar diversos estudantes que têm interesse em
cursar o bacharelado em Medicina e que a deman-
da social na área de saúde é crescente, tanto no
serviço público, quanto no serviço privado de as-
sistência médica.

“Varginha possui uma infraestrutura hospitalar
que conta com quatro hospitais, sendo dois públi-
cos e dois privados, além de diversos profissio-
nais da saúde com mestrado e doutorado, sendo
polo regional na assistência médica e referência
em diversas especialidades. Com certeza, a vinda
de uma faculdade de Medicina para nossa cidade
seria um marco para o desenvolvimento do setor
da saúde, que já é referência regional, mas que
pode melhorar ainda mais”, destaca Ciacci.

O vereador enfatizou que desde 2013 a Câma-
ra tem se empenhado em tal pleito, tendo inclusi-
ve recebido o apoio da AMV - Associação Médi-
ca de Varginha, Sindicato dos médicos de Minas
Gerais e Conselho Regional de Medicina de Mi-
nas Gerais, recebendo, inclusive, representantes
de universidades que utilizaram a Tribuna Livre,
demonstrando interesse na consolidação de par-
cerias para a implantação do curso em Varginha.

* Vereador Dr. Alencar Faleiros (PSDB) pede
redutor de velocidade
na Avenida Rio Branco.
O vereador Dr. Alencar
Faleiros apresentou
uma indicação na Câ-
mara Municipal de
Varginha solicitando a
instalação de um redutor de velocidade e/ou faixa
elevada para travessia de pedestres na Avenida Rio
Branco, próximo da esquina com a Rua Santa
Cruz, na mão de direção por onde sobem os veí-
culos. Procurado por munícipes que transitam pelo
local, o vereador destaca que, devido ao grande
fluxo de veículos na região, há alto risco de gra-
ves acidentes.

“Trata-se de uma das principais avenidas do
centro da cidade, onde estão localizadas várias
agências bancárias, como também próximo dali
está instalado o Colégio dos Santos Anjos, por
onde transitam inúmeros alunos e pais. Por isso,
essa medida é de extrema relevância e vai melho-
rar o trânsito de pedestres e veículos naquele lo-
cal”, destaca.

Ainda de acordo com Dr. Alencar, a adoção de
medidas de contenção de velocidade no local in-
dicado contribuirá para a segurança de pedestres
e ajudará no fluxo de veículos, visto que o local
tem uma visibilidade dificultada para quem vem
da Rua Santa Cruz e quer entrar na Avenida Rio
Branco.
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O mês de abril tem um significado importante para os profissio-
nais da área contábil. Muito além de ser um mês com grande
volume de trabalho, por conta da entrega da Declaração Anual de
Ajuste do #IRPF, abril é marcado pela data reservada a celebrar
os profissionais que fazem da Contabilidade uma ciência capaz
de proteger a sociedade. Desde 1926, o dia 25 de Abril, por inici-
ativa do senador João de Lyra Tavares, se tornou a ocasião espe-
cial para exaltar os profissionais da área. Na data, o Presidente do
Sindicato dos Contabilistas de Varginha - Sindcont, Janilton
Marcel de Paiva, cumprimenta a todos os Contabilistas.

Na sexta-feira (31/03), estive em
Varginha para o 1º Fórum Municipal de
Responsabilidade Social e Empresarial.

Foi uma excelente oportunidade para
entender melhor o trabalho de muitas enti-
dades sociais do Município e reiterar meu
total apoio ao trabalho delas.

Espero me envolver cada vez mais com
o terceiro setor e já estou agindo para ser
mais útil nesse sentido. Sigamos unidos!

APRESENTAÇÃO AO VIVO EM SUA CIDADE

VEICULAÇÃO EM TV E RÁDIO
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