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O concurso Musa Elói Mendes,
idealizado pela fotógrafa Thaís
Rodrigues, em parceria com os jornais
MINAS DO SUL e CIDADES e a TV
ELÓI MENDES, trás a vencedora do
mês de Maio 2017, a linda Luara Custó-
dio, no auge dos seus 18 anos, irradian-
do muita beleza.

Foto: Thaís Rodrigues
Make: Ana Caroline

Hair: Juh Rodrigues
Look: Meninas de Batom

“CONGONHA FOLIA”
ILICÍNEAILICÍNEA Pág. 8

Markelli Oliveira, musa da Gaviões da Fiel
da capital São Paulo, Pereira e Zuleide Marques

Associação Médica de Varginha
completa 66 Anos  (Pág. 3)

O deputado Federal Dimas Fabiano
(PP) recebeu no último dia 8 de maio, em
seu gabinete em Brasília, o vice-prefeito
de Varginha, Vérdi Lúcio Melo (PSDB)
acompanhado do diretor Aeroportuário de
Varginha, Rogério Evaristo, para despa-
char a respeito de melhorias para o Aero-
porto Regional do Sul de Minas.

Após serem prontamente atendidos pelo
deputado, foi realizada uma audiência na
Secretaria de Aviação Civil com o diretor
do DIAR -Departamento de Investimentos
em Aeroportos Regionais, Eduardo Henn
Bernardi, o coordenador Geral de Estu-
dos e Projetos, Márcio Maffili, a chefe de

Serviço, Izabella Prozzeti, e o coordena-
dor do DIAR, Teotônio Freitag.

Durante a reunião, o deputado juntamen-
te com o vice-prefeito e o diretor Aeropor-
tuário, buscaram o apoio da diretoria do
DIAR para melhorar a infraestrutura do
Aeroporto para que, além do transporte de
passageiros já existente e que hoje atende
toda a região, comece a proporcionar, tam-
bém, um início de transporte de cargas das
cidades do Sul de Minas Gerais para o Ae-
roporto de Confins, em Belo Horizonte.

Na ocasião, eles solicitaram também um
apoio para o investimento da infraestrutura
do Aeroporto, como a construção de uma
cerca patrimonial, reforma da pintura da
pista e dos aparelhos de auxílio à navega-
ção aérea, compra de equipamentos para a
sala de IPTA e a doação de um aparelho de
Raio-X.

Ficou decidido, após o término da audi-
ência, que a administração do Aeroporto
junto com o vice-prefeito de Varginha, fa-
rão uma reivindicação oficial para a Secre-
taria de Aviação Civil com todas as solici-
tações feitas ao longo da reunião e que a
SAC, após estudar a possibilidade de libe-
ração dos recursos pleiteados pelo deputa-
do Dimas Fabiano, pelo vice-prefeito e pelo
diretor aeroportuário, irá até o início do
segundo semestre, começar a atender qual-
quer uma das reivindicações apresentadas.

Esta iniciativa, que teve o apoio do de-
putado, trará um enorme ganho em desen-
volvimento social e econômico para todas
as cidades do Sul de Minas, além de pro-
porcionar uma qualidade de vida melhor
para toda a população mineira.

Como ficarmos calado?
Assim terminei o “Bom Dia, Leitor”

da edição de 29 de abril de 2017. Naque-
la oportunidade eu me referia ao Zacarias
Abrão Piva - vereador e Presidente da
Câmara Municipal de Varginha.

Hoje - o ‘como ficarmos calado’ - refi-
ro-me a outra pessoa que de há muito vem
contribuindo para com o progresso e de-
senvolvimento de Varginha - Município
e Cidade e sua população.

Tido e havido como Administrador
Público nato, após três, está no quarto
período à frente do Municípío de
Varginha. Isto porque, desde a primeira
vez, demonstrou sua capacidade de bem
gerir os recursos públicos do Município.

Esta sua qualidade gerencial foi sem-
pre uma marca da sua personalidade aus-
tera no lidar com os recursos da Prefeitu-
ra de Varginha. Tanto é verdade que ja-
mais deixou as finanças da Prefeitura à
calamidades.

Mas, como em todo santo também en-
contra-se defeitos, mesmo não os tendo,
a ele são atribuídos alguns, não pejorati-
vos, mas que desagradam a alguns.

Um, do qual muito se falou e se
propalou, e ainda se fala, que mexeu e
ainda mexe no bolso dos cidadãos, pro-
prietários de imóvel - o IPTU - se não
fosse a visão deste exímio Administrador
Público, Varginha teria passado maus mo-
mentos financeiros e, consequentemente,
seus servidores e colaboradores.

É que no ano de 2016, com o minguar
das receitas públicas, a visão deste Ad-
ministrador dos recursos da Prefeitura de
Varginha impingiu-lhe, sobrepondo a sua
vontade, e ele reajustou o IPTU em cerca
de R$ 10 milhões em relação a 2015.

E foi aí, como se diz, ‘a salvação da
lavoura’. Esse dinheiro salvou o Municí-
pio de Varginha de chegar ao fim de 2016
no vermelho.

Com esses R$ 10 milhões foi possível
a Prefeitura - prefeito
Antonio Silva - pagar a
todos, em especial aos
nossos valorosos servi-
dores e colaboradores
Municipais.
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ASSINATURA

O vereador Leonardo Vinhas Ciacci (PP)
apresentou uma indicação na Câmara de
Varginha solicitando ao Prefeito Municipal e
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Urbanos para que sejam implantadas medidas
de contenção de velocidade na Avenida Plínio
Salgado e na Avenida dos Expedicionários.

Foi solicitado que a Administração Muni-
cipal identifique a melhor forma de solucio-
nar o problema, oferecendo maior segurança
à população. Segundo o vereador, é preciso
tomar as providências necessárias. “Ambas as
avenidas têm um trânsito muito intenso, inclu-
sive de veículos pesados, o que expõe a popu-
lação, bem como condutores de outros veícu-
los, a risco de vida. Portanto, é necessário que
a administração tome providências emergen-
ciais com relação à redução de velocidade nes-
sas duas vias públicas”, relata.

“A indicação atende às solicitações dos
munícipes que residem e utilizam as avenidas
citadas, levando em consideração a velocida-
de elevada com que motoristas transitam pe-
los locais, oferecendo risco aos pedestres e de-
mais motoristas”, justifica Ciacci.

O vereador Dr. Alencar Faleiros (PSDB)
apresentou um requerimento na Câmara de
Varginha solicitando ao Prefeito Municipal, à
Secretária Municipal de Educação, ao Secre-
tário Municipal de Indústria e Tecnologia e ao
Secretário Municipal de Agricultura e Pecuá-
ria informações a respeito do processo de trans-
formação do mundo analógico ao digital no
Município.

Verificando-se a importância de acompanhar
os avanços tecnológicos, o vereador requer
informações a respeito do processo de digitali-
zação para atendimento aos cidadãos, o prepa-
ro dos alunos para que compreendam essa nova
linguagem e estejam preparados para o merca-
do de trabalho.

“É necessário saber se o Município está pre-
parado para essa nova tecnologia e se há pre-
visão para o oferecimento de cursos de atuali-
zação ao comércio e empresas, assim como, se
existe a possibilidade de criação de uma se-
cretaria no Município, responsável por tais pro-
cedimentos”, explica o vereador.

Segundo um estudo apresentado, os próxi-
mos anos estarão marcados pelo processo de
transformação digital, motivo pelo qual o ve-
reador José de Alencar Santana Faleiros afir-
ma que Varginha deve acompanhar tal transi-
ção, tendo de tudo para estar à frente nesse
processo.

Vereador Leonardo
Ciacci solicita medidas de
contenção de velocidade
em avenidas de Varginha

Vereador Dr. Alencar
quer informações sobre
transição para sistema
digital no Município

O vereador Joãozinho Enfermeiro (PSC)
apresentou uma indicação na Câmara Munici-
pal de Varginha solicitando que a Prefeitura
tome providências em relação ao nivelamento
do asfalto em toda a extensão da Avenida Dou-
tor José Marcos, no bairro Bom Pastor.

O vereador apresentou um abaixo-assinado,
reforçando o pedido dos moradores do local.
“O pedido se justifica, pois, vem ocorrendo ra-
chaduras nas casas por causa da trepidação que
os ônibus provocam, bem como de caminhões
e outros veículos pesados nessa avenida. Os
munícipes estão solicitando providências para
a preservação das residências e da segurança
na via”, afirma o vereador.

Vereador Joãozinho
Enfermeiro pede reparos na
Avenida Doutor José Marcos

O vereador Zué do Esporte (PTN) enca-
minhou ao Executivo uma indicação solicitan-
do a construção de calçadas na Avenida Ayrton
Senna da Silva, próximo aos números 545 e
665, no bairro Rezende.

Segundo o parlamentar, moradores reclama-
ram que no local não há calçadas para os pe-
destres transitarem, fora o matagal que os im-
pedem de andar em segurança, longe dos veí-
culos.

 “A comunidade informou que devido a fal-
ta do calçamento, moradores são obrigados a
andar pela rua, trazendo riscos a vida da popu-
lação e também aos motoristas que passam pelo
local”, afirma Zué.

De acordo com a justificativa apresentada,
inúmeras pessoas utilizam o percurso também
para a prática de atividades físicas, porém, em
meio à via pública, dividindo a pista de rola-
mento com veículos e motocicletas, correm o
risco de sofrer acidentes.

Vereador Zué do Esporte
solicita construção de
calçadas em trecho da
Avenida Ayrton Senna
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O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Varginha, vereador
Zacarias Piva, representou o
Legislativo varginhense na aber-
tura do III Congresso Internacio-
nal do Grupo Unis, realizado na
segunda-feira (15/05).

O evento também contou com
a participação de vereadores e pre-
feito de cidades dos países de
Cabo Verde e São Tomé e Prínci-
pe, na África, além de represen-
tantes de outras delegações inter-
nacionais.

Em sua fala, Zacarias parabe-
nizou o presidente do Grupo Unis,
Stefano Barra Gazzola, pela visão
empreendedora de expandir os
horizontes da Instituição de ensi-
no e não se importar com as bar-
reiras. “Temos muito orgulho de
ser Varginha a sede do Grupo
Unis. Uma instituição que nos
orgulha, por valorizar o nome de
nossa cidade não só no nosso País,
mas, no mundo todo. Hoje, ven-
do pessoas do México, da Rússia,
do continente Africano, da Hun-
gria em nossa cidade só reforça o
que já sabemos, que o Grupo Unis
é uma referência mundial. Para-
béns a todos por esse trabalho
exemplar”, destacou o Presidente
da Câmara de Varginha.

Antes da abertura do congres-
so, Zacarias reuniu-se com a co-
mitiva de parlamentares e prefei-
tos africanos, oportunidade em
que conversou um pouco sobre a
atuação da Câmara Municipal de
Varginha e entregou-lhes uma
lembrança da Escola do Legisla-
tivo para os colegas vereadores e
para o prefeito do Município de
Porto Novo.

O III Congresso Internacional
do Grupo Unis vai até o dia 19 de
maio com diversas atividades na
Cidade Universitária.

Zacarias Piva representa a Câmara de
Varginha em Congresso Internacional do Unis

Zacarias Piva entrega lembrança da Escola do
Legislativo da Câmara Municipal de Varginha aos

vereadores e prefeito da comitiva africana

Reportagem PEREIRA

Vamos falar e destacar nesta edição a Ban-
da Tony’s Boys que fez grande sucesso nos
anos 70. Normalmente nos sábados e finais de

semana a banda se apresenta na tão famosa
boate do Inglês, animando as noites
campomeiense. Também vem fazendo várias
apresentações na vizinha cidade de Ilicínea,
para ser exato, no Salão Menezes.

Foi no ano de 1975 que a banda estava no
auge de sua carreira quando, se apresentando
no programa da então TV Rupi, da capital
paulista, participou do concurso de Bandas, que
tinha como apresentador Barros de Alencar. A
banca campomeiense venceu o concurso, fi-
cando em 1º lugar.

Formação da Banda Tony’s Boys: Toninho
(vocalista), Daniel (bateria), Marquinho
(vocalista), Zizinho (contra-baixo), Tista (gui-
tarra), Bicate (teclado). Essa foi a formação da
Banda Tony’s Boys - a grande vencedora do
concurso Barros de Alencar.



No dia 13 deste
mês maio comemo-
rou-se os 129 anos
da promulgação da

Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel,
que punha fim à escravidão no Brasil.

Como forma de preservar a memória,
a Fundação Cultural de Varginha restau-
rou o Monumento "100 Anos de Liberda-
de", localizado à Praça Getúlio Vargas, no
centro, que foi erguido em comemoração
aos 100 Anos da abolição da escravatura
no Brasil.

De acordo com o diretor Superinten-
dente da Fundação Cultural, Leandro

Fundação Cultural de
Varginha restaura

Monumento em homenagem
à abolição da Escravidão

Nesta sexta-feira, dia 19 de maio, o Mu-
seu Municipal inaugurou a tão aguardada
Sala Nico Vidal. O espaço contempla fotos
históricas, documentos, manuscritos e jor-
nais antigos, que ficarão expostos de forma
alternada, ou seja, periodicamente a exposi-
ção será renovada com fotos inéditas.

Todo o acervo disponibilizado ao públi-
co foi cuidadosamente guardado pelos des-
cendentes de Nico Vidal que, seis anos após
o seu falecimento, decidiram doar o
patrimônio ao Museu Municipal, para que
fosse preservado e ficasse ao alcance de to-
dos. O conjunto é bastante extenso, pois,
Nico Vidal era dono de um dos maiores acer-
vos particulares de fotos da cidade.

Antônio Vidal de Carvalho, o “Nico
Vidal”, era conhecido como o “homem que
carregava a história”. Sempre disposto a re-
ceber as pessoas e contar inúmeras curiosi-
dades sobre Varginha, foi acumulando, ao
longo de seus 99 anos, centenas de fotos,
documentos, livros e jornais que retratam e
descrevem períodos importantes da história
de Varginha.

De acordo com o diretor Superintendente
da Fundação Cultural, Leandro Acayaba: “É

Museu Municipal de Varginha
inaugura Sala Nico Vidal

muito gratificante poder disponibilizar ao
público esse verdadeiro tesouro. São fotos e
documentos em sua grande parte inéditos,
que muito contribuirão para a pesquisa de
estudantes e historiadores de Varginha, per-
mitindo acrescentar fatos e informações à
história de nosso Município, até então des-
conhecidos do público em geral”.

As fotos pertencentes ao acervo estão
também disponíveis no site da Fundação
Cultural:

fundacaoculturaldevarginha.com.br/
patrimoniocultural/fotos-antigas-de-
varginha/acervo-nico-vidal/

Vereador Delegado Dr. Celso Ávila
solicita informações sobre o Gabinete

de Gestão Integrada Municipal

O vereador Delegado Celso Ávila (PSB)
apresentou na reunião da Câmara de Vereado-
res de Varginha um Requerimento solicitando
ao Prefeito Municipal as seguintes informa-
ções sobre o GGIM - Gabinete de Gestão Inte-
grada Municipal:

- Qual a situação atual do GGIM no Muni-
cípio?

- Está ativo ou inativo?
- Quais foram as razões e motivos que tor-

naram o GGIM inativo?
- Quantas reuniões foram feitas e quais os

assuntos foram discutidos e deliberados? For-
necer cópias das respectivas atas.

- São procedentes as informações de que a
Guarda Civil Municipal de Varginha está or-
ganizada e em funcionamento mediante a Lei
nº 4.003/2003 e, inclusive, dispõe de estrutura
logística que abriga o GGIM, que recebeu in-
vestimento da ordem de R$ 1.200.000,00 (um
milhão e duzentos mil reais) em videomonito-
ramento, equipamentos, móveis e outros?

- Quantas câmeras estão em funcionamento
e quais entidades têm acesso às imagens?

- Quais as estruturas de pessoal, logística,
equipamentos e outros possui o GGIM?

- Nos termos do art. 2º, §2º, da Lei n. 5.085/
2009, que dispõe sobre a criação do GGIM, o
Município formalizou instrumento adequado
para garantir a participação dos órgãos do
Governo Federal (Polícia Federal, Polícia Ro-
doviária Federal e outros) e do Governo do
Estado de Minas Gerais (Polícia Civil, Polícia
Militar, Polícia Militar Rodoviária, Polícia
Militar Ambiental, Bombeiros, Secretaria de
Estado de Defesa Social – SEDS, Ministério
Público, Poder Judiciário, Ordem dos Advo-
gados do Brasil – OAB/MG e outros), previs-
tos no inciso III do caput do mesmo artigo?

- O GGIM está se reunindo somente quan-
do há casos de repercussão na segurança pú-
blica?

- Existe interesse do Município em
empoderar o GGIM na aplicação de políticas
públicas com todos os entes e seus represen-
tantes, visando reduzir a criminalidade violen-
ta, com melhoria na sensação de segurança e
resgatar a paz social na cidade e município?

Acayaba: “Esta restauração contribui para
preservar um importante monumento em
homenagem à abolição da escravatura, di-
fundindo entre as novas gerações períodos
da história do Brasil e suas consequências
nos dias atuais.”

Desde que foi fundada, em 20 de maio
de 1951, a Associação Médica de Varginha
(AMV) cumpre um papel importante tan-
to para a categoria médica, quanto para a
cidade. A AMV congrega médicos do Mu-
nicípio, tendo por objetivo a promoção de
atividades associativas, científicas, sociais
e culturais, bem como defender os interes-
ses de seus associados, contribuindo para
a valorização dos profissionais médicos.

Para o presidente da AMV, Dr. Alberto
Severo de Paiva Filho, “a Associação Mé-
dica de Varginha, historicamente, vem atu-
ando com relevância nos interesses relaci-
onados à saúde e aos profissionais médi-
cos, sempre articulada com os interesses
da comunidade. Agradeço toda a classe
médica de Varginha”.

A Associação Médica de Varginha fica
à Avenida Rio Branco, número 202, no
Centro.
Histórico da Associação

Médica de Varginha
Os primeiros atos para que Varginha

constituísse sua Associação Médica de que
temos informações aconteceram em 1949,
quando médicos da cidade se reuniram na
sede do Varginha Tênis Clube (VTC) com
a finalidade de criar uma seção Municipal
da Associação Médica de Minas Gerais
(AMMG).

Entre os médicos que participaram da-
quela reunião lembramos os saudosos Dr.
Amir Reis, Dr. Homero Viana de Paula, Dr.
José Bíscaro, Dr. José Marcos de Oliveira,
Dr. Paulo Frota, Dr. Paulo Chaves, Dr.
Mário Frota e Dr. Messias Barros. Os mé-
dicos reunidos sugeriram alterações no es-
tatuto da AMMG com o intuito de garantir
às sessões municipais que conseguissem
adesões de médicos de municípios vizinhos
para que pudessem se transformar em se-
ções regionais e que, para cada grupo de
15 médicos associados, houvesse a parti-
cipação de um representante no conselho
científico da AMMG. Essas sugestões fo-
ram posteriormente aprovadas permitindo
assim que Varginha e seus médicos conso-
lidassem suas posições e idéias no cenário
médico mineiro.

Em 20 de maio de 1951 foi então insti-
tuída a Secção Regional de Varginha. A fun-
dação ocorreu durante o período de reali-
zação de uma jornada Médica na cidade
com a presença de 168 médicos do Sul de
Minas e do então Presidente da AMMG, o
professor Hilton Rocha.

A primeira diretoria oficial da Associ-
ação Médica de Varginha (AMV) teve

Associação Médica
de Varginha

completa 66 Anos
como Presidente o Dr. Oswaldo Valadão
de Rezende que, com a ajuda de seus cole-
gas, organizou a entidade conquistando a
confiança da classe médica sul mineira ini-
ciando assim a presença oficial de Varginha
no cenário estadual da AMMG.

Após a implantação da AMV os médi-
cos associados tiveram o desafio de cons-
truir uma sede própria e a segunda Direto-
ria da AMV, tendo como presidente o Dr.
Mário Frota e seus companheiros inicia-
ram então o trabalho para que o sonho se
tornasse realidade – com o slogan “Instala
o teu moinho e Deus dará o vento”.

A sociedade de Varginha abraçou a cau-
sa ciente da importância da entidade para
a cidade e região, tendo a AMV recebido
da família Pinto de Oliveira uma área na
Vila Pinto para construção de sua sede. O
Sr. Antonio Cândido Rennó doou um car-
ro Ford para ser rifado, sendo sua renda
revertida para a AMV. Com essas doações
a Diretoria pode adquirir um imóvel situa-
do na Avenida Rio Branco, nº 202, onde
até hoje se encontra sediada a AMV.

Para que fosse possível a reforma do
imóvel adquirido houve a contribuição de
alguns médicos, entre eles lembramos o
saudoso Dr. Donato Valle que emprestou
um determinado valor sem correção mo-
netária e com pagamento parcelado para
que a reforma fosse iniciada. O saudoso
médico e Governador do Estado de Minas
Gerais, posteriormente Presidente da
Republica, Juscelino Kubitschek de Olivei-
ra também contribuiu com uma doação
pessoal.

Com a participação dos médicos, da
comunidade e com as doações recebidas a
comissão presidida pelo Dr. Mário Frota
iniciou a reforma do imóvel com a orien-
tação do Arquiteto Dr. José Braga Jordão e
do Engenheiro Dr. Mauricio Ferreira de
Barros.

Nesses 66 anos de história a AMV foi
presidida por diversos médicos, cada qual,
a seu tempo e, com o apoio da classe mé-
dica, contribuiu para que a entidade se con-
solidasse e para a união dos médicos
varginhenses. Serviu também para a divul-
gação e atualização científica de seus as-
sociados tendo como principio a prestação
de serviços médicos da comunidade
Varginhense, Mineira e por que não dizer
Nacional.

O trabalho desenvolvido pelos Presi-
dentes e por seus Diretores é um espelho
da pujança médica dos associados que, ao
longo dos anos, tem dedicado a nossa enti-
dade e comunidade esforços com o intuito
de promover a saúde coletiva em todos os
seus níveis quer sejam preventivos, curati-
vos e ou paliativos.

“Desafios foram vencidos e a vida se-
gue seu curso, cientes de nossa história e
sabedores de nossos deveres, continuare-
mos a escrever a nossa história, com a con-
tribuição de todos os médicos que dedicam
suas vidas em ações visando o bem estar
de nosso semelhantes”, ressalta Dr. Alberto
Severo de Paiva Filho.

Presidente da AMV Dr. Alberto Severo de Paiva Filho
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Na terça-feira, 2 de maio, a “Banda
Marcial Mirim Geração CDCA” apresen-
tou-se na cidade de Baependi, em evento
de comemoração ao Aniversário de 161
Anos daquele Município.

A banda, que foi convidada dentre ou-
tras da região, fechou o desfile com chave
de ouro, onde foram executadas músicas
de marcha como: "Trompete Voluntário",
"Jesus - Alegria dos Homens", "Carruagem
de Fogo", "Olhos Coloridos", "Tema do fil-
me Rei Leão", um pouporrie com as músi-
cas "Trenzinho Caipira", "Xodó", "Mulher
Rendeira" e "Asa Branca", além de um sau-
doso “Parabéns para você”.

Para a coordenadora Geral do CDCA,
Maria Alice de Barros Bemfica, a oportu-
nidade de participar de eventos como este
enaltece o trabalho da instituição. “É nos-
sa responsabilidade buscar o desenvolvi-
mento de nossos alunos, primando pela pre-
servação dos valores e tradição de nossa
cultura. Participar da comemoração do ani-
versário de uma cidade tão marcante no
nosso Sul de Minas foi uma honra, princi-
palmente para nossas crianças que ficaram
encantadas e ainda mais motivadas em con-
tinuar no aprendizado e crescimento atra-
vés da música”, ressalta.

O mestre Cláudio dos Reis Reynaldo
(Mestre Claudião), que acompanha a ban-
da deste 2014, pode assegurar a importân-
cia em participar de eventos como este para
validar o trabalho que vem sendo construi-
do. “Como primeira apresentação fora da
cidade de Varginha, foi mais que satisfa-
tória a nossa participação neste evento. De-
pois de tanto trabalho e ensaios, ficamos
muito felizes em mostrar nosso trabalho;
as crianças se sentem mais confiantes e isso
repercute de forma muito significativa na
vida de cada um deles”, afirma.

A banda, que faz parte de um dos pro-
jetos realizados pelo CDCA, em parceria
com a prefeitura de Varginha, é regida pelo
Mestre Claudião, junto a instrutora de dan-
ça Lívia Maria Cesário Palmeira respon-
sável pela coreografia, e é composta por
42 integrantes entre músicos, corpo coreó-
grafo e balizas, com faixa etária de 10 a 13
anos, onde são trabalhadas as habilidades
com diversos instrumentos, através de
músicas folclóricas e regionais, valorizan-
do nossa cultura.

A apresentação foi prestigiada pelos
munícipes e contou com a presença de au-
toridades, dentre elas o prefeito de Baepen-
di, Hitinho Rollo, integrantes de outras ban-
das e demais representantes. Acompanha-
ram a banda do CDCA a coordenadora
Geral Maria Alice de Barros Bemfica, a co-
ordenadora da Unidade II Jessica Soares
Lapa Assis, a coordenadora Pedagógica
Helenice Abreu Costa Reis, os colabora-
dores Marjorie Pilar de Paulo, Francine
Teodoro e a mãe de uma das integrantes da
banda, Angélica Azevedo.

“Banda Marcial Mirim Geração CDCA” fecha desfile
de bandas no Aniversário da cidade de Baependi

O vereador Dudu Ottoni (PTB) apresen-
tou uma indicação na Câmara Municipal de
Varginha solicitando melhorias na Rua Padre
Cornélio Korovsky, no bairro Jardim Estrela
II. A indicação atende aos pedidos dos mora-
dores, que reivindicam os serviços de limpeza
e revitalização da rua, assim como reforma do
ponto de ônibus localizado próximo ao imó-
vel número 244.

Segundo o vereador, em alguns trechos o
mato alto tem dificultado a circulação de pe-
destres pelo local, causando transtornos e ge-
rando riscos de acidentes. “A pavimentação
asfáltica também está em péssimo estado de
conservação, com inúmeros buracos por todos
os lugares. Por último, solicita-se a reforma
do ponto de ônibus existente no local, a fim de
melhor atender aos usuários do transporte pú-
blico coletivo”, ressalta o vereador.

Vereador Dudu Ottoni
pede melhorias na Rua

Padre Cornélio Korovsky

O vereador Pastor Fausto (PR) apresentou
uma indicação na Câmara Municipal de
Varginha solicitando a construção de uma qua-
dra poliesportiva no Park Rinald, na área re-
servada da Prefeitura, próxima ao Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil – Cemei - Célia
Campos Tavares, localizado na Rua Samuel
Eli de Araújo.

Segundo o vereador, a construção de uma
quadra poliesportiva, na área indicada, incen-
tivará o esporte, atividades físicas e recreati-
vas entre todos os moradores, principalmente
as crianças. “O local fica entre os bairros Park
Rinald, Parque São José, Jardim Áurea e Mont
Serrat, onde as crianças brincam na rua, ex-
postas a riscos de acidentes e sociais. Então,
pedimos que a Prefeitura coloque em seu pla-
nejamento a construção de uma quadra
poliesportiva, buscando parcerias e recursos
Estadual, para atender ao pedido da popula-
ção”, ressalta o vereador.

Vereador Pastor Fausto
solicita construção de
quadra poliesportiva

no Park Rinald

PARAR DE
ANUNCIAR
TAMBÉM
GERA VENDAS
MUITOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

E EMPRESAS FORAM VENDIDOS ‘BARATINHO’
POR CAUSA DISSO.

ANUNCIE (35)

9 9989-60399 9989-60399 9989-60399 9989-60399 9989-6039
E-mail:

minasdosul@minasdosul.com.br
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No dia 4 de maio, uma quinta-feira, foi
realizado no Via Café Garden Shopping, o
1º Vernissage Sustentável da exposição de
uma área gourmet, confeccionada nas ofi-
cinas de artesanato e marcenaria do CDCA
(Centro de Desenvolvimento da Criança e
do Adolescente, de Varginha, utilizando o
pallet como matéria prima principal.

Em mais uma parceria com o Via Café,
a exposição, que aconteceu neste mês em
que se comemora o Dia das Mães, conci-
liou sustentabilidade, beleza e sofisticação,
com intuito de mostrar a arte através de
materiais sustentáveis na confecção de
móveis que compõem uma área gourmet.

A coordenadora Geral da Instituição,
Maria Alice de Barros Bemfica, explica que
pensar ações voltadas para a sustentabi-
lidade e a reutilização de materiais abre
portas para evolução da consciência ambi-
ental.

“A exposição busca desenvolver, prin-
cipalmente com nossos jovens, uma edu-
cação para o futuro, com ações de

CDCA realiza
Vernissage Sustentável

no Via Café Garden Shopping
conscientização, a sustentabilidade
ambiental, social e econômica. Poder fa-
zer isso em parceria com o Via Café Garden
Shopping enriquece em muito essa propos-
ta”, ressalta.

“O Via Café Garden Shopping estimu-
la entre seus colaboradores, parceiros e lo-
jistas, ações socioambientais, pois, o
Shopping foi construido baseado no con-
ceito Garden: ecologicamente correto, so-
cialmente justo e economicamente viável.

Por isso, estamos muito felizes em re-
alizar essa parceria com o CDCA, que tem
esse mesmo objetivo”, afirma a coordena-
dora de Marketing, Mariana Zonta.

A exposição foi construida pelas três
unidades do CDCA e no 1º Vernissage Sus-
tentável, realizado no dia 4 de maio, às 19h,
foi realizada uma bela apresentação musi-
cal por funcionários do CDCA em home-
nagem as mães.

A Exposição esteve aberta ao público
de 4 a 14 de maio de 2017 no horário de
funcionamento do Shopping.

Iniciou-se na terça-feira, 16, mais um
importante trabalho de resgate e preserva-
ção da História de Varginha. A Prefeitura
do Município, por meio da Fundação Cul-
tural, em parceria com o historiador e pre-
sidente da Academia Varginhense de Le-
tras Artes e Ciências (AVLAC), José
Roberto Sales, e com a colaboração do ser-
vidor Hian Adler Garcia, está realizando a
transcrição das Atas, desde a criação da
cidade de Varginha em 1882.

É importante ressaltar que as atas ini-
ciais foram subscritas pelo primeiro Pre-
feito de Varginha, Matheus Tavares, no pe-

Fundação Cultural realiza transcrição
das Atas do início da cidade em 1882

ríodo em que o Brasil ainda era uma Mo-
narquia, tendo Dom Pedro II como seu
Imperador.

De acordo com o diretor Superinten-
dente da Fundação Cultural, Leandro
Acayaba: “Estes livros de atas são únicos,
sua transcrição e digitalização são a garan-
tia da preservação do conteúdo e facilitam
o acesso aos historiadores, estudantes e
todas as pessoas que queiram conhecer a
fundo nossa história”. Em breve o conteú-
do das referidas atas estará em sua íntegra
disponível para consultas no site da Fun-
dação Cultural de Varginha.

Visitas técnicas
se intensificaram e
permitiram melhorias
no projeto antes das
plenárias municipais.

O monitoramento
do Parlamento Jovem
de Minas 2017 (PJ
Minas) ganha um re-
forço neste mês com
a visita da coordena-
ção estadual aos 12
polos regionais do
projeto.

É o momento de

Polos do
Parlamento

Jovem recebem coordenadores

Lavras foi a primeira cidade a receber a visita técnica do Parlamento
Jovem de Minas - Foto: Paulo Teixeira/Câmara Municipal de Lavras

correção de rumos e de ajustes nas atividades
antes das plenárias municipais que vão eleger
propostas sobre o tema desta 14ª edição: edu-
cação política nas escolas.

As visitas foram iniciadas na quinta-feira
(4/5/17), em Lavras, cidade que integra o Polo
Sul de Minas III, junto com Santana da Vargem,
Três Corações, Três Pontas e Varginha. Na
segunda-feira (8), Montes Claros foi sede da
visita ao Polo Norte e Jequitinhonha, que tem
ainda as cidades de Ibiracatu, Itamarandiba,
Taiobeiras e Capelinha.

Também, as visitas aos Polos Triângulo,
em Iturama, na terça-feira (9), e Zona da Mata
I, em Matias Barbosa, na quinta-feira (11).

O PJ Minas é um projeto de formação po-
lítica e cidadã de estudantes dos ensinos mé-
dio e superior, feito pela Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em par-
ceria com a PUC Minas e câmaras municipais.
Essa edição conta com 65 municípios.

Regionalização – Durante as visitas, que
são parte da etapa municipal do projeto, equi-
pes da PUC Minas e da ALMG acompanham
a implementação das atividades e buscam for-
talecer o conceito de regionalização. É tam-
bém uma oportunidade para a troca de experi-
ências entre os integrantes do polo, o aperfei-
çoamento da gestão nos municípios e a defini-
ção de estratégias futuras.

“Nesse momento, as cidades estão encer-
rando a fase de formação política e temática e
iniciando o diagnóstico local, já se preparan-
do para a elaboração de propostas sobre o tema
dessa edição. É um ponto alto no projeto e pro-
pício para se buscar soluções para as dificul-

dades de cada polo”, detalha Fernanda Freitas,
da coordenação do projeto pela Escola do
Legislativo da ALMG.

Segundo ela, a coordenação faz um levan-
tamento prévio dos trabalhos em cada cidade,
por meio do módulo de gestão do projeto. Tam-
bém leva as orientações sobre as próximas eta-
pas (Regional e Estadual) e sobre as campa-
nhas que se desenvolvem paralelamente ao
projeto.

Visita ao Sul de Minas
foca o gerenciamento
Mesmo com a preparação prévia para as

visitas, o contato pessoal não raramente reve-
la surpresas. O que poderia ser problema no
Sul de Minas, por exemplo, um polo coeso,
com grandes cidades, câmaras engajadas e
muitas ideias? Fernanda Freitas conta que foi
justamente o excesso de tarefas dos coordena-
dores, em sua maioria servidores com funções
importantes nas câmaras, o ponto frágil detec-
tado na visita.

“Fizemos um trabalho abordando o
gerenciamento do tempo e de projetos, numa
perspectiva que vai além do PJ Minas e que
gerou grande interesse. E trabalhamos também
a divisão de tarefas no próprio polo”, explica
Fernanda.

A força da articulação em rede e o desafio
do tema desse ano também foram destaque na
visita ao Sul de Minas. “Todas as cidades ti-
veram problemas, que poderiam levar à desis-
tência do projeto. Mas eles encontraram solu-
ções entre eles próprios”, sintetiza Fernanda.

A Carteira Nacional de Trânsito (CNH),
emitida pela Polícia Civil por meio do De-
partamento de Trânsito de Minas Gerais
(Detran-MG), ganhou mais um item de segu-
rança. Desde o dia 2 de maio, um código de
barras bidimensional (Quick Response Code
– QR Code) passou a ser impresso no verso
das CNH´s.

Por meio do QR Code todos os dados do
condutor podem ser acessados, inclusive a
foto. O código bidimensional conectará dire-
tamente a CNH ao Registro Nacional de Con-
dutores Habilitados (Renach), sem a necessi-
dade de se digitar os dados do condutor.

“O principal objetivo do QR Code é evi-
tar fraudes. Este item de segurança será im-
portantíssimo para a conferência da autenti-
cidade da CNH durante a fiscalização”, ex-
plica o diretor do Detran-MG, Rogério de
Melo Franco Assis Araújo.

As informações poderão ser lidas pela
câmera da maioria dos celulares e também
por dispositivos com software apropriado. A
medida cumpre a determinação da Resolução
650 do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) e é obrigatória em todo o país a
partir deste mês.

Outros itens de segurança já haviam sido
implantados em janeiro. Na ocasião, a CNH
ganhou uma tonalidade mais amarelada e ele-
mentos gráficos visíveis apenas por meio de
luz ultravioleta.

A tarja no topo do documento, acima da

Detran-MG inicia emissão de CNH
com QR Code para evitar fraudes

Procedimentos para obter ou renovar a
habilitação continuam os mesmos, não

acarretando reajuste de valores

foto de identificação do condutor, mudou da
cor azul esverdeada para a preta com impres-
são em alto relevo e o lado direito do docu-
mento passou a ter o mapa do estado que emi-
tiu a CNH. Além da impressão do mapa do
Brasil, que agora é feita com uma tinta espe-
cial que dificulta a falsificação.

De acordo com o diretor do Detran-MG,
as CNH’s antigas serão substituídas
gradativamente. “O cidadão que tem a cartei-
ra no modelo antigo não precisa ir ao Detran
para trocar a CNH. Ela continuará valendo e
só será substituída quando ocorrer a renova-
ção do documento ou em caso de extravio do
modelo anterior”, esclarece Rogério Araújo.

Os procedimentos para obter ou renovar
a habilitação continuam os mesmos. E essa
medida não acarretará nenhum reajuste de va-
lores do documento para os usuários.

* É preciso viver, não apenas existir
* O caminho não está no céu, o caminho
está no coração.
* Tudo vale a pena se a alma não é pe-
quena.
* Os sonhos só se tornarão realidade se
você acordar.
* Quem tem muitas virtudes, os defeitos
não aparecem.
* Saudade bem administrada é uma coi-
sa boa.
* A estupidez salvou o homem da loucu-
ra.
* Há tanta beleza na imperfeição.
* O silêncio é a arma mais poderosa da
história.
* O medo é a paixão mais perigosa do
planeta.

MARQUINHO...

Reportagem Pereira - Chegando na esco-
la de música, em Campo do Meio, localizada
no bairro Santa Luiza, era exatamente hora  do
ensaio das alunas que, de repente, formam um
quinteto, composto por Maria Luiza, Rayssa,
professor Marcos no detalhe, Giovana, Ana
Clara.

A escola, que já tem alguns anos, possui
hoje um grupo com 26 alunos no total, sendo
formados por meninas e meninos. Acho que
devemos olhar com bons olhos para esses ain-
da muitos jovens, mas já mostram interesse e
sonham em ser grandes músicos.

Vários alunos, no geral, saíram daqui des-
sa escola  e já estão fazendo parte de grupos
musicais da cidade.

Na foto Maria Luiza, Rayssa, Prof. Marcos,
Giovana, Ana Clara e Lívia

CAMPO do MEIOCAMPO do MEIO
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O vereador Dr. Guedes (PTB) apresentou
uma indicação na Câmara Municipal de
Varginha destinada ao Prefeito Municipal An-
tonio Silva, ao deputado Federal Dimas Fabi-
ano e ao deputado Estadual Dilzon Melo, pe-
dindo a união de esforços pela construção de
um “Hospital de Traumas” no Município. Dr.
Guedes informou que o Governo de Minas
Gerais tem um planejamento para a constru-
ção de seis hospitais de traumas em regiões do
Estado, o que viabiliza a construção na cidade
de Varginha, que tem uma localização privile-
giada.

“O Hospital de Traumas é destinado a aten-
der pacientes com trauma de urgência e emer-
gência, vindos de acidentes de trânsito, lesões
por armas e outros traumas e politraumatismos.
Atualmente o serviço é prestado no Hospital
Bom Pastor, que também atende toda a região,
ocasionando, muitas vezes, superlotação”, jus-
tifica o vereador.

Segundo Dr. Guedes, a nova unidade hospi-
talar seria voltada ao atendimento de urgência
e emergência clínica e pediátrica. “Além dis-
so, o referido hospital funcionaria em regime
de plantão, contando com equipe de diagnós-
tico e equipamentos de imagens de última ge-
ração, como tomógrafos de alta resolução, ser-
viço de endoscopia digestiva, respiratória, en-
tre outros”, explica o vereador.

O vereador Cláudio Abreu (PTB) apresen-
tou uma na Câmara de Varginha indicação,
atendendo a reivindicações dos munícipes, a
respeito da falta de manutenção na Avenida
Professor Carvalho, nas proximidades do Sest/
Senat, e do imóvel número 415.

“O mato alto tem dificultado que os pedes-
tres passem pelas calçadas colocando em ris-
co a segurança das pessoas que passam por ali,
facilitando a prática de atos ilícitos. Os diver-
sos buracos no asfalto também ajudam a au-
mentar o risco de acidentes, além de causar
danos nos veículos”, argumenta o vereador.

O pedido do vereador Cláudio Abreu foi
encaminhado à Prefeitura e ele pede urgência
na resolução desses problemas que têm afeta-
do os moradores e outras pessoas que passam
pelo local.

O vereador Carlúcio Mecânico (SD) apre-
sentou uma indicação na Câmara Municipal de
Varginha solicitando que seja instalada ilumi-
nação pública na Avenida dos Imigrantes, em
frente à unidade do Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-
MG -  e um ponto de ônibus na direção Vargem/
Centro.

Para o vereador, a importância da medida
se dá principalmente pelo fato de na localida-
de ter instalada uma unidade do CEFET, o que
aumenta o fluxo de pessoas pelo local. “A ave-
nida não possui iluminação suficiente, fato que
tem causado preocupação aos alunos e profes-
sores, pois, é perigoso transitar no local du-
rante a noite”, informa o vereador.

A indicação também solicita a implantação
do ponto de ônibus para melhorar as condi-
ções daqueles que utilizam o transporte coleti-
vo em direção ao centro de Varginha.

O vereador Carlos Costa (PMDB) apresen-
tou um requerimento na Câmara Municipal de
Varginha solicitando ao Prefeito Municipal e
ao Secretário Municipal de Indústria e Tecno-
logia informações a respeito das indústrias que
iriam se instalar no Município.

Com o quadro de desemprego no Brasil, o
vereador ressaltou a importância de incentivar
a vinda de indústrias para cidade, através de
ofertas e investimentos. “Nos últimos anos
várias empresas se instalaram no Sul de Mi-
nas, porém, muito poucas em Varginha, mes-
mo tendo alguns diferenciais. Assim, cabe sa-
ber o que está sendo oferecido para a atração
de novos investimentos na cidade”, declara o
vereador.

Além de querer informações sobre as em-
presas anunciadas, Carlos Costa também fez
questionamentos sobre novas empresas que
poderão vir pra cidade. “Eu perguntei ao Pre-
feito se existe alguma empresa que está em ne-
gociação para instalação no Município. Se sim,
quero saber em que situação estão as negocia-
ções e quais são os diferenciais oferecidos pelo
Município para a atração de investimentos”,
conclue o vereador.

O vereador Buiú do Ônibus (PTN) apre-
sentou uma indicação na Câmara dos Verea-
dores, solicitando que seja realizada uma ope-
ração tapa buraco em todo o bairro Carvalhos.
Segundo o vereador, o pedido é uma necessi-
dade dos moradores do bairro e também das
pessoas que não moram ali, mas frequentemen-
te transitam pelo local.

“Eu sou frequentador daquele bairro e vejo
que muitas ruas estão esburacadas, precisando
de reparos urgentes. A gente sabe que por cau-
sa do intenso movimento de veículos ali piora
a situação da pavimentação. Por isso o trânsi-
to fica prejudicado e danifica os carros, mo-
tos, ônibus e caminhões que passam por ali.
Com essa operação tapa buraco acredito que
vai melhorar as condições de trânsito no local
e garantir dignidade para os moradores do bair-
ro”, afirmou o vereador.

Em sua indicação ele ainda reforçou o pedi-
do para que a manutenção seja feita em breve.

A vereadora Zilda Silva (PSDB) fez uma
indicação na Câmara de Varginha pedindo que
a Prefeitura notifique os proprietários de lotes
e terrenos da Rua Antônio Bregalda, no bairro
da Vargem, para que construam calçadas em
suas propriedades. De acordo com a vereadora
a medida é necessária para que os pedestres
andem pelo local em segurança.

Zilda explicou que muitas pessoas utilizam
o percurso para fazer atividades físicas e se
deslocarem até as residências. “Inclusive, há
crianças que utilizam a via para chegar até a
Escola Municipal Matheus Tavares, porém,
elas andam no meio da rua, dividindo a pista
de rolamento com veículos e motocicletas,
correndo o risco de sofrer acidentes”, diz a ve-
readora, ressaltando a importância da medida.

O presidente da Câmara Municipal de
Varginha, vereador Zacarias Piva (PP), pro-
pôs uma indicação solicitando o recapeamento
asfáltico na Avenida Celina Ferreira Ottoni,
próximo à Unidade de Pronto Atendimento –
UPA, seguindo até a Ilha Recanto da Barra.
Para o vereador a medida é necessária uma vez
que os buracos na pavimentação estão causan-
do muitos transtornos aos motoristas.

O local é um dos principais acessos ao Dis-
trito da Flora, o que faz com que esteja sempre
movimentado, principalmente aos finais de
semana. “A medida indicada é necessária, uma
vez que os buracos existentes na pavimenta-
ção asfáltica têm causado muitos transtornos
aos motoristas que transitam pelo local. Os
condutores de veículos, ao tentarem se desviar
dos buracos, realizam manobras perigosas,
expondo os pedestres e demais motoristas ao
risco de acidentes”, relata o vereador.

O vereador Marquinho da Cooperativa
(PRB) apresentou uma indicação na Câmara
de Varginha solicitando à Prefeitura que reali-
ze um programa de doação de alimentos a ins-
tituições sociais. O projeto terá como foco os
estabelecimentos comerciais, que farão as do-
ações de mantimentos que estejam próximos
da data de vencimento.

Segundo o vereador, a implantação do pro-
grama tem a intenção de evitar o desperdício
de alimentos, colaborando com instituições que
atendem a população carente. “Esse programa
terá como objetivo a doação, por parte das em-
presas estabelecidas no Município, de alimen-
tos com data de validade próxima, mas sem-
pre observando as propriedades que garantam
condições plenas e seguras para o consumo hu-
mano”, explica o vereador.

Vereador Cláudio Abreu
solicita melhorias na

Avenida Professor Carvalho

Vereador Marquinho da
Cooperativa propõe a

criação de programa para
doação de alimentos

Vereador Dr. Guedes
batalha pela construção

de um Hospital de
Traumas em Varginha

Vereador Carlúcio
Mecânico solicita melhorias
na Avenida dos Imigrantes

Vereador Carlos Costa
quer informações sobre
instalação de indústrias

Vereador Zacarias Piva
pede recapeamento

asfáltico da avenida que
liga a UPA até a Ilha

Recanto da Barra

Vereador Buiú do Ônibus
solicita operação tapa buraco

em todo bairro Carvalhos

Vereadora Zilda Silva solicita
medidas de segurança na

Rua Antônio Bregalda

Em retribuição a parceria da Prefeitura
de Varginha, por ocasião da instalação do
BOA – BATALHÃO DE OPERAÇÕES
AÉREAS, o prefeito Antônio Silva foi um
dos homenageados durante a solenidade co-
memorativa do primeiro ano  de operação
do Boa, que ocorreu na sexta-feira, 28, no
Sest Senat, com a presença de autoridades
civis e militares, representares do Corpo de
Bombeiro Militar de Minas Gerais e do
SAMU.  O vice-prefeito Vérdi Melo tam-
bém compareceu ao evento.

Em seu pronunciamento o prefeito fa-
lou da alegria de participar da solenidade,
uma oportunidade de reconhecer e demons-
trar publicamente a gratidão àquele que se
dedicam diuturnamente ao salvamento de
vidas. “Agradeço a todos em nome do povo
de Varginha, a quem represento neste mo-
mento”.

Em funcionamento no Sul de Minas Ge-
rais desde o dia 28 de abril de 2016, o Ser-

Prefeito Antônio Silva é homenageado na solenidade comemorativa
do primeiro ano do BATALHÃO DE OPERAÇÕES AÉREAS

viço Aeromédico Avançado de Vida, coor-
denado pela 2ª Companhia de Operações
Aéreas em Varginha do Corpo de Bombei-
ros Militar, conta com uma aeronave mode-
lo Esquilo AS 350 B2, trouxe mais qualida-
de e agilidade para o atendimento médico
na região.

O serviço, que é uma parceria entre o
Corpo de Bombeiros e o Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Macro Região
do Sul de Minas (CISSUL/SAMU), com-
pleta um, ano de atividades nessa sexta-fei-
ra e já realizou cerca de 160 atendimentos
de urgência na região nesse primeiro ano de

funcionamento, onde computamos um total
de 50 atendimentos clínicos; 85 traumáti-
cos (acidentes), 23 Pediátrico; 02 Obstétri-
cos, todos de alta complexidade e necessá-
rio a intervenção do transporte aéreo. O pre-
sidente do Consórcio, Sr. RODRIGO APA-
RECIDO LOPES ressalta que a utilização
do serviço aeromédico tem como objetivo
principal a redução do tempo resposta no
socorro às vitimas, o encaminhamento de
pacientes em estado grave para hospitais de
referência na região do Sul de Minas.

Funcionando de segunda a segunda, com
uma equipe altamente qualificada, composta

por sete médicos, sete enfermeiros, dois pi-
lotos, dois co-pilotos e quatro tripulantes,
além do atendimento pré-hospitalar em ca-
sos de urgências graves, o transporte
aeromédico também atua na logística de cap-
tação de órgãos, e em ocorrências próprias
do Corpo de Bombeiros, entre elas a pre-
venção aquática, salvamento em altura,
combate a incêndios florestais, transporte e
resgate em locais de difícil acesso.

O helicóptero tem capacidade para trans-
portar em cada atendimento, 06 profissio-
nais, entre eles, por parte do SAMU, 01
médico e 01 enfermeiro, e, pelo Corpo de
Bombeiros, 01 piloto, 01 co-piloto e 02 tri-
pulantes.
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App de Varginha é um aplicativo cri-
ado em parceria com a Prefeitura de
Varginha e a Secretaria Municipal de Tu-
rismo e Comércio para smartphone e tablet
contendo todas as informações sobre a ci-
dade (turísticas, onde comer, onde ficar e
um guia empresarial para encontrar qual-
quer produto ou serviço da cidade com
apenas alguns toques).

Um projeto de extrema relevância que
será um canal para todas as informações
da cidade e uma comunicação direta atra-

Varginha na Palma da sua mão

vés da Prefeitura onde os usuários pode-
rão receber em tempo real informações
extremamente úteis sobre assuntos como
saúde (campanhas e alertas), educação e até
mesmo trânsito, no caso de situações que
impliquem no fechamento de vias impor-
tantes, ou eventos climáticos que podem
ser avisados com antecedência prevenin-
do situações mais sérias e salvando vidas.

Nosso propósito é ajudar a cidade, os
cidadãos, turistas e pessoas que amam
Varginha em todas as partes do planeta.

Levando informação para todos e ajudan-
do a realizar novos negócios, contribuin-
do para a cidade crescer, além de fazer com
que os empresários e prestadores de servi-
ços conquistem mais clientes, superando
este momento atual de crise, e ainda aten-
dam e sejam encontrados por eles, de for-
ma melhor, com mais rapidez e qualidade.

Segundo o Gartner Group, uma das
principais empresas mundiais especiali-
zadas em pesquisa e consultoria em
tecnologia da informação: “Aplicativos
móveis se tornaram o canal oficial para le-
var conteúdo e serviços aos consumidores.

Há um App para praticamente qualquer
coisa que um consumidor conectado quer
fazer”, disse Brian Blau, diretor de pesquisa
do Gartner.

“À medida que os usuários continuam

a adotar e a interagir com os Apps, são os
seus dados – o que eles falam, fazem e para
onde vão – que estão transformando o
paradigma da interação com os Apps”,
completou, e ressaltou: “Isto tudo é ape-
nas o começo”.

O App de Varginha é uma parceria Ci-
dade x Empresário x Cidadão. A participa-
ção de cada um deles é fundamental para o
sucesso de todos. Todos ganham.

App de Varginha é desenvolvido pela
ATRA Tecnologia, uma empresa especi-
alizada em desenvolvimento de aplicativos,
sistemas, portais, e-commerce, e-learning,
design gráfico 2D, 3D e consultoria. Bai-
xe o App de Varginha, disponível para as
plataformas Android e iOS. Curta a página
no Facebook e descubra todas as novida-
des, além de participar de promoções.

Na noite da última terça-feira (16/05)
aconteceu na Câmara Municipal de
Varginha uma Audiência Pública com foco
na segurança. Proposta pelo vereador De-
legado Celso Ávila (PSB), a audiência dis-
cutiu a reativação e o empoderamento do
Gabinete de Gestão Integrada Municipal
(GGIM). Com a adesão do Programa Na-
cional de Segurança Pública, em 2009,
Varginha criou o GGIM, um canal de co-
nexão entre todos os órgãos de segurança
pública atuantes na cidade, mas, que ainda
não foi implantado.

Com a participação de representantes
da Polícia Militar, Guarda Civil Munici-
pal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e
demais autoridades, a audiência ouviu a
opinião da comunidade presente e de seus
representantes, esclarecendo dúvidas e en-
contrando soluções para a promoção da se-
gurança pública no município de Varginha.

Além do vereador propositor da audi-
ência, Delegado Celso Ávila, também es-
tiveram presentes, a vice-presidente da Câ-
mara, vereadora Zilda Silva, e os vereado-
res Dr. Alencar Faleiros, Buiú do Ônibus,
Joãozinho Enfermeiro, Leonardo Ciacci e
Zué do Esporte.

Dando início a audiência, o vereador
Delegado Celso Ávila apresentou uma sín-
tese da história do GGIM em Varginha,
desde sua criação, através da Lei 5.085, e
seus principais objetivos. Após a abertura,
o vereador passou a palavra às autorida-
des, intercalando as colocações com a par-
ticipação de representantes e demais mem-

Audiência Pública sobre o GGIM
debate a Segurança Pública no

Município de Varginha

bros da sociedade. Entre as sugestões, es-
tão a implantação de projetos sociais de
prevenção ao uso de drogas e violência, a
criação da Comissão de Monitoramento da
Violência em eventos Esportivos e Cultu-
rais (Comoveec) e a criação do Plano Mu-
nicipal de Segurança Pública, aproveitan-
do a infraestrutura que Varginha dispõe e
o apoio dos órgãos competentes que ali es-
tavam presentes.

Através da audiência, a população to-
mou conhecimento sobre a construção da
Delegacia Regional Modelo, projeto esta-
dual em execução, o qual a cidade de
Varginha foi uma das poucas cidades agra-
ciadas em Minas Gerais.

Encerrando a audiência Pública, o ve-
reador Delegado Celso Ávila afirmou que
agora é preciso partir para a ação, mani-
festando aos responsáveis e aos que não
compareceram a importância de empoderar
o GGIM em Varginha. “É preciso, agora,
despir das vaidades e do corporativismo e
ter um olhar mais voltado à população.
Encerro essa audiência pública com o es-
trito sentimento do dever cumprido, como
vereador e como delegado aposentado da
Policia Civil”, ressaltou o vereador.

“Guia para elaboração de Projetos
Sociais” é lançado em curso na

Escola do Legislativo

Livro é de autoria do
cientista social e Secretário
Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Social

Francisco Graça de Moura

Atendendo a um convite especial do
presidente da Câmara Municipal de
Varginha, vereador Zacarias Piva, o Secre-
tário Municipal de Habitação e Desenvol-
vimento Social, Professor Francisco Graça
de Moura, lançou o livro de sua autoria em
duas Oficinas Técnicas.

Essas oficinas foram realizadas nos dias
18 e 19 de maio de 2017, das 19 às 21 ho-
ras, no Plenário da Câmara, como parte da
programação da Escola do Legislativo. A
iniciativa representa um apoio significati-
vo às entidades sociais de Varginha, dando-
lhes um instrumento essencial para elabo-
ração de projetos sociais inteligentes e viá-
veis.

As Oficinas foram ministradas para um
público de aproximadamente 80 pessoas,
sendo 40 vagas para os técnicos e profissi-
onais da área da gestão e execução das po-
líticas públicas sociais do Município e 40

vagas para dirigentes de organizações da so-
ciedade civil.

Essas Oficinas Técnicas são um instru-
mento para capacitar todos os atores e pro-
tagonistas participantes da implementação
do “PLANO QUADRIENAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO” a
cumprirem os seus respectivos papéis com
eficiência e eficácia.

Os participantes da oficina técnica
aprenderam a elaborar um projeto social
com a finalidade de obter apoio financeiro,
técnico e operacional para desenvolvimen-
to dos seus objetivos e ações. Também re-
ceberam informações de como elaborar um
projeto social que agregue e incorpore no
seu conteúdo as novas diretrizes, a
metodologia da transversabilidade, o con-
ceito do trabalho em rede e os fundamentos
básicos das políticas sociais públicas, além
dos regramentos e preceitos legais da LOA,
do SUAS, do Marco Regulatório das Orga-
nizações da Sociedade Civil e das normas
específicas das empresas praticantes da res-
ponsabilidade social e da cidadania empre-
sarial.

Se a entidade deseja obter apoio finan-
ceiro de uma instituição/organização da co-
operação internacional existe a necessida-
de indispensável de inserir no projeto soci-
al alguns itens que atendam às exigências
da organização da qual pretende obter apoio.
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Usina Ariadnópolis
Que Saudade!

Usina de açúcar
Recordação bacana
Fumaças dos chaminés
E aquele cheiro de cana

Na beira da Serra
Um cenário de primeira
Barulhos das moendas
E o vapor das caldeiras

Da nossa matéria prima
Saia o produto final
Abastecendo a região
Também a nossa Capital

Usina Ariadnópolis
Ao lado da colina
Pensão dos viajantes
Que também era divina

Aqueles anos dourados
De evolução e sucessos
Os grandes responsáveis
Pelo um Campo de Progresso

Autor: PEREIRA

GenteGenteGenteGenteGente
& Negócios& Negócios& Negócios& Negócios& Negócios
GenteGenteGenteGenteGente
& Negócios& Negócios& Negócios& Negócios& Negócios
GenteGenteGenteGenteGente
& Negócios& Negócios& Negócios& Negócios& Negócios

Congonha Folia

Carnaval 2017 em Ilicínea
promovido pela

Associação Carnavalesca
“Congonha Folia”

Reportagem Pereira - Aconteceu em
Ilicínea um carnaval diferente e renovado
com a volta dos blocos, como antigamen-
te. Ao todo participaram 8 blocos locais.
Foram eles: Tribus Juui, Os Debochados,
Perdidos na Cana, Onkotô, 3ª Idade, Nóis
Sempre Nóis, Netos e Netas do Velho
Barreiro, e Unidas do Fuzuê.

O grande Campeão do Carnaval de
Ilicínea foi o bloco Unidos do Fuzuê, que
faturou o prêmio de R$ 3.000,00. Parabéns
a todos pela apresentação. Parabéns aos de-
mais blocos que mandaram muito bem na
Avenida.

ILICÍNEAILICÍNEA
Destaque também para a modelo

Markelli Oliveira, musa da Gaviões da
Fiel, da capital São Paulo. Markelli se tor-
nou Rainha do 1º “Congonha Folia”.

Markelli deu show de beleza e simpa-
tia, aliada de muita alegria. Obrigado,
Musa. Sucessos!

Parabéns às idealizadoras do evento na
pessoa da Presidente Zuleide Marques, e
da Vice Fabiana Teodoro. No encerramen-
to do evento, Zuleide e Fabiana agradece-
ram o apoio da Prefeitura Municipal, da
Polícia Militar e da população em geral.

A seguir o Samba Enredo 2017 da As-
sociação Carnavalesca “Congonha Folia”,
uma composição de Fabiana de Paula
Teodoro, interpretado por Zuleide e
Fabiana.

Caminhando pelas ruas e avenidas...
Tudo que era belo retornou...
Trazendo de volta as alegrias...
Esbanjando paz e muito amor...

Venha curtir com a gente vai ser tão legal!
Vamos fazer diferente este Carnaval!

REFRÃO:
São blocos de paz... e amor!
Que contagiam por onde for...
Beleza igual eu nunca vi!
Só podia ser aqui!

(Repete o Refrão)
Ilicínea hoje recebe uma associação...
É a Congonha Folia que faz a animação...
Venha curtir com a gente, vai ser tão legal
Vamos fazer diferente este carnaval!

REFRÃO:
São blocos de paz... e amor
Que contagiam por onde for...
Beleza igual eu nunca vi!
Só podia ser aqui!

(Repete o Refrão)

A linda Aurora nasceu às 14h31min, do
dia 17/05/2017 com 3,150 kg e 48cm.

Pais: Mairon Oliveira Martins da Costa
Barbara Barbosa dos Anjos
Avós Paternos:
José Edson Martins da Costa
Maria Lindalva Paulo de Oliveira
Avós Maternos:
Juarez Cândido dos Anjos
Sandra Cristina Barbosa Dias dos Anjos

Registramos o nascimento de
Aurora dia 17 de maio, em

Belo Horizonte.
Na foto, a vovó Lindalva com
a netinha e o papai Mairon

Nesta foto, Aurora nos braços do
vovô José Edson e da vovó Lindalva


