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Uma emenda de autoria do Presidente
da Câmara, vereador Zacarias Piva, resul-
tou na criação do Fundo Municipal de Sa-
neamento Básico, que vai garantir ao Mu-
nicípio de Varginha uma renda de cerca de
R$ 65 milhões.

Com a criação desse fundo, a Copasa
tem que destinar ao Município de Varginha,
mensalmente, 3% de sua receita líquida
operacional, o que corresponde a cerca de
R$ 150 mil a R$ 180 mil.

No final dos 30 anos de contrato da
Copasa com o Município, o valor total pode
chegar aos R$ 65 milhões. A Prefeitura de-
verá investir esse dinheiro em saneamento
e melhorias na infraestrutura.

“Tomei essa iniciativa na época em que
a Câmara votou a renovação do contrato
com a Copasa. Como sabemos que essa
importante concessionária tem um alto lu-
cro na prestação dos serviços em nossa ci-
dade, pensei em uma maneira de reverter
isso para a nossa população.

Então fiz essa emenda à Lei e a partir
da sanção desse projeto, a Copasa vai ter
que repassar parte da sua receita para a Pre-
feitura e esse dinheiro poderá melhorar a
qualidade do saneamento básico de
Varginha”, explica Zacarias Piva.

De acordo com o Presidente, a iniciati-
va será muito benéfica para os cofres pú-

A tradicional Feira de Maio da Funda-
ção Cultural de Varginha este ano retorna
para o Complexo Cultural da Concha
Acústica e Praça do ET a pedido das arte-
sãs. Participarão as associações de artesa-
nato Assoart, Avec, Aminarte, Janett Finati
e AAPV com produtos variados e excelen-
tes opções para presentear as mães.

A Feira será no período de 10 a 13 de
maio de 2017, com montagem no dia 9/5
e o funcionamento de 9h às 21h todos os
dias, exceto no dia 13/05, no qual o encer-
ramento se dará às 18h.

A expectativa é que o evento conte com
a participação de cerca de 65 artesãos
filiados às associações locais. Além disso,

Feira de Maio da Fundação
Cultural será na Praça do ET

deverão participar também autônomos que
atuam na área de alimentação. No total se-
rão montadas mais de 30 tendas no Com-
plexo.

Nessa edição, o público poderá curtir
também o Festival de Cervejas Artesanais
com rótulos de diversos produtores locais.

Entre as opções estão a Uai Brown
Coffee com notas de café, a Uai Witibier
Capim Limão com aromas cítricos, a Du
Beato Weiss de trigo e a Du Beato German
Pilsen, a Realeza Earl of Gold uma autên-
tica America Pale Ale, a Realeza Malt
Knight e ainda a Primata IPA, mais forte e
a Primata Cream Ale, de baixo teor alcoó-
lico.

Lei Piva garante cerca de R$ 65
milhões para Varginha investir

em saneamento básico
Emenda do vereador Zacarias
Piva obriga Copasa a repassar

parte de sua receita para a
Prefeitura nos próximos 30 anos

blicos e ajudará em projetos de várias áre-
as. “Com essa renda a mais para o Municí-
pio, a Prefeitura poderá usar a verba que
destinaria para o saneamento em outras
áreas, como saúde, segurança e educação.
É uma medida que garante justiça, pois,
reverte para o povo de Varginha parte do
lucro que a Copasa tem em nossa cidade”,
justifica Zacarias.

Segundo o Projeto de Lei que institui o
Fundo Municipal de Saneamento Básico,
os recursos devem ser destinados a várias
ações, como custear programas e ações de
saneamento básico e infraestrutura urbana,
especialmente os relativos a intervenções
em áreas de influência ou ocupadas predo-
minantemente por população de baixa ren-
da, visando à regularização urbanística e
fundiária de assentamentos precários e de
parcelamentos do solo irregulares, a fim de
viabilizar o acesso dos ocupantes aos ser-
viços de saneamento básico; ampliação e
manutenção dos serviços de limpeza urba-
na e manejo de resíduos sólidos; recupera-
ção e melhoramento da malha viária dani-
ficada em razão de obras de saneamento
básico; estudos e projetos de saneamento;
ações de educação ambiental em relação
ao saneamento básico; ações de reciclagem
e reutilização de resíduos sólidos, inclusi-
ve por meio de associação ou cooperativas
de catadores de materiais recicláveis; sub-
sídio das tarifas de abastecimento de água
e esgotamento sanitário de estabelecimen-
to da área de saúde, educação e demais ór-
gãos específicos, conforme previsto na legis-
lação Municipal.

O vereador Delegado Celso Ávila
(PSB) apresentou um requerimento na
Câmara de Varginha solicitando informa-
ções sobre a construção da Rotatória que
fica próximo ao antigo posto Geraldo
Lima, na Av. Almirante Barroso, saída de
Varginha para Três Pontas.

No documento ele questiona se hou-
ve redução de acidentes de trânsito des-
de que ocorreu a modificação, qual o cus-
to total da obra, se a modificação tem sido
eficiente e eficaz em seus propósitos, e
se existem projetos em andamento para
aplicação da mesma metodologia de
transformação de trevos em rotatórias.

Segundo o vereador, os questiona-
mentos são importantes para deixar os
vereadores e a população informados so-

bre a eficácia da medida.
“Em Varginha há outros trevos que

cortam rodovias estadual e federal, com
intenso fluxo de veículos e pedestres, e
que também merecem atenção e o devi-
do cuidado, tendo em vista a integridade
física das pessoas e do patrimônio.

Por isso é muito importante sabermos
se a medida é eficiente e economicamen-
te viável para que possa ser implantada
em outros trechos”, explica Delegado
Celso Ávila.

O requerimento do vereador foi en-
caminhado para o coordenador Regional
Sul do Departamento de Edificações e Es-
tradas de Rodagem de Minas Gerais –
DEER/MG em Varginha (10ª CRG), Engº
Raimundo Zaiden, e ao comandante da
Polícia Militar Rodoviária Estadual em
Varginha, Roberto Resende Tomé.

Vereador Delegado
Celso Ávila
quer informações sobre
construção de
Rotatórias em Varginha

A Polícia Civil, por meio do DETRAN-MG
(Departamento de Trânsito de Minas Gerais),
publicou, no jornal Minas Gerais da quarta-
feira (29/03), a Portaria 143/17, contendo os
prazos para renovação do Certificado de Re-
gistro de Licenciamento de Veículos (CRLV)
em 2017.

Dados do DETRAN-MG apontam que em
Minas Gerais existem 8,9 milhões de veícu-
los em condições de licenciamento. Desses,
3,9 milhões ainda estavam com débito da taxa
de licenciamento com vencimento na sexta-
feira, 31 de março.

De acordo com a publicação, os proprietá-
rios de veículos com final de placas 1, 2, 3, 4
e 5 poderão portar o Certificado de Registro
de Licenciamento de Veículo (CRLV) 2016
até o dia 31 de maio; para os de placas finais
6, 7, 8, 9 e 0, o prazo é 30 de junho.

Segundo as normas estipuladas pelo Códi-
go de Trânsito Brasileiro (CTB), o veículo é
considerado licenciado após a quitação dos dé-
bitos do Imposto de Propriedade de Veículo
Automotor (IPVA), Seguro Obrigatório,
Licenciamento, e multas.

Quem está em atraso com os tributos ainda
pode fazer o pagamento nas redes bancárias
credenciadas. Para impressão da segunda via
do boleto de multa, o cidadão poderá acessar
o site do Detran-MG.

O CRLV é enviado pelos Correios, com Avi-
so de Recebimento (AR). Havendo débito e/
ou irregularidade cadastral, o CRLV 2017 não
será emitido e o proprietário será informado,
desde que o endereço esteja atualizado no sis-
tema do DETRAN-MG.. Após três tentativas
de entrega não realizadas, o documento será
encaminhado para a Unidade de Atendimento
Integrado (UAI), nos municípios onde exis-
tem estes postos. Nas demais cidades, o docu-
mento fica disponível para o proprietário do
veículo nas Delegacias de Trânsito.

O diretor do Detran-MG, Rogério de Melo
Franco Assis Araújo, alerta que, de acordo com
o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB), conduzir veículo que não esteja regis-
trado e devidamente licenciado é infração
gravíssima, cujo valor é R$ 293,47, além de 7
pontos na carteira e remoção do veículo.

Licenciamento
de veículos 2017Queiram uns, ou não outros, não há

como não tecer comentários sobre o tra-
balho do Zacarias Abrão Piva, agora
Político, com P maiúsculo, mesmo não
deixando de lado suas outras ativida-
des.

Como vereador, na legislatura pas-
sada procurou se inteirar dos meandros
da política. Dentre os aprendizados,
muitos foram os frutos colhidos, tanto
que se reelegeu, mesmo tendo liberado
parte de seus eleitores com amigos ca-
bos eleitorais seus.

Para Zacarias Piva melhor ter ami-
gos pleiteando espaço na política que o
seguindo tão somente na política.

Mas, também, algum revez, como no
caso da sua candidatura à Presidência
da Câmara para a legislatura 2015/2016,
quando não foi eleito por dissidência,
não de sua responsabilidade ou causa-
da por ele, mas, sim, de membros do
grupo político do qual faz parte.

Adquirida a devida experiência po-
lítica, e ainda como vereador por qua-
tro anos, Zacarias Piva não deixou por
menos ao ver seu prestígio junto aos de-
mais eleitos para o Legislativo e até
mesmo a admiração dos demais grupos
políticos, inclusive integrantes do Exe-
cutivo, e, por unanimidade se elegeu
Presidente da Câmara Municipal de
Varginha.

Este é o espaço que Piva vem de-
monstrando ser um excelente adminis-
trador, com realizações na Câmara que
vem proporcionando contentamento a
todos os seus colegas e a população.

Estão ai mais dois exemplos, o corte
imediato de R$ 1.500.000,00 nos gas-
tos da Câmara de Vereadores, e mais R$

65 milhões de re-
ceita para Vargi-
nha. Estes milhões
advindos do lucro
da Copasa em
Varginha.

Como ficarmos
calado?
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Os dois parques municipais de
Varginha, Novo Horizonte e Cen-
tenário, que são abertos à visita-
ção pública, não estarão abertos
na próxima segunda-feira, feria-
do, 1º de Maio - Dia do Trabalha-
dor. De acordo com Carlos Henri-
que Mariano, o “Carlinhos Toma-
te”, chefe de Serviços de Geren-
ciamento dos Parques Municipais,
as equipes trabalharam no ponto
facultativo, no último dia 13, e
agora a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente decidiu respeitar
a data e dar folga aos trabalhado-
res dessas duas unidades turísti-
cas e ambientais do Município.

Tanto o Parque Novo Hori-
zonte quanto o Centenário abrem
diariamente das 7h às 17h, com
exuberantes espaços arborizados
e lagos, sendo opção para a práti-
ca de atividades físicas como ca-
minhadas e também Academia de
Rua (em frente ao Parque Novo
Horizonte), além de lazer e diver-
são, inclusive com parquinhos
para as crianças.

Parques Municipais de
Varginha não vão abrir
no feriado de 1º de Maio

PARQUE
NOVO HORIZONTE

O parque Novo Horizonte foi
criado em 1987. Localizado na
Praça do Lago, no bairro Novo
Horizonte, fica próximo ao par-
que Zoobotânico. Ocupa área de
27.000m² (quase três hectares). A
grande área do parque é, mais uma
vez, resultante da visão ecológi-
ca do criador do parque Zoobo-
tânico, Dr. Mário Frota, que, ao
construir o loteamento do bairro
Novo Horizonte, procurou man-
ter como área de preservação per-
manente aquele grotão, a nascen-
te e sua mata envoltória.

Com sensibilidade, o arquite-
to Aristides Martins, em 1987,
executou um projeto de um par-
que para aproveitamento dessa
área, tirando partido de suas be-
lezas naturais. Toda a sua estru-
tura ecológica foi respeitada e a
nascente existente - como tantas
que brotam nos grotões da cidade
- abastece o grande lago central,
circulando por uma trilha para
caminhadas.

Sua mata nativa foi enrique-
cida com algumas espécies exóti-
cas e abriga um grande número de
aves e pequenos animais silves-
tres. De qualquer forma, de gran-
de beleza natural, o parque logo
se transformou em pólo agluti-
nador das atividades de lazer da
comunidade varginhense.

PARQUE
CENTENÁRIO

Ocupando uma área de
175.600m² (17,5 hectares), o Par-
que Centenário foi criado em
1992, na Av. Oswaldo Valadão
Rezende. A área já era proprieda-
de do poder Municipal e há tem-
pos a população local vinha soli-
citando sua transformação em
parque urbano.

Mais uma vez comprova-se o
acerto da Prefeitura em aprovei-
tar uma área de preservação per-
manente, remanescente de
loteamentos, como área livre em
prol da coletividade. A área conta
com uma pequena mata natural e
abriga três nascentes, que alimen-
tam o seu grande lago central e as
duchas para crianças.

Outros equipamentos urbanos
como bancos, sanitários, mesi-
nhas além de caminhos e trilhas
transformaram essa área em ou-
tro belo parque urbano.

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

Segundo o parlamentar, moradores reclamaram
que no local não há calçadas para os pedestres tran-
sitarem, fora o matagal que os impedem de andar
em segurança, longe dos veículos.

“A comunidade informou que devido à falta do
calçamento, moradores são obrigados a andar pela
rua, trazendo riscos a vida da população e também
aos motoristas que passam pelo local”, afirma Zué.

De acordo com a justificativa apresentada, inú-
meras pessoas utilizam o percurso também para a
prática de atividades físicas, porém, em meio à via
pública, dividindo a pista de rolamento com veícu-
los e motocicletas, correm o risco de sofrer aciden-
tes.

Vereador Zué do Esporte
solicita construção de
calçadas em trecho da
Avenida Ayrton Senna

O vereador Leonar-
do Ciacci (PP) apresen-
tou mais uma vez uma
indicação na Câmara
Municipal de Varginha
solicitando o apoio das
autoridades para a im-
plantação de uma Cen-
tral Estadual de Abastecimento - Ceasa, em
Varginha. O pedido do vereador foi encaminhado
ao Executivo Municipal, ao Secretário Municipal
de Agricultura, ao deputado Estadual Dilzon Melo
(PTB), ao deputado Federal Dimas Fabiano (PP) e
ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abasteci-
mento.

Ele ressalta que a existência de uma unidade da
Ceasa no Município será um benefício para o pro-
dutor rural, aos compradores e à população em ge-
ral, uma vez que eliminará a figura do atravessador
no processo de comercialização.

“O objetivo é organizar o processo de comerciali-
zação, abastecimento e distribuição de produtos
hortifrutigranjeiros e oferecer aos produtores rurais,
comerciantes e compradores, a infraestrutura neces-
sária para realização de negócios”, explica o verea-
dor Leonardo Ciacci.

Ciacci lembra, ainda, que Varginha já possuiu
uma unidade desta. Além disso, a implantação da
Ceasa servirá para geração de mais empregos e ren-
da e, além de atender ao Município, servirá para
atender também aos municípios da região.

Vereador Leonardo
Ciacci defende

implantação de Ceasa

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) con-
cluiu, no dia 30/3/2017, o julgamento do Recurso Extra-
ordinário (RE) nº 718.874, com repercussão geral, tendo
os Ministros do STF decidido ser constitucional a contri-
buição previdenciária, conhecida como FUNRURAL,
incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural dos empregadores,
pessoas físicas, após a Emenda Constitucional nº 20/1998.

A tese fixada no julgamento foi de que “e constituci-
onal, formal e materialmente, a contribuição social do
empregador rural, pessoa física, instituída pela Lei nº
10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com
a comercialização da sua produção.”

Considerando que o julgamento ocorreu em um Re-
curso Extraordinário com repercussão geral, a tese fixa-
da será aplicada pelos demais tribunais e juizes de 1º grau.

A Receita Federal orienta os contribuintes com ações
judiciais em curso, ou que aproveitaram ações judiciais
impetradas pelos seus sindicatos ou associações, a adota-
rem os procedimentos descritos nos quadros anexos, para
regularização dos débitos de forma a evitar o lançamento
de multas.

Para tanto, informa que se encontra aberto o prazo
para adesão ao Programa de Regularização Tributária
(PRT), instituído pela MP nº 766/2017, que permite sal-
dar dívidas para com o fisco de forma vantajosa.

Nesse programa, a Contribuição Previdenciária
vencida até 30/11/2016 poderá ser regularizada nas se-
guintes condições:

- Pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20%
(vinte por cento) do valor da dívida consolidada, e liqui-
dação do restante com utilização de créditos de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) ou com outros créditos
próprios relativos aos tributos administrados pela Recei-
ta Federal;

- Pagamento em espécie de, no mínimo, 24% (vinte e
quatro por cento) da dívida consolidada em 24 (vinte e
quatro) prestações mensais e sucessivas, e liquidação do
restante com utilização de créditos de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da CSLL ou com outros créditos
próprios relativos aos tributos administrados pela Recei-
ta Federal;

- Pagamento à vista e em espécie de 20% (vinte por
cento) do valor da dívida consolidada, e parcelamento do
restante em até 96 (noventa e seis) prestações mensais e
sucessivas; ou

- Pagamento da dívida consolidada em até 120 (cen-
to e vinte) prestações mensais

Para aderir ao PRT, o contribuinte deverá protocolar
na respectiva Unidade de Atendimento da RFB, compro-
vante de desistência dos litígios judiciais referentes aos
processos que pretende incluir na negociação do progra-
ma até o dia 31/5/2017.

A adesão deverá ser efetuada exclusivamente pelo
Portal e-CAC no sítio da Receita Federal.

Para incluir no PRT os débitos ainda não confessa-
dos, o contribuinte deve declará-los em GFIP, conforme
as orientações nos quadros anexos.

Mais informações sobre o programa podem ser con-
sultadas na Instrução Normativa RFB nº 1.687/2017.

A não regularização contribuição previdenciária so-
bre a produção rural sujeitará o contribuinte a lançamen-
to de ofício com imposição de multas que variam de 75%
a 225% do tributo devido.

Para mais informações sobre os procedimentos que o
contribuinte deve adotar em cada caso, consulte o qua-
dro anexo.

Assessoria de Comunicação
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Varginha

Contribuição do FUNRURAL
pode ser incluída no Programa de
Regularização Tributária (PRT)

Os jogos foram realizados
na Escola Municipal José
Camilo Tavares, entre os dias
21 e 22 de abril, com a parti-
cipação de  atletas de equi-
pes de 5 cidades: Varginha,
Três Corações, Piumhi,
Guaranésia e Clube Passense
(Passos-MG).

As partidas foram válidas
pelo Campeonato Sul Minei-
ro de Vôlei e a equipe da Se-
cretaria Municipal de Espor-
te de Varginha - SEMEL
sagrou-se Campeã do even-
to, vencendo todos os adver-

Equipe da Semel é Campeã
do 1º Festival Sub-16 de Vôlei masculino

sários por 2x0. Em segundo
lugar ficou Três Corações e
em terceiro Piumhi.

Segundo o professor
Wesley Gonçalves, “o resul-

tado foi muito satisfatório e
serviu também de parâmetros
para saber como irá preparar
sua equipe para o restante do
campeonato".
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Nos dias 18 e 19 de abril, a prefeitura
de Varginha, através da secretaria Munici-
pal de Educação, promoveu o lançamento
do IV Prêmio Marina Prado de Castro. O
evento aconteceu no Teatro Capitólio.

A meta é reconhecer, divulgar e premi-
ar o trabalho de professores, educadores e
gestores das escolas Municipais que con-
tribuem para a melhoria dos processos de
ensino e aprendizagem desenvolvidos nas
salas de aula. Além de participar do pro-
cesso de premiação, os profissionais da
educação desenvolvem exercício de refle-
xão sobre a própria prática e procuram
viabilizar um caminho para a busca da qua-
lidade na educação dos seus alunos.

Todos que estavam presentes ao even-
to foram convidados a participar da próxi-
ma edição, que acontecerá em novembro
próximo, numa cerimônia especial que
agraciará os profissionais que se destaca-
rem com suas práticas de sucesso no de-
correr deste ano.

Após o lançamento foi feito o Compar-
tilhar Práticas Exitosas – III Prêmio Marina
Prado de Castro, onde os vencedores de
2016 se apresentaram com os trabalhos que
se destacaram, e foram premiados, entre os
muitos que foram inscritos para a terceira
edição.

A Educação Infantil se apresentou
com cinco trabalhos:
1) O MUNDO ENCANTADO DO CIR-
CO – Carla Patrícia Amorim Santos (0 a 3
anos – Projeto)
2) A IMPORTÂNCIA DOS GÊNEROS
TEXTUAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
– Ana Paula Silva e Silva (4 e 5 anos - Pro-
jeto)
3) LUCIA JÁ VOU INDO: RESPEITO ÀS
DIFERENÇAS – Arlene Donizeti de Sou-
za (4 e 5 anos – Sequência Didática)

Prêmio Marina Prado de Castro

4) LETRAMENTO E INCLUSÃO DOS
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTE-
LECTUAL – Eliana Secci Luiz (Artigo)
5) SOLÁRIO ENCANTADO – Adriana
Pedrosa Moraes Reis (Gestão Escolar –
Projeto Institucional)

O Ensino Fundamental se apresentou
com seis trabalhos:
1) TURMAS INCRÍVEIS, AVENTURAS
INESQUECÍVEIS – Sandra Regina
Rodrigues Teixeira (1º ao 3º anos-Projeto)
2) GÊNEROS TEXTUAIS – Vanda Mes-
sias Alves (1º ao 3º anos – Sequência Di-
dática)
3) O ESSENCIAL É INVISÍVEL AOS
OLHOS - Juliana Aparecida Alves Bueno
(4º e 5º anos – Projeto)
4) EMPREENDEDORES MIRINS: INICI-
ATIVA DE INSERÇÃO DA CULTURA
EMPREENDEDORA NA PRÁTICA PE-
DAGÓGICA DA EDUCAÇÃO DO CAM-
PO – Aline de Paula Gomes (4º e 5º anos –
Sequência Didática)
5) LITERATURA DE CORDEL – Izabel
Cristina Pereira Bezerra (6º ao 9º anos –
Projeto)
6) A BONECA E O ESPANTALHO –
Talita Yara Oliveira (6º ao 9º anos –
Sequência Didática)

Foram duas noites de muito aprendi-
zado, onde os professores palestrantes pu-
deram repartir com seus colegas o teor dos
trabalhos feitos com seus alunos no ano que
se passou, e que fizeram a diferença no
cotidiano escolar das instituições do nosso
município de Varginha.

O Festival Gourmet de Varginha, em
sua terceira edição, se consolida como re-
ferência de evento gastronômico e cultu-
ral no Sul de Minas. Segundo dados
auditados pelo People Count, metodologia
usada pelo Via Café Garden Shopping,
foram 52.304 pessoas participando.

O Shopping registrou, também, os ve-
ículos no estacionamento: entre carros e
motos foram 12.461 que passaram pelo
mall durante os três dias.

Para o idealizador do Festival, Welling-
ton Espanha, foi um evento de muito su-
cesso e que superou, mais uma vez, as ex-
pectativas. “Mesmo tendo toda essa diver-
sidade da economia do País, nós conse-
guimos bater recorde de venda e de públi-
co e o Festival conseguiu se firmar como
um evento regional realmente. Nós con-
seguimos isso com o apoio de todos os
nossos parceiros”, afirma.

Ainda segundo Wellington, o Festival
se mostra como um evento que recebe to-
dos os públicos, desde grupos de amigos,
famílias inteiras, mulheres grávidas, casais
da terceira idade, além de ser completa-
mente acessível aos portadores de neces-
sidades especiais. “Tivemos um público
extremamente selecionado, como a gente
sempre imaginou fazer”, revela
Wellington.

O grande destaque foi para a amplia-
ção da programação cultural, que deixou
o Festival mais atrativo e que é um dife-
rencial. “Nós tivemos um grande público
que participou nos três dias, mostrando
essa diversidade e a valorização da cultu-
ra e do entretenimento de qualidade”, ava-
lia o empresário.

Esta é a segunda vez que o Festival
Gourmet é realizado no Via Café Garden
Shopping e o superintendente, Alexandre
Botelho, vê o movimento e a divulgação
de forma muito positiva. “Pra gente foi
muito bom ter recebido o Festival, um
evento que nós fazemos em parceria com
o Welington e a Alessandra há dois anos,
e que vem fortalecer a imagem do

Festival Gourmet de Varginha
tem recorde de público

Shopping como um fomentador da boa
gastronomia, do entretenimento e do lazer,
com diversão e cultura. O Grupo Tenco
tem como foco levar desenvolvimento
para as cidades do interior e esse evento
vem fortalecer essa imagem, além de fo-
mentar a economia de Varginha, trazendo
novas pessoas e clientes de outras cidades
do entorno para conhecer a cidade e gerar
renda para o nosso Município”, pontua.

O Festival Gourmet & Cultural de
Varginha é uma realização e produção da
WEspanha, com co-produção do Sindica-
to Empresarial de Hospedagem e Alimen-
tação de Varginha (Sehav). Segundo a ava-
liação do presidente do Sehav, André Yuki,

“Demos um grande passo com o Fes-
tival Gourmet & Cultural de Varginha.
Além do propósito de valorizar a
gastronomia da nossa cidade, impactamos
o Festival Gourmet para um nível entre os
melhores eventos estaduais e até nacionais
na área de gastronomia e a inclusão dos
eventos culturais foi mais um grande atra-
tivo. Um ponto importante de citar é o po-
tencial turístico e do desenvolvimento da
economia para Varginha.

Este Festival também trouxe um am-
biente de empreendedorismo com a par-
ceria do SENAC e SEBRAE, através de
cursos, oficinas e workshops, assim con-
solidando o setor de hospedagem e alimen-
tação“.

A primeira edição do Festival Gourmet
& Cultural de Varginha contou com um
público de aproximadamente 10 mil pes-
soas; já a segunda edição teve 51.951 par-
ticipantes - este último dado auditado tam-
bém pelo Via Café Garden Shopping.

O Festival continua até 14 de maio, nos
restaurantes que participam do “Concur-
so Gourmet” e concorrem ao título de “Sa-
bor que tempera a nossa cidade”. Ao todo
são oito estabelecimentos e você pode co-
nhecer os pratos e descontos na fanpage
oficial do Festival Gourmet & Cultural.

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
festivalgourmetdevarginha/

O presidente da Câmara de Varginha,
vereador Zacarias Piva, com a anuência dos
demais vereadores, decidiu reduzir em R$
1,5 milhão o orçamento vigente do
Legislativo. Ao invés de fazer o que é de
praxe, que é devolver o que restou das des-

Câmara de Varginha reduz seu Orçamento em
R$ 1 milhão e meio para auxiliar a saúde pública
pesas apenas no final do ano, o presidente
Zacarias determinou que parte do orçamen-
to seja reduzido imediatamente, dando a
oportunidade da Prefeitura destinar esse
valor a área da Saúde, que tem sofrido tan-
to com os recursos insuficientes.

“Diante das dificuldades dos cofres
públicos do nosso Município e da situação
financeira calamitosa que o Hospital Re-
gional da nossa cidade passa, decidi con-
sultar os demais vereadores, e com a apro-
vação deles, a Câmara de Varginha enten-
deu por bem reduzir o Orçamento que está
em vigor, economizando esse recurso pú-

blico e deixando que ele seja investido na
área da Saúde”, explica o presidente,
Zacarias Piva.

Tecnicamente a Câmara não pode pe-
gar essa verba e encaminhar para o Hospi-
tal Regional do Sul de Minas, nem para
qualquer outra área necessitada. O que pode
ser feito é abrir mão do repasse e aí a Pre-
feitura decide o que será feito com o di-
nheiro.

“Contamos com a sensibilidade do nos-
so prefeito Antonio Silva e em comum
acordo definimos que o orçamento reduzi-
do da Câmara serviria para atender o Hos-

pital Regional que tem encontrado dificul-
dades para manter suas despesas. Espera-
mos que essa verba ajude a salvar vidas”,
diz Zacarias.

O Presidente ainda reforçou que, com
o planejamento que está sendo executado
pela Câmara de Varginha, será possível
economizar ainda mais e no final do ano
mais um montante será devolvido ao Exe-
cutivo.

Já foi enviado ofício ao Prefeito solici-
tando a referida redução e já está na Câ-
mara o Projeto de Lei 21/2017, que conce-
de subvenção social ao Hospital Regional.
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Na terça-feira, 18/04, representantes da
rede Municipal de Ensino se reuniram com
empresários na E.M. Santa Terezinha. O
objetivo foi tratar da conscientização e
ações práticas contra o lixo na Fazenda Ca-
choeira e arredores.

Foram apresentadas propostas de inter-
venção, tal como a construção e a instala-
ção de ecopontos na estrada principal da
comunidade Cachoeira, a separação de ma-
teriais recicláveis, a compostagem e a
reutilização de materiais pela população
rural, formando, assim, cidadãos respon-
sáveis em relação à preservação do meio
ambiente.

O projeto “Eco Pontos”, parte do
“PEAC – Projeto Escolas Ambientais do
Campo”, baseia-se em postos de entrega
voluntária que visam o descarte do lixo de
forma adequada.

No encontro, estiveram presentes a se-
cretária Municipal de Educação, Rosana
Aparecida Carvalho, a coordenadora da
Educação do Campo, Eliete Benfica, a pro-
fessora Gislene Bernardes Vitor, a diretora
da E.M. Santa Terezinha, Daniela Barbosa
Lúcio Alves, a supervisora Pedagógica Ma-
ria Selma de Resende Paiva, membros do
conselho Escolar e representantes das em-
presas parceiras - CPFL   Renováveis, Seta
Engenharia, Econservation e Instituto
Roger.

Escola do Campo recebe empresários
para discutir projeto ambiental

A poda de árvo-
res na avenida Rio
Branco foi uma das
reivindicações fei-
tas pelo vereador
Joãozinho Enfer-
meiro (PSC), em
sessão Ordinária da

Câmara Municipal de Varginha. Por meio
de uma Indicação ao Executivo, Joãozinho
pediu que o serviço fosse feito em toda a
extensão da Via.

De acordo com o vereador, os morado-
res reclamam que muitas árvores da região
central da cidade estão com galhos baixos,
comprometendo a utilização das calçadas.

“Ao passar por esses locais, os pedes-
tres necessitam descer da calçada e cami-
nhar pelo leito da via, expostos ao risco de

Vereador Joãozinho Enfermeiro pede
poda de árvores na Avenida Rio Branco

acidentes”, explica.
O vereador lembra ainda que, embora

sejam de fundamental importância na vida
de uma cidade, as árvores podem entrar em
conflito com os equipamentos públicos e
outros elementos do espaço urbano, mes-
mo quando é feito um bom planejamento
na arborização.

Por meio de uma Indicação encaminha-
da ao Poder Executivo, o vereador Pastor
Fausto (PR) solicitou que seja realizada ca-
pina em toda a extensão da linha férrea pa-
ralela à rua Rio de Janeiro, e operação tapa-
buracos, próximo ao número 1.444 do re-
ferido logradouro.

De acordo com o vereador, o pedido é
dos moradores vizinhos à linha férrea e,
também, das pessoas que transitam diaria-
mente pelo local, preocupados com o mato
alto, o lixo acumulado e com os buracos
existentes na via.

“É importante ressaltar que a Rua Rio
de Janeiro possui um intenso fluxo de veí-
culos e de pedestres, pois, está localizada
na região central da cidade e apresenta inú-
meros estabelecimentos comerciais”, ex-

Vereador Pastor Fausto pede
limpeza em torno da linha férrea

plica o vereador.
Pastor Fausto relata ainda que a linha

férrea paralela a essa rua está abandonada
e segundo os moradores é frequente o apa-
recimento de escorpiões e outros animais
peçonhentos que acabam invadindo as re-
sidências no entorno.

Na sexta-feira, 28 de abril, a SEGUN-
DA COMPANHIA DO BATALHÃO DE
OPERAÇÕES AÉREAS do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais com-
pletou um ano de atividades em Varginha.

Com o objetivo de trocar experiências
e integrar as equipes foi realizado, a partir
das 8h, no auditório do SEST/SENAT, o
1º Ciclo de Palestras de Operações Aére-
as, consistindo em um dia de encontro onde
foram abordados temas referentes à avia-
ção e ao atendimento médico em diversos
aspectos.

O encontro contou com a presença de
equipes de Operações Aéreas dos Estados
de Minas Gerais e São Paulo, a fim de fo-
mentar a troca de experiências, tanto no que
tange a aviação como o serviço médico.

Pretendeu-se apresentar, discutir e/ou
criar protocolos baseados em evidências no
dia a dia dessas equipes, analisar pontos
positivos e negativos das ocorrências e tra-
çar metas para aprimorar essa atividade,
com o objetivo de buscar a integração in-
terestadual entre as equipes, visando a par-
ceria definitiva de troca de tecnologias, in-
formações e experiências.

O Comandante da 2ª Companhia de
Operações Aéreas em Varginha, CAPI-
TÃO FÁBIO ALVES DIAS afirma que
com o desenvolvimento das tecnologias e
o crescente número de missões e suas va-
riações, requer que as equipes estejam cada
vez mais preparadas, a fim de dar respos-
tas satisfatórias às expectativas criadas em
torno da qualidade e rapidez das operações
aéreas realizadas nesses Estados.

Segunda Companhia do
Batalhão de Operações Aéreas

comemora um ano em Varginha
CICLO DE PALESTRAS MARCA O INÍCIO DAS COMEMORAÇÕESCICLO DE PALESTRAS MARCA O INÍCIO DAS COMEMORAÇÕESCICLO DE PALESTRAS MARCA O INÍCIO DAS COMEMORAÇÕESCICLO DE PALESTRAS MARCA O INÍCIO DAS COMEMORAÇÕESCICLO DE PALESTRAS MARCA O INÍCIO DAS COMEMORAÇÕES

PARCERIA QUE SALVA VIDAS
A parceria entre o CISSUL – Consór-

cio Intermunicipal de Saúde da Macro Re-
gião do Sul de Minas, que gerencia o ser-
viço de atendimento móvel de Urgência e
Emergência SAMU 192 e BATALHÃO
DE OPERAÇÕES AÉREAS (sigla BOA)
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais é fundamental para nossa região.

Em todos os atendimentos realizados
pela aeronave ARCANJO 03 a tripulação
é composta por socorristas da 2ª Compa-
nhia e pela equipe do CISSUL/SAMU 192,
sendo um médico e um enfermeiro.

O presidente do Consórcio, Sr.
RODRIGO APARECIDO LOPES refor-
ça que a utilização do serviço aeromédico
tem como objetivo principal a redução do
tempo-resposta no socorro às vitimas, o en-
caminhamento de pacientes em estado gra-
ve para hospitais de referência na região
do Sul de Minas, bem como resgates de
acidentados em locais de difícil acesso.

SOLENIDADE
ENCERRA AS COMEMORAÇÕES

A 2ª Companhia de Operações Aéreas
/SAMU – Varginha, em comemoração ao
primeiro ano de operação e parceria com o
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sul
de Minas, para abrilhantar o dia realizou
às 18h30min, no Auditório do SEST/
SENAT, uma solenidade com o presença
das lideranças das Instituições e convida-
dos. Na ocasião foram homenageados au-
toridades e parceiros que em conjunto com
o CBMMG fizeram desta realidade um
sucesso.
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O vereador Carlúcio Mecâ-
nico (SD) apresentou uma In-
dicação na Câmara de Vargi-
nha, que foi encaminhada ao
Prefeito e ao Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes (DNIT), solicitan-
do a instalação de um radar na
Rodovia BR-491, ou que sejam
realizadas melhorias no trevo
de acesso ao Aeroporto Major
Brigadeiro Trompowsky em
Varginha, em frente ao West
Bar, a exemplo do que foi rea-
lizado no trevo que dá acesso
ao município de Três Pontas.

A medida, segundo o vere-
ador, atende a reivindicações
de munícipes e se faz necessá-

Vereador Carlúcio pede instalação de
radar no trevo de acesso ao Aeroporto

ria, já que no local têm ocorrido
vários acidentes, inclusive com
vítimas fatais.

“O objetivo é ampliar a se-
gurança dos motoristas e dos pe-
destres diante do risco iminente
de acidentes, devido ao intenso
fluxo de veículos que cruzam a
pista em direção ao aeroporto, e
ao grande número de alunos do
Unis que transitam diariamente
naquele trecho da rodovia”.

O vereador Carlos Costa
(PMDB) apresentou um reque-
rimento na Câmara de Varginha
solicitando à Prefeitura infor-
mações sobre loteamentos
aprovados dentro do Municí-
pio. No requerimento ele rela-
ta o problema que vem ocorren-
do na rua Antônio de Souza
Pinto, no Jardim Ribeiro, com
relação ao escoamento de água
nos períodos de chuva.

“Fui procurado por mora-
dores do referido endereço re-
latando o verdadeiro rio que se
forma quando chove e a conse-
quente deterioração e destrui-
ção da pavimentação asfáltica,
que devido à demora no seu
conserto, acaba por causar aci-
dentes, danos em veículos,
quando não ocasiona acidentes

Vereador Carlos Costa pede
informações sobre fiscalização
de loteamentos em Varginha

com pessoas caindo nos bura-
cos ou com dificuldades para
colocar o carro na garagem”,
explica Carlos Costa.

O questionamento, segundo
o vereador, é para elucidar o que
vem acontecendo com relação
aos loteamentos que são feitos
na cidade; se a análise do pro-
jeto está sendo feita de forma
adequada, ou se está faltando
manutenção dos bairros em nos-
sa cidade e o que pode ser feito
para a correção de problemas
graves que têm ocorrido.

O vereador Buiú do Ônibus
(PTN) solicitou à Prefeitura de
Varginha a realização de ope-
ração tapa buraco na rua Geral-
do Zanatelli, próximo aos imó-
veis de números 70 e 80, na
esquina com a rua Nelo
Felicioni, no bairro Sagrado
Coração.

“O pedido se justifica, pois,
estas ruas são bastante movi-
mentadas e o desgaste na pavi-
mentação asfáltica tem dificul-
tado o trânsito e danificado os
veículos que passam por ali,
necessitando urgentemente de
reparos a fim de melhorar a
trafegabilidade”, destaca o ve-
reador.

Em outro pedido, Buiú so-
licita que seja realizada a lim-

Buiú do Ônibus pede operação
tapa buraco no Sagrado e

limpeza perto da Policlínica
na Vila Barcelona

A Secretaria de Estado de Minas Gerais
(SES-MG) informa que segue rigorosamente
o Calendário Nacional de Vacinação propos-
to pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio
do Programa Nacional de Imunizações do
Ministério da Saúde (PNI/MS). De acordo com
o Calendário, a vacina Pneumo 23v está dis-
ponível apenas para pessoas acima de 60 anos
acamadas e institucionalizadas, e para a po-
pulação indígena.

Portanto, o que foi divulgado na reporta-
gem do telejornal "Bom Dia Brasil", da TV
Globo, da quarta-feira (19/04/2017), dizendo
que a vacina está disponível para toda a po-
pulação acima de 60 anos, não condiz com a
realidade preconizada pelo Ministério da Saú-
de.

Além disso, o PNI/MS não envia quantita-
tivo de doses para atender toda a população,
mas sim as pessoas que fazem parte deste gru-
po prioritário. Reforçamos ainda que as Uni-
dades de Saúde devem permanecer vacinan-
do pessoas a partir de 60 anos acamadas e
institucionalizadas com a vacina Pneumo 23v.

Atenciosamente,
Renata Siqueira Julio - Superintendência

Regional de Saúde de Varginha

Publicamos esta nota emitida pelo Estado
de Minas Gerais em resposta à reportagem vei-
culada no jornal ‘Bom Dia Brasil‘ de 19/04/
2017.

http://www.saude.mg.gov.br/component/
gmg/story/9297-nota-de-esclarecimento-so-
bre-a-vacina-pneumo-23v-distribuida-pelo-sus

Esclarecimento sobre
a vacina Pneumo 23v
distribuída pelo SUS

peza em todo o entorno da Poli-
clínica Doutor Vivaldo Garcia,
na Vila Barcelona.

Na justificativa, o vereador
Buiú relata que a permanência
do matagal em volta de toda a
área externa tem causado trans-
tornos às pessoas que convivem
nas imediações, tornando neces-
sária a limpeza para oferecer
mais qualidade de atendimento
a todos os moradores da comu-
nidade.

O vereador Cláudio Abreu
(PTB) apresentou uma indica-
ção na Câmara de Varginha so-
licitando à Prefeitura que rea-
lize a reestruturação e
revitalização da Praça Dom
Pedro II, conhecida como Jar-
dim do Sapo.

Sabendo que a referida pra-
ça é um local de lazer na área
central da cidade, Cláudio
Abreu pede que o Executivo dê
uma atenção especial ao pedi-
do e realize as melhorias que
são necessárias.

“O Jardim do Sapo é um
importante ponto de encontro
de várias gerações, além  de ser
um lugar para recreação e en-
tretenimento e está tendo essas
finalidades prejudicadas pela
situação em que se encontra.
Muitas pessoas passam por lá
diariamente e essas pessoas
merecem especial atenção da

Vereador Cláudio Abreu pede
revitalização do Jardim do Sapo

Administração Municipal”, des-
taca o vereador.

Cláudio Abreu ainda lem-
brou que o pedido se estende à
Secretaria Municipal de Plane-
jamento que deverá estar atenta
aos cuidados específicos exigi-
dos e aprovados pelo Conselho
Deliberativo Municipal do
Patrimônio Cultural para a rea-
lização da obra, por se tratar de
um espaço público tombado
pelo Patrimônio Histórico.

Procurado por várias pesso-
as que reclamam estar há mui-
to tempo esperando para reali-
zar um exame de ressonância
magnética pela rede pública de
saúde, o vereador Dudu Ottoni
apresentou um requerimento na
Câmara de Varginha, com o
objetivo de tentar ajudar a re-
solver o problema.

De acordo com o vereador,
a Prefeitura de Varginha com-
pra 80 exames por mês e o Sis-
tema Único de Saúde – SUS –
custeia apenas oito desses exa-
mes. Sendo assim, Dudu quer
saber o que tem sido feito para
melhorar essa situação e redu-
zir a fila de espera. “Os
questionamentos que estou fa-
zendo têm como objetivo ob-
ter informações que nos ajuda-

Vereador Dudu Ottoni quer
informações sobre oferta de

exames de ressonância
magnética pelo SUS

rão a tomar medidas adequadas
para resolver este problema. De
posse das respostas, podemos ir
atrás de recursos e parcerias
para ampliar a oferta desse exa-
me na rede pública”, explicou
o vereador.

O requerimento do vereador
Dudu Ottoni foi aprovado por
unanimidade dos vereadores e
encaminhado para a Prefeitura.

Rodovia entre Machado e Pouso Alegre, no
Território Sul, terá desníveis corrigidos, novo
asfalto e sinalização revitalizada.

Com investimento de R$ 25 milhões, o Go-
verno de Minas Gerais, por meio do Departa-
mento de Edificações e Estradas de Rodagem
de Minas Gerais (DEER/MG), iniciou os tra-
balhos de recuperação de 69 quilômetros do
pavimento da MG-179.

Serão executados os serviços de fresagem
(remoção do asfalto desgastado) nos pontos que
apresentam trincas e/ou deformações e a recom-
posição do pavimento. Após a conclusão desta
etapa, toda a extensão do trecho receberá uma
nova capa asfáltica.

Será realizada também a revitalização da si-
nalização vertical e horizontal e a correção de
desníveis entre a pista de rolamento e o acosta-
mento, proporcionando mais segurança para os
cerca de 4 mil veículos que se deslocam pelo
trecho diariamente.

As obras, que devem ser concluídas no se-
gundo semestre deste ano, vão beneficiar quem
reside ou se desloca para as cidades de Macha-
do, Carvalhópolis, Poço Fundo, São João da
Mata, Silvianópolis, Turvolândia, Espírito San-
to do Dourado, Alfenas, Pouso Alegre,
Paraguaçu e outros municípios que estão pró-
ximos da Rodovia.

DEER/MG inicia
recuperação do pavimento

da Rodovia entre
Machado e Pouso Alegre

Cemig busca
ligações

irregulares
em 10 cidades

A Companhia Energética de
Minas Gerais – Cemig realizou
dia 26/4 uma ação simultânea
em dez cidades mineiras para
identificar possíveis ligações ir-
regulares, popularmente conhe-
cidas como “gatos”. O mutirão
aconteceu durante toda esta se-
mana e a Companhia deve rea-
lizar 650 inspeções em medido-
res de consumo de energia e 5
mil cortes por inadimplência. O
retorno financeiro é estimado
em cerca de R$ 10 milhões.

Os técnicos da Cemig visto-
riaram os equipamentos de cli-
entes residenciais e comerciais
de Belo Horizonte, Ituiutaba,
Uberaba, Juiz de Fora, Patrocí-
nio, Ipatinga, Pouso Alegre,
Itajubá, Divinópolis e
Varginha.

Além das inspeções de roti-
na, a Cemig intensificou o com-
bate às ligações irregulares e re-
aliza, a cada 15 dias, mutirões
para minimizar o prejuízo de
cerca de R$ 300 milhões anuais
com fuga de energia.

De acordo com o gerente de
Gestão e Controle da Medição
e das Perdas da Cemig, Marco
Antônio de Almeida, é um en-
gano pensar que as irregularida-
des estão restritas aos consumi-
dores de baixa renda.

“A prática permeia todas as
classes sociais. É uma questão
de cultura e estamos tentando
combater isso.

O prejuízo é rateado entre a
Cemig Distribuição e todos os
consumidores adimplentes, di-
minuindo os ganhos da distribui-
dora e encarecendo a tarifa para
aqueles que usam a energia de
maneira honesta”, afirma.

Ainda segundo o gerente da
Cemig, a tarifa dos consumido-
res mineiros poderia ser até 5%
mais barata se não houvesse li-
gações irregulares e clandestinas
na área de concessão da Cemig.
Por isso, a Companhia investe
em operações e possui, ainda,
um centro de inteligência que
acompanha o consumo em tem-
po real de todos os seus clien-
tes.

Prática é criminosa - Caso
seja confirmado a irregularida-
de pela Cemig, o titular da uni-
dade consumidora pode respon-
der criminalmente, já que a in-
tervenção é crime previsto no ar-
tigo 155 do Código Penal e pre-
vê multas e pena de um a oito
anos de reclusão, além da obri-
gação de ressarcimento de toda
a energia furtada e não faturada
em até 36 meses, de forma re-
troativa.
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DILZON MELO - Acabo de receber o vereador Dudu Ottoni
(PTB), representante da minha querida população varginhense.
Ele me trouxe solicitações de cobrança junto ao Governo do
Estado para instalação do Centro de Especialidades Médicas
(CEM) em Varginha, e criação de projeto de lei que prorrogue a
necessidade de renovação das carteiras para instrutor, diretor
de ensino e diretor geral das auto escolas, para 5 anos (atual-
mente esta renovação é feita a cada 12 meses). Trabalho e com-
promisso!

DILZON MELO - Recebendo a visita dos meus amigos de Elói
Mendes, Marcos Miranda (vice-prefeito) e Anderson Bueno
(gerente Executivo da Associação Comercial). O trabalho não
pode parar. Juntos somos mais!

DILZON MELO - Fama é uma das principais cidades às mar-
gens do Lago de Furnas. Recebi uma comitiva do Município
para tratarmos do incentivo ao turismo em toda região. O pre-
feito Cantarelli; seu assessor Marcelo; o presidente da Câma-
ra, vereador José Reis; a gestora do circuito turístico do Lago
de Furnas, Thayse de Castro e a arquiteta Aryanne Ribeiro me
explicaram como posso colaborar para o fomento do turismo
no Sul de Minas e me colocaram a par dos futuros projetos.

DILZON MELO - Recebendo meus amigos de Nepomuceno,
Sílvio Lucas (ex-prefeito) e o vereador Francis Garcia (PTB).
Trabalho e compromisso pelos nepomucenenses!

DALMO RIBEIRO - Recebemos em nosso gabinete o vice-
prefeito de Elói Mendes, Marcos Miranda, acompanhado do
Anderson Bueno. Registramos também a visita dos vereado-
res Leandro Marinho e Mantega, do município de Extrema.

FÁBIO CHEREM - Recebi em meu gabinete na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais a visita dos vereadores Marcos
Novais (Marquinho) e Sidnei Novais (Porfiro) e do ex-verea-
dor João Geraldo da Silveira (João da Negrinha) de Campos
Gerais. Tratamos sobre as principais demandas do Município
e os desafios da gestão em 2017.

FÁBIO CHEREM - Recebi em meu gabinete na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais a visita de amigos e parceiros
políticos de Lavras. Em reunião com os vereadores João Pau-
lo Felizardo e Tí Ailton discutimos sobre a Virada Cultural
Gospel em Lavras, um evento importante para a cidade que,
além de ser uma opção de cultura e lazer para muitas famílias,
arrecada donativos a entidades Filantrópicas do Município.

Presidente da Minasul recebe comenda do "Mérito
Agropecuário" - O presidente da Minasul, José Marcos Rafael
Magalhães, que também é membro do Conselho Nacional do
Café (CNC), foi agraciado com a comenda do “Mérito
Agropecuário”, concedido pelo jornal ‘O Agropecuário’, com
sede em Patrocínio, região do Triângulo Mineiro. A cerimônia
de entrega da medalha e do diploma aconteceu dia 22 de abril,
na Câmara Municipal de Patrocínio.

A premiação conta com o apoio do Conselho Nacional do
Café (CNC), da Federação dos Cafeicultores do Cerrado e da
Associação dos Cafeicultores da Região de Patrocínio (Acarpa).
O objetivo do “Mérito Agropecuário” é o reconhecimento pú-
blico de pessoas que se dedicam à agropecuária brasileira e que
fazem diferença em seu trabalho em prol do setor.

José Marcos ocupa o cargo de Diretor Presidente da Minasul
desde abril de 2016 e, em um ano de gestão, apresentou resul-
tados positivos. O objetivo da atual diretoria da Minasul é a
expansão da cooperativa e a proximidade cada vez maior com
seus cooperados. Como cafeicultor, tem ciência dos problemas
do setor e busca, através de sua atuação frente à cooperativa,
fazer o melhor pelos cafeicultores e pelo café do Sul de Minas.

José Marcos Rafael Magalhães é graduado em Engenharia
Eletrônica e de Telecomunicação pela PUC-MG, e pós-gradua-
do em Engenharia Econômica, Marketing, Gestão de Pessoas,
Gestão Empresarial, Planejamento Estratégico. Possui MBA’s
em Gestão Estratégica de Empresas e Planejamento Integrado.
Participou de vários cursos de especialização nos Estados Uni-
dos, Alemanha, Itália, Suíça, Finlândia, Japão e ocupou cargos
de direção em empresas dos setores estatal, privado e
multinacional, atuando no Brasil e no exterior, com trabalhos
desenvolvidos em várias culturas e países.

Segurança no Mercado do Produtor
A Prefeitura de

Varginha, por meio
da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura
e Pecuária, faz um
agradecimento espe-
cial à Polícia Militar
e à Guarda Civil
Municipal por terem
promovido a segu-
rança do Mercado
do Produtor no do-
mingo, 2/04, tendo prestado um excelente trabalho, trazendo
tranquilidade aos munícipes e permissionários das bancas da-
quele espaço. "Que tais ações de reforço à segurança permane-
çam durante os domingos", destaca o secretário de Agricultu-
ra, Marcos Paiva Foresti.


